Jaargang 25 – november 2020

Kopij inleveren voor 19 november 2020

Ma 16 nov 10.00 uur bestuursvergadering
wo 25 nov 14.00 uur algemene ledenvergadering

In dit nieuwsblad treft u de agenda van de algemene ledenvergadering aan.
Namens het bestuur,
Jolanda van Hinthum, secretaris KBO Ruwaard

Uitnodiging algemene ledenvergadering (jaarvergadering)

Oproep commissie ledencontact

Agenda

Wie wil er mee op verjaardagsbezoek?
De commissie ledencontact heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Vandaar deze oproep:
wie van jullie wil ons, Fien van Schaijik en
Sandra Broeksteeg, bijstaan met het bezoeken
van onze kroonjarigen?
Op verjaardagsvisite bij 80-, 85- of negentig
jarigen, leuk om te doen toch?
Voelt u hiervoor, meld u zich dan aan bij Sandra, tel 640418. Zij weet alles te vertellen over
dit dankbare KBO vrijwilligerswerk.

Op woensdag 25 november 2020 zal KBO
Ruwaard de algemene ledenvergadering houden. U bent u hierbij van harte welkom.
De locatie is de grote zaal in wijkcentrum D’n
Iemhof, aanvang 14.00 uur.
Gezien de coronaperikelen is het maximaal
aantal toegestane bezoekers 30.
Wilt u de jaarlijkse algemene ledenvergadering
bijwonen dan dient u zich aan te melden via
het e mailadres van het secretariaat:
kbo-ruwaard.secretariaat@outlook.com
In deze nieuwsbrief is ook apart een machtiging formulier opgenomen. U kunt daarmee
een lid dat de vergadering bezoekt machtigen
de beslissingen in de bestuurswisseling goed of
af te keuren. Deze zijn: penningmeester Tonn
Broeksteeg is statutair aftredend en het bestuur stelt voor Frans van Pinxteren te benoemen als zijn opvolger. Tonnie van Hoorn
treedt af. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen.
Deze wijze van vergaderen, komt voort uit de
heersende corona crisis en is bedoeld om te
kunnen voldoen aan de statutaire verplichtingen en valt binnen de noodwet Covid-19. De
procedure uitgestelde jaarvergadering kunt u
indien u dat wenst via het secretariaat van
KBO Ruwaard per mail ontvangen. Indien u het
met deze procedure niet eens bent kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar aan tekenen bij een
van de bestuursleden.

Barmedewerk(st)ers gezocht
Als lid van KBO-Ruwaard bent u gewend om bij
een bezoek aan onze soos voorzien te kunnen
worden van een kop koffie of een andere versnapering. Hiervoor hebben wij een team van
vrijwilligers, die deze diensten dagelijks voor
de leden verzorgden. Sinds de uitbraak van
het coronavirus hebben zes medewerkers echter aangegeven om geen verdere bardiensten
te draaien, hetgeen betekent dat wij plaats
hebben voor nieuw bloed in deze groep.
De bar van de KBO is in principe elke doordeweekse dag geopend van 13.30 - 16.30 uur.
De barbezetting bestaat uit twee personen, die
met elkaar samenwerken om de klanten op
hun wenken te bedienen. De meeste barmedewerkers staan 1 middag in de week achter
de bar, maar 1 x in de 2 weken is ook een mogelijkheid. Als u goed met mensen om kunt
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gaan en goed kunt samenwerken, bent u bij
ons aan het goede adres. Ervaring met barwerkzaamheden is geen noodzaak.
Indien u geïnteresseerd bent om ons team te
komen versterken kunt u telefonisch contact
opnemen met Joop Meijer (06-26836649) of
een mail sturen naar joop.meijer@ziggo.nl In
onderling overleg krijgt u dan een plekje in ons
enthousiaste team.
namens KBO-Ruwaard, Joop Meijer

Kroonjarigen november 2020

Inrichting KBO ruimte in De Haard

90 jaar: mevr. J. Trago - Teerhuis

Bij de realisering van het nieuwe gemeenschapshuis De Haard, is nu het moment gekomen dat wij als KBO bestuur een oproep doen
aan onze leden om mee te werken en te denken aan de inrichting van onze KBO ruimte. Als
alles volgens plan verloopt kunnen we daar in
april 2021 terecht.
Wie zoeken wij? Creatieve mensen die goed
zijn in het opknappen van bestaand meubilair,
het maken van muurdecoraties, bijvoorbeeld
een muurschildering achter de bar, of een houten wandmobile. We hebben onze maandagmiddag handwerkgroep gevraagd mee te denken over een leuk wandkleed
Deze inrichtingswerkzaamheden kunnen ongeveer vanaf januari 2021 starten. Wij doen
hierbij een beroep op kunstzinnige en creatieve leden om hier hun steentje aan bij te dragen. Degenen die hier aan mee willen werken,
kunnen zich opgeven bij Tanja Maarschalk tel:
06 51612669 of
e-mail tanjam@kpnmail.nl.
Bij voorbaat dank voor uw creatieve inzet.

Geen kroonjarige maar met een respectabele
leeftijd:
97 jaar: mevr. W.A.F. van den Biggelaar van
Herwijnen

70 jaar: mevr. N. Chaudron
75 jaar: mevr. A.G.J.M Arkenbosch - Cox
dhr. H.M.F. Kerkhof
80 jaar: dhr. C. Peterbroers
mevr. V.R.M. van der Weij
mevr. A.M.J. Winnubst,
85 jaar: mevr. A.E.M. Erich

KBO afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
e-mail: info@kbo-ruwaard.nl

Voorzitter:
Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

tel: (0412) 642369

Vicevoorzitter:
Tanja Maarschalk
tanjam@kpnmail.nl

tel. 06 51612669

Secretariaat en ledenadministratie:
Jolanda van Hinthum,
tel: 06 21905906
KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com

Penningmeester:
Tonn Broeksteeg,
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
tonnoss@ziggo.nl

tel: (0412) 640418

PR en activiteiten:
Tonnie van Hoorn,

tel: (0412) 850773
06 11001548

tonnievanhoorn@hotmail.com

Overleden

Barcoördinator:

Met droefenis delen wij u mee dat de afgelopen maand zijn overleden:
dhr J. Kloosterman en mevr. M. Roos.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Joop Meijer,

tel: 06 26836649

Redactie ’t Nieuwsblad:
redactie@kbo-ruwaard.nl

Bezorging Ons en ’t Nieuwsblad:
Jo Romme,
jo-romme@ziggo.nl

Lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren
voor 1 december bij de secretaris van KBO
Ruwaard. Haar adresgegevens staan in het
colofon op de achterpagina. Voor het lopende
jaar blijft u de volledige contributie verschuldigd.

tel: 06 12704328

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel: (0412) 634927

D’n Iemhof:
Sterrebos 35, 5344 AN Oss
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tel: (0412) 647900

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO RUWAARD
Datum: 25 november 2020
Locatie: D’n Iemhof Grote zaal
Aanvang 14.00 uur
I.v.m. de Corona mogen er maximaal 50 deelnemers in de zaal aanwezig zijn.
Wilt u de algemene ledenvergadering bijwonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat via de mail: kbo-ruwaard.Secretariaat@outlook.com.
Bij minder dan 25 deelnemers zal de vergadering naar een latere datum worden verzet.
OPENING
-Opening door voorzitter Eize Boonstra.
-Minuut stilte voor de overleden leden afgelopen jaar.
1. VASTELLING VAN DE AGENDA
2. MEDEDELINGEN
3. LEESPAUZE
-Korte leespauze voor het jaarverslag 2019.
-Exemplaren liggen op de tafels en kunt u vinden op de KBO site van de Ruwaard.
4. JAARVERSLAG 2019
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
- Indien gewenst op te vragen bij penningmeester Tonn Broeksteeg of ter inzage op de KBO site van de Ruwaard.
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
7. VERKIEZING NIEUW LID KASCONTROLECOMMISSIE
8. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN
-Penningmeester Tonn Broeksteeg is aftredend en niet herkiesbaar. (Het bestuur draagt
Frans van Pinxteren voor als zijn opvolger)
-Bestuurslid Tonnie van Hoorn (PR en activiteitencommissie) is aftredend en herkiesbaar.
-Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 november 2020 melden bij het secretariaat met minimaal vijf handtekeningen van KBO leden die hem/haar ondersteunen.
KORTE PAUZE
9. NIEUWS VAN DE ACTIVITEITEN- EN REISCOMNISSIE
10. VORDERINGEN NIEUWBOUW WIJKCENTRUM DE HAARD
11. OMGANG MET CORONA
12. RONDVRAAG
-Diegenen die gebruik willen maken van de rondvraag dienen zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.
SLUITING
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©www.puzzelpro.nl
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer .
61

6

73

12

25

54

1

28

58

40

69

31

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14
Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de
onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32
hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42
voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand
66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.
Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17
boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31
watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45
friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze
van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa
3,14 71 knock-out.
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