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Jaargang 28 – februari 2023 Kopij inleveren vóór 23 februari 2023 

 

Agenda 

wo   1 feb 14.00 uur postzegelbeurs 

do   2 feb 10.00 uur verg. biljartvereniging 

vr   3 feb 10.00 uur verg. barmedewerkers 

ma 13 feb 09.30 uur kleur beleven 

ma 13 feb 13.30 uur inschrijven 5-daagse reis 

di 14 feb 10.00 uur bestuursvergadering 

wo 15 feb 14.00 uur kienen 

 

 

Belastingservice aangifte 2022 

Ook in 2023 kunnen KBO leden onder bepaalde 

voorwaarden hun jaarlijkse belastingopgave 

door de belastinginvullers van KBO Ruwaard 

laten verzorgen. Die voorwaarden zijn onder 

andere een leeftijdgrens van minimaal de AOW 

leeftijd en een inkomensgrens van 32.000 euro 

voor alleenstaanden en 41.000 euro voor echt-

paren. 

We hebben voor het verlenen van deze belas-

tinghulp vanaf half maart 2023 ruimte  

gereserveerd in De Haard. 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt 

u vanaf 1 maart 2023 terecht bij  

Tonn Broeksteeg, tel. 0412 640418,  

e-mail: tonnoss@ziggo.nl  

 

 

Carnaval KBO-Ruwaard,  

vrijdagmiddag 17 februari 2023 

Vrijdagmiddag 17 februari 2023 

is het eindelijk zover: na twee 

jaar weer carnaval in onze soos! 

Vanaf 13.33 uur gaan we er een 

gezellig feest van maken. De 

Balzaal van De Haard wordt mooi versierd om 

de sfeer nog meer te verhogen. We beginnen 

deze middag met koffie/thee met een slag-

roomsoesje.  

Iedereen ontvangt twee consumptiebonnen en 

ook de erwtensoep,  roggebrood met spek of 

zult zullen niet ontbreken. Er wordt gezellige 

carnavalsmuziek gespeeld.  Ook onze Stads-

prins met Adjudant, de Jeugdprins, de Raad 

van Elf, de Hofkapel en de  Dansgarde komen 

onze middag opluisteren en misschien ontvan-

gen nog  wat mensen een decoratie. Ook het 

mooist verklede paar en fraaist carnavaleske 

dame of heer ontvangen nog een leuk present-

je. Rond 16.30 uur is het uit met de pret. 

Neem gerust uw buren of kennissen mee, ie-

dereen is welkom.  

Alaaf, alaaf, alaaf de activiteitencommissie  

Bep, Ria en Toos. 

 

 

Coördinatorenoverleg 

Het bestuur vraagt u aandacht voor het  

coördinatorenoverleg dat regelmatig plaats 

vindt. De coördinatoren kunt u benaderen als u 

ergens vragen over heeft. In een eerder 

Nieuwsblad staat een overzicht van de namen 

van de coördinatoren en welke activiteit zij 

coördineren. Het laatste coördinatorenoverleg 

was op 24 januari 2023. 

 

 

Contributie 2023 

Eind januari begin februari worden de contribu-

ties weer geïnd van die leden die een  

automatische incasso hebben afgegeven. 

De leden, die dit niet hebben gedaan, verzoek 

ik vriendelijk de contributie ad € 30,- (per per-

soon) zelf over te maken op : 

IBAN: NL48 RABO  0170 4355 63  

t.n.v. K.B.O. Ruwaard voor 15 februari a.s. 

met vriendelijke groet, 

Frans van Pinxteren, penningmeester. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 

16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 

26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 

37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 

44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechti-

ge gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 

67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kam-

peerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 

8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk 

grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 ver-

nieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel 

v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 

49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwij-

zend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 

71 knokploeg. 
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Vijfdaagse excursiereis in 2023 

KBO Ruwaard organiseert in samenwerking 

met KBO Lith, KBO Don Bosco en KBO Geffen 

een vijfdaagse reis, dit keer in Noord Neder-

land verzorgd door Brabant Expres van 22 tot 

en met 26 mei 2023. U verblijft in het All In-

clusive hotel De Bonte Wever in Assen.  De vijf 

dagen worden als volgt ingevuld: maandag 22 

mei: We vertrekken die ochtend richting De-

venter en maken een stop voor koffie/thee met 

wat lekkers. De chauffeur zet u daarna af bij 

het unieke natuurgebied de Ossenwaard en 

van daar uit komt u in een handomdraai in de 

binnenstad van Deventer. Na ons bezoek in 

Deventer varen we met een pontje terug naar 

de bus en rijden we naar ons heerlijk verblijf in 

Assen, waar we inchecken. Dinsdag 23 mei: 

Museum Het Hunebedcentrum waar u alles 

hoort en ziet over hunebedbouwers. Met mo-

derne technieken wordt u alles duidelijk. ’s 

Middags een warme lunch in ons hotel. 

Woensdag 24 mei: Welkom in 1742-vesting 

Boertange en Papenburg (Duitsland), Meyer 

werf met cruiseschepen. Donderdag 25 mei: 

Zeehondencentrum Pieterburen en een vaar-

tocht over het Lauwersmeer van ongeveer 2 

uur met uitleg van de kapitein. Vrijdag 26 mei: 

Het Venetie van Nederland: Giethoorn met 

rondvaart en naar Urk het prachtige vissers-

dorp waar we kunnen flaneren. Na deze och-

tend rijden we naar een gezellig restaurant 

voor een -vroeg- diner. Na het diner gaan we 

weer huiswaarts.  

De reis kost € 539,00 per persoon,   eenper-

soonskamer € 130,00 extra,   SGR bijdrage € 

5,00 per persoon.  

INSCHRIJVEN  MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 

IN ONZE SOOS VAN 13.30 – 16.00 uur.  

Informatie over De Bonte Wever vindt u hier: 

www.debontewever.nl/ 

 

 

Klussenteam 

Wederom vragen we jullie aandacht voor het 

initiatief van Jo Romme om als KBO lichte 

huishoudelijke klussen aan te bieden. Graag 

wil hij deze klussendienst opstarten samen 

met andere handige KBO’ers. 

Voelt u hier iets voor neem dan contact op met 

Jo Romme, jo-romme@ziggo.nl  

of telefonisch 06 12704328 

 

Informatie over zaken die je regelt met 

de Belastingdienst 

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op 

je af. Er is vaak veel te regelen. Ook met de 

Belastingdienst. De belastingdienst helpt je 

graag op weg. Kijk voor meer informatie op 

belastingdienst.nl/nabestaanden  

en vul de checklist nabestaanden in als je wilt 

weten wat je moet regelen na een  

overlijden. 

Bredere informatie over zaken die je re-

gelt met de Rijksoverheid: 

Wilt u een breder overzicht in wat je als nabe-

staande moet weten en regelen met de over-

heid? Op rijksoverheid.nl/overlijden maak je 

eenvoudig een overzicht dat past bij jouw situ-

atie. 

 

 

Oliebollentoernooi 

KBO-biljartvereniging Ruwaard heeft van  

22 tot en met 30 december 2022 een biljart-

toernooi georganiseerd in de Tuinkamer van 

De Haard.  Dit was het zogenoemde OLIEBOL-

LENTOERNOOI, waarbij  de 21 deelnemers 

verdeeld werden in een A-klasse (de goede 

spelers) en een B-klasse (de iets minder goede 

spelers). Na een spannende strijd kwam Frans 

van der Horst als winnaar van de B-klasse uit 

de bus. In  de A-klasse trok Frans van Bergen 

aan het langste eind. De onderlinge strijd tus-

sen de winnaar van de A- en de B-klasse werd 

in een uiterst enerverende partij beslecht in 

het voordeel van Frans van Bergen. 

Er was volop publiek aanwezig en de door Ger-

rit van Bergen gebakken oliebollen vonden 

gretig aftrek bij de aanwezigen. We kunnen 

terugkijken op een gezellig en sportief toernooi 

en hopen  dit aan het einde van dit jaar weer 

te herhalen. 

 

 

Overleden 

Met droefenis delen wij u mee dat de afgelo-

pen maanden zijn overleden: 

mevr. T.G.C.M. van Laarhoven-Jacobs en 

mevr. F. Steensma.  

Wij wensen hun familie veel sterkte toe. 

 

 

http://www.debontewever.nl/
mailto:jo-romme@ziggo.nl
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=64809882a0&e=78cbea2ca8
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=4aa6524aa0&e=78cbea2ca8
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Zeilen op de wind van vandaag 

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je  

sjouwen 

Toen je dacht, 't is even slikken moest je  

kauwen 

Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist  

beginnen 

En net toen je naar buiten wou naar binnen 

Toen je dacht, 't is me teveel, werd het  

minder 

En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je  

een vlinder 

Toen je dacht, dat je iets won, had je  

verloren 

En toen je dacht, nu ga ik dood, werd je  

geboren 

 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

De wind van gisteren helpt je niet vooruit 

De wind van morgen blijft misschien wel uit 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

 

Toen je dacht, nu word het beter, werd het  

slechter 

En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een  

vechter 

Toen je dacht een realist te zijn, een dromer 

En toen je dacht, nu word het winter, werd  

het zomer 

Toen je dacht, het word gebracht, moest je  

het halen 

En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je  

betalen 

Toen je dacht, ik sta alleen, kon je schuilen 

Toen je dacht, 't is om te lachen, moest je  

huilen 

 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

De wind van gisteren helpt je niet vooruit 

De wind van morgen blijft misschien wel uit 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen februari 2023 

75 jaar: mevr. M.H. Hendriks-Minke 

 mevr. A.C.M. Schraven  

  

80 jaar:  mevr. M.W.J. van Breda 

 dhr. N.F.X. Broers  
 

85 jaar: mevr. A.M. Juurlink 

 mevr. L. van Lieverloo v.d.Coevering 

  

95 jaar: dhr. P.A. van Duijnhoven 

 

 

Kbo afdeling Ruwaard 

Site: http://www.kbo-ruwaard.nl 

e-mail: info@kbo-ruwaard.nl 
 

Voorzitter: 

Tanja Maarschalk tel. 06 51612669 

tanjam@kpnmail.nl 
 

Secretaris 

Herm Droog tel. 06 22542612 

Lisztgaarde 41, 5344 EB Oss 

KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com 
 

Penningmeester:  

Frans van Pinxteren tel: 06 51337829 

Bankrekening: KBO-Ruwaard 

NL48 RABO 0170 4355 63  

fransvanpinxteren@ziggo.nl 
 

Ledenadministratie:  

Tonn Broeksteeg  tel: (0412) 640418 

tonnoss@ziggo.nl 
 

Activiteiten: 
Toos Manders tel: 06 53251473 

Ria Reijkers tel: 0412 636713 

Bep Timmermans tel: 0412 636413 
 

Barcoördinator: 
Joop Meijer tel: 06 26836649 
 

Bezorging Ons en ’t Nieuwsblad: 

Jo Romme tel: 06 12704328 

jo-romme@ziggo.nl 
 

Coördinator ziekenbezoek: 
Joke Berens    tel: (0412) 634927 
 

Redactie Nieuwsblad: 
redactie@kbo-ruwaard.nl 
 

Locatie Wijkhuis De Haard: 
Brederostraat 46, 5344 VB Oss tel: (0412) 647900 

 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:tanjam@kpnmail.nl
mailto:KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com
mailto:fransvanpinxteren@ziggo.nl
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:jo-romme@ziggo.nl
mailto:redactie@kbo-ruwaard.nl

