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Welkom aan onze nieuwe leden: mevr. Muller en Dhr Heijne
Droevig nieuws: ruim een week voor de kerstdagen is overleden mevr. Lucia Ligtvoet, wij wensen
haar familie en vrienden veel strekte met dit verlies.

Dinsdag 10 januari
Aanvang 19.30 uur
11 ronden voor € 8.50

Wij wensen u allen een gezond en Gelukkig

Nieuwjaar

Het Bestuur hoopt velen van U te mogen begroeten met de Nieuwjaarsreceptie op zondag 8
januari a.s., die wij voor de 2e keer samen hopen te vieren met Harmonie Apollo. Wij zorgen weer
voor een hapje en een drankje en Apollo voor de muzikale omlijsting. Aanvang 14.00 uur.
Contributie 2017: contributie bedraagt per lid € 20.00. Voor gastleden € 10.00
Verzoek van de penningmeester om de contributie 2017 per bank te voldoen op:
Bankrekening NL53RABO0115 6028 28 o.v.v. contributie 2017
t.n.v. Ouderenbond Geertruidenberg
Carnavalsmiddag: deze zal plaats vinden op dinsdagmiddag 28 februari a.s. Voor meer
informatie over deze activiteit zie bijgevoegde bijlage.

Zondag 22 januari
Ons eerste zondagmiddag BINGO van 2017, neem gerust familie, kennissen of vrienden mee
Aanvang 14.00 uur – 10 ronden voor € 5,Data grote activiteiten 1e helft 2017:
carnaval : dinsdag 28 februari
rik/joker marathon: zaterdag 1 april
zondagmiddag bingo : zondag 28 mei
dagtocht: donderdag15 juli

zondagmiddag eten: zondag 19 maart
algemene ledenvergadering: donderdag 6 april
meerdaagse reis: 16 -19 mei
barbecue: zaterdag: 15 juli

Dit alles onder voorbehoud en goedkeuring bestuur
++++++++++++++++++++++++++++
Wist U (ingezonden): dat ruim 2.500.000 ouderen recht hebben op een ouderenkorting , ongeveer
970,- euro per jaar. Deze korting is bedoeld om de koopkracht van ouderen te verbeteren.
Maarr…. 700.000 ouderen met een laag inkomen maken hier geen gebruik van, u kunt hiervoor in
aanmerking komen als u inkomen lager is als € 36.000,- p/jaar. Deze korting wordt niet toegepast
bij de instantie waar u AOW / pensioen van ontvangt. Als u geen belasting opgave behoefd in te
vullen, loont het toch de moeite om dit wel te (laten) doen. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem
contact op met het bestuur en wij helpen u of wij doen het voor U. Dit kan nog voor de jaren 2012,
2013, 2014, 2015.
http://ouderenbond.eu

Kerst viering ( ingezonden ): Vrijdag 16 december jongstleden vond onze jaarlijkse kerstviering
plaats. Diverse vrijwilligers hadden hun best gedaan de zaal weer mooi te versieren en lange tafels
waren neergezet en voorzien van kerststukken, ook weer gemaakt door andere vrijwilligers. Er gaat
natuurlijk heel wat aan vooraf. Ook de muzikale entertainment, evenals het kerstmenu moet
worden uitgezocht en vastgelegd. En ja, de gezelligheid moet natuurlijk onder elkaar worden
gemaakt. Maar dat lukt gelukkig prima!! Wij wonen niet voor niets in Brabant, toch?!
Kerst is naast een christelijk feest ook een tijd van bezinning, waarin je toch eens even terugkijkt op
het voorbije jaar. Kerst is voor de meeste mensen gelukkig ook een gezellige tijd. Onze voorzitter
Han Heesters, begon zijn toespraak daarom ook met het gedenken van de leden die ons dit jaar zijn
ontvallen en vroeg 1 minuut stilte. Ook memoreerde hij nog de door het Bestuur in 2016
gerealiseerde nieuwe dingen, zoals de gezamenlijke maaltijd op zondag en de gezellige Hollandse
muziekmiddag. En voor 2017 kunnen wij nu daadwerkelijk aanvangen met de verbouwing van de
grote zaal en er staat een meerdaagse busreis gepland naast de 1-daagse reis. Jan Leenders vertelde
nog een mooi kerstverhaal en daarna kon de middag echt van start. Na de koffie met iets lekkers,
kregen wij diverse sessies muziek, gebracht door het Muzikaal Theater aan Huis. Er werd gezellig
gebabbeld, gedronken en ook gedanst. Het heerlijke kerstdiner, verzorgd door RBM Culinair van
Ronald Broeders, werd deze keer voor het eerst geheel uitgeserveerd aan tafel en bestond uit 4
gangen. Iedereen liet het zich goed smaken!! Tussendoor werden er nog lootjes verkocht voor de
kerstloterij, en werden er tussen de gangen door steeds prijzen getrokken. De avond eindigde dan
ook een stuk later dan aangekondigd, maar de voorzitter had dit al voorspeld tijdens zijn speech!
Na de gewonnen prijzen te hebben uitgereikt en allen zovast een gelukkig en gezegend Kerstfeest te
hebben toegewenst, vertrok iedereen tevreden naar huis. Alleen de vrijwilligers, die moesten nog
een poosje aan de slag om alles weer op te ruimen en terug te plaatsen… Maar dat hebben zij graag
voor U over!!
DÉ BEURS VOOR DE 50-PLUSSER IN BRABANT:
De 15de editie van de Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 10 tot en met zondag 15
januari 2017 in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.
De 1e editie van de Senioren Expo duurde vier dagen. Maar door de grote toeloop van bezoekers
dwong ons de beurs te verlengen van vier naar zes dagen. Het is nu al jaren een zeer druk bezochte
zesdaagse beurs. Onze secretaris heeft een aantal vrijkaarten ter beschikking. Op = op.
Wij hebben als ouderenbond een zetel in de seniorenraad. Onze vertegenwoordiger doet
regelmatig verslag over de punten die daar passeren. Hieronder een kort verslag.
Onderstaande onderwerpen zijn besproken en daarover is namens de ouderen aan B&W een mening
uitgebracht.
- woonvisie 2017 – 2021: men verwacht in deze periode 350 nieuwbouw woningen te bouwen,
met name in de verkoop, er is geen uitbreiding van huurwoningen gepland, alleen als er
huurwoningen worden gesloopt of verkocht.
- werken op afspraak > gemeentewinkel: vanaf 1 januari a.s. bent u in de gemeente winkel
welkom, alleen als door vooraf een telfonisch afspraak voor is gemaakt.
- analyse scootmobiel pool; het idee was om een scootmobiel pool op te richten, omdat gebleken
is dat een scootmobiel soms lang niet wordt gebruikt. Men heeft dat idee laten varen. Reden:
vanaf 1 jan 2016 wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit heeft er toe geleid dat de nieuwe
aanvragen nu ook noodzakelijk blijken te zijn. Ook hebben enkele gebruikers dit jaar hun
scootmobile ingeleverd omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt ten opzichte van de
kosten.
- bespreking VNG, betreffende preventie en aanpak ouderenmishandeling.
Wilt U iets meer willen weten over bovenstaande, de hierbij behorende stukken liggen ter inzage /
of zijn verkrijgbaar bij de secretaris van onze afdeling.
Rik en Joker liefhebbers: (ingezonden) Vrijdagavond13 januari en 27 januari, rikken en jokeren
in dorpshuis `De Haven`. Iedereen is welkom
http://ouderenbond.eu
Het volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 6 februari bij u worden bezorgd.

