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enquête Bijpraten
Even

februari 2017

Welkom aan onze nieuwe leden: Dhr. Johan Heijne, mevr. Marian van Riel en mevr. Els Rosenbrand.

Dinsdag 12 februari 2017
Aanvang 19.30 uur
11 ronden voor € 8.50

Contributie 2017: Velen hebben hun contributie betaald maar nog niet allen en daarom
onderstaande verzoek: De 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
Meerdaagse reis: In de laatste Algemene Ledenvergadering en op een voorlichtingsavond is
belangstelling getoond voor een meerdaagse reis. Deze zal plaatsvinden op 16 t/m 19 mei.
Voor meer informatie, hierover zie de uitgebreide bijlage.
Carnavalsmiddag: Dinsdag 28 februari 2017 – aanvang 13:30 uur – einde 18:00 uur, m.m.v. Pieter en
Tim Schipperen, Dirk Jan Rullens en Ger Luijbregts. Vrije toegang. Wilt u na afloop deelnemen aan
een overheerlijk buffet, dient u zich hiervoor op te geven en wel voor 23 februari 2017.
Kosten van dit buffet zijn: voor Leden € 5,- en voor niet leden € 10,- per persoon.
Bestuur: Rob Elbers heeft binnen het bestuur kenbaar gemaakt dat hij om persoonlijke redenen zijn
bestuursfunctie/secretaris m.o.i. heeft neergelegd. De taken van Rob worden binnen het Bestuur
vervuld tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die plaats zal vinden op donderdag 6 april
2017. De uitnodiging hiervoor zal in de week van 6 maart via “de ONS” worden verspreid.
Inloop zondagmiddagen: 19 februari en 5 maart – zaal open 13.30 uur

Rik en Joker marathon
Zaterdag 1 april 2017
Aanvang 10.00 uur
Graag 9.30 uur aanwezig
Einde ± 17.00 uur
Kosten € 10.00 p.p. incl. lunch
Vele mooie prijzen

Aanmelden:
Via email: penningmeester@ouderenbond-geertruidenberg.nl.
Telefonisch: 0162-521120 tijdens de onderstaande openingstijden.
Persoonlijk: Bij een bestuurslid of barmedewerker in ons verenigingsgebouw
“Vestingzicht” van maandag t/m vrijdag van 13:30 tot 17:00 uur
ouderenbond.eu

Gezamenlijke maaltijd
Zondag 19 maart
3 gangenmenu met een kopje koffie na voor €7,50

Nieuwjaarsreceptie 2017: (ingezonden) Zondag 8 januari j.l. vierden wij onze Nieuwjaarsreceptie, voor
de 2e keer samen met muziekvereniging Apollo. Vanaf 14 uur was iedereen welkom en velen hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging! Bij binnenkomst werd iedereen een lekker kopje koffie of thee
aangeboden en zette Harmonie Apollo de eerste klanken in van een sfeervol en swingend
nieuwjaarsconcert, wat bestond uit 3 sessies.
Zowel de mars Jubilissimo, traditionele Nieuwjaarsmuziek als Abba kwam voorbij. Na de eerste sessie
namen beide voorzitters de microfoon voor een toespraak en wensten zij iedereen, onder het genot van
een glaasje bubbels en heerlijke oliebollen, een geweldig en gezond 2017 toe!
Beiden waren terecht trots op hun vereniging. De muziek zette weer in en iedereen kon ondertussen
gezellig bijkletsen en elkaar alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar. Het was een zeer geslaagde
middag waar iedereen van genoot en die zeer goed is bezocht.
We hopen er allemaal weer een goed jaar van te mogen maken!!
Seniorenraad bijeenkomst 16 januari 2017: (ingezonden) Punten die behandeld zijn o.a.
- het niet meer sturen van een acceptgirokaart voor het betalen van de gemeentelijke nota's.
Binnen een dag kregen we een antwoord dat er nog 3 betaalmogelijkheden over zijn, o.a. zelf een
overschrijfformulier inleveren bij uw bank, betalen in het gemeentehuis, of een automatische
machtiging afgeven aan de gemeente.
- SWOG beleidsplan, men beschouwt het als een goede ontwikkeling dat de SWOG meer ruimte maakt
voor beleid en de uitvoering overlaat aan anderen (o.a. de Bonden van Ouderen).
- Seniorenraad heeft wel zorgen met de uitvoering van “We Helpen”. Dit project werkt niet goed,
onder meer daar een deel van de doelgroep (wij ouderen) niet digitaal is georiënteerd.
- SWOG preventief huisbezoek 75 plus. De seniorenraad vindt dit een zeer belangrijk project, met
name voor ouderen, die geen kinderen hebben.
- Seniorenraad vindt het jammer dat de gemeente geen uitzonderingen wil maken op de regel dat
iedereen die een bezoek wil brengen aan de gemeentewinkel in alle gevallen daarvoor een afspraak
moet maken, dit in tegenstelling tot hetgeen de seniorenraad heeft geadviseerd.
Conclusie: Dit betekent dat u voor eenvoudige dingen, zoals verlengen van rijbewijs of
paspoort een afspraak dient te maken.
Wilt u iets meer weten over bovenstaande, de hierbij behorende stukken liggen ter inzage bij / of zijn
verkrijgbaar bij de secretaris van onze afdeling.
Rik en joker liefhebbers: (ingezonden) Vrijdagavonden 10 februari en 3 maart 2017, rikken en
jokeren in dorpshuis `De Haven`. Iedereen is welkom
Het volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van 6 maart 2017 bij u worden bezorgd.
Website: Om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en de foto’s van onze activiteiten kijkt u dan
regelmatig op onze website: htttp://ouderenbond.eu en voor de foto’s op http://vestingzicht.nl
ouderenbond.eu

