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Maart 2017

Welkom aan onze nieuwe leden: Mevr Marian v/d Sanden

Dinsdag 14 maart
Aanvang 19.30 uur
11 ronden voor € 8.50

Bestuur: donderdag 6 april a.s. zal onze jaarlijkse Ledenvergadering plaatsvinden, waarbij
door het Bestuur verantwoording wordt afgelegd, zoals vermeld in onze statuten. Tevens zal
de vacature van bestuurslid / secretaris moeten worden vervuld. Meer informatie hierover in
de hier bijgevoegde agenda.
Meerdaagse reis: 16 – 19 mei a.s. vindt er een prachtige meerdaagse busreis plaats naar
het mooie “Teutoburgerwald” in Duitsland. Informatie hierover kunt U verkrijgen in ons
gebouw “Vestingzicht”. Velen hebben zich al opgegeven. U nog niet? Dat kan nog tot 24
maart a.s.
Vol is Vol
Gezamenlijke maaltijd: vindt plaats op zondag 19 maart a.s. U kunt een heerlijk 3gangenmenu verwachten, met een kopje koffie na. Deelname is alleen toegankelijk voor
leden en deelnamekosten zijn € 7,50. U kunt zich nog opgeven tot 12 maart a.s. in ons
gebouw “Vestingzicht”.

Rik en Joker marathon
Zaterdag 1 april
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
Geef u op tijd op. Er zijn maar 80 plaatsen.!!
ouderenbond.eu

15 maart: Het is Uw recht om op deze dag naar de stembus te gaan om een nieuwe regering
te kiezen. Maak hier gebruik van. Gaat U niet, dan heeft U geen enkele recht om iets te
zeggen over wat men in Den Haag volgens u niet goed doet. Volg uw eigen keus, en bedenk
wat belangrijk is voor u en voor Nederland. Ga er vanuit dat geen enkele partij kan doen wat
men belooft. Dat heeft ermee te maken dat er deze keer veel partijen mee zullen moeten
doen om een regering te vormen.
Carnavalsmiddag ( ingezonden): Dinsdag 28 februari vond volgens traditie weer onze
carnavalsmiddag plaats. Velen stonden, fraai uitgedost, al bijtijds aan de zaal om een goed
plaatsje te bemachtigen. Nadat de voorzitter allen hartelijk welkom had geheten en iedereen een
fijne middag had toegewenst kon het feest beginnen. Aan de artiesten zou het niet liggen! Dirk
Jan Rullens begon zijn optreden. Op dat moment kwam ook Prins Carnaval met zijn gevolg
binnen en de stemming zat er direct in! Hierna kwamen ook de andere artiesten, Pieter en Tim
Schipperen op de accordeon en Ger Luijbregts aan bod. De hele middag hebben deze mensen
ons geplezierd met heerlijke muziek, waarop werd gedanst en polonaise gelopen. Alles kon.
Prins Sjef d’n Irste huldigde ook nog Dirk Jan voor zijn jarenlange bijdrage aan het
Carnavalsgebeuren in onze gemeente. Aan het einde van de middag was er voor degenen die
zich hadden opgegeven een heerlijk pasta-buffet, bestaande uit 5 soorten pasta en 2 salades. Dat
ging er wel in!! Van al dat zingen en dansen krijg je trek. Ronald Broeders, dat had je weer
goed verzorgd! Alle leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers, dank jullie wel voor de fijne
middag en graag tot een volgend jaar!!!
Het bestuur wil een dikke duim uitdelen aan de dames en heren die woensdag morgen weer paraat
waren om de boel op te ruimen. Dames en heren, bedankt.
Seniorenraad bijeenkomst 20 februari j.l.: ( ingezonden) punten die behandeld zijn o.a.
- advies met betrekking tot “advies + notitie samenhang & samenwerking
welzijnsorganisaties”. Dit betreft een vergaande samenwerking tussen Hoom – Swog –
Trema en Vrijwilliger Thuiszorg/Thuiszorg G`berg. Men vindt dit een prachtig en zeer nuttig
doel, maar veel te vrijblijvend, en heeft daar ook bezwaar tegen. Wij hebben aangegeven en
zullen dat ook melden aan B&W, dat er een doel moet zijn en wanneer dit gerealiseerd moet
zijn, nl. eind 2020.
- stand van zaken rondom besluit dorpshuis “De Haven”. Bij vele organisaties is er onvrede
over het beleid van B&W. Men moet zelf zoeken naar andere locaties en accommodaties.
Dit is tegen de afspraak en toezegging dat dorpshuis “De Haven” niet aan de bestemming
wordt onttrokken, zolang B&W niet heeft gezorgd dat er een ander onderkomen is tegen
dezelfde voorwaarde als waar men nu gebruik van maakt.
Wilt U iets meer weten over bovenstaande, de hierbij behorende stukken liggen ter inzage / of
zijn verkrijgbaar bij de secretaris van onze afdeling.
Rik en Joker liefhebbers: (ingezonden):
- Vrijdagavonden 24 maart en 7 april, rikken en jokeren in dorpshuis “De Haven”,
aanvang 19.30 uur.
- kaartmarathon (rikken en jokeren) in buurthuis “t Schooltje” in Waspik-boven op zondag
12 maart a.s. Inschrijven bij Theo Rekkers, telefoon 0416-312630 of 0610697340
- kaartmarathon( rikken en jokeren) in buurthuis “De Mand” in Vlijmen op zaterdag 25
maart a.s. Opgeven bij Henk Parijs, telefoon 0652136388 of Jan van Vugt, telefoon 0735112914
Het volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van 3 april 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 regelmatig op onze website: http://ouderenbond-geertruidenberg.nl en www.vestingzicht.nl
ouderenbond.eu

