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Welkom aan onze nieuwe leden:

Dinsdag 9 mei
Aanvang 19.30 uur
11 ronden voor € 8.50

Kort verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april jl.:
2: geen aanvulling agenda
3: geen mededelingen of ingekomen stukken
4: verslag ALV maart 2016, goedgekeurd
5: jaarverslag secretaris, is er niet
6 :jaarverslag penningmeester, zowel door de kascommissie als aanwezige leden goedgekeurd.
Joop Heesters neemt in de kascommissie de plaats in van Jan van Bragt.
7: bestuur, dhr. van Erp legt zijn bestuursfunctie neer. Bestuursleden Han, Wim en Maris gaan
voorlopig met z`n drieën verder, wat volgens onze statuten mogelijk is. Daar er komende maanden veel
aandacht nodig is voor de begonnen verbouwing, zal het Bestuur na de zomer bekijken hoe nu bestuurlijk
verder. Joan zal deze heren komende maanden assisteren inzake verslaglegging en het notuleren van
bijeenkomsten.
8: activiteiten, nieuw dit jaar: verbouwing – meerdaagse reis – dart – schaken en nieuwjaarsconcert
Andre Rieu 2018
9: rondvraag: te weinig leden hebben een certificaat Sociale Hygiëne – EHBO/ BHV, valpreventie –
en een reanimeren cursus, het plaatsen van een AED apparaat, het bestuur neemt dit mee in hun
overleg
9a : rondvraag (met antwoord): opstapplaats meerdaagse reis is Vestigzicht , datum dagtocht is
donderdag 22 juni.
9b: rondvraag: “Vooraf sparen” voor een activiteit kan voor sommigen een oplossing zijn.
Een inmiddels genomen bestuursbesluit: het is mogelijk om vooraf te sparen voor grote en/of
duurdere activiteiten. Deze mogelijkheid wordt per activiteit bekend gemaakt via de bijlage
van deze grote en of duurdere activiteit.
Wilt U hiervan gebruik maken, dan dient U hierover eerst contact op te nemen met de
penningmeester die het samen met U bespreekt en vastlegt (tel. 0162-521652)

Bloemetjes Bingo - zondag 28 mei
neem gerust familie, kennissen of vrienden mee
Aanvang 14.00 uur - 10 ronden voor € 5,Ronde 10: 1 prijs € 50.00 contant
Dagtocht: op donderdag 22 juni vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats. Deze jaarlijks goed bezochte tocht
zal dit jaar gaan naar de Achterhoek. Voor beschrijving en kosten deelname zie bijgevoegde bijlage.
Nieuwjaarsconcert Andre Rieu: zaterdag 6 januari, 2018 houdt Andre Rieu voor de tweede maal een
nieuwjaarsconcert in Ziggodome in Amsterdam. Tijdens de Alg. Ledenvergadering op 6 april jl. bleek
hiervoor veel belangstelling te zijn. Meer informatie over deze activiteit kunt u vinden in bijgevoegde
bijlage.
ouderenbond.eu

Verbouwing Vestingzicht:dinsdag 4 april is gestart met de verbouwing van de, zoals wij die noemen `De
Balzaal`. Nieuwe gevel – nieuwe kozijnen - dubbel glas – rolluiken aan zijde parkeerplaats – vloer –
plafond en verlichting. Tevens is /wordt meegenomen de grote hal betreffende vloer / plafond en
verlichting. Een grote ergernis, die er al jaren is aangaande het handenwassen na toiletbezoek (dames)
wordt gelijktijdig aangepast: er komt een wasbak met spiegel tussen de deur van de herentoilet en de
keuken

Open middag – Zondag 21 mei
bezichtiging nieuwbouw Vestingzicht Neem gerust familie,
kennissen of vrienden mee
Aanvang 14.00 uur , bij binnenkomst is een kopje koffie / thee gratis
Van deze werkzaamheden is een fotoalbum gemaakt (die wekelijks wordt aangepast). Foto`s van de
verbouwing kunt U bekijken als U in de browser de volgende link kopieert:

http://vestingzicht.nl/index.php?/category/104
Meerdaagse reis:a.s. dinsdag 16 mei vindt de eerste meerdaagse reis plaats die door onze afdeling wordt
georganiseerd (reiscommissie: Wim, Joan en Kees) waaraan door 31 leden wordt deelgenomen. Gezien
het programma, volledig verzorgd (ontbijt – lunch – diner), 4* hotel en vanaf 1e dag een excursie, zal dit
hopelijk een gezellige en leuke reis worden, het enigste wat we niet kunnen bepalen is het weer.
Bij beschikbaarheid van een kamer kunt U zich nog aanmelden voor deelname aan deze reis.
Rik- & Jokermarathon Zaterdag 1 April jl. (ingezonden door Joan): De marathon was deze keer
georganiseerd door Kees vanwege de herstelperiode na operatie van Wim Domenie. Waarvoor dank!
s’Ochtends om 08.30 waren al diverse vrijwilligers in de weer om alles in gereedheid te brengen. Er
zouden deze dag 82 kaarters komen, waaronder ook nieuwe gezichten, en onze zaal de Toverfluit was
dan ook afgeladen. Iedereen deed zijn best om een van de fraaie prijzen te winnen, zoals een goedgevulde
boodschappentas of een mooie vlees- of kipschotel.
Na de eerste 2 ronden was het lunchtijd. Corry, Gerda en Coby hadden weer bijna 200 broodjes gesmeerd
en onze onvolprezen Johan had alle kroketten gebakken.
Na de lunch volgden nog 2 ronden, waarna alle punten konden worden geteld. En daarna volgde nog de
prijsuitreiking, waarna iedereen weer huiswaarts keerde. Graag allen tot een volgende keer.
www.beterverkeer.nl: een mooie website waar u, uw kennis kan testen op deelname aan het verkeer met
verschillende voertuigen. Als u inlogt en een account aanmaakt krijgt u elke werkdag 4 situaties
voorgelegd met een keuze-mogelijkheid. Prachtig en zeer nuttig.
Seniorenraad bijeenkomst 10 april j.l.: ( ingezonden) punten die behandeld zijn o.a.
- mededeling dat het college het advies niet overneemt met betrekking tot de notitie samenwerkende
welzijnsorganisaties.
- er zijn nog steeds problemen met verenigingen die hoofdzakelijk bestaan uit senioren, en waarvoor
door het college nog steeds geen ander alternatief wordt aangeboden, dit i.v.m. sluiting van het
dorpshuis `De Haven`. Er zijn verenigingen die tot op de dag van vandaag nog geen enkel contact
hebben gehad met het college, en wat kan betekenen, dat deze zichzelf moeten opheffen.
- er wordt gemeld dat de accommodatie waar men in Hooge Veer kon gaan stemmen schandalig was
en slecht toegankelijk voor mindervaliden die van buiten het Hooge Veer kwamen.
- Swog heeft in de persoon van Ariette van Steeg verslag gedaan over het project WEHelpen.
- seniorenraad stemt in met de aanpassing van de herziene WMO-verordening.
- er is een reactie gekomen van het college op het advies wat is gegeven met betrekking tot notitie
mantelzorg en vrijwillige inzet.
Wilt U iets meer weten over bovenstaande, de hierbij behorende stukken liggen ter inzage en/of zijn
verkrijgbaar bij de secretaris van onze afdeling.
Barbecue: zaterdag 15 juli a.s. Informatie hierover krijgt U als bijlage bij de volgende uitgave van het
KBO blad “ONS” die in de week van maandag 12 juni bij u wordt 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.eu en www.vestingzicht.nl
ouderenbond.eu

