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enquête Bijpraten
Even

juni / juli 2017

Welkom aan onze nieuwe leden: mevr. Hannie Broeders, dhr. Gerrit Koopmans. Mevr Wijgerde,
Mevr Riet v/d Sanden

Dinsdag 13 juni
Aanvang 19.30 uur
11 ronden voor € 8.50

Laatste bingo voor de vakantie

Barbecue: deze altijd drukbezochte activiteit zal plaatsvinden op zaterdag 15 juli a.s.
Meer informatie over deze activiteit kunt u vinden in bijgevoegde bijlage.
Andre Rieu: voor dit nieuwjaarsconcert dat plaats zal hebben op zaterdag 6 januari 2018 hebben al vele
leden zich aangemeld. Voor de leden die deelnemen is er een collectieve annuleringsverzekering afgesloten
die door de vereniging wordt betaald. Niet-leden die deelnemen dienen deze verzekering zelf af te sluiten of
betalen € 3,85 p/p extra hiervoor, zodat wij dat ook voor hen regelen. U kunt zich voor deze activiteit nog
aanmelden tot 30 juni a.s. Deelnamekosten zijn € 119,50 p/ p. Via de penningmeester (0162-521652) kunt
U ook een betalingsregeling treffen.
Dagtocht: de reis voert ons naar een mooi stukje Achterhoek. Koffie/gebak, lunch en diner vindt plaats in
de IJsselhoeve. Sluitingsdatum voor deelname aan deze dagtocht is woensdag 14 juni. Wilt U na een
aarzeling toch mee, informeer dan bij de penningmeester Wim Domenie of er nog plaatsen vrij zijn.
Rabobank Clubkasactie 2017: dankzij de Leden die mee hebben gedaan aan de Rabobank Clubkasactie
hebben we afgelopen maand het mooie bedrag mogen ontvangen van € 176,80. Dit is hoger dan we in 2016
mochten ontvangen, en we hopen dan ook dat deze trendverhoging zich in 2018 voortzet.
Meubilair: daar het meubilair in de Balzaal zeer slecht was, en in de zaal Toverfluit verschillende
tafels staan, zijn er 16 nieuwe tafels aangekocht die komen te staan in de zaal De Toverfluit. En de
beste huidige 8 tafels gaan naar de Balzaal.
Verbouwing Vestingzicht: op dinsdag 4 april j.l. zijn de eerste werkzaamheden gestart betreffende
de verbouwing van onze “Balzaal”. De zaal is zeer mooi geworden en is nu comfortabel voor
allerlei activiteiten. De verbouwing is gedaan door aannemersbedrijf van Bragt. Tevens is
meegenomen de toegangshal die in zijn geheel is vernieuwd.
Wat we vooral niet mogen vergeten zijn vele vrijwilligers die vooraf/tijdens en achteraf vele
werkzaamheden hebben verricht.
Namens alle leden aan deze vrijwilligers, BEDANKT HIERVOOR!!
Inloop zondagmiddagen: 18 juni – 2 juli – 16 juli – 6 augustus – 20 augustus en 3 september

Het Bestuur wenst eenieder een prettige,
gezonde en vooral een zonnige vakantie

Beja (ingezonden): onze biljartgroep, opgericht in 1977 zal op zaterdag 24 juni a.s. met haar leden hun 40
jarig bestaan vieren, dit doen zij met een heerlijke barbecue op onze locatie Vestigzicht..
Opgericht in 1977 en begonnen in “De Zalmstreek” met maar 1 biljart, maar vanwege een toeloop van
biljarters was een 2e biljart wenselijk en deze is aangekocht en in gebruik gesteld door de toenmalige
burgemeester dhr. Hartog. Oktober 1980 is men verhuisd naar de Koestraat en in 1980 heeft men een
onderkomen gevonden bij KBO Geertruidenberg op onze huidige locatie.
Zie geschiedenis op http://be-ja.nl
Beja neemt op de maandag en dinsdagmiddag deel aan de Dongemond competitie met 4 teams, en is dit jaar
met 1 van hun teams Beja C als 3e geëindigd. Tevens is er op de donderdagmiddag hun interne competitie,
waarbij het afgelopen seizoen ook vrouwelijke deelnemers aanwezig waren, de kampioenen van deze laatste
competitie worden tevens op 24 juni gehuldigd.
Begin juli begint het altijd druk bezochte en door Maris Sperber georganiseerde Beja biljarttoernooi 2017.
De wedstrijden worden gespeeld op de maandag / dinsdag / donderdag en vrijdagmiddagen. Wilt U het
biljarten wat gemiddeld op een hoog niveau wordt gespeeld, eens zien, kom vrijblijvend een keer kijken in
ons verenigingsgebouw “http://vestingzicht.nl” in Geertruidenberg.
Meerdaagse reis (ingezonden Joan): Van 16 t/m 19 mei vond onze eerste meerdaagse busreis plaats. En wel
4 dagen naar het Teutoburgerwald in Duitsland. Dinsdagochtend tegen 8 uur stonden alle 29 deelnemers
gereed op onze parkeerplaats bij Vestingzicht. Jammer genoeg had 1 koppel moeten afhaken om
gezondheidsredenen. De bus was mooi op tijd en chauffeur John hielp alle koffers te laden. Het was
schitterend weer en dat zou de eerste 3 dagen ook zo blijven. Via het duitse plaatsje Soest, waar wij de lunch
gebruikten in een brouwerij en waar ook nog even tijd was om iets te bezichtigen of een heerlijk terrasje te
pikken in de zon, reden we door naar ons hotel “Waldhotel Bärenstein”. We hadden allemaal ruime kamers
met een zitje en terras of balkon en goede badkamers. Het ontbijt was prima verzorgd alsook het diner
waarbij men steeds keuze had uit 4 verschillende hoofdgerechten. Het was niet moeilijk om hier 4 dagen te
verblijven! We hebben heel veel gezien, zoals de Externsteine, schitterende rotsformaties welke vroeger een
cultusplaats zouden zijn geweest voor heksen, het bijbehorende Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo en
Openluchtmuseum in Detmold, waar je kon zien hoe men in afgelopen eeuwen leefde. In Nieheim zagen we
hoe men brood en beenham maakt en hoe de gaten in de kaas komen en… wat het geheim is van een lekker
biertje, wat we hebben gecontroleerd. Ook Hameln met zijn rattenvanger werd bezocht, waar een
Nederlandse gids ons een rondleiding gaf en in Paderborn hebben we, eveneens met een gids, de
schitterende Dom bezocht en de bronnen gezien die als een oase van rust midden in de stad liggen.
Natuurlijk ging er ook wel iets niet helemaal goed, want de ons beloofde muziekavond was niet geregeld
(communicatiefout tussen de vervoerder en het hotel), maar ons plezier was er niet minder om. De reis werd
op de laatste dag afgesloten met een heel goed afscheidsdiner in Soerendonk. Het was enorm gezellig onder
elkaar, waarbij iedereen contact had met iedereen en niemand werd buitengesloten. Er is heel veel gelachen,
ook nog gekaart en..… natuurlijk geborreld, zowel op terrasjes, aan tafel als in het hotel. Een van de
complimenten was “Kan me niet schelen waar jullie volgend jaar naar toe gaan, schrijf ons maar zovast in,
want wij gaan mee!” Wij, Bestuur en organisatie hebben het met ontzettend veel plezier gedaan en we zullen
gaan evalueren wat er een volgende keer anders of nog beter kan. U hoort er nog van!!
Facebook: vakantiefoto’s en foto’s van de afgelopen verbouwing op http://vestingzicht.nl, en soms kort
nieuws, kunt u bekijken via facebookpagina: https://www.facebook.com/ouderenbondgeertruidenberg
Te koop:
Wie heeft interesse in mijn elektrische herenfiets Sparta RSX met ION technologie. Fiets is in
prima staat maar vanwege fysieke problemen kan ik niet meer op en afstappen. Ik moet helaas op
zoek naar een andere fiets met een hele lage instap. Info@wimdomenie.nl, tel. 0162-521652.
Het volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van 7 augustus bij u worden bezorgd.
Het volgende nieuwsblad “Even Bijpraten” zal in de week van 4 september 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.eu, http://ouderenbond.com,
http://ouderenbond-geertruidenberg.nl, http://vestingzicht.nl, http://kbogeertruidenberg.nl en
http://kbo-geertruidenberg.eu of op https://www.facebook.com/ouderenbondgeertruidenberg

