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Welkom aan onze nieuwe leden: dhr. Chiel Willigers, dhr. Edwin Couwelaars, en de dhr. en mevr. Emmen.
Andre Rieu: voor dit nieuwjaarsconcert dat plaats zal vinden op zaterdag 6 januari, 2018 hebben al veel leden zich
aangemeld. Voor de deelnemers is er een collectieve annuleringsverzekering afgesloten die door de vereniging wordt
betaald, althans voor de leden. Niet-leden betalen indien zij ook een annuleringsverzekering willen € 3,85 p/p extra. U
kunt zich voor dit concert nog aanmelden bij Wim Domenie tel. 521652, of aan de bar. Er is nog plaats voor ca. 10
personen. Deelnamekosten is € 119,50 p/p. Ook kunt U via Wim een betalingsregeling treffen.
Afgelopen meerdaagse reis: Er hebben een 3-tal evaluaties plaats gevonden: binnen het Bestuur, reiscommissie met
Brabant Expres en reiscommissie met alle deelnemers. Over het algemeen hebben de deelnemers het een mooie reis
gevonden. Wel van hun kant 2 belangrijke opmerkingen: voor de lunch graag een gewone broodmaaltijd i.p.v. 3 maal
een warme lunch en er mocht wel wat meer vrije tijd zijn.
Al de ingebrachte opmerkingen worden meegenomen voor de volgende meerdaagse reis in 2018.
Het Bestuur is al volop bezig met allerlei plannetjes, het zijn nog maar ideeën maar wat wel vast staat is dat het een 5
daagse reis wordt en dat die zal plaats vinden van maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei 2018.
Sparen reis 2018: om deze voor eenieder toegankelijk te maken, kan men vanaf 1 september a.s. hiervoor maandelijks
sparen. Zolang de invulling van de reis niet bekend is, is sparen zonder enige risico. U legt zich pas vast als de
reisplannen bekend zijn, en een definitieve inschrijving volgt. Besluit U op dat moment om toch niet mee te gaan, dan
krijg U de ingelegde spaargelden gewoon terug.
Inlichtingen over het vooraf sparen, of het hieraan meedoen zijn te verkrijgen bij de penningmeester. Deze is weer te
bereiken vanaf de laatste week augustus: Wim Domenie – tel. 521652.
Inloop zondagmiddagen: 20 augustus en 3 september.

Bestuur, wenst een ieder een prettige,
gezonde en vooral een zonnige vakantie

Activiteitengroep biljart `Beja`: http://be-ja.nl
Heeft jl. zaterdag 24 juni haar 40 jarige bestaan gevierd, op de locatie `Vestingzicht`. De leden en partners werden
bezig gehouden met diverse spellen, zoals sjoelen – darten – barakken etc. Tevens zijn de winnaars van de interne
competitie 2016-2017 gehuldigd. Bij het bandstoten is geëindigd als 1e: Hans de Kwaadsteniet, 2e: Jack Heesters
en als 3e: Arjan v/d Sande. Bij het spel Libre is geëindigd als 1e: Jan van Bragt, 2e Maris Sperber en als 3e Hans de
Kwaadsteniet. Heren, allen van harte gefeliciteerd met dit resultaat. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue verzorgd door Ronald Broeders.

Bustocht ( ingezonden door Joan ):
Donderdag 22 juni, een zonovergoten dag waarop het 32 graden zou worden, stonden we s’ochtends om 8 uur
met 80 personen te wachten op de bus, een dubbeldekker van de firma Brabant Expres, die ons naar de
Achterhoek zou brengen. Het was even passen en meten, want er kunnen slechts 26 personen beneden zitten.
En dat zijn natuurlijk de mensen die minder mobiel zijn. Maar iedereen werkte gelukkig goed mee en zonder
slag of stoot konden we vertrekken. Op weg naar de IJsselhoeve in Doesburg, waar ons de koffie en thee met
heerlijk appelkaneelgebak wachtte. Hierna moesten we allemaal weer de bus in om naar Bronkhorst, het
kleinste stadje van Nederland, te rijden. Hier splitsten we op in 2 groepen. De ene groep ging het Dickens
museum bezoeken, waar we een enthousiast verhaal kregen van een zeer begeesterde heer gekleed naar die tijd,
inclusief hoge hoed. De andere groep ging met de bus (airco!) onder leiding van een gids een kleine rondrit
maken door de omgeving. Na ongeveer 45 minuten wisselden de groepen. Aangezien het tegen een uur liep
reden wij terug naar de IJsselhoeve, waar ons een zeer uitgebreid lunchbuffet wachtte. Diverse soorten
broodjes en brood met heerlijke beenham, kaas, 2 soorten kroketten, worstjes, roerei enzovoort. Begeleid door
diverse sapjes, melk en karnemelk, koffie en thee. Na de lunch kregen we een leuke en gevarieerde live show,
gebracht door 3 dames en 2 heren. Van musical (Don’t cry for me Argentina) tot “gouwe ouwe” zoals de liedjes
uit Ja zuster, nee zuster. In de pauze gaf onze eigen Gerrit Koopmans ons nog een showtje, waarop spontaan de
polonaise werd ingezet! Na het middagprogramma hadden we nog lekker even de tijd om of binnen (32 graden
buiten!) of op het terras onder enorme parasols een heerlijk koud drankje te drinken. Hier werd dan ook
dankbaar gebruik van gemaakt. Onze dag werd afgesloten, nog steeds in de IJsselhoeve, met wederom een zeer
uitgebreid en overheerlijk diner in buffetvorm, waarna tegen kwart voor zeven iedereen weer de bus in ging en
we huiswaarts keerden. Het was een leuke, gevarieerde en goedverzorgde dag geweest.
Allemaal bedankt dat u weer met ons mee wilde en dat we er samen, zonder problemen, weer een fijne dag
van hebben kunnen maken!!
BBQ ( ingezonden door Joan ):
Op zaterdag 15 juli j.l. vond als afsluiting van het seizoen weer de jaarlijkse barbecue plaats.
S’ ochtends vroeg waren al diverse vrijwilligers paraat om het voorbereidende werk te doen.
Voor het eerst sinds jaren moest er over worden nagedacht of we alle tafels en stoelen buiten of binnen moesten
plaatsen. Wij hoopten dat het droog zou blijven. Koud was het niet, maar toch.. Gekozen werd voor buiten, want
dat is immers veel leuker. We hadden meer dan 90 deelnemers, dus een behoorlijke opkomst. Voor catering bedrijf
Ronald Broeders een hele klus om alle mondjes weer te vullen. Er was volop keuze uit diverse soorten vlees; sate,
hamburgers, porkvlees en gewokte kip met groenten. Begeleid door diverse salades en brood. Het was uitstekend
verzorgd en iedereen liet het zich dan ook goed smaken! Voor de gezelligheid zorgden we zelf en het is leuk om
weer even met allerlei mensen te kunnen bijpraten. Ook het barpersoneel heeft zich weer het vuur uit de sloffen
gelopen. Dank is terecht aan alle vrijwilligers en het Bestuur voor de zeer geslaagde middag.
Beja biljarttoernooi 2017: http://be-ja.nl
Maandag 3 juli jl. is het Beja biljarttoernooi begonnen op onze mooie locatie Vestingzicht in Geertruidenberg.
Aan dit toernooi deden 96 biljarters mee, verdeeld over 24 ploegen waarbij eenieder minimaal 2 wedstrijden
speelde. De wedstrijden werden gedurende 5 weken, op de maandag – dinsdag – donderdag en vrijdagmiddag
gespeeld vanaf 13.30 uur en zoals voorgaande jaren waren het spannende wedstrijden, mede dankzij de goede
organisatie hiervan.
Afgelopen vrijdagmiddag is onder grote belangstelling de halve en de finale gespeeld, het was spannend. Wie er
kampioen is geworden en de daarbij behorende foto`s kunt U zien op http://vestingzicht.nl
Het volgende KBO blad ‘Ons’ en nieuwsbrief `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://ouderenbondgeertruidenberg.nl, http://vestingzicht.nl, http://kbogeertruidenberg.nl en http://kbogeertruidenberg.eu of op https://www.facebook.com/ouderenbondgeertruidenberg

