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Dinsdag 16 februari
Aanvang 19.30 uur

11 ronden voor € 8.50

1e bingo 2016

Dinsdag 12 januari
Aanvang 19.30 uur

11 ronden voor € 8.50
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Welkom aan onze nieuwe leden: Dhr Akkermans, Dhr de Jong, Dhr en Mevr 
Schonewille

Wij wensen u allen een gezond en 

Contributie 2016:
Verzoek van de penningmeester om de contributie 2016 per bank te voldoen op 

Bankrekening NL53RABO0115 6028 28 ovv contributie 2016.
t.n.v Ouderenbond Geertruidenberg

De contributie bedraagt per lid € 20.00. Voor gastleden € 10.00

Uitbreiding magazijn: 
Het bestuur heeft besloten om het voorraadmagazijn uit te breiden. Het huidige magazijn 
is te klein om al onze spullen te kunnen opslaan. Ook de drankvoorraad die nu voor bijna 
iedereen toegankelijk is wordt dan apart opgeslagen. De ruwbouw wordt door de aannemer
gezet en zelf gaan we de afwerking doen. We hopen half januari te kunnen beginnen

Als nieuwe activiteit gaan we dit jaar een proef doen met een gezamenlijke maaltijd.
Dit gaan we organiseren op een zondagmiddag. Het hoe en wat hoort u wanneer de details 
zijn uitgewerkt.

Agenda:
12 januari Bingo
9 februari Carnavals middag
16 februari Bingo
17 maart Algemene ledenvergadering
23 april Rik en jokermarathon

Even Bijpraten Even Bijpraten 

http://ouderenbond.eu



Kerstviering:

Vrijdag 18 december vond voor onze leden de jaarlijks terugkerende kerstviering plaats, in 
ons eigen en mooie gebouw Vestingzicht. Buiten waren de temperaturen bijna lenteachtig, 
maar binnen heerste er een echte kerstsfeer. 
De grote zaal, de Toverfluit, was prachtig aangekleed en de tafels waren sfeervol 
opgemaakt met kerststukjes, gemaakt door een aantal vrijwilligers. 
Nadat al onze gasten tegen half twee waren gearriveerd en van koffie met iets lekkers 
waren voorzien, nam de voorzitter het woord en heette hij allen hartelijk welkom. Bijna 
was de mijlpaal behaald van 100 gasten, maar de teller bleef steken op 97. Desalniettemin 
een geweldige opkomst!! Hij memoreerde dat het Bestuur het afgelopen jaar grote stappen 
had gezet in de organisatie en dat het Bestuur inmiddels weer geheel op sterkte is. Ook 
werd stil gestaan bij het geweld en de narigheid in de wereld en hielden wij 1 minuut stilte 
voor alle dierbaren die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Gelukkig hebben wijzelf 
geen afscheid hoeven nemen van eigen leden. Zijn toespraak werd afgesloten met een mooi
gedicht, geschreven door een van onze vrijwilligers.
De middag werd opgeluisterd met gezang en heerlijke muziek op de piano door Theo van 
der Geest. De stemming zat er intussen goed in en er werd dan ook graag gedanst.
Om ca. 5 uur konden wij beginnen aan een heerlijk 4-gangen diner, verzorgd door RBM 
Culinair van Ronald Broeders. Dit viel bij iedereen zeer in de smaak en was erg goed 
verzorgd!  Tussen de gangen door werden er lootjes verkocht en waren er mooie prijzen te 
winnen. Om 9 uur werd het diner afgesloten met koffie en/of thee voor de liefhebbers.
Al onze gasten lieten zich lovend uit over zowel de organisatie, het kerstdiner als de muziek
en spraken de hoop uit dat het volgend jaar weer net zo goed zou mogen zijn. Als dat geen 
compliment is……
Wij zijn trots op onze vereniging en dankbaar dat wij zoveel mensen, incluis onszelf als 
Bestuur en alle vrijwilligers, weer een fijne middag hebben mogen bezorgen.
Rest ons nog iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig, tevreden maar bovenal gezond 
2016 toe te wensen!!

Carnaval:

Dinsdagmiddag 9 februari is weer onze traditionele carnavalsmiddag.
De muziek wordt deze middag verzorgt door Pieter en Tim Schipperen,
Dirk Jan Rullens en Ger Luijbregts.
Voor de liefhebbers is er na afloop een stamppotten buffet. (zie bijlage)

Nieuwjaarsreceptie:

Dit jaar hebben we onze nieuwjaarsreceptie gezamenlijk met Harmonie Apollo georganiseerd. 
Nadat harmonie Apollo enkele vrolijke stukken ten gehore had gebracht hielden beide 
voorzitters een korte toespraak. Nadat alle aanwezigen een glas champagne hadden gekregen 
werd een toost op het nieuwe jaar uitgebracht. Een hapje, een drankje, en vrolijke muziek 
afgewisseld met rustige momenten om elkaar de beste wensen over te brengen waren de 
ingrediënten voor een zeer geslaagde middag. Zeker voor herhaling vatbaar. 

En verder:
Ingekomen brief van Anneke Leenders.
Hierbij wil ik iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar wensen.
Tevens wil ik het bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor alle activiteiten die jullie dit jaar 
georganiseerd hebben Het was grandioos. Ga zo door!

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 1 februari 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: http://ouderenbond-geertruidenberg.nl

http://ouderenbond.eu
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