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Welkom aan onze nieuwe leden: 
Dhr Jack Heesters, Mevr Joke Nuijten, Dhr Theo van Eyl

Agenda:
5 augustus: Finale Beja libre biljarttoernooi 2016. Aanvang 13:30

BUSREIS 2016

Onze jaarlijkse busreis vond plaats op donderdag 23 

juni. Deze keer stond de reis gepland naar het 

noorden van ons land. Eerst naar de Orchideeënhoeve

in Luttelgeest en later op de dag naar Giethoorn.

Om circa 10.15 uur aan bij de Orchideeënhoeve in 

Luttelgeest. Hier stond de koffie met gebak al voor 

ons klaar. Dit smaakte goed na de lange zit in de 

bussen. Hierna konden wij op ons gemak en in eigen 

tempo de orchideeëntuin, met duizenden wilde en zeldzame exemplaren bekijken. Hier 

waren ook nog schattige vlinderaapjes te zien. De tuinen waren mooi verzorgd en goed 

onderhouden. Wat ook opviel waren de vele kabbelende beekjes met haast ontelbaar vele 

schildpadden en karpers. Een tropisch paradijsje.

Na ook de vlindertuin, de grootste van Europa en met heel veel exotische en bijzondere 

vlinders te hebben gezien, was het tijd voor de lunch.

Om circa 13.45 uur reden we via Vollenhove, bekend van het bloemencorso, en langs de 

Weerribben, waar vroeger turf werd gestoken, naar Giethoorn. Dit wordt ook wel het Venetië 

van het Noorden genoemd. Hier gingen wij met 2 houten bootjes een rondvaart maken. We 

zagen veel rieten daken en boothuizen. Ook waren er nog huizen van hout die vroeger 

gebouwd werden 

vanwege het gewicht, daar ze op turf stonden, wat gemakkelijk samendrukbaar is. 

Halverwege ontscheepten we nog een half uurtje om wat te drinken, waarbij een gezellig 

zonnetje scheen.

Na Giethoorn stapten we weer in de bussen. We moesten circa 150 km rijden richting Zwolle, 

Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen naar de plaats Zeeland, waar we het diner zouden gebruiken

in restaurant het Witte Huis. Dit was wederom goed verzorgd. Iedereen had lekker gegeten en 

daarna konden we tevreden huiswaarts keren. In een van de bussen heeft men gezellig kunnen

meezingen 

met Gerrit Uit den Berg, die ook deelnemer was aan de busreis en het gehele gezelschap aan 

het zingen kreeg. Om 21.15 arriveerden wij bij ons gebouw Vestingzicht in Geertruidenberg.

Iedereen kreeg nog een mooie orchidee mee naar huis als aandenken. Het was weer een dag 

om op terug te kunnen kijken.

U ALLEMAAL BEDANKT VOOR DE GEZELLIGHEID EN HOPELIJK IN GOEDE

GEZONDHEID WEER TOT VOLGEND JAAR!

De foto’s van de busreis kunt u vinden op http://vestingzicht.nl

Even Bijpraten Even Bijpraten 

http://ouderenbond.eu



Overig biljartnieuws:

Senioren Biljartvereniging Beja is met twee teams op de 
eerste en tweede plaats van de 23 deelnemende teams 
geëindigd in het 24e biljarttoernooi in buurthuis “de Haven”, 

u kunt de bekers in ons verenigingsgebouw bewonderen, een 
mooie prestatie.
De foto’s van deze finale kunt u vinden op 
http://vestingzicht.nl

BBQ 2016

Zaterdag 16 juli vond als afsluiting van het 
seizoen de jaarlijkse barbecue plaats. We 
hadden 
(wederom) geluk met het weer. Het was 
droog en de temperatuur prettig en zacht. 
Ook dit 
jaar mochten we ons weer verheugen op een
grote opkomst van zo’n 90 personen. Met de

vrijwilligers erbij, zit je dan al gauw op 95 mensen. Een hele club. Een uitdaging om het 
iedereen naar de zin te maken. Maar we gaan ervoor!

s ’Morgens om 10 uur waren een aantal vrijwilligers al present om de nodige voorbereidingen
te treffen. Zowat al het meubilair ging naar buiten om iedereen een plaatsje te kunnen 
bieden. Een aantal stoelen, nog grijs van de verbouwing, moest ook nog even worden 
schoongemaakt. Er werd gepast en geschoven tot alles goed stond. Ook moesten er 2 tenten 
worden opgezet om straks de catering van Ronald Broeders onderdak te kunnen bieden. 
Even snel een bakkie koffie tussendoor, voordat ze weer verder moesten.

Dan zien ze dat er 1 tent toch nog moet worden verzet, dus sjouwen met z’n allen. Zelfs het 
gras werd nog geveegd om te voorkomen dat dit steeds mee naar binnen werd gelopen!! De 
ochtendploeg is dan klaar en de barmedewerkers komen al binnen. Zelfs de eerste gasten 
dienen zich al aan. Maar die zullen nog even moeten wachten.
De fotograaf had zich intussen ook gemeld, evenals de accordeonist.

Het eten was weer uitstekend verzorgd en iedereen liet het zich dan ook goed smaken. Er 
heerste een goede sfeer en er werd gezellig gebabbeld en gelachen. Uiteindelijk ging 
iedereen dan ook voldaan naar huis. Dank aan het Bestuur en aan alle vrijwilligers die er 
weer zo hun schouders hebben ondergezet!

De foto’s van de BBQ kunt u vinden op http://vestingzicht.nl

En verder:

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 5 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 dan regelmatig op onze website: http://ouderenbond-geertruidenberg.nl

http://ouderenbond.eu


	Even Bijpraten

