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Welkom aan onze nieuwe leden: 
Dhr en Mevr Goosens

Besluit ALV.
De aanwezige leden op de jaarvergadering hebben unaniem ingestemd met de bijlage 
behorende bij het convenant tussen de Gemeente Geertruidenberg en onze vereniging. 
Dit wil zeggen dat wij nu uitvoering gaan geven aan het convenant. 

Cursus AED.
Naar aanleiding van de gesprekken van het bestuur met de gemeente m.b.t. het plaatsen van 
een AED installatie heeft het bestuur besloten om een aantal vrijwilligers een cursus AED en 
hartmassage te laten volgen. Dit zal plaats vinden op woensdag 6 april.

Agenda:
17 april Inloop
23 april Rik en jokermarathon U kunt zich nog aanmelden
1 mei Inloop SWOG
8 mei Inloop met bingo. Omdat het bloemenseizoen weer begint hebben we deze 

keer weer de bloementjesbingo
Rabo clubkas:

Bent u lid van de Rabobank dan kunt u stemmen.
Het kost u niets en u steunt de vereniging.

Verslag gezamenlijke maaltijd:

Voor deze nieuwe activiteit hadden zich 43 leden aangemeld.

Om 12.30 ging de zaal open en druppelde de eerste gasten binnen. Toen om 13.00 uur 

iedereen aanwezig was werd, na een kort openingswelkom waarbij de aanwezigen door het 

bestuur een consumptie werd aangeboden, door RBM Culinair van Ronald Broeders de soep

opgediend. Na het hoofdgerecht en het nagerecht was er voor de liefhebbers een gratis kopje

koffie of thee met een chocolaatje. 

Hierna werden op een groot scherm 2 films van het Geertruidenberg van vroeger vertoont. 

Een film was uit 1952 en de tweede uit ± 1970. In de laatste film kwamen nog piepjonge 

deelnemers aan de maaltijd voorbij. Ook vele bekende en minder bekende Bergenaren 

gingen over het scherm. Het “kijk dat is die en daar heb je die” waren niet van de lucht.

De organisatie, Joan en Ria, werden overladen met complimenten waarvan de mooiste wel 

was “Volgende week weer”

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 2 mei 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
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