
Dinsdag 11 oktober en 

Dinsdag 8 november
Aanvang 19.30 uur

11 ronden voor € 8.50

    Ouderenvereniging Geertruidenberg
                              

KBO enquête                                                   
Jaargang  11 - nr. 9                                                                                                               Oktober 2016

Welkom aan onze nieuwe leden: mevr. Joke Kloet en Dhr Hans de  Kwaadsteniet

Droevig nieuws: afgelopen zomer is overleden ons lid mevr. R. Sperber, dhr. de Jongh, dhr. H. v/d 

Pluijm. Han Pluijm,is jaren onze vaste ober geweest op de woensdagmiddag, Tevens is mevr. 

Willemse de echtgenote van ons lid dhr. Willemse overleden. Wij wensen zijn/haar familie en 

vrienden veel sterkte met het verlies van hun dierbare.

Verbouwing: iedereen: heeft kunnen zien dat er begin dit jaar een noodzakelijke verbouwing heeft 

plaats gevonden betreffende een opslagruimte. Betekent niet het einde van onze plannen, ons doel is

de balzaal in zijn geheel te vernieuwen, beide gevels, waarvan 1 gevel is voorzien van een buiten 

deur. Hiervoor zijn al enkele offertes aangevraagd, ontvangen en besproken. Daarnaast is de wens 

om gelijktijdig de vloer – plafond en verlichting te vernieuwen. Echter hier hangt een behoorlijk 

koste plaatje aan, en daarom hebben wij weer contact gezocht met de stichting die het mogelijk 

heeft gemaakt de uitbreiding en verbouwing van onze zaal `De Toverfluit`. Wordt vervolgd.

Gezamenlijke Maaltijd: 

na het succes van de 1e georganiseerde gezamenlijke maaltijd zal de 2e  plaats vinden 

op zondag 30 oktober a.s.

Voor verdere informatie hierover zie bijgevoegde bijlage.

Vrijwilligers: Wij hebben vele vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie van activiteiten, en

voor het werk dat nodig is om ons gebouw `Vestingzicht` bruikbaar te houden. Om al deze 

vrijwilligers één keer per jaar te bedanken voor hun inzet is ons jaarlijkse vrijwilligersavond 

gehouden  op vrijdag 23 september jl. Men werd bezig gehouden met allerlei spelletjes, en tevens 

werd er voor de inwendige mens gezorgd via een klein buffetje. 

Vrijwilligers, allen bedankt voor jullie inzet.

Inloop vrijdagmiddag:op de vrijdagmiddag is geen vaste activiteit in de zaal `De Toverfluit` 

daarom zijn zowel leden als niet leden welkom op de vrijdagmiddag. U kunt doen waar u zin in 

hebt. De ene biljart graag, de ander kaart graag of men maakt zomaar een praatje. Vooral in 

komende maanden als het slecht weer / koud is, is een bezoekje op deze middag een aangename 

bezigheid.

                                           ++++++++++++++++++++++++++++

Wist U:dat wij binnen onze afdeling de beste biljarters hebben uit de regio, dit mag gezegd worden 

omdat onze biljarters zowel het Haventoernooi 2016 als hun eigen `Beja toernooi 2016` hebben 

gewonnen. Heren alsnog proficiat.

Rik en Joker liefhebbers: (ingezonden stuk) rikken en jokeren op de vrijdagavonden 7 – 21  

oktober en 4 november in het dorpshuis `De Haven `.

Even Bijpraten Even Bijpraten 

http://ouderenbond.eu



 

Lachen is gezond: Een vrouw koopt van een boer twintig eieren. De volgende dag is ze weer bij de

boer. ’Die eieren waren allemaal leeg!’zegt ze woedend. Dan rent de boer net zo woedend naar het 

kippenhok en schreeuwt: ‘’Wie van jullie gebruikt de pil!:

Seniorenraad (2): 

een kort verslag van een bijeenkomst plaats gevonden 19 september jl.

- het verplaatsen van Het Hoge Veer naar de kern Bastion in Geertruidenberg is niet gedaan om de 

oudjes te pesten, maar is noodzakelijk vanwege een aantal redenen: geen geschikte locatie geen 

R`veer -  huidige locatie is te klein en vanuit financieel oogpunt niet haalbaar, dit gezegd hebbende 

door dhr. Konings directeur van Het Hooge Veer. Najaar 2017 hoop men te starten en verwachten 

dat het nieuwe complex halfweg 2019 klaar zal zijn. De huidige aanleunwoningen, alsmede het 

kantoor en wijksteunpunt wil men behouden op de huidige locatie, maar dit is nog geen harde 

garantie dat dit zo blijft. In het nieuwe complex komen 24 beschermde woonplekken (4x6 

personen) voor dementerenden, 5 zorghotel studio`s voor tijdelijk verblijven. daarnaast nog een 60 

tal zorg woningen, waar men gezegd mag hebben dat echtparen, waarvan 1 persoon zorg nodig is, 

samen kunnen wonen, en dat een huisdier geen bezwaar is. Het nieuwe Hooge Veer komt te staan 

als u met de rug naar Stationsweg staat aan de linker zijde van het huidige lege veld, dus vanaf 

Stationsweg richting de Donge. Aan de rechte zijde blijft een strook over en is het de bedoeling dat 

hier een 50 tal grondgebonden woningen ( WSG ?) komen in de sociale huursfeer. 

- alle aangeschreven supermarkten te weten: AH – Jumbo - Plus en Lidi hebben laten weten dat zij 

over een klantentoilet beschikken en dat zij bereid zijn om te helpen bij bijvoorbeeld het brengen 

van de boodschappen naar de auto.

Veranderde verkeerssituatie: 

sommige zullen het al gemerkt hebben, dat het middenstuk van Keizersdijk in Raamsdonksveer 

geen doorgaande straat meer is. Halverwege de dijk ter hoogte van de 1e nieuwe winkel is een 

verhoogde stoeprand aan gelegd over de gehele breedte. Dit betekend dat men rijdend op de dijk 

richting G`berg de weg naar beneden parkeerplaats Touwbaan (lidi ) een nieuwe doorgaande weg is 

geworden. Gaat  u na het boodschappen doen rijdend vanaf parkeerterrein Touwbaan richting 

Keizersdijk, dan heb u voorgang op zowel links of rechts komende verkeer rijdend op de Dijk.

Rik en Joker marathon

        Zaterdag 12 november

Aanvang 10.00 uur

Graag 9.30 uur aanwezig

Einde ± 17.00 uur

Kosten € 10.00 p.p. incl lunch

Vele mooie prijzen

Aanmelden per email:

penningmeester@ouderenbond-geertruidenberg.nl 

of per telefoon: 0162-521120

maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur

of in ons gebouw

maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 7 november 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: htttp://ouderenbond-geertruidenberg.nl

http://ouderenbond.eu

http://ouderenbond-geertruidenberg.nl/
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