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Welkom aan onze nieuwe leden: dhr. Gerard Hofmans, mevr. Ans Hofmans, mevr. Erma Geurts

en dhr. Jan van Riel.

Bingoavond: dinsdag 8 november a.s. aanvang 19.30 

Rik en Joker marathon:U kunt zich nog opgeven  voor deze marathon die a.s. zaterdag 12 november

plaats zal vinden, bij onze penningmeester: Wim Domenie – tel. 0162-521652.

Meerdaagse reis: er is in laatste ledenvergadering gevraagd of bij onze afdeling een meerdaagse reis

kon worden georganiseerd. Als het aan ons ligt wel, maar is hier voldoende interesse voor? Daarom zal

reis organisator Jack de Kort ( heeft tot tevredenheid de laatste 2 dagtochten voor ons georganiseerd)

een voorlichting geven wat er al mogelijk is en dat op:

Informatieavond meerdaagse busreis
Woensdag 16 november a.s. – aanvang 19.30 uur

Sint Nicolaas viering en Kerstviering:

deze altijd goed bezochte activiteiten zal plaats vinden op:

vrijdag 2 december St Nicolaasviering

vrijdag 16 december Kerstviering
Voor verdere informatie hierover zie bijgevoegde bijlage.

KBO Kring Geertruidenberg: in een schrijven aan college B&W zijn door ons enkel vragen gesteld

over de Wmo. O.a. is het budget van Wmo 2015 gebruikt, wat gebeurt er met een overschot / hoeveel

rijkssubsidie huishoudelijke in 2015 is daadwerkelijk besteed aan de zorg, en wat gebeurt er met het

overschot? Antwoord van B&W:in vergelijking met andere gemeentes uit de regio denk wij dat we een

goede uitvoering  hebben gegeven aan de wmo regeling,  er  zijn  maar  een beperkt  aantal  bezwaren

gemeld die in overleg zijn opgelost.  Ja, er was in 2015 een  incidentele  overschot,  maar wel erbij

gemeld dat wij  structureel  € 300.000,-  hebben bij  gelegd dit  omdat  het  rijk deze uitvoering bij  de

gemeentes heeft gelegd, maar hiervoor niet de volle 100 % vergoeding tegenover heeft gesteld. 

Wij duren te stellen, gelet op het zeer beperkte aantal bezwaarschriften, dat het geld voor de zorg

ook is toegekomen aan alle inwoners, die zorg nodig hebben.

GEZAMELIJKE MAALTIJD ( ingezonden artikel> Joan Janssen)

Zondag 30 oktober j.l. vond voor de 2e keer deze gezamenlijke maaltijd plaats. Buiten de mensen van

de  organisatie  hadden  zich  50  mensen  aangemeld!  Een  teken  dat  deze  activiteit  enorm  wordt

gewaardeerd.  De  tafels  in  onze  zaal  de  Toverfluit  waren  weer  sfeervol  gedekt  en  het  menu,

samengesteld  in overleg met  Ronald Broeders  van RBM Culinair  viel  bij  iedereen geweldig  in de

smaak.  Nadat de eerste gasten zich om 12.30 uur aandienden, liep de zaal langzaam vol. Toen iedereen

binnen  was  werd  door  Joan  Janssen,  mede-organisatie,  een  kort  openingswelkom  gesproken.  Zij

vertelde wat er die middag zoal ging gebeuren en mocht namens het Bestuur iedereen nog een gratis

consumptie aanbieden. Na de maaltijd, bestaande uit 3 gangen, werd deze nog afgesloten met koffie en

bonbon,  aangeboden  door  de  vereniging.  Daarna  had  Wim  Domenie  zelf  een  hele  leuke  quiz

samengesteld met vragen op allerlei gebied, ook op het muzikale vlak. De winnende tafel kon nog een

extra consumptie verdienen. De organisatie, Ria en Joan, werd door veel bezoekers lof toegezwaaid en

men kon niet  begrijpen,  dat  “dit  voor € 7,50 mogelijk  was”! Nou, dat  kan natuurlijk  ook niet,  de

vereniging doet daar met liefde het benodigde bij. Hopelijk allemaal tot een volgende keer!!

Even Bijpraten Even Bijpraten 

http://ouderenbond.eu



Agenda:  8 november  - bingo                                           20 november   - inloop middag                                

               12 november  - Rik en Jokermarathon                  2 december    - Sint Nicolaas middag                     

               16 november – info meerdaags reis                      4 december    - inloopmiddag

               

 OV deeltaxi : (ingezonden > seniorenraad / Kees de Ruiter ) m.i.v. 1 oktober j.l. zijn enkele regels

voor een deeltaxirit veranderd, en wel voor degene die geen Wmo-deeltaxipas heeft of gebruikt maakt

van een rolstoel. Het kan zijn dat als u niet behoort bij bovenstaande groep, en U woont niet meer dan

10 lopen van een bushalte, u het advies (vanaf 1 januari a.s. verplicht daar gebruik van makend) krijgt

om met het openbaar vervoer te reizen. U kunt wel op eigen verzoek dan toch met de deeltaxi mee,

maar betaald daar een veel hoger eigen bijdrage voor. Een complete overzicht van deze nieuwe regels

zijn verkrijgbaar bij een barmedewerker in ons gebouw Vestingzicht

Wijnproeverij op 26 oktober bij de Ouderenbond Geertruidenberg. (ingezonden > Jan Leenders) 

Hoewel alle activiteiten van K.B.O. Ouderenbond Geertruidenberg,  zoals Biljarten,  Kaarten,  Bingo,

Knutselmiddag  en Sjoelclub goed bezocht  en  succesvol  zijn,  broeit  het  bestuur  altijd  weer  op iets

nieuws. Werd er begin dit jaar al een gezamenlijke maaltijd georganiseerd, die bestond uit een drie-

gangen menu, gedeeltelijk gesponsord, en geheel verzorgd door Ronald Broeders, nu kwam er uit het

ideeën-brein van het bestuur het voorstel van een “Wijnproeverij”. Al Google-end kwamen zij terecht

bij wijnkoper “Kasteelhoeve” te IJhorst, een plaatsje behorende tot de gemeente Staphorst, welke ook

op locatie Wijnproeverijen organiseert, aldus geschiedde en werd de datum 26 oktober geprikt.

Totaal 31 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven, en zaten woensdag-  avond, half acht klaar om

zich te laten informeren over het wijn drinken.  Gedurende zijn inleiding, stelde de vinoloog zich voor,

verklaarde  dat de naam “Kasteelhoeve” was afgeleid  van de vele “Chateaux”-wijnen,  en werd aan

iedere deelnemer een lijst met de te presenteren wijnsoorten uitgereikt, waarop men een omschrijving

van: de geur, de smaak en de waardering van de wijn kon aangeven. Onderwijl werden  borden en

schaaltjes met stokbrood, diverse kaassoorten en tapenades uitgedeeld.  

Hierna kon de proeverij beginnen, als eerste de witte wijnen, vijf in getal, elk met zijn eigen geur en

smaak.  De eerste fles  werd voorgesteld,  de  kurk verwijderd,  en  alle  gereedstaande glazen van een

bodempje wijn voor zien, nu werd het glas geheven en beoordeeld op kleur, de volgende handeling:

met het glas een draaiende beweging maken (walsen) om de geur over het glas te verspreiden, dan met

de neus erboven, om te ruiken. Dan volgt uiteindelijk het belangrijkste moment, waarvoor iedereen

gekomen was: het drinken: een slokje nemen, door de mond rond laten gaan, om alle smaakpapillen

goed te stimuleren, om de bedoelde smaak goed tot zich te kunnen nemen. (dat is dus niet om restjes

stokbrood tussen de tanden uit te spoelen, of de tapenadepitjes onder het kunstgebit uit te krijgen.)  Na

de eerste vijf wijnen, was de rosé van twee verschillende merken aan de beurt, waarbij benadrukt werd,

dat rosé niet gemaakt wordt door een fles wit en een fles rood in de emmer te gieten, roeren, en de

flessen  weer  vullen,  neen,  neen,  aan  de  witte  wijn  wordt  een  bepaalde  periode  de  blauwe  druif

toegevoegd, totdat een bepaalde kleur is verkregen is, en wordt dan weer verwijderd. Tevens werd ons

duidelijk gemaakt, dat van blauwe druiven ook witte wijn gemaakt kan worden, maar van witte druiven

geen rode wijn. Na een korte pauze was de rode wijn aan de beurt, ook nu weer vijf verschillende

soorten, en volgde weer  dezelfde volgorde van handelingen. Wat echter ook opviel was, dat met het

roder worden van de kleuren wijn, ook de hoofden van de deelnemers wat meer op kleur begonnen te

komen, want er werd ook weleens stiekem een glaasje leeggegoten bij de buurman/vrouw, omdat het

glas weer leeg moest zijn voor het volgende wijntje.  Zowel tijdens als na de presentatie konden er

vragen gesteld worden, waarvan natuurlijk volgens goed Nederlands gebruik de eerste vraag: “Wè kost

dè?”, maar tenslotte kon de vinoloog toch nog een paar bestellingen noteren. 

Al met al een zeer leuke, gezellige en leerzame avond, en misschien wel tot een volgende keer.

Rik en Joker liefhebbers: (ingezonden stuk > Kees de Ruiter) rikken en jokeren op de vrijdagavonden

25 november  en  16  december  het  dorpshuis  `De Haven  `.Zaterdag  26  november  is  er  een  rik  en

jokertoernooi in Waalwijk, opgeven bij dhr. Henk Visser – tel. 0416-331033 of 065536456

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 5 december 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

http://ouderenbond-geertruidenberg.nl/
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