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..van de 

voorzitter 
Beste mensen, 

Even een kort woordje van de voorzitter. Het 

heeft heel lang geduurd voordat deze 

nieuwsbrief is uitgekomen. 

Helaas is Tineke voor langere tijd uit de running, 

zoals dat wordt gezegd. Tineke is herstellende en 

moet voorlopig rustig aan doen. En ja … zij 

verzorgde de nieuwsbrief. We wilden het wel 

overnemen, maar onder andere door tijdgebrek 

is het niet gelukt. Gelukkig mag Tineke weer 

rustig enkele dingen doen, dus … we hebben 

haar maar aan het werk gezet. 

In deze nieuwsbrief is een verslag van de 

Museum BusPlus reis en van het Kaarten en 

Kegelen bij de Bosparel.  

Ook de komende Kerst-Inn brengen we onder uw 

aandacht.  

Over de Museum BusPlus wil ik nog iets kwijt. Via 

via heb ik te horen gekregen, dat enkele leden 

hebben geklaagd, omdat we niet de leden 

voorrang hebben gegeven boven de niet-leden. 

Het bestuur heeft er deze keer inderdaad voor 

gekozen “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

Dit mede om mogelijk nieuwe leden te krijgen. 

Onze fout is echter, dat we dit van tevoren niet 

duidelijk hebben gecommuniceerd. Voortaan 

zullen wij bij activiteiten waar een maximum 

aantal deelnemers is vereist, aangeven óf leden 

voorrang krijgen óf “wie het eerst komt, het eerst 

maalt”. 

Hopelijk hebben de betreffende leden begrip 

voor onze fout. We zijn nooit te oud om te leren. 

En we staan altijd open voor suggesties en 

opbouwende kritiek.  

 Folker Vink 

 

Social Media 
Wij willen u nogmaals opmerkzaam maken op 

onze website en facebook, zodat u sneller op de 

hoogte bent van ons reilen en zeilen. 

Stichtingsro.nl 

 

Waar zijn we geweest… 
Het Nederlands Openlucht Museum in 

Arnhem 

De Museum 

BusPlus 

bieden 

ouderen een 

verzorgde 

reis aan naar bezienswaardigheden in 

Nederland. Zo heeft de Museum BusPlus 

deelnemers via SRO op 25 september gebracht 

naar het Nederlands Openluchtmuseum in 

Arnhem. We waren in totaal met 35 deelnemers. 

De bus vertrok om 9.30 uur, onderweg hadden 

we wat regen maar uiteindelijk was het in het 

museum droog. Nadat we koffie hadden 

gedronken, kregen we een leuke rondleiding 

door een gids en reden we met de trein over het 

museumterrein. Na de rondleiding werd er 

geluncht en hadden de deelnemers zelf de 

mogelijkheid om nog het een en ander te 

bezichtigen. Sommigen  hadden echter meer 

oog voor de lekkere frieten en poffertjes dan de 

leuke boerderijtjes en huizen die te zien waren. 

Rond de klok van 15.30 vond de terugreis plaats. 

Ook in de bus was het erg gezellig en was er een 

goede sfeer. Voor herhaling vatbaar dus! 
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Kaarten en Kegelen 

Op 25 oktober 2019 vond het 
evenement Kaarten en Kegelen 
weer plaats. 
Om 13.30 uur vertrokken we 
met alle deelnemers naar De 
Bosparel. 
Na een rustige start werden 

zowel de kegelaars  als kaarters steeds 
fanatieker. 
Het was gezellig en er werd volop gelachen. Bij 
het kegelen werd het steeds spannender. 
Het bestuur bood de deelnemers een lekker 
soepje aan en naderhand nog wat snacks.  
Bij het kegelen won Jeanine beide rondes en bij 
het kaarten won uiteindelijk Annie. 
De winnaars kregen uit handen van onze 
voorzitter de prijzen overhandigd. 
Ook hadden we nog de Poedelprijs, die werd 
toegekend aan Johan.  
Tot slot hopen we dat er in het voorjaar van 2020 
nog meer mensen willen deelnemen aan het 
kaarten en kegelen.  
 

Gymnastiek voor senioren 
Wist u dat elke 

woensdagmorgen onder 

de bezielende leiding van 

Jaap gymnastische 

oefeningen worden gegeven. Jaap houdt 

rekening met de conditie van al zijn cursisten. 

Daarnaast wordt er gezorgd dat de sfeer goed is 

en iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. Dit 

blijkt wel uit het feit, dat er nauwelijks verloop is 

van leden en de samenstelling van de groep nog 

steeds gelijk blijft. Maar er is zeker nog plek voor 

u, als u mee wilt doen. Wanneer? Iedere 

woensdagmorgen van 9:00 tot 10:00 uur. 

Kosten? Niet veel, maar slechts € 7,00 per 

maand. 

 

Kerst Inn 20 december 2019 
De voorbereidingen voor de Kerst Inn van vrijdag 

20 december aanstaande zijn in volle gang. Het 

kerstdiner bestaat uit een warm- en koudbuffet, 

dat net als voorgaande jaren verzorgd wordt 

door Jomofood.  De zaal is open vanaf 17:00 uur 

en het diner is van 18:00 uur tot 21:00 uur. U 

kunt aan dit diner 

deelnemen door het 

aanmeldingsformulier in 

te vullen,  dat in het 

wijkcentrum ligt en ook 

van de website kan 

worden gehaald.  U maakt 

ook kans op leuke cadeaus 

met de loterij, die tussen 

de gangen door wordt gehouden.  De kosten zijn 

€ 11,-- voor leden en € 14,00 voor niet-leden. 

Deze kosten kunnen, naast de schriftelijke 

aanmelding, vooraf worden overgemaakt op 

onze bankrekening.  

Tot ziens tot 20 december!!!! 

 

Helpende handjes zijn van 

harte welkom 

Ons bestuur bestaat uit een klein aantal leden. 

Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn zij ook 

in de weer voor SRO. Om de activiteiten voor u 

te kunnen organiseren, die u in een evaluatie 

voor de vakantie ons heeft voorgedragen, 

hebben we zeker helpende handjes nodig. 

Meestal met elkaar voorbereiden geeft 

onderling een gezellige sfeer. Als u gezellig mee 

wilt helpen, dan kunt u zich bij één ons: Maarten, 

Bas, Folker of Tineke,  aanmelden en tevens 

aangeven wat u zou willen doen.   


