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vrijwilligers
In memoriam Cees Smit
Nieuws uit de vereniging
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Bestuur

Beste Bisoleden, begeleiders
en vrijwilligers,

Lid:
Pim Boon
St. Ignatiusstraat 54 /A9
4817 KN Breda
Tel: 06-55577540
Email: p.boon@biso65.nl
Lid
Jos Roufs
Topaasstraat 159,
4817 HA Breda
Tel: 076-5143745
Email: jnkroufs@casema.nl

Cees Smit

Ons jubileumjaar is bijna voorbij.
Het begon met een mooi
openingstoernooi van onze erolstoelhockeyers. Dit toernooi werd

geopend door de
wethouder van sport, onder veel
belanstelling waaronder ook
verschillende raadsleden.

Penningmeester:
Liza Hagenaars
Prinsendam 6, 4908AD Oosterhout
Tel: 06-14035166
Email: lizahagenaars@msn.com
Secretaris:
Jeanny Smit-Dunk
Zonstraat 51, 4818 NE Breda
Tel: 076-5143493
Email: info@biso65.nl

IN MEMORIAM

Ook de verwenmiddag in het
prachtige Beum, ons aangeboden
door Amarant is een fantastische
middag geworden, dankzij het
heerlijke eten en niet te vergeten het
gastvrije ontvangst van alle
medewerkers van Amarant.

Tot slot ons jubileumfeest bij NAC.
Dankzij onze leden, vrijwiliggers en
begeleiders is dit een onvergetelijke
avond geworden.
Onze dank gaat ook uit naar de
sponsoren die deze dag en avond
hebben mogelijk gemaakt:

www.biso65.nl
info@biso65.nl

Stichting Kloek, Stichting ‘t Arm
Kinderhuys en het Arme Weeshuys
der Kercken van Breda.

Algemene Ledenvergadering:
27 januari 2016

Op 27 juli
2015 is, toch
nog vrij onverwachts, onze voorzitter
Cees Smit overleden.
De laatste 3 jaar leed hij aan
verschillende lichamelijke
ongemakken waarvoor hij vaak
langere periodes in het ziekenhuis
en/of het revalidatiecentrum
opgenomen was.
Maar het was steeds zijn wilskracht
die hem er weer bovenop hielp.
Deze wilskracht was tekenend voor
Cees en de wijze waarop hij zich
inzette voor zijn B.I.S.O. ’65. Dit
deed hij veelal samen met zijn
echtgenote Jeanny.
Lang niet alle B.I.S.O.’65-leden
hebben geweten hoeveel tijd en
energie Cees aan de vereniging heeft
gegeven:
Vanaf 1982 is hij voorzitter van
B.I.S.O.’65 geweest en heeft hij ook
8 jaar lang de B.I.S.O.’65
vertegenwoordigd in de Sport Advies
Raad van de gemeente Breda en heeft
hij deelgenomen aan talloze
bijeenkomsten en vergaderingen.
Hij wilde dat B.I.S.O.’65-leden in het
bijzonder, maar ook gehandicapten in
het algemeen, konden sporten
ondanks hun handicap. Daar leefde
hij voor, dat was zijn drijfveer!
Hoezeer B.I.S.O.’65 Cees aan ’t hart
ging, zeker dit 50-jarig jubileum, mag
ook blijken uit het artikel van zijn
hand in dit boekje* dat hij, ondanks
zijn slechter wordende gezondheid,
nog heeft geschreven.
Laat Cees z’n inzet een voorbeeld
voor ons allen zijn!
Jos Roufs,
bestuurslid.
*Dit stukje is overgenomen uit het
jubileumboekje.
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Nieuwsbrief B.I.S.O. ’65 Breda
Nieuws uit de vereniging
Nieuwe leden
Ben van Rossum t.t.
Jan Hoogenveen zw.
Mos Mosqueira zw.
Jose van Gurp zw.
Lukas Kuipers e-h
April Ranshuijsen e-h
Kerstvakantie:
Zwemmen: Kerstvakantie vanaf 19
december. We beginnen weer op
zaterdag 2 januari.
Donderdagavondclub: Geen sporten
op donderdag 24 en 31 december
E-hockey: Geen hockey op 26
december

Maatschappelijke dag
gepland vanuit de KMA

Bezoek ook eens onze website:
www.biso65.nl
Wil je ook een stukje plaatsen in
deze nieuwsbrief? Dat kan!
Lever uw stukje aan bij: Jeanny
Smit-Dunk
E-mail: info@biso65.nl
Mocht er onverhoopt een fout in
deze nieuwsbrief zijn geslopen bij
voorbaat onze excuses daarvoor.

Verjaardagen vanaf
1 januari t/m 30 juni

Cadetten van de KMA gaan leden
van verschillende verenigingen en
stichtingen in Breda een leuke dag
bezorgen, waaronder B.I.S.O. ‘65
Deze dag gaat plaatsvinden op
vrijdag 18 december 2015.
Het uitje dat gepland staat voor
B.I.S.O.’65 is een bezoek aan een
tuincentrum in Breda om de
kerstshow te bezoeken. Verschillende
cadetten zullen meegaan om de
deelnemers te begeleiden en uiteraard
ook voor de gezelligheid.
Planning:
De dag begint om 09.00 uur bij het
tuincentrum.
De deelnemers krijgen de tijd om de
kerstshow te bezoeken.
Tussen 10.30 en 11.30 zal er in het
restaurant mogelijkheid zijn voor
koffie en gebak.
Tussen 12.00 en 13.00 uur is de dag
weer afgelopen.

Naam
Steenbergen v.
Dekker
Rossum v.
Jaspers
Boot
Beentjes
Lodewikus
Joosen
Horst v.d.
De Meijer
Smit
Hagenaars
Gurp v.
Palamar
Watering v.d.
Roufs
Boon
Pijpers
Pijper
Verweij
Wirken
Priems

Roepnaam Jarig
Jeanette
mrt.11
Bas
mrt.29
Ben
apr.09
Judith
apr.11
Ludwina
apr.14
Rob
apr. 17
Ad
apr.23
Marleen
mei 12
Matthijs
mei 12
Daphne
mei 18
Jeanny
mei 21
Liza
mei 24
J.
mei 30
R.
juni 01
Willem
juni 03
Jos
juni 12
Pim
juni 14
Mart
juni 16
M.C. de
juni 18
Peter
juni 18
Anja
juni 18
Ad
juni 24

Iedereen van harte gefeliciteerd!!!
Naam
Hermus
Driessen
Wetering v.d.
Berkom v.
Mosqueira
De Moor
Horsthuis
Rusland
Akkermans
Hoogenveen
Lodewikus
De Moor
Jaspers-Broeken
Ben Lahcene
Jaspers

Roepnaam Jarig
Anita
jan. 02
Sandra
jan. 18
Danny
jan. 26
Bep
jan. 29
Mos
jan. 30
Jiry
febr.06
Krijn
febr.06
Harold
febr.12
Henk
febr. 13
Jan
febr. 18
Dian
febr.21
Jerryt
febr. 25
Angela
febr.27
Zakaria
mrt. 08
Mieke
mrt. 08

Het bestuur van B.I.S.O.’65
wenst alle leden, vrijwilligers en
begeleiders mooie feestdagen en
een gezond en sportief 2016!
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