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Beste BISO-leden,
vrijwilligers en andere
belangstellenden
Het einde van het jaar nadert
weer. Dé tijd om terug te
blikken op het afgelopen jaar.
Het was een jaar vol mooie
sportactiviteiten binnen onze
vereniging. Ik hoop dan ook dat
iedereen tevreden en voldaan
hierop kan terugkijken. Plezier
aan je sport beleven samen met
anderen, je lekker in je vel
voelen door lichaamsbeweging
en, waar dat kan, jezelf uitdagen
om het uiterste eruit te halen.
Dat is volgens mij waar sport
om gaat. Daarom is het zo
waardevol en zetten we onszelf
iedere week weer in om dit
mogelijk te maken. Uiteraard
met speciale dank aan de
vrijwilligers die dit mogelijk
maken.
Het is ook een jaar waarin we
afscheid hebben genomen van
een sporttak. De E-hockeyers
hebben de stap kunnen maken
naar de reguliere
hockeyvereniging Push. Als
vereniging mogen we er trots op
zijn dat we zo’n volwassen
sporttak hebben kunnen
klaarstomen om op deze wijze te
integreren in de reguliere sport.
Met veel goede moed en
enthousiasme zijn we begonnen
met een nieuwe sporttak,
namelijk zitvolleybal. Helaas is
dit voorlopig nog niet geworden
wat we graag hadden gewild.
We blijven dan ook zoeken naar
mogelijkheden om de vereniging
krachtig te maken en te houden.
Maar bovenal, zoveel mogelijk

sporters de kans geven om te
sporten. Of dit nu binnen
huidige sporten of een mogelijke
nieuwe sporttak is.
Namens het gehele bestuur wil
ik iedereen een bijzonder mooie
en warme kerst toewensen. Voor
het nieuwe jaar wens ik jullie
allen veel gezondheid,
sportiviteit en geluk toe. Op
naar weer een goed jaar voor
onze mooie vereniging!
Pim Boon
Voorzitter a.i.

Voor in de agenda
Algemene Ledenvergadering:
Woensdag 25 januari 2017
Mocht er onverhoopt een fout
in deze nieuwsbrief zijn
geslopen bij voorbaat onze
excuses daarvoor.
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
Ziekenboeg
Wij wensen Ria de Pijper,
Ruud Aarts, Piet de Leeuw, en
Marloes Boon van harte
beterschap.
Leden en bestuur feliciteren
Anita en Piet de Leeuw van
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harte met hun 40-jarig huwelijk
en wensen hen nog vele

gelukkige jaren.

Tafeltennis, badminton,
Schuiftafeltennis en
zitvolleybal
Beste sportvrienden,
Het nieuwe sportseizoen is van
start gegaan zonder onze erolstoelhockeyers. De overstap is
een feit geworden. B.I.S.O.’65
wenst de hockeyers veel succes
en vooral sportplezier bij hun
nieuwe avontuur.
De zwemmers, badmintonners,
schuiftafeltennissers en
zitvolleyballers gaan gewoon
weer door met hun tak van
sport. Helaas gaat het opstarten
van het zitvolleybal nog niet
optimaal. Hopelijk komen er
nieuwe leden bij om deze sport
tot een succes te maken.

nieuwe sportseizoen ook met
Roy.
Onze dank gaat uit naar de
Grez-Mahie en Carpe Diem
voor hun bijdrage aan de
sportrolstoelen voor onze
tafeltennissers en
badmintonners.
Nieuw lid badminton: Ruud
Aarts. Wij wensen Ruud veel
sportplezier bij B.I.S.O.’65.
Momenteel herstelt Ruud van
een auto-ongeval. We wensen
hem veel beterschap!

Peter en de stoel hadden op 5
november hun eerste
tewaterlating.(Zonder
champagne!)

De donderdagavondgroep wenst
iedereen mooie feestdagen en
een voorspoedig en sportief 2017
Jeanny

Zwemmen
I.p.v. de jaarlijkse
Kerstvakantie gaat dit jaar het
zwemmen op de dinsdagen en
zaterdagen voor de liefhebbers
gewoon door!
Een Nieuwjaarsduik zit er dus
wel in!

Als nieuw zwemlid (oktober)
heten wij van harte welkom
Gerda.
Blij zijn we met onze
vrijwilligers Khalid en sinds het

sr.Foundation een nieuwe
badliftstoel.

Eind oktober ontving BISO’65
dankzij de Pierre de Jonge

Allen Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Zwemjaar
gewenst!

Annelies

Vraoge stao vrij
Waaroem is de wereld rond, pa?
Waaroem is die nie vierkant?
Waaroem loopt de zee nie
verder dan precies tot aan het
strand?
Pa, hoe komt da, dat een viske
onder waoter nie verstikt?
En als ik ons ma ar horloge laot
vallen, dat die dan nie meer
tikt? Pa, schijnt de zon nooit ’s
nachts eens? Waaroem trouwde
gij mee ons ma?
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En hoe komt toch nonkel Sooi
aon die lillijke kletskop, pa?
Pa, waaroem benne kik nie een
maske? Hedde gij ook wel eens
gehuild?
En als ‘k oe na nie was bevallen,
hadde mij dan weer geruild?
Groeit er aon een appelboom na
nooit per ongeluk een peer?
Waaroem zeggen ze tegen ons
ma: “madame” en tegen auw:
“meneer”?
Als ge in een vliegmachine na
eens heel hoog de loecht in ging
en de wereld zou rap vergaon,
hoe kom de daor dan nog uit uit
zo’n ding?
Droeg ik al direct dees broekske
en dees truike en deze jas, tuuns
dat den boer mij brocht, pa?
Hoe wiste golle anders dat ik het
was?
Hebbe de arm kinderen het in
de winter zonder pardessus ook
nie koud?
Krijgen die van Sinterklaas
nooit niks? Zijn die dan
allemaal zo stout?
Waaroem draogt men zwarte
kleren als men in de droefheid
zit?
Zijn ze ’s nachts dan nooit
bedroefd? Hemden en lakens
zijn toch wit.
Tuuns, ad den boer mij brocht,
pa, waren ma en gij dan thuis?
En waaroem brocht ie mij juust
hier, pa…bij zo’n arm luis?
Pa, gij zegt dat als gij klein
waort da ge tuuns nooit stoute
dingen dee,
da ge tuuns nooit beuzelde.
Wanneer begon de gij dan
daarmee?
Pa, hoe komt er alle dagen verse
melk in zo’n koe? Is het nog
vruug? Pa, waar groeien de

sigaren? Ach, doe me maor naor
Naam
mijn beddeke; ik zij muug.
(uit het oud Vlaams archief van
de familie Moeyersoms)

Wirken
Priems

Roepnaa
Jarig
m
Anja
juni 18
Ad
juni 24

Iedereen van harte
gefeliciteerd!!!!

Juliette

Verjaardagen 1 januari t/m
30 juni

Bestuur en leden wenst alle
leden, vrijwilligers en
begeleiders

Fijne Feestdagen en een
Naam
Hermus
Zanten v.
Berkom v.
Mosqueira
Rusland
Hoogenveen
Lodewikus
JaspersBroeken
Ben Lahcene
Jaspers
Steenbergen v
Rossum v.
Jaspers
Lodewikus
Joosen
Smit
Hagenaars
Gurp v.
Palamar
Roufs
Boon
Pijpers
Pijper
Verweij

Roepnaa
Jarig
m
Anita
jan. 02
Gerda
jan. 09
Bep
jan. 29
Mos
jan. 30
Harold
febr.12
Jan
febr. 18
Dian
febr.21
Angela
febr.27
Zakaria
Mieke
Jeanette
Ben
Judith
Ad
Marleen
Jeanny
Liza
Jose
R.
Jos
Pim
Mart
Ria de
Peter

mrt. 08
mrt. 08
mrt.11
apr.09
apr.11
apr.23
mei 12
mei 21
mei 24
mei 30
juni 01
juni 12
juni 14
juni 16
juni 18
juni 18

gezond en mooi sportjaar
2017

Tot volgend jaar!!!!!
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