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We hebben weer een succesvol
sportjaar achter de rug en voor
velen van ons is de vakantie in
aantocht.
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Tot onze grote vreugde hebben
onze hockeyers hun velden en
andere materialen kunnen
aanschaffen dankzij de gulle gaven
van diverse sponsoren. Zij voldoen
nu aan alle eisen van de KNHB en
kunnen nu op hoog niveau verder
hockeyen.
Op 6 september wordt weer het
B.I.S.O.’65 T-stickchallenge
toernooi in Jeugdland gehouden.
Per 1 juli heeft Liza Hagenaars de
financiën van Annelies Verweij
overgenomen. Liza heeft haar
studie bedrijfseconomie met
succes afgesloten. Annelies zal
Liza de komende tijd begeleiden
zodat zij zich goed kan inwerken.
Fijn dat de overdracht zo soepel
loopt. Wij wensen Liza veel
succes als penningmeester van
B.I.S.O.’65 en bedanken Annelies
voor haar onverderfelijke en
accurate inzet sinds april 1997
voor onze vereniging. We hopen
dan ook dat haar kennis niet
verloren zal gaan.
Annelies onze dank is groot!!!!!

Attentie. Attentie.
Attentie!!!!!!!
Op zaterdag 7 november 2015
vieren wij groots dat B.I.S.O. ’65
vijftig jaar bestaat. Het jaar wordt

op 28 februari geopend met een
hockey toernooi in Jeugdland te
Ulvenhout.
Noteren jullie deze data maar
alvast in jullie agenda.
De feestcommissie is inmiddels al
bijeengeweest en is druk bezig om
van deze mijlpaal een groot succes
te maken.
Verder in deze nieuwsbrief de
verslagen van de diverse takken
van sport.
De redactie wenst iedereen een
fijne zomer toe.
Mocht er onverhoopt een fout
in deze nieuwsbrief zijn
geslopen bij voorbaat onze
excuses daarvoor.
Bezoek ook eens onze website:
www.biso65.nl
Gevraagd: Vrijwilligers voor
assistentie bij het zwemmen, het
badminton en
tafeltennis/schuiftafeltennis
Wil je ook een stukje plaatsen in
deze nieuwsbrief? Dat kan! Lever
uw stukje aan bij: Jeanny SmitDunk
E-mail: smitdunk@ziggo.nl

B.I.S.O. E. Hockey
compleet
De zuid-competitie is klaar, en wel
met een goed resultaat. In de 1e
klasse bleef het tot het laatst heel
erg spannend. Uiteindelijk is
B.I.S.O. E1 derde geworden. In de
2e klasse is het tweede team 2e
geworden. De 3e klasse was ook
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spannend, want B.I.S.O. 4
eindigde als derde en het 3e team
werd kampioen in die klasse. Al
met al een mooie prestatie voor
alle teams.
In België speelde het eerste team
met aanvulling, ze zijn derde
geworden in de bekercompetitie.
Prima resultaat!
De vakantie is van 28 juni tot 15
augustus.
Op zaterdag 16 augustus starten
we weer vol energie.
Het seizoen is afgesloten met de
interne competitie. Het team
blauw heeft gewonnen.
We hebben daarna met z’n allen
genoten van een heerlijke
barbecue!
Fijne vakantie gewenst namens de
coaches van B.I.S.O.
Ludwina

Speciaal willen wij onze
sponsoren



Stichting de Kloek
Grez-Mahie

bedanken voor hun fantastische
bijdrage.
Dankzij deze sponsoring kunnen
wij o.a. een nieuw hockeyveld en
doeltjes aanschaffen.
Heel hartelijk dank daarvoor!

Donderdagavondclub
Ook dit sportseizoen is voor de
tafeltennissers, de badmintonners
en schuiftafeltennissers prima
verlopen.
Het niveau gaat flink omhoog.
Daarom is het plan gerezen om
een onderlinge competitie te
starten.
Daarna zien we wel verder. We
willen rustig beginnen.
Egon, onze
hoofdmateriaalmeester, heeft hulp
gekregen. Kitty helpt hem met het
verzamelen van de balletjes, die
alle kanten uitvliegen door ons
fanatieke spel.
Jos heeft onze gelederen ook
versterkt. Ondanks zijn visuele
beperking houdt hij streng
"toezicht",
Hopelijk starten we het nieuwe
seizoen weer met Ad, die een
herniaoperatie heeft ondergaan,
met Cees die opgenomen is
vanwege diverse onderzoeken, en
Jeanette, die een "tafel"tennis
elleboog heeft opgelopen.

Vakantiestop
Donderdag 10 juli laatste
sportdag we beginnen weer
donderdag 28 augustus. Tot
dan!
Jeanny

Zwemmen
Een behoorlijk hechte groep die
deze tak van sport elke
zaterdagochtend beoefent, al dan
niet in combinatie met
nevenactiviteiten. Denk aan: het

onderhouden van sociale
contacten, ervaring opdoen met
zwemvliezen, bijzondere
puzzelwoorden achterhalen, enz.
Sommigen gebruiken bij voorkeur
het midden van het bad; anderen
prefereren de buitenrand ter
oriëntatie, zij het dat de muur
soms onderbroken wordt door
mensen in conversatie met elkaar,
dan wel met toezichthouders(sters)
op de kant resp. de trap.
Als een persoon dan aan het
woord is, lukt herkennen aan de
stem voor een visueelgehandicapte vaak wel. Laatst
werd ik echter verondersteld het
betreffende heerschap aan zijn
achterzijde te herkennen. Het feit
dat dit niet het geval was, pleit
toch voor mij, niet?
Gelukkig blijft ook het
vrijwilligersbestand mooi op peil
en zijn de persoonlijk begeleiders
absoluut niet eenkennig, zodat er
van deze beide categorieën
geregeld iemand (de een wat vaker
dan de ander) voor kortere of
langere tijd vakantie kan houden.
Dat je deze vorm van beweging tot
op zeer hoge leeftijd kunt blijven
doen, bewijzen onze trouwe, maar
vooral nog actieve leden, van 85plus.
Neem je genoegen met een lagere
watertemperatuur, een 3-baans bad
en wil je ook wel een uurtje
vroeger het bed uit? Dan kun je als
visueel-gehandicapte op
dinsdagochtend terecht. Ja en die
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figuren zijn er echt, inclusief Wil
van 86. Dit gezelschap is
eveneens zeer constant. De
Deeltaxi zorgt hier grotendeels
voor verrassingen: weet de
chauffeur zijn cliënt te vinden,
wanneer wordt de passagier
afgeleverd resp. opgehaald en wie
mag met wie mee?
Rest mij te melden dat er altijd
enkele luitjes met eigen transport
(in de vorm van tandem) blijven
om zich te overtuigen dat alle
vervoersafhankelijke medeleden
vertrokken zijn.
Zo, allemaal genieten van allerlei
buitenactiviteiten gedurende het
zomerreces dan om daarna met
plezier het sportpatroon bij de
BISO weer op te pakken.

Verjaardagen vanaf

Riet
Michel
Kitty
Marco
Piet
Marloes
Janny
Karin
Egon
Senne
Elly

Zomervakantie zwemmen

Wil

Laatste keer

Annelies

Dinsdag 8 juli
Start na de zomervakantie
Dinsdag 26 augustus

Rietveld zw.
dec.01

1 juli t/m31 december

Juliette

Zaterdag 5 juli

Gerrit-Jan

Glenn
Jordy
Anita
Wesley

Zaterdag 30 augustus
Wim
Stijn
Ria

Tim

Bervoets zw.
Grootenboer
e-h
Roufs
begl.zw.
Jaspers zw/tt
Leeuw de
zw/tt/badm.
Boon e-h
Vermeeren
begl.zw.
Troost begl.
zw
Linden v.d.
zw/tt/badm.
Brouwers
e-h.
LuijkenNeeteson
zw. begl.
Helfteren v.
zw.
Verweij-v.d
Berg zw.
Nouws e-h.
Carton e-h.
Leeuw de
zw/badm.
Haverkort
e-h.
Jong de
t.t/badm.
Zon v. e-h
Neetesonv.Wanrooy
zw/begl.
Baaijens
zw/tt/badm.

Walter
juli 01
juli 04

Annemiek
Esther

juli 05
Piet
juli 27
juli 28
juli 29
juli 30

Marielle
Dirk
Max

aug.02
aug.
26
aug.
27
Sept
16

Matthijs

Koks badm.
dec.08
Kerstens zw. dec.
12
Adriaansen dec.13
zw.
Vermeeren
zw.
dec.14
Peeters e-h.
dec.17
Hugens e-h.
dec.21
Lambregts
e-h.
dec.21
Hamakers e-h
dec.28

Iedereen van harte
gefeliciteerd!!!

sept.28

Het bestuur van Biso’65
sept.30 wenst alle leden,
okt. 2 vrijwilligers en begeleiders
een mooie zomer toe.
okt.06.
okt. 06
okt.10
okt. 30
nov.2
nov.21

nov.28
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