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Het sportseizoen zit er weer op.
Na een feestelijk jubileumjaar,
waarin we het 50-jarig bestaan
van onze mooie vereniging
vierden, zijn we in 2016 verder
gegaan met hetgeen waar we
met z'n allen zoveel plezier aan
beleven: het samen sporten!
We kunnen terugkijken op een
goed halfjaar. Binnen de
sporttakken verlopen de zaken
'op rolletjes'. Dat dit zo is
hebben we te danken aan de vele
vrijwilligers die zich iedere week
weer inzetten voor onze
vereniging. Zonder hen is het
niet mogelijk om zoveel sporters
zichzelf te laten uitdagen en
plezier te laten beleven aan hun
sport. Ik wil dan ook via deze
weg mijn dank uitspreken aan
iedereen die zich inzet voor onze
vereniging!
We gaan nu de zomer in. Een
periode waarin we op vakantie
gaan of op een andere manier
ontspanning zoeken. Namens het
hele bestuur wil ik iedereen een
hele fijne zomervakantie
toewensen, waarna we fris aan
een mooi nieuw sportseizoen
kunnen beginnen!

Onze E-hockeytak staat voor
een overstap naar reguliere
hockeyvereniging Push. In de
huidige maatschappij bestaat er
de wens om zoveel mogelijk uit
te gaan van een inclusieve
samenleving. Dit houdt in dat,
waar het mogelijk is, mensen
met een beperking zoveel
mogelijk meedoen zoals ieder
ander. Steeds meer mensen doen
mee in het reguliere onderwijs,
hebben een 'gewone' baan en
vinden hun maatschappelijke
weg binnen de samenleving. Dit
geldt ook voor sport. Waar het
mogelijk is moet worden
gekeken naar integratie binnen
een reguliere sport, zodat ook op
dat terrein inclusiviteit binnen
de samenleving bereikt kan
worden. Met dit in het
achterhoofd zijn de E-hockeyers
in gesprek gegaan met de
Bredase hockeyvereniging Push,
een van de grootste verenigingen
van Nederland. De gesprekken
verliepen positief en van beide
kanten bleek al snel een 'match'
te ontstaan. Een overstap is
echter niet niks en daarom is de
tijd genomen om alle stappen, in
overleg met het bestuur,
zorgvuldig te nemen.

Met sportieve groet,
Pim Boon
Voorzitter a.i.
Mocht er onverhoopt een fout
in deze nieuwsbrief zijn
geslopen bij voorbaat onze
excuses daarvoor.

Vanaf 1 augustus aanstaande zal
onze E-hockeytak onder Push
gaan vallen. We zijn er als
vereniging erg trots op dat we
een sporttak zodanig goed
hebben kunnen ontwikkelen dat
een dergelijke overstap mogelijk
is. Ondanks dat het E-hockey
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straks niet meer onder BISO '65
valt, zullen we betrokken bij
elkaar blijven en elkaar waar
het nodig is blijven
ondersteunen. In september zal
er een moment gepland worden
met het bestuur en de Ehockeyers om afscheid van
elkaar te nemen en terug te
blikken op de vele mooie jaren
van het E-hockey bij BISO '65.
Via deze weg willen we de Ehockeyers veel succes wensen in
hun toekomst bij Push

Ontwerp gemaakt voor ons 50
jarig jubileum door Egon van der
Linden.

Nieuwe sporttak.

Verslagje E-hockey
In het nieuwe sportseizoen gaat
B.I.S.O. ’65 starten met
zitvolleybal.
Samen met volleybalvereniging
De Burgst gaan wij ons er voor
inzetten om dit initiatief te laten
slagen.
Omdat de voorhal eigenlijk te
klein begint te worden en er
geen grotere zaal beschikbaar is,
hebben we ons sportuurtje op de
donderdag uitgebreid naar
anderhalf uur, dus vanaf 20.00
uur naar 21.30 uur. De netten
voor het badminton en
zitvolleybal hebben we nu dwars
geplaatst en zo gaan we dus het
nieuwe seizoen starten.
We beginnen met drie
zitvolleyballers en iedereen die
zin heeft om mee te doen is van
harte welkom op de
donderdagavond in het
gemeentelijk sportcentrum.
Wil je ook een stukje plaatsen in
deze nieuwsbrief? Dat kan!
Lever uw stukje aan:
E-mail: info@biso65.nl

plaats in de 2e klasse. Voor het
tweede team was het tot de
laatste dag spannend en werden
tweede in de 1e klasse. Ze
plaatsten zich uiteindelijk voor
de landelijke finaledag en wisten
helaas net geen promotie naar
de overgangsklasse af te
dwingen, maar lieten zien dat ze
enorm veel progressie maken.
Het eerste team veroverde het
kampioenschap in de
Overgangsklasse en promoveert
daarmee naar het hoogste
niveau van Nederland, de
Hoofdklasse!

Het seizoen voor de E-hockeyers
zit er weer op. Een seizoen
waarop tevreden kan worden
teruggekeken!
In januari vond de eerste
kennismakingstraining plaats,
speciaal voor (jonge) kinderen in
een elektrische rolstoel die
kennis wilden maken met het Ehockey. Dit was een groot
succes. De kinderen waren erg
enthousiast, wat resulteerde in
maar liefst 5 nieuwe leden. We
heten Basmala, Farah,
Anisaeslem, Djafar en Pien van
harte welkom bij onze club!
Door deze ledengroei gaan we
komend seizoen in de competitie
starten met een vijfde team.
Daarmee behoren we tot de
grootste E-hockeyverenigingen
in Nederland.
De teams hebben in de
competitie allen naar behoren
gepresteerd. Het vierde team
met veel nieuwe spelers werd 6e
in de 3e klasse en laat goede
vooruitgang zien. Het derde
team veroverde een knappe 3e

Zoals in een ander bericht in
deze nieuwsbrief te lezen is,
staat de E-hockeytak voor een
overstap naar hockeyvereniging
Push. De E-hockeyers willen we
jullie als leden, de vrijwilligers
en het bestuur bedanken voor de
mooie jaren die we met elkaar
bij BISO '65 hebben mogen
beleven. De warme band met
BISO '65 zal blijven bestaan en
we zullen elkaar in de toekomst
zeker nog treffen.
We willen iedereen een hele fijne
zomervakantie wensen en een
sportief nieuw seizoen!
De E-hockeyers
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Donderdagavond: Biso’65
sport in de Scharen.
Ook een sport-(seizoen)-jaar
gaat snel! We zijn alweer bijna
toe aan de laatste
donderdagavond sporten in
sporthal De Scharen.
Er is met veel enthousiasme aan
badminton, tafeltennis (of moet
je ‘pingpongen’ zeggen) en
schuiftafeltennis gedaan. Soms
waren er maar 4-6, de harde
kern, deelnemers; meestal echter
’n veelvoud daarvan!
En wat ‘n fanatisme om te
mogen beginnen: in
hardlopersstarthouding zitten
wachten tot het 20.00 u. is en
dan in volle vaart de hal in
sprinten; in no-time de
materialen: netten, tafels en
“hekjes” pakken, opzetten en
dan beginnen!
Het meeste lawaai maken de
tafeltennissers, niet enkel door
het getik van de ballen maar
zeker omdat sommigen
oerwoudkreten afwisselen met
hartstochtelijk gelach alsof ze
wel lijken te denken dat ze in ’t
theater bij ’n
cabaretvoorstelling zijn.
Bij de schuiftafeltennissers
neemt het fanatisme ook

toe.

Dat merkt vooral onze
ballenraper die zo af en toe moet
bukken om de “vliegende
schijven” van de twee spelers te
ontwijken.
Overigens neemt de “werkdruk”
van de ballenraper toe: stonden
er aan ’t begin van het seizoen
nog maar twee tafels, nu steeds
drie en lijken de ballen door de
hele zaal geslagen te worden.

De badmintonspelers zijn over ’t
algemeen rustig in hun
spelbeleving maar produceren
daarom niet minder zweet.
En dan is het uur om en wordt
het gebruikte materiaal
opgeruimd en verzameld.
Daarbij hoort ook het
verzamelen van de
pingpongballen; dat moeten er
evenveel zijn als waarmee
begonnen werd.

Opvallend is dan dat
verschillende personen bij het
tellen van dezelfde ballen toch
tot verschillende aantallen

komen. Ook blijken er spelers
(of toeschouwers) ballen in hun
zak gestoken te hebben; voor
thuis soms?
Er is ook nog iets vreemds
gaande de laatste weken op die
donderdagavond: eerst was er ‘n
“verlenging” in de lege zaal
waarbij ’n paar Biso-(bestuurs)leden met de sporthalbeheerder
door de lege zaal liepen, al druk
pratend en wijzend. De keer
daarna hingen er plotseling twee
netten: één hoog (zoals dat bij
badminton hoort) en één erg
laag bij de grond en hingen die
ook nog ‘ns de verkeerde kant
op! Wat zou daar toch aan de
hand zijn? Of gaat er iets
nieuws/bijzonders gebeuren in
het nieuwe seizoen?
Jos
Vakantiestop gemeentelijk
sportcentrum vanaf 23 juli t/m
3 september.

Terugblik 1e halfjaar
zwemmen.
Het eerste halfjaar was voor
sommige zwemleden vallen en
opstaan weer doorgaan. Respect
voor hun doorzettingsvermogen!
Helaas moest Wil van Helfteren
stoppen, we missen zijn grapjes
en plagerijtjes wel!
Er kwam een nieuw lid Joep die
helaas ook moest stoppen. Hij
heeft geweldig zijn best gedaan
dankzij de goede hulp en
begeleiding van Piet!!!
Voor een aspirant lid was een
tillift noodzakelijk. De fam.
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Boon bracht per busje de
(overbodige ) tillift vanuit
Jeugdland naar het zwembad.
Deze tillift mocht wordt
opgeslagen in de bergruimte van
het zwembad.
We wachten nog wel op een
gebruiker.
De stoel van de badlift is
inmiddels gerepareerd door
Meyra.

Dinsdag 19 juli laatste keer
zwemmen voor de
zomervakantie begint.
Dinsdag 6 september weer
zwemmen na de zomervakantie.
Zaterdag 16 juli laatste keer
zwemmen voor de
zomervakantie begint.
Zaterdag 10 september weer
zwemmen na de zomervakantie.
Annelies

Beste allemaal

Judith vierde haar 35-jarig
jubileum op zaterdag 6 februari
in het zwembad.
Zij ontving een “bord” als
aandenken.

Zoals de zwemmers wel weten,
zwemmen we niet alleen op de
zaterdag en dinsdag, maar zijn
we ook fanatieke crypto-spelers.
Dit willen we graag delen met
alle andere leden, dus hier zijn
ze dan, 7 cryptovragen. Als ze
allemaal opgelost zijn vormen de
eerste letters van de antwoorden
een nieuw woord.

WAT BETEKENT
“SPOED” EIGENLIJK?

Oplossingen onder aan de
Nieuwsbrief.

‘Het is spoed’, had mijn
secretaresse gezegd. ‘Meer weet
ik niet; ga er maar snel heen.’
Zij is nogal praktisch ingesteld.
Wij werken samen op een
afdeling voor specialistische
jeugdhulp in Groningen.
Vroeger heette dat geestelijke
gezondheidszorg voor jeugdigen.

Veel puzzelplezier,
Elly Luijken
(vrijwilligster bij de
dinsdagzwemmers)
Maar er wordt natuurlijk ook
heen en weer gezwommen langs
de rand, in het midden is de
hangplek voor de ouderen. ( en
soms ook aan de kant)
Op aanvraag is er altijd een
cryptogram beschikbaar zodat
ook de hersens wat te doen
hebben.
De zomervakantie komt eraan
en dus hieronder het schema:

1. genoeg stof voor de
dronkaard. ( 6 letters)
2. Ragfijn om te surfen. (3
letters)
3. Zo simpel dat er geen
anderen van zijn. (9
letters)
4. Moedertje (6 letters)
5. Korte broek van de
eilanden. (7 letters)
6. Dubbeltransport voor de
kerstman. (9 letters)
7. slaap jij een beetje? (5
letters)

‘Ja kom nou, hulp gaan
verlenen zonder dat aan alle
administratieve vereisten is
voldaan?’ sputterde ik tegen,
maar dat mocht niet baten.
‘Ga nou maar. Dat komt wel.’
‘Ik heb niet eens een
burgerservicenummer’, mokte
ik nog, maar zij had me al een
adres in de handen geduwd.
4
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Toen ik op de opgegeven plaats
aankwam stonden er al
verschillende
intakefunctionarissen. Ik
herkende ze van ons
maandelijkse screeningsberaad.
Ze waren druk aan het bellen of
keken in mappen met flowcharts
over screening en intake en
aanmelding. In het water
spartelde een kind, duidelijk
geen goede zwemmer.
‘Waarom helpt niemand hem’,
vroeg ik terwijl ik ondertussen
mijn app ‘spoedintake kinderen
jonger dan 12 jaar’ opende.
‘Er is niet bekend uit welke
gemeente hij komt’, legden ze
me uit.
Ai, ai. Dat maakte het vrijwel
onmogelijk iets te ondernemen.
‘Waar kom je vandaan?’, riep
ik. Maar tevergeefs. Ik kon hem
niet verstaan.
‘Ja, dat hebben wij ook al
geprobeerd natuurlijk’, zeiden
mijn collega’s. ‘Hij zegt wel iets,
maar wat?’
‘Als we hem nou uit het water
halen en dan vragen naar de
gemeente’, opperde iemand.
‘Maar onder welke
activiteitencode dan?’, vroeg
iemand anders.
‘Nee’, zei de eerste weer. ‘We
halen hem uit het water als
mens, niet als hulpverlener.’
Even waren we allemaal
perplex: als mens? Mag dat wel?
Toen drong het briljante van het
voorstel tot ons door. Als mens
konden we gewoon handelen
zonder de vereiste codes,
zorggegevens of een voorlopig
zorgpad. We sloegen de
voorsteller op de schouder en

klapten in onze handen van
plezier. Gewoon als mens. Wat
een vondst!
Eén principiële letterzetter zei:
‘Hier werk ik niet aan mee’ en
hij vertrok.
Een paar anderen zeiden: ‘Maar
verder dan hem op de kant
trekken durf ik niet te gaan,
hoor. Dan móet er echt een
productcode komen.’
Intussen hadden we de jongen
een reddingsboei toegeworpen,
die hij dankbaar beetpakte, en
we trokken hem op de kant.
Uitgeput lag hij op het gras
terwijl wij ons om hem heen
verdrongen, opgewonden
roepend: ‘Waar kom je
vandaan?’
‘Uit Vlissingen’ fluisterde de
jongen nauwelijks verstaanbaar.
‘Ik logeer bij mijn tante.’
‘Vlissingen…..?’ stamelden wij
verbijsterd. ‘Maar dat is aan de
andere kant van het land.’
Sommige mensen liepen direct
weg. ‘Daarmee heeft mijn
instelling geen contract’.
Zelf opende ik de app
‘onvoorziene situaties’, maar dat
hielp niet. Als ik bij gemeente
‘Vlissingen’ invulde gaf hij aan:
‘Uw instelling heeft geen
contract met deze gemeente.
Overleg met de
productverkoopfunctionaris.’
Maar die zat overspannen thuis.
De anderen stonden nog steeds
om hem heen te discussiëren.
Iemand was zo snugger te
vragen: ‘Wie heeft een
landelijke functie?’
‘Ja, ik’, riep een man, ‘maar of
dat helpt? Het is voor

transgenderstoornissen.’
Even overwogen we hem onder ‘
vermoeden van
transgenderstoornis’ in het
systeem te persen, maar dat leek
ons toch fraude.
‘Wat moeten we nu?’, riep de
meest zenuwachtige van ons stel,
handenwringend.
‘Teruggooien?’, opperde
iemand.
‘En dan een wijkteam bellen van
zijn gemeente?’, vulde een ander
aan.
Hoewel het op het eerste gezocht
aantrekkelijke kanten had leek
het ons bij nader inzien toch
geen goed plan.
Maar wat dan wel? We besloten
tot een instellingen
overschrijdend spoedberaad.
Eén van ons was met een busje.
Daarin maakten we onze
tijdelijke vergaderruimte. We
waren nog bezig te bespreken
wie deze bijzondere vergadering
zou moeten voorzitten, toen de
jongen aanklopte.
‘Mag ik naar huis’, zei hij. ‘Ik
krijg het koud.’
Deze vraag bracht ons opnieuw
in ernstige verlegenheid. Mag
dat? Welke procedure zouden
we nu moeten volgen, moest er
geen melding gedaan bij Veilig
Thuis?
De meeste rebelse van ons zei
ineens: ‘Ja, ga maar. Als je
maar nooit vertelt dat wij je
gered hebben. Je bent gewoon
zelf op de kant geklommen.’
‘Ok’, zei de jongen bedremmeld.
‘Maar eh,……’
‘Wat wou je nog zeggen?’, vroeg
ik.
5
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‘Toch bedankt voor het helpen’,
zei hij.
‘Graag gedaan’, riepen we in
koor.
Terug op kantoor vertelde ik
alles in geuren en kleuren aan
mijn secretaresse.
‘O, ik wou dat ik erbij geweest
was’, riep ze. ‘Wat spannend!
Dat moeten we vaker doen.’
‘Nou, nou’, temperde ik haar
enthousiasme. ‘Wel even reëel
blijven. Hier gaan we echt geen
gewoonte van maken. Stel je
voor dat we zonder postcode en
productcode mensen gaan
helpen. Dan stellen we de mens
boven de codes en regels. Dat
wordt een janboel.
Ja toch’?

Verjaardagen vanaf 1 juli
t/m 31 december
Riet
Kitty
Ruud
Marco
Piet
Marloes
Janny
Iris
Egon
Senne
Elly

Bervoets zw.
Roufs begl.zw.
Aarts badm.
Jaspers zw/tt
Leeuw de
zw/tt/badm.
Boon e-h
Vermeeren
begl.zw.
Vermeulen e-h.
Linden v.d.
zw/tt/badm.
Brouwers e-h.

juli 01
juli 05
juli 08
juli 27
juli 28

LuijkenNeeteson
zw. begl.

sep.16

juli 29
juli 30
juli 31
aug.26
aug.27

Bram
Vermeulen e-h. sep.16
Annelies Verweij-v.d
sep,30
Berg zw.
Glenn
Nouws e-h.
okt.02
Jordy
Carton e-h.
okt.06
Anita
Leeuw de
okt 06
zw/badm.
Wesley† Haverkort
okt.10
e-h.
Louis
Nees
okt.27
Wim
Jong de
okt. 30
t.t/badm.
Juliette Moeyersomsnov.02
Smit zw.
Stijn
Zon v. e-h
nov.02
Ria
Neetesonv.Wanrooy
nov.21
zw/begl.
Tim
Baaijens
zw/tt/badm.
nov.28
GerritRietveld zw.
dec.01
Jan
Walter
Koks badm.
dec.08
Annemie Kerstens zw.
dec.12
k
John
Grunnekemeijer dec.14
t.t.
Piet
Vermeeren zw. dec.14
Marielle Peeters e-h.
dec.17
Dirk
Hugens e-h.
dec.21
Max
Lambregts
dec.21
e-h.
Matthijs Hamakers e-h
dec.28

4.
5.
6.
7.

Minima
Bermunda
Arrenslee
Dutje

Iedereen van harte
gefeliciteerd!!!
Oplossing Cryptogram.
1. Zatlap
2. Web
3. Eenvoudig

We wensen alle leden,
vrijwilligers en
begeleiders een hele
fijne vakantie toe.
Tot in september.
6

