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Het Bestuur:
Voorzitter
Jos Roufs
Tel: 06-22294043
Email: jnkroufs@casema.nl

Secretaris :
Jeanny Smit-Dunk
Tel: 076-5143493
Email: info@biso65.nl

Penningmeester
Frans Smit
Tel: 06-27290036
Mail: franssmit076@gmail.com
Lid van het bestuur
Jeannette van Steenbergen
Tel: 06-49778542
Email: jeaste@live.nl
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Voorwoord van de voorzitter.
Beste BISO 65 leden en – vrijwilligers,
Wat gaat de tijd ( te ) toch snel! Alweer december met z’n feestdagen
terwijl die van 2016 ( bij mij tenminste) nog vers in het geheugen
liggen.
Ik hoop dat 2017 ’n bijzonder goed jaar voor jullie is geweest en
anders dat je mag vertrouwen op ’n beter 2018!
Vandaag las ik in ’n tijdschrift ’n artikel met de titel: “Van mij naar
wij.”
BISO bestaat mede dankzij zo’n gedachte, al meer dan 50 jaar. We
hebben, de een meer dan de ander, soms wat extra tijd en aandacht
van/ voor elkaar nodig en bedenk daarbij ook: “Je kunt beter iemand
helpen dan zelf geholpen moeten worden !
Mede namens het bestuur wens ik jullie fijne en sfeervolle kerstdagen,
’n gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2018!
Jos.

Mickey komt bij een restaurant en ziet een bordje
staan met:
'In dit restaurant wordt Nederlands, Engels, Deens,
Frans, Italiaans, Turks en Duits gesproken.'
Hij loopt naar binnen en zegt tegen de ober:
"Dat zijn veel talen! Wie spreekt die allemaal?"
De ober antwoordt: "De gasten, meneer!"

2 Sneeuwvlokken komen elkaar tegen. Zegt de een tegen de ander:
” Waar ga jij heen?” “Ik ga naar Oostenrijk, een feestje bouwen.” En
jij?: “Ik ga naar Nederland, paniek zaaien”
Een agent loopt langs de gracht. Opeens ziet hij een man in de gracht
spartelen die roept: "Help, help, ik verdrink." Zegt de agent: "Da's
maar goed ook: anders kreeg je een prent, want je mag hier niet
zwemmen!
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Beste Biso-leden en vrijwilligers,
Sinds 1 december 2010 ben ik met veel plezier lid van Biso`65. De
meeste Biso-leden heb ik al eens ontmoet. Voor degene die mij niet
kent mijn naam is Jeannette van Steenbergen, ben 52 jaar oud en
woon in Rijsbergen
Op donderdagavond ga ik altijd met een goed
humeur naar het sportcentrum voor een potje
tafeltennis. Sinds de algemene ledenvergadering van
1 februari 2017 ben ik ook lid van het bestuur.
Samen met de overige leden van het bestuur zetten
wij ons in voor iedereen met een lichamelijke en/of
visuele beperking en graag wil sporten.
Natuurlijk kun je mij altijd aanspreken als je vragen of ideeën hebt en
ben bereikbaar via email: jeaste@live.nl
Jeanette van Steenbergen.
Hallo allemaal,
Hierbij wil ik mezelf even voorstellen aan diegene die mij nog niet
kennen of bijna niet kennen.
Elly Luijken Neeteson is de naam, dochter van
(jullie raden het al) Ria Neeteson. Sinds een paar
jaar zwem ik op dinsdag met jullie mee en sinds kort
ook op zaterdag. Jammer genoeg een paar weken
niet wegens een flinke kou. Ook zijn we met man en
macht bezig de zolder bewoonbaar te maken voor
mijn kleindochter en haar vriend. Die komen gezellig voor een tijdje
bij mij wonen tot ze een geschikte woonruimte gevonden hebben.
Vanaf de volgende nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte
houden van het reilen en zeilen bij het zwemmen op dinsdag en
zaterdag. Dus hebben jullie nog leuke en gezellige roddels? Ze zijn
welkom, inleveren bij ondergetekende a.u.b. Verder wens ik iedereen
een fijne kerst en een gezellige jaarwisseling.
Groetjes van Elly.
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Verjaardagen 1 januari tot en met 30 juni.
Anita Hermus
2 januari
Gerda van Zanten
9 januari
Bep van Berkom
29 januari
Mos Mosqueira
30 januari
Harold Rusland
12 februari
Dian Lodewikus
21 februari
Angela Jaspers Broeken 27 februari
Zakira Ben Lahcene
8 maart
Mieke Jaspers
8 maart
Jeanette van Steenbergen
11 maart
Ben van Rossum
9 april
Judith Jaspers
11 april
Ad Lodewikus
23 april
Danny Kujiper
7 mei Hieper de Piep Hoera!!!!!!!!
Marleen Joosen
12 mei
Jeanny Smit
21 mei
Jose van Gurp
30 mei
R. Palamar
1 juni
Jos Roufs
12 juni
Mart Pijpers
16 juni
Ria de Pijper
18 juni
Peter Verweij
18 juni
Anja Wirken
18 juni
Ad Priems
24 juni

Ons moeder zee altijd: Ge mag alles ete maor ge mag nie alles wete!
Daor zitte we dan,
Dik & Dom.
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“Hallo en Houdoe!!
Beste sportvrienden.
Mij werd ook gevraagd om een stukje te schrijven. Ik ben pas een
jaartje lid en dus vrij “nieuw”.
Mijn naam is Gerda van Zanten, 60 lentes jong en ben
al 42 jaar gelukkig met Anne , mijn man. Vorig jaar
zijn wij van Spijkenisse naar Breda verhuisd omdat
onze oudste dochter met haar gezin hier woont. In
Spijkenisse zwom ik ook al een jaar of 10 en was daar
secretaresse, de type-geit, van de club.
14 jaar geleden werd ik door een allergische reactie op antibiotica
behoorlijk beperkt. Ik had daarvoor 25 jaar in het onderwijs gewerkt
als Intern Begeleider.
Nu lacht het leven ons al weer heel wat jaren toe. Gelukkig kan ik nog
achter op de motor klimmen en we trekken ’s
zomers met ons tentje 3 maanden door Europa
en eindigen altijd in Schotland op het eiland
Skye. Sinds vorige maand is onze bus
omgebouwd tot een campertje. Alles kan net
mee, de scootmobiel en de vouwfiets van Anne.
Daarmee gaan we na de kerst voor het 5e jaar weer voor 4 maanden
naar Spanje. Heerlijk van het warme zonnetje genieten!!!!
Toch ga ik in het nieuwe jaar stoppen met zwemmen. Wij gaan
zoveel weekenden met de motorclub, de hele zomer en de winter weg
dat ik veel te weinig kan komen. Voor
mij is de zaterdagmorgen niet geschikt.
Wel heel jammer!!!!!!!! Zwemmen vind
ik heerlijk!!!! !Ik heb Jeanny dit jaar
geholpen met de nieuwsbrief en dit is de
tweede en laatste .
Met een sportieve zwemgroet,
Gerda.
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De donderdagavond van Jeanny.
Hallo allemaal
Alweer een jaar voorbij, het lijkt steeds sneller te gaan.
Op de donderdagavond wordt er nog steeds heerlijk
ontspannen gesport.
Zakaria en Jos spelen fanatiek schuiftafeltennis. Twee fanatieke
Feyenoord supporters. Tussen het sporten door worden er een hele
analyses op Feyenoord gegeven, vooral op wat de tegenstander
allemaal verkeerd heeft gedaan.
Danny, ons nieuwe lid, is een fanatieke badmintonner. Daar hebben
Wim en Ruud een hele kluif aan.
Ook onze tafeltennissers doen hun uiterste best en de balletjes vliegen
in het rond, sorry over de tafel. Maar gelukkig zorgt Egon dat we
weer met net zoveel balletjes eindigen als waar we mee begonnen zijn.
Blij zijn we ook met onze vrijwilligers, Khalid, Roy en natuurlijk
Kitty onze balletjes raapster.
Sinds kort hebben wij ook een stagiaire van het ROC Tilburg. Zij gaat
ons begeleiden en training geven. Daarnaast is het de bedoeling dat zij
een toernooitje voor ons gaat organiseren. Leuk hoor!
Fijn ook dat het met Jeannette en Anita weer goed gaat. Daar zijn we
allemaal heel blij mee. We zijn een hecht clubje en leven erg met
elkaar mee.
Namens de donderdagavondclub wens ik iedereen mooie Kerstdagen
en een sportief maar vooral een gezond 2018!
Jeanny
Nieuwtjes.
Marleen en Cris hebben op 5 juli
gekregen.
Geweldig gefeliciteerd met jullie
En Finn… gefeliciteerd met je
Geniet van elkaar!!!!
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een gezonde ZOON
Finn!
ouders.

Ook goed nieuws voor Anita en Piet de
Leeuw. Anita mocht na een zeer lange
periode en kei hard werken aan herstel
eindelijk naar “huis”. En dan nog wel
een nieuw huis. Alles gelijkvloers.
Heerlijk voor jullie. Geniet van elkaar
en jullie nieuwe huis!
Dit geldt ook voor Judith Jaspers. Knap van je, dat
je alweer zover bent hersteld. Je zwemt alweer SUPER goed!!!!
Wij wensen Jeanette van Steenbergen en Ria de Pijper
veel beterschap en sterkte
in deze nare periode.

Ook willen we graag in het bijzonder alle
vrijwilligers ontzettend bedanken. Zonder jullie
er voor ons geen sporten!!!!!!

is

Er is een geheel nieuwe website gemaakt. Dankzij de hulp van René
Schenk van Avans. Ga er eens kijken. www.biso65.nl
Deze periode is er geen vakantie stop. We zwemmen
en sporten gewoon door!!!!!!!!!

Alvast voor in je nieuwe agenda. De ALV is
op maandag
29 januari 2018 weer in het gebouw van
Amarant.
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