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Ook ons gezellig gymclubje op woensdag om 9.00u bij de Vendelier lag drie maanden helaas stil. 
Maar  in de tweede helft van juni kregen we allemaal een telefoontje van Ine, onze docent. Hadden 
we samen zin in koffie op woensdagmorgen bij Mozes? En òf we dat hadden: gezellig een beetje 
bijpraten op 1,5 meter! Was goed te doen daar. 
Ook Jim, onze KBO-contactpersoon MBvO, was present. Zo was Frank nu eens een keer niet de enige 
man van ons gezelschap! (Niet dat hij daar overigens ooit moeite mee heeft gehad hoor!). Even later 
kwam ook de gloednieuwe KBO-penningmeester Chris zich voorstellen. Hij nam tevens de 
gelegenheid te baat om schoon schip te maken met onze contributiebetalingen. Sommigen van ons 
kregen een briefje in de hand geduwd, waarop vermeld stond hoe, en wat  nog te betalen. Dacht ik 
toch voor een heel jaar betaald te hebben, maar na het later checken van mijn bankafschriften bleek 
dat alleen voor 2019 te zijn gebeurd. Mea culpa, mea culpa!! Gauw rechtgebreid dus, door snel een 
overboeking te doen.
Docent Ine had de afgelopen maanden blijkbaar ook niet stil gezeten. We kregen gelijk huiswerk mee
in de vorm van een reusachtige poster van “Sport in Tilburg” met daarop oefeningen, te doen met de
bijgeleverde onvolprezen  fitnesselastiek. Zo’n grote poster kun je niet zomaar thuis wegmoffelen en 
dan vergeten, dus thuis aan de slag allemaal! Zelfs zijn de oefeningen ook nog eens door Ine op de 
persoon toegesneden, wat inhoudt dat je oefeningen krijgt die zeker niet te gemakkelijk of te 
moeilijk voor jou zijn. En dan zat er in die cadeau-envelop buiten dat fitnessbandje, nog een leuke 
rode das met de slogan “SAMEN FIT/SAMENFUN” plus nog de oefeningen op kleinere kaarten, zodat 
je altijd en overal je oefeningen kunt doen, waar je ook bent. En last but not least: het is wel de 
bedoeling dat de je administratie van je oefeningen bijhoudt op een bijgeleverde kaart, waarop je al 
je bewegingsmomenten  kunt noteren met leuke kleurtjes voor elke act. En.. als je zin hebt kun je 
achteraf je rapportje naar de sportafdeling van de gemeente Tilburg sturen (wel portvrij 
natuurlijk),zodat ze daar ook beseffen dat al hun pogingen om senioren in beweging te krijgen niet 
voor niets zijn geweest.
Christel, onze stagiaire gaan we helaas missen, want (fijn voor haar) is ze deze zomer geslaagd als 
docent. We wensen haar succes met haar toekomstig werk.
De koffie was lekker, het gebak ook, en later voor sommigen het wijntje heerlijk. Een leuke ochtend! 
We zien uit naar de eerste gymles hopelijk in september.
Met dank aan Ine en Christel voor de organisatie, 

Anneke van Gog


