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Agenda: 

15 maart: excursie Edah museum. 

21 maart: Jongeren koken voor ouderen. 

12 april: excursie opleidingsschool politie- 

bewakings- drugs- en mijnenhonden in 

Nijnsel. Nadere info volgt. 

31 Mei: Mariaviering. Nadere info volgt. 

21 juni: Dagreis. Nadere info volgt. 

12 juli: Dagfietstocht. Nadere info volgt. 

Activiteiten van de KBO in  
De Loop’r. 

Dinsdag van 9.00 uur tot 10.00 uur meer 
bewegen voor ouderen. 

Dinsdag en donderdagmiddag rikken, 
jokeren en biljarten. 
Donderdagmiddag gezamenlijk eten in de 

Loop’r. 
 

Wandelclub. 
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur. 
Eerst koffie drinken en dan wandelen. 

Vertrek bij de kerk. 
 

Fietsen. 
Fietsen op woensdagmiddag als het weer 

dit toelaat. Vertrek om 13.30 uur bij de 
Loop’r. 
 

Contributie. 
De contributie wordt 2 weken na de 

jaarvergadering automatisch afgeschreven.  
 
Eetpunt Olland. 

Elke donderdagmiddag hebben we hier in 
Olland het eetpunt. Dit wordt gerund door 

ollandse vrijwilligers. Kom gerust gezellig 
een keer mee eten. Voor de kosten hoef je 
het niet te laten. De kosten zijn € 8 pp 

voor een driegangenmenu. Het eten komt 
van de kok van Odendael.   

 
 
 

 

15 maart: excursie Edah museum, 
Helmond. 

Op woensdagmiddag 15 maart gaan we 
naar het Edahmuseum in Helmond. 

We worden verwacht om 14.15 uur.  
De kosten bedragen € 6 pp. Dit is incl. 
koffie/thee met koek bij ontvangst, een 

consumptie in de pauze, een film en 
rondleiding. Lift is aanwezig.  

Duur van de rondleiding is 2 tot 2,5 uur. 
U ervaart ruim 100 jaar distributie in 
levensmiddelen! 

De geschiedenis van het EDAH bedrijf 
aangevuld met anderen brengt u terug in 

de tijd en plaatst u tussen de producten – 
winkeltypes marketingconcepten – reclame 
uitingen verpakkingen – weeg en 

afrekensystemen – automatisering –met 
kroontjespen geschreven administratie – 

boeken – documenten – en heel veel 
fotomateriaal. 
Natuurlijk ontbreken – in de Rabozaal – de 

DVD en Video presentaties niet. 
Opgeven voor 10 maart bij Martin 

Huiberts, tel. 472919 of Jan de Jong, tel. 
477780. 
 

21 maart: Jongeren koken voor 
ouderen. 

Hallo trouwe klanten van het eet project. 
Het project koken door en voor ouderen in 
samenwerking met de leerlingen van het 

Elde College krijgt een vervolg. 
Op dinsdag 21 maart gaan we weer 

gezellig eten. De leerlingen van het Elde 
College komen naar Olland om met Peter 

Leenderts ons weer te verrassen met een 
heerlijke maaltijd. We beginnen zoals 
gebruikelijk weer om 12 uur. De kosten 

blijven hetzelfde  € 5,00 per persoon en 
betalen bij binnenkomst.  

U hoeft zich niet opnieuw op te geven ik 
heb de lijst van de vorige keer nog alleen 
als u verhinderd bent graag een berichtje 

anders kopen we teveel in en dat is 
jammer. 

Voor afmelding kunt u mij bellen. 
Riny Groot tel. 472129. 
Tot ziens op 21 maart. 

 
 

 
 
 



 

Donderdagavond 6 april 
in zaal ‘Maas & Dieze’ in 

Odendael 
Mar Adentro  (De zee binnen in mij) -         

2004  - 125 min. - drama 
 
Ramón (Javier Bardem) ligt al bijna 30 jaar 

krachteloos in zijn bed, onder de hoede 
van zijn familie. Zijn enige uitzicht op het 

leven is het raam van zijn kamer, vlakbij 
de zee die hij ooit zo graag bereisde en 
waar hij het ongeluk kreeg dat een einde 

maakte aan zijn jeugd. Sinds dat ongeluk 
is het zijn doel zijn leven op een waardige 

manier te beëindigen. De aankomst van 
twee vrouwen verstoort zijn wereld: Julia 
(Belén Rueda) is een advocaat die hem in 

zijn strijd wil helpen en Rosa (Lola Dueñas) 
de buurvrouw uit het dorp die hem ervan 

wil overtuigen dat leven opweegt tegen de 
pijn. Ramóns persoonlijkheid boeit de 
vrouwen, en het brengt hen ertoe de 

principes die hun eigen leven bepalen te 
onderzoeken. Ramón weet dat alleen zij 

die werkelijk van hem houdt degene kan 
zijn die hem wil helpen in de 
verwezenlijking van zijn ultieme doel. 

Aanvang: 19.00 uur (zaal open 18.30 uur) 
Entree: € 4,00 (incl. koffie/thee tijdens 

pauze) 
 
 

Seniorenraad zet zich in voor alle 
senioren in Meierijstad. 

 Mensen worden ouder dan vroeger en 
wonen bovendien langer in hun eigen huis. 

Dat betekent: een gemeente dient zich te 
plooien om de visie van de overheid moge-
lijk te maken en aandacht te schenken aan 

problemen die toenemende ouderdom 
meebrengt. Om de bestuurders van 

Meierijstad tijdig te doordringen van deze 
noodzaak werd op 24 januari Stichting 
Seniorenraad Meierijstad opgericht. Deze 

groep van zestien mensen is samengesteld 
uit inwoners van Schijndel, Veghel en Sint-

Oedenrode en zet zich in voor de belangen 
van álle senioren. Wonen en veiligheid, 
zorg, welzijn en dienstverlening: drie 

onderwerpen die de Seniorenraad aan het 
hart gaan. “Volgens het laatste bevolkings-

onderzoek is momenteel 42 procent van de 
inwoners van Meierijstad vijftig jaar of 
ouder”, weet voorzitter Wim van Meijl. “In 

2030, dus over dertien jaar, is dat 

percentage 45,5 procent. Die groei wil 
zeggen dat bijna de helft van de inwoners 

van Meierijstad straks boven de vijftig is. 
Op deze ontwikkeling dien je tijdig in te 

spelen en proactief aan de bel te trekken. 
De gemeente waardeert burgerparticipatie 
dus hebben wij een notitie ouderenbeleid 

geschreven voor de politieke partijen. We 
zijn een legitieme spreekbuis voor een 

grote groep inwoners. We gaan niet 
gezellig koffiedrinken met B&W, maar 
leggen ons beleidsplan vast in een 

convenant. Periodiek kijken we natuurlijk 
of onze plannen daadwerkelijk uitgevoerd 

worden.” Gezond en veilig oud Hoe 
herkent een Seniorenraad wensen van 
ouderen?  

Van Meijl: “Uit elke oorspronkelijke 
gemeente zit een afgevaardigde van de 

KBO in een werkgroep. Ook houden we 
enquêtes onder ouderen. Verder volgen we 
actualiteiten en we zijn zelf allemaal 

senior, dus op de hoogte van hetgeen 
ouderen nodig hebben. Zo vind ikzelf dat 

de voorrangsregels op rotondes in 
Meierijstad uniform moeten zijn. Dat 
betekent veiligheid voor iedereen. 

Bovendien is het van levensbelang dat elk 
kerkdorp en eigen ontmoetingscentrum 

heeft. Om te kaarten of gewoon een 
praatje te maken. Dat voorkomt eenzaam-
heid. In Schijndel bijvoorbeeld zijn op veel 

plekken de trottoirbanden verlaagd, zodat 
bezitters van scootmobielen en rollators, 

zonder ongelukken kunnen oversteken en 
de winkels bereiken. Dat moeten we 

doorvoeren in de hele gemeente. Ook 
konden Schijndelnaren die dat wilden, hun 
huis laten inspecteren op veiligheid als 

drempels en verlichting. Overigens zijn wij 
ook voorstander van meer mantelzorg-

woningen en stellen de gemeente voor om 
regels en procedures te versoepelen. Je 
dient preventief maatregelen te nemen om 

gezond en veilig oud te worden.” 
Seniorenraad: daden zien De Seniorenraad 

is niet individueel bedoeld, maar voor 
algemeen belang. “Natuurlijk kijk je 
realistisch naar nieuwe ideeën, naar 

prioriteit en de financiële kant.” Maar Wim 
van Meijl is ervan overtuigd dat 

Seniorenraad Meierijstad in staat is de 
belangen van senioren uitstekend te 
behartigen. “We werken constructief. De 

oprichting was in enkele maanden rond.  



 

Schijndel had al een werkbare structuur en 
die hebben we praktisch overgenomen. In 

korte tijd lag er een beleidsplan bij de 
gemeente op tafel. De Seniorenraad heeft 

een gezamenlijk belang en wil daden zien. 
Alle neuzen staan dezelfde kant op, dat 
geeft mij voldoening. Dus toen ik gevraagd 

werd als voorzitter zei ik volmondig ‘ja’. Ik 
kom uit de zorgbranche en het is prettig 

om te weten dat je een club mensen om je 
heen hebt die samen één belang hebben: 
zich inzetten voor senioren. 

 
KBO Sint-Oedenrode. 

Kijk ook eens op de site van KBO Sint-
Oedenrode Centrum. Onder het kopje 
Senior Rooi is de nieuwsbrief van KBO 

centrum te lezen. 
Daar staan ook leuke en interessante 

dingen in die u misschien wel aanspreken. 
www.kborooi.nl 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

KBO Olland bankrek.  

NL 98 RABO 0198 2402 95 

 
Riet van Hout-Hagelaars  (voorz.) 
 Past. Smitsstraat 31 A  

tel. 287712 
Rian de Jong-Verhoeven (secr.) 

 Het Binneveld 11  
tel. 477780 

Toos Peters-Geerts (penningm.) 

 Past. Smitsstraat 8D 
tel. 478386 

Willie Koolen 
 Roest 11 A 
 tel. 472082 

 

http://www.kborooi.nl/

