
 

OKTOBER 2016. 
 

NIEUWSBRIEF KBO 55+  
afd. OLLAND 

Secr. Mevr. R. de Jong-Verhoeven 
Het Binneveld 11 
5491 ZC Olland.  tel. 477780 

Rabobanknr. NL 98 RABO 0198240295 
 

Agenda: 
7 oktober: Nationale ouderendag. 

19 oktober: seniorendag.  

12 oktober: organisatie Nijnsel. 

16 november: organisatie Olland. 

 
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 donderdagavond om 19.00 uur. 
Vertrek bij de kerk. 

 
Fietsen. 

Fietsen op woensdagmiddag als het weer 
dit toelaat. Vertrek om 13.30 uur bij de 
Loop’r. 

 
Rik- en jokerconcours. 

De data hiervoor zijn 11, 18 en 25 
oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 november en  
6 en 13 december, aanvang 13.30 uur in 

de Loop’r. 
Wij willen graag een eigen bijdrage van  

€ 1 pp per keer vragen. 
Op 13 december is dan de prijsuitreiking. 
Dus hoe vaker je mee doet hoe meer kans 

je maakt op een prijs. De prijzen zijn 
geldprijzen. De prijzen zijn apart voor het 

rikken en jokeren.  
We hopen op een goede opkomst. 

 
Excursie 12 oktober. 
Deze is ivm de seniorendag op 19 

oktober een week vervroegd. 
We gaan een bezoek brengen aan het 

atelier/winkel van Piet Hein Eek in 
Eindhoven (Strijp). Bijzonderheden over 
zijn werkplaats enz. vind je op google. Wij 

vertrekken om 13.30 uur vanaf De Beckart 
en willen daar dan om 14.00 uur 

aankomen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Na afloop kun je koffie/thee of 

wat dan ook drinken in zijn eigen 
restaurant. Niet goedkoop maar wel 
bijzonder. Het adres is: Halvemaanstraat 

30, 5651 BP Eindhoven. 
De organisatie is in handen van Nijnsel. Als 

je meegaat laat het even weten dan 
kunnen we kijken met hoeveel auto’s we 
moeten gaan. Bij Martin Huiberts tel. 

472919 of Jan de Jong tel. 477780. 
 

 
Excursie 16 november. 
De excursie die we gaan doen is naar het 

gerechtsgebouw in Den Bosch. We worden 
daar om 13.00 uur verwacht en krijgen we 

uitleg over hoe het gerecht werkt. Daarna 
gaan we een of meerdere rechtzaken 
bijwonen waarna we nog vragen kunnen 

stellen.  
Omdat we uit veiligheidsoverweging niet 

met meer dan 25 personen mogen zijn, 
willen wij vragen om je vóór 15 oktober 
aan te melden. Zijn we met meer personen 

dan gaan we splitsen en komt er 23 
november bij.  

Graag even aanmelden bij Martin Huiberts 
tel. 472919 of Jan de Jong tel. 477780. 
 

 
Jongeren koken samen met en voor 

ouderen. 
Bij deze ONS treft u een A viertje aan met 

een verslag van de kooksessies van het 
afgelopen jaar. We kunnen wel stellen dat 
het een groot succes geweest is en we zijn 

dan ook hard aan het werken om een 
sponsor te vinden voor het komende jaar. 

Wij, de organisatoren, willen heel graag 
door, de jeugd wil graag komen en de 
senioren zien het als een gezellig uitstapje 

en komen heel graag eten. 
Het enige knelpunt is op dit moment het 

geld en dat ligt niet voor het oprapen. 
Maar wij doen ons best en in de volgende 
ONS hopen wij u te kunnen vertellen dat 

alles doorgaat. Dus nog even geduld, het 
project is niet van de baan.   

Groetjes Riny 
 

 

 



 

Filmclub Senioren 

Donderdagavond 3 november in zaal 

‘Maas & Dieze’ in Odendael 
The Book Thief (De Boekendief)  

 2013 - 126 min. - drama 
 
De verfilming van de bestseller De 

Boekendief vertelt het ontroerende 
verhaal van het bijzondere meisje Liesel. 

Wanneer haar moeder tijdens de Tweede 
Wereldoorlog niet meer voor haar kan 
zorgen, wordt Liesel geadopteerd door een 

Duits echtpaar. Ze 
kan  aanvankelijk 

niet lezen, maar 
haar adoptievader 
geeft haar les en ze 

ontwikkelt een 
passie voor boeken. 

Ze vindt een vriend 
in de Joodse Max, 
die onderduikt in 

het huis van haar 
adoptieouders. 

Terwijl de situatie om hen heen met de 
dag slechter wordt, bieden woorden en 
fantasie een uitweg om te ontsnappen aan 

de werkelijkheid. 
Aanvang: 19.00 uur (zaal open 18.30 uur) 

Entree: € 3,50 (incl. koffie/thee tijdens 
pauze). 
 

 
Seniorendag 

Op woensdag 19 oktober aanstaande 
organiseert het seniorenorkest 

Dommelvolk de jaarlijkse ”Seniorendag” 
met een middag- en avondvoorstelling in 
”De Ontmoeting” van Odendael. 

De middagvoorstelling begint om 13.30 
uur en de avondvoorstelling om 19.30 uur. 

Bij binnenkomst krijgt iedereen, bij 
inlevering van het entreebewijs, twee 
consumptiemuntjes. 

In de pauze wordt een kleine versnapering 
aangeboden. 

De entreekaarten kosten € 5,00. 
Aan beide programma’s werken mee: 
1. Seniorenorkest Dommelvolk. 

2. Zangduo Lydia en Bertine.  
3. Tonpraoter Rob Verschuren. 

4. Muziekgroep BLUF.  
Allen uit Sint-Oedenrode. 

De duur van beide programma’s is 
ongeveer 3 uur. 

Kaarten hiervoor zijn vanaf 7 oktober te 
koop bij Wil Koolen (472082). 

Vanaf vrijdagmiddag 7 oktober ook te koop 
in Grand café van Odendael zolang de 
voorraad strekt. 

De toegang tot de Ontmoeting zal zijn aan 
het begin van de biljartzaal en zal niet 

eerder geopend zijn dan 12.45 uur ‘s-
middags en 18.45 uur ‘s-avonds. 
 

 
Rijvaardigheidstest. 

Stichting Platform voor Ouderen en 
Gehandicapten Veghel en WijNu 
organiseren een rijvaardigheidstest. 

Automobilisten van 50 jaar en ouder 
hebben de mogelijkheid hun rijvaardigheid 

te laten testen. 
U bent 50 jaar of ouder en u heeft natuur-
lijk al lang uw rijbewijs, die lange ervaring 

is uw vriend maar ook uw vijand in het 
verkeer. 

Er is nogal wat veranderd in het verkeer, 
neem de regels, de opbouw van de wegen 
en het gedrag van andere weggebruikers. 

Bent u nieuwsgierig naar uw eigen 
verbeterpunten? 

Op vrijdag 28 oktober houden we weer een 
rijvaardigheidstest. 
Door mee te doen krijgt u de mogelijkheid 

uw rijgedrag en verkeerskennis te testen, 
wat gebeurt in een ontspannen sfeer. 

Ervaren instructeurs gaan na een kennis-
makingsgesprek met u in uw eigen auto  

50 minuten de weg op en bij terugkomst 
worden indien nodig een aantal zaken met 
u besproken en kunnen handige tips 

gegeven worden. 
Verder besteden we aandacht aan de 

verkeersregels en hoe u zich fit kunt 
houden om veilig een auto te besturen. 
De test duurt 3 uren waarbij u een keuze 

kunt maken tussen voormiddag (08.30 -
12.00 uur) en namiddag (13.00 - 16.30 

uur) 
Er zijn geen kosten aan dit project verbon-
den en een kopje koffie krijgt u van ons, 

dus alles in een gemoedelijke sfeer. 
We gaan er wel vanuit dat wanneer u zich 

inschrijft ook meedoet. 
Na deelname hebben we nog enkele leuke 
presentjes voor u. Meedoen aan de 



 

rijvaardigheidstest heeft geen enkele 
nadelige invloed voor uw rijbewijs. 

De rit vindt plaats op vrijdag 28 oktober 
2016 vanaf Gemeenschapshuis ‘De Brink’ 

te Eerde. 
U kunt op drie manieren inschrijven tot  
21 oktober, daarna ontvangt u de bijzon-

derheden thuis. 
1. U stuurt een mail naar: 

jemalieshout@hetnet.nl of 
g.m.visser@kpnmail.nl met uw naam en 
telefoonnummer, wij nemen dan contact 

met u op. 
2. U neemt telefonisch contact op met: 

Mart van Lieshout 0413-366795 of 
Gerard Visser 0413-365281 
3. Via de website van WijNu: 

http://www.kbo-
brabant.nl/grouppage.php?action= 

view&Groep_Id=127 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
bovengenoemde telefoonnummers. 

 
Stichting Platform voor Ouderen en 

Gehandicapten Veghel 
Coördinator Verkeer 
Mart van Lieshout 

 
 

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 
 
 

Een oma volgens een achtjarige 
Een oma is een mevrouw die zelf geen 

kinderen heeft. Zij houdt veel van kinderen 
van anderen. Een opa is een man-oma. Hij 
gaat met jongens wandelen en praten over 

vissen. Oma’s hoeven niets te doen, alleen 
er te zijn. Ze zijn zo oud dat ze niet 

kunnen rennen of wilde spelletjes doen. Je 
moet nooit tegen ze zeggen: “Schiet op!” 
Meestal zijn ze dik, maar niet zo dik om de 

schoenen van de kinderen vast te maken. 
Ze dragen een bril en raar ondergoed en 

kunnen hun tanden uit hun mond nemen. 
Ze hoeven niet knap te zijn, ze hoeven 
alleen antwoord te geven op vragen als: 

“Waarom hebben honden een hekel aan 

katten en zo.” Ze praten niet kinderachtig 
zoals andere mensen die op bezoek 

komen. Ze slaan geen stukken over als 
ze ons voorlezen en ze vinden het ook niet 

erg om telkens hetzelfde voor te moeten 
lezen. Iedereen zou een oma moeten 
hebben vooral als je geen televisie hebt. 

Want oma’s zijn de enige grote mensen die 
tijd hebben. 

 

 
 

 
 
 

 
 

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 
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