JUNI/JULI 2017.
NIEUWSBRIEF KBO 55+
Afd. OLLAND
Secr. Mevr. R. de Jong-Verhoeven
Het Binneveld 11
5491 ZC Olland. tel. 477780
Rabobanknr. NL 98 RABO 0198240295
Mededeling:
Op 25 mei is ons oud-bestuurslid Cor Roché
op 84 jarige leeftijd overleden.
Agenda:
13 juni: Jongeren koken voor ouderen.
21 juni: Dagreis.
12 juli: Dagfietstocht.
6 oktober: Nationale ouderendag.
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.
Jongeren koken voor ouderen.
Op 13 juni a.s. is het de laatste keer in dit
schooljaar dat de leerlingen van het Elde
College naar Olland komen.
Samen met Peter Leenderts die de
leerlingen gaat begeleiden koken zij een
heerlijke maaltijd voor ons.
Voor dit etentje op 13 juni ga ik uit van de
deelnemers van de laatste keer u hoeft zich
niet opnieuw op te geven alleen afmelden
als u verhinderd bent.
De kosten zijn € 5,- per persoon te betalen
bij binnenkomst graag met gepast geld.
Tot ziens op 13 juni om 12 uur.
Groeten Riny tel 472129.

Dagreis 21 juni 2017.
De dagreis gaat helaas niet door.
We hebben maar 34 aanmeldingen van
Olland en Nijnsel samen en dat is veel te
weinig.
Martin Huijberts en Jan de Jong vinden dit
heel jammer, ze hadden een mooie dagreis
geregeld.
Voor degene die betaald hebben zal het geld
teruggestort worden.
Dagfietstocht 12 juli.
Woensdag 12 juli zoals we gewend zijn gaan
we ook dit jaar weer een dag fietsen. We
hebben (al vinden we dat zelf) een hele
mooie tocht uitgezet van + 50 km lang.
Onderweg stoppen we regelmatig om de
benen te strekken. We vetrekken om 9.00
uur bij de Loop’r en zijn ’s avonds + 18.30
uur weer thuis. De kosten voor deze dag
bedragen € 27,50 pp dit is incl. koffie met
gebak, lunch en diner. Indien het warm
weer is raden we u aan een flesje water
mee te nemen. We hopen natuurlijk dat er
veel mensen mee fietsen. Voor diegene die
wel graag meegaan maar niet zover meer
kunnen fietsen is er misschien de
mogelijkheid met de auto mee te rijden.
Laat dit even weten dan kunnen wij kijken
of we iemand kunnen vinden die met de
auto wil rijden. U moet dan nog wel zelf de
chauffeur betalen. U kunt zich opgeven tot
2 juli bij: Sjaan vd Plas, tel. 472330 of Rian
de Jong, tel. 477780.
Betalen bij opgave van deelname bij een
van ons.
Natuurlijk hopen we op goed weer dan
wordt het vast een mooie dag.
Bert, Sjaan, Jan en Rian.

NATIONALE OUDEREN DAG OP
VRIJDAG 6 OKTOBER 2017.
Evenals vorige jaren doet Sint-Oedenrode
ook dit jaar weer mee aan de Nationale
Ouderen Dag, die wordt gehouden op
vrijdag 6 oktober. Een plaatselijk comite is
al weer druk bezig om er voor de Rooise
ouderen weer een mooie dag van te maken.
De Nationale Ouderen Dag is een jaarlijks
terugkerend evenement, op de eerste
vrijdag in oktober. Het is een dag waarop
individuele wensen van ouderen worden
vervuld door vrijwillige wensvervullers.
Het gaat om wensen van ouderen, waarvoor
in onze maatschappij niet altijd ruimte is,
maar die vaak eenvoudig vervuld kunnen
worden. Kleine wensen, die bij ouderen een
grote glimlach op het gezicht toveren.
Wensvervullers kiezen via een
wensensysteem de wens uit die , qua
karakter, het beste bij hem of haar past.
Door het samen laten uitkomen van deze
wens ontstaat er vaak een mooie band
tussen jong en oud. Een die band is er vaak
niet alleen voor die ene dag!
Achter wensen en ouderen gaat vaak een
inspirererend verhaal schuil. Deze verhalen
komen vaak als vanzelf naar voren bij het
vervullen van wensen. De tijd en aandacht
die jong en oud aan elkaar geven, zorgen
dikwijls voor heel mooie momenten.
Binnenkort zorgt het organiserend comité
ervoor dat de ouderen zogenaamde
wenskaarten krijgen, die ze voor 1 augustus
a.s. moeten inleveren. Het comite gaat dan
aan de slag om voor iedere wens die in
aanmerking komt, een vrijwilliger te zoeken
die de wens wil vervullen. In principe zijn de
kosten daarvoor voor de vrijwilliger, maar
het comite zorgt ervoor dat sponsors
worden ingeschakeld die ervoor zorgen dat
grotere uitgaven worden bekostigd.
Het comite, onder voorzitterschap van Cees
van Rossum, rekent erop dat ook dit jaar
weer heel veel mooie wensen vervuld zullen
gaan worden en doet dus ook nu weer een
beroep op vrijwilligers die bereid zijn iets
voor de oudere medemens te willen
betekenen. Deze kunnen zich nu al
aanmelden bij de secretaris Rob van Berkel,
telefoon 06 – 51272308.
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