MAART 2018.
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:
9 maart: NL doet
21 maart: Bevrijdende vleugels.
16 mei: Mariaviering, Odiliapeel. 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.
Wandelen op dinsdagochtend. Vertrek om
10.00 uur bij de kerk.
27 februari ledenvergadering.
Wij hebben de ledenvergadering weer achter
de rug. We hadden een hele goede opkomst.
We hebben tevens afscheid genomen van
Riet van Hout als voorzitter. Dit besluit heeft
ze genomen met pijn in haar hart. We
hebben haar een zilveren speld en een
oorkonde mogen overhandigen van KBO
Brabant en vanuit de leden een bedankje in
de vorm vorm van een bos bloemen en
dinerbon. Wij bedanken Riet hartelijk voor de
vele jaren van betrokkenheid voor KBO
Olland.

9 maart: NL doet.
Zoals jullie op de ledenvergadering gehoord
hebben doen wij as KBO Olland dit jaar mee
met NL doet. Wij willen dit jaar een
verwenmiddag organiseren. We willen dit
doen in de vorm van een kleine high tea,
schoonheidsbehandeling of een mooi
nagellakje. Toos heeft verschillende leden al
benaderd, vooral leden voor wie het niet
makkelijk is om te komen. Verder hebben
zich enkele vrijwilligers aangemeld. Het is de
bedoeling om + 13.30 uur te beginnen tot
+ 17.00 uur. Wit u nog deelnemen laat het
Toos dan nog zo snel mogelijk weten dit ivm
inkopen voor de high tea. Tel. 478386.
21 Maart excursie bevrijdende vleugels.
Het museum is gewijd aan de Tweede
Wereldoorlog en met name aan de Operatie
Market Garden. Het ligt op een prachtig
terrein in het gebied waar op 17 sept. 1944
de luchtlandingen plaats vonden. In diverse
hallen leer je over de indrukwekkende
operatie en bekijk je unieke vliegtuigen (o.a.
Dacota C-53) , rupsvoertuigen, tanks,
gliders, legerjeeps, Zündapp motoren,
afweergeschut, kanonnen en munitie die
daadwerkelijk gebruikt zijn aan het eind van
WO II . Ook zijn er waarheidsgetrouwe
diorama’s en decors welke je mee
terugnemen in de tijd. Verder is er een
uitgebreide expositie met fotobeelden uit WO
II/Market Garden.
Het museum is rolstoel-vriendelijk.
We worden om 14.00 uur in Best verwacht en
zullen o.l.v. een gids het museum bezoeken.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Loop’r
en gaan met eigen vervoer.
Aanmelden vóór 14 maart as. bij Rian de
Jong, j.dejong87@chello.nl.
De prijs voor deze excursie bedraagt € 8,-per persoon, graag vooraf te voldoen bij mij.
(Rian de Jong).
Vanaf volgende maand gaan Jeanne van
Oirschot en Mary Verberk de excursies
organiseren.

De twee laatste
lezingen over
Bisschop Bekkers
uit Sint-Oedenrode.
52 Jaar na zijn
overlijden wordt deze
bijzonder geliefde
Bisschop door velen
nog steeds op
handen gedragen.
Deze aimabele man,
met zijn warme en
innemende uitstraling
is iemand, die van zeer grote betekenis is
geweest voor de R.K. Kerk in Nederland en
ver daarbuiten.
Niet alleen voor de katholieke kerk was hij
een belangrijk persoon, hij was samen met
Dominee Van den Akker ook de grondlegger
van de oecumenische gedachte.
Op 9 mei 1966, is Bisschop Bekkers
overleden en op 14 mei in Sint-Oedenrode
begraven. Zijn overlijden veroorzaakte in
1966 een emotionele shock in geheel
Nederland. De KRO zond de uitvaartdienst in
de Sint-Jan, de tocht naar zijn geboorteplaats Sint-Oedenrode, alsmede de
begrafenis volledig uit. Deze zo populaire
Bisschop is bij velen nog lang niet vergeten.
Dit blijkt ook uit de zeer grote belangstelling
voor de lezingen.
De Katholiek van de 20e Eeuw.
In 2000 (34 jaar na zijn overlijden) werd
Bisschop Bekkers, die zich heeft ingezet voor
de gezinnen en voor de zwakkeren in onze
samenleving, gekozen tot de Katholiek van
de Eeuw..
Veel belangstelling voor Bisschop
Bekkers
Ons Heemlid Wim van Kreij heeft een
boeiende lezing samengesteld en deze al
ruim 60 keer gehouden in en buiten ons
Bisdom. In de presentatie zijn dia’s en foto’s
over het leven en werken van Bisschop
Bekkers opgenomen. Verder diverse filmfragmenten o.a. over zijn installatie,
Brandpunt t.v.-uitzendingen en bij “Mies
Bouman in de stoel” waarin Bisschop
Bekkers zelf aan het woord komt. Van de
uitvaart en de begrafenis in Rooi zijn filmfragmenten opgenomen. Hij heeft in zijn
lezing ook de installatierede van de nieuwe
Bisschop Mgr. G de Korte opgenomen. De
presentatie wordt afgesloten met het lied van

Nico van de Wetering over Bisschop Bekkers
bij de onthulling van het standbeeld in 2002.
Wim van Kreij sluit zijn lezingencyclus over
Bisschop Bekkers in Sint-Oedenrode af
in de Knoptoren met 2 presentaties. Deze
worden gehouden op woensdag 9 mei om
14.30 uur (de zaal is open vanaf 14.00 uur)
en op 15 mei om 20.00 uur (dan is de
Knoptoren open om 19.30 uur). De entree is
€ 2.- Voor de leden van het Heem en alle
Rooise KBO-leden met een KBO-pas is de
toegang gratis.
Degenen uit Rooi, die problemen hebben met
het vervoer kunnen zich melden bij de
receptie van Odendael ( tel.474911) en dan
kan de organisatie het vervoer regelen.
Excursies.
Wij gaan dit jaar weer samen met Nijnsel de
excursies organiseren.
De volgende data kunnen jullie vast in je
agenda zetten. Allen op woensdag.
21 maart: bevrijdende vleugels
18 april: organisatie Olland
16 mei: Mariaviering organisatie Nijnsel
20 juni: organisatie Olland
Juli/Augustus: Zomeractiviteiten Rooi
19 september: organisatie Nijnsel
17 oktober: organisatie Olland
21 november: organisatie Nijnsel
11 juli: dagfietstocht (alleen Olland)

KBO Olland bankrek.
NL 98 RABO 0198 2402 95
Voorzitter ?
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

