JUNI EN JULI 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
Mededeling:
Op 23 mei is overleden Th. van Abeelen.
Agenda:
20 juni: excursie Open tuin de Stal.
11 juli: dagfietstocht.
7 juli t/m 15 augustus: zomeractiviteiten.
5 oktober: Nationale ouderendag.
Letop: Volgende maand geen ONS,
nieuwsbrief en Senior Rooi. Volgende
komt weer in augustus.
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 donderdagavond . Vertrek om
19.00 uur bij de kerk.
Excursie 20 juni.
We gaan naar open tuin De Stal hier in SintOedenrode, adres Stekelbrem 2. We worden
om 13.30 uur verwacht. Vertrek met de fiets
om 13.15 uur bij de Loop’r.
Dit is een fantasietuin van ruim 1 ha en het
wordt een van de mooiste tuinen van Brabant
genoemd, dus zeker de moeite waard om te
gaan bezichtigen en ook nog vlakbij huis.
Rien v.d. Hurk, de eigenaar, heeft van een
weiland in ongeveer 25 jaar tijd een
prachtige tuin weten te maken en dit alles
samen met zijn vrouw. Ook zijn er nog veel
oude spullen te zien.
De entree bedraagt € 2.50 euro excl. de
koffie of thee.
Graag opgeven vóór 13 juni bij Jeanne van
Oirschot, mail h.oirschot4@chello.nl of tel.nr.
478950 of bij Mary Verberk tel. 475808.

Dagfietstocht 11 juli.
Zoals we gewend zijn gaan we ook dit jaar
weer een dag fietsen en wel op woensdag 11
juli. We hebben (al vinden we dat zelf) weer
een hele mooie tocht uitgezet van + 50 km
lang. Onderweg stoppen we regelmatig om
de benen te strekken. We vetrekken om 9.15
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. Is er
iemand die eventueel met de auto zou
willen rijden? Laat dit dan even weten.
U kunt zich opgeven tot 1 juli bij: Sjaan vd
Plas, tel. 472330 of Rian de Jong, tel.
477780. Ook graag van te voren betalen bij
een van ons. Betalen is opgeven.
Natuurlijk hopen we op goed weer dan wordt
het vast weer een mooie dag.
Bert, Sjaan, Jan en Rian.
Zomeractiviteiten 2018.
Nu voor de 10e keer…. kun je meedoen en
wel van 7 juli tot 15 augustus op heel mooie
locaties. Alle Rooise Senioren kunnen elkaar
daar weer volop ontmoeten !
De vakantietijd is weer het moment om leuke
en ontspannende dingen te ondernemen. Ga
er dus op uit en haak in op de vele activiteiten. Zowel binnen als buiten zijn er activiteiten waar je iets van op kunt steken of
waar je gewoon op een gezellige manier kunt
ontspannen.
Als gezelligheid en je vrije tijd je lief is, doe
dan dus mee. Meedoen kost niet zo veel.
Alles is mede mogelijk gemaakt door vele
vrijwilligers. Het hoeft ook niet veel te kosten
of je kunt al meedoen. Precies op een zomers
moment waarop veel jongere mensen ‘op de
camping’ zitten, doe jij mee met veel dorpsgenoten aan een van de Zomeractiviteiten.
Zo beleef je plezierige uurtjes.
Wees op tijd met het inleveren van het
Inschrijfformulier.
Let op! Aan sommige Zomeractiviteiten

kunnen een beperkt aantal deelnemers
meedoen. Hoe eerder u zich aanmeldt hoe
meer kans. U dient zich altijd op te geven
voor activiteiten via het Inschrijfformulier. Er
is een uitzondering bij de Openingsavond op
7 juli en de Filmvoorstelling op 2 augustus
waarbij u ook zo naar binnen kunt lopen.
U kunt zich – bij voorkeur – opgeven via het
digitale inschrijfformulier dat u vindt op de
website of u gebruikt het Inschrijfformulier
dat u vindt in het midden van het
zomerboekje. Hierop is vermeld, waar en
wanneer u dit formulier kunt inleveren.
Nationale ouderendag op 5 oktober.
Evenals vorige jaren doet Sint-Oedenrode
ook dit jaar weer mee aan de Nationale
Ouderen Dag, die wordt gehouden op vrijdag
5 oktober. Een plaatselijk comité 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
van de maand 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.
Vrijwillige 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. En die band is er vaak
niet alleen voor die ene dag.
Achter wensen en ouderen gaat vaak een
inspirerend verhaal schuil. Deze verhalen
komen vanzelf naar voren bij het vervullen
van de 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 15 juli 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 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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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

