Geslaagde “Ouderen verwendag”.
Op vrijdag 4 november werden een aantal ouderen uit Lierop en Someren- Heide getrakteerd
op een dagje uit.
De JCI (Junior Chamber Peelland) is een organisatie van jonge ondernemers tot 40 jaar.
Ze wonen en/ of werken in de regio Peelland en faciteren projecten op sociaal en
maatschappelijk gebied binnen de regio zoals o.a. deze ouderen verwendag.
JCI heeft contact gezocht met de werkgroep zorg van de dorpscoöperatie Lierop Leeft en
dorpsondersteuner Anita Hurkmans en Ennie van den Boer, dorpsondersteuner in Someren
Heide met de vraag of wij samen het hen een dagje uit voor ouderen willen organiseren
Zo vertrokken op vrijdag 4 november om een uur of half 10 ouderen uit Someren- Heide en
Lierop met de bus naar het Klok en Peel museum in Asten.
Daar aangekomen stond koffie/thee en vlaai klaar.
Vervolgens werden de gasten in twee groepen verdeeld en gingen gedurende 2 uur de
deelnemers onder begeleiding van een gids het museum bezoeken. In het gedeelte Peel werd
ingegaan op het leven in de Peel zowel van de mens als van dieren.
Bij het klokken gedeelte werden de deelnemers ingewijd in de wereld van klokken en het
gieten ervan.
Daarna ging de groep met de bus richting Someren waar in het restaurant van de golfbaan De
Swinckelsche een heerlijke lunch klaar stond. De lunch werd opgefleurd door Louis Smolders
met orgelspel en zang en zijn vrouw Josephine droeg nog een gedicht voor.
Later die middag trad het duo Plus Minus bestaande uit Wim v.d. Moosdijk en René Mulder
op. Van elke gast hadden de mannen wel een anekdote te vertellen en werden in hun liedjes
herinneringen uit vroeger opgehaald zoals o.a. het bidden van het rozenhoedje wat herkenning
opriep maar vooral ook op de lachspieren werkte.
Rond de klok van half vijf was de verwendag weer afgelopen en als er dan gezegd wordt ‘Wa
heb ik unne skonne dag gehad” is het doel van dit uitstapje wel gehaald.

