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Gouden Oogappel
Sinds 2005 worden door de gemeente Oss jaarlijks Gouden Oogappels uitgereikt aan vrijwilligers
die zich op een bijzondere manier onderscheiden. De uitreiking van deze gouden speld gaat
vergezeld van een oorkonde, een cheque van 250 euro en een feestelijke taart.
De vrijwilligers die door het jaar heen een Oogappel ontvangen, zijn daarmee tevens
genomineerd voor de titel 'Vrijwilliger van het Jaar'. Aan het eind van het jaar wordt tijdens een
feestelijke bedankavond voor vrijwilligers in theater De Lievekamp bekendgemaakt wie met deze
titel naar huis gaat.
Omdat Bijzonder Aktief vindt dat Yvonne voor een Gouden Oogappel in aanmerking komt, is zij
genomineerd en dat werd gunstig beoordeeld door de selectiecommissie van de afdeling
voorlichting van de gemeente Oss.
Gouden Oogappel voor Yvonne Loeffen
Het was voor Yvonne een grote verrassing toen op zaterdag 6 juni haar familieleden, vrijwilligers
van het zwemmen, bestuursleden en leden van de gemeentelijke selectiecommissie rond 10.15
uur plots in het Golfslagbad tevoorschijn kwamen. Aan de rand van het instructiebad waren ze
daar getuigen van de uitreiking van de Gouden Oogappel. In een korte toespraak roemde
wethouder Kees van Geffen de inzet, betrouwbaarheid en nuchterheid van Yvonne. Vervolgens
werd haar de gouden speld opgedaan en hieven alle deelnemers het lang zal ze leven aan. Na de
huldiging gingen alle genodigden naar het restaurant van het Golfbad voor koffie of thee en
gebak. Voor de deelnemers aan het zwemmen was er ook een traktatie.
Sniet alleen gezond, via sporten leg je ook contact met leeftijdgenoten en ontwikkel je jezelf. e
Rommelmarkt
Bijzonder Aktief houdt weer een rommelmarkt op zondag 6 september vanaf 10.00 uur bij
Kwalitaria 't Krinkelhoekje. Als u nog oude spullen hebt, dan graag bewaren. Afgeven is mogelijk
in de eerste week van september op het adres: Kwalitaria 't Krinkelhoekje, Vierhoeksingel 5.
De opbrengst van de rommelmarkt is ten bate van de stichting. Zowel deelnemers als vrijwilligers
kunnen zich aanmelden om mee te doen bij de verkoop van de spullen. Aanmelden bij: Yvonne
Loeffen. Na afloop van de rommelmarkt is er een gezellig samenzijn bij Yvonne.
Rommelmarkt
mogelijk in de eerste week van september op het adres: Vierhoeksingel 5. De opbrengst van de
rommelmarkt komt ten bate van de stichting.
bent van een vereniging kom je vanzelf in aanraking met teamgenoten en andere leden.
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