
 

NOVEMBER 2016. 
 
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: 
16 november: gerechtsgebouw Den 
Bosch. 
29 november: Koken met en voor oude-
ren. 
22 december: Kerstviering (nadere info 
volgt) 
10 tot 15 januari 2017: Seniorenexpo 
Veldhoven. 

 
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, joke-
ren en biljarten. 
Donderdagmiddag gezamenlijk eten in de 
Loop’r. 
 
Wandelclub. 
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur. 
Eerst koffie drinken en dan wandelen. Ver-
trek bij de kerk. 
 
Fietsen. 
Fietsen op woensdagmiddag als het weer 
dit toelaat. Vertrek om 13.30 uur bij de 
Loop’r. 
 
Rik- en jokerconcours. 
De data hiervoor zijn 11, 18 en 25 okto-
ber, 1, 15, 22 en 29 november en  
6 en 13 december, aanvang 13.30 uur in 
de Loop’r. 
Wij willen graag een eigen bijdrage van  
€ 1 pp per keer vragen. 
Op 13 december is dan de prijsuitreiking. 
Dus hoe vaker je mee doet hoe meer kans 
je maakt op een prijs. De prijzen zijn geld-
prijzen. De prijzen zijn apart voor het rik-
ken en jokeren.  
We hopen op een goede opkomst. 
 
 

Excursie 16 november. 
De excursie die we gaan doen is naar het 
gerechtsgebouw in Den Bosch. We worden 
daar om 13.00 uur verwacht en krijgen we 
uitleg over hoe het gerecht werkt. Daarna 
gaan we een of meerdere rechtzaken bij-
wonen waarna we nog vragen kunnen stel-
len.  
Voor degene die zich hebben opgegeven 
graag om 12.00 uur verzamelen bij de 
Loop’r zodat we uiterlijk 12.15 uur kunnen 
vertrekken. We kijken dan wie er kunnen 
rijden. We gaan vanuit Olland met 14 per-
sonen en Nijnsel komt met 9 personen. 
 
 
Jongeren koken samen met en voor 
ouderen. 
Beste mensen. 
Eindelijk kan ik zeggen dat het koken en 
eten doorgaat. 
Op dinsdag 29 november aanvang 12 uur 
gaan we weer gezellig samen eten. 
Jeugd van het Elde College en Peter 
Leenderts staan die dag in de keuken en in 
de bediening om het ons weer naar de zin 
te maken. Het grootste probleem was na-
tuurlijk weer het geld.  Wij hebben geld 
aan gevraagd bij de Rabobank. Als u lid 
bent van de Rabobank krijgt u binnenkort 
bericht thuis dat u mag stemmen op een 
project. U begrijpt het al stem op ons. Als 
er problemen zijn met het stemmen bel 
even dan kunnen wij u helpen. 
De maaltijd kost € 5,00 per persoon, 
drankjes voor eigen rekening. Geen prijs-
verhoging dus en u weet wat u voor uw 
geld krijgt. 
Wel graag even opnieuw opgeven bij Riny 
Groot tel. 472129 voor 16 november. We 
hopen dat u weer even enthousiast bent 
als het vorig jaar. De leerlingen vonden 
het geweldig om in Olland te mogen ko-
men om hier een stage project te kunnen 
doen. 
Laat ze niet in de kou staan kom gezellig 
eten. 
Groetjes Riny 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Filmclub Senioren 
Donderdagmiddag 1 december in zaal 
‘Maas & Dieze’ in Odendael 
André Rieu en de magie van de musi-
cals - 2014 - 93 min. – Muziek 
 
Een feest van herkenning bij het horen van 
melodieën uit bekende 
musicals. 
In ruim anderhalf uur 
komen meer dan 18 
verschillende num-
mers 
voor het voetlicht!! 
Deze muziekfilm als 
een goed begin van 
een feestelijke de-
cembermaand. 
Aanvang: 14.30 uur 
(zaal open 14.00 uur) 
Entree: € 3,50 (incl. koffie/thee tijdens 
pauze)  
 
 
Informatiemiddag in Odendael, 
‘Gezond Genieten’ 
Verstandig gebruik van alcohol. 
Woensdag 30 november 2016 vind deze 
bijeenkomst plaats in Odendael en duurt 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Zie flyer. 
 
 
Seniorenexpo 2017. 
Dinsdag 10 t/m zondag 15 januari 2017. 
Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur. 
NH Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veld-
hoven. 
Een combinatie van een complete huis-
houdbeurs, een informatiemarkt en optre-
dens van orkesten, koren en artiesten. 
Op vertoon van het KBO-lidmaatschaps-
pasje krijgen alle leden een korting van 
€ 4 op de entreeprijs van € 10. 
Info: www.seniorenexpo.nl 
 
 
 
 
 
 
KBO Sint-Oedenrode. 

Kijk ook eens op de site van KBO Sint-
Oedenrode Centrum. Onder het kopje Se-
nior Rooi is de nieuwsbrief van KBO cen-
trum te lezen. 
Daar staan ook leuke en interessante din-
gen in die u misschien wel aanspreken. 
www.kborooi.nl 
 
 
 
KBO Olland bankrek.  
NL 98 RABO 0198 2402 95 
 
Riet van Hout-Hagelaars  (voorz.) 
 Past .Smitsstraat 31 A  

tel. 287712 
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 
 

http://www.seniorenexpo.nl
http://www.kborooi.nl

