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Agenda: 

31 Mei: Mariaviering.  

13 juni: Jongeren koken voor ouderen. 

21 juni: Dagreis.  

12 juli: Dagfietstocht. 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. 
Elke donderdagavond om 19.00 uur.  

Vertrek bij de kerk. 
 
Fietsen. 

Fietsen op woensdagmiddag als het weer dit 
toelaat. Vertrek om 13.30 uur bij de Loop’r. 

 
Koninklijke Onderscheiding Jeanne van 
Oirschot. 

Ter gelegenheid van Koningsdag is aan 
Jeanne van Oirschot een Koninklijke onder-

scheiding toegekend voor het vele vrijwil-
ligerswerk dat zij al jaren doet.  Jeanne is 
van 1970 - 2008 voorzitter geweest van 

KVO Olland en vanaf 1974 vrijwilliger van 
de H. Martinus Parochie Olland. Vanaf 1976 

penningmeester en daarna voorzitter van 
het koor Polyhymnia. Ze heeft ook deel 
uitgemaakt van de Dorpsraad en het 

bestuur van gemeenschapshuis De Holm. Ze 
is nog steeds actief als vrijwilliger bij de 

Zonnebloem. Voor onze KBO zet ze zich ook 
vaak in. Verschillende jaren heeft ze mede 

de fietstocht georganiseerd. Ze maakte ook 
deel uit van de werkgroep excursies.  Nu 
bezorgt ze iedere maand de nieuwsbrief-

Ons in haar wijk. Het is duidelijk dat Jeanne 
zich zeer intensief inzet voor de Ollandse  

gemeenschap en daarom is deze onder-
scheiding zeer verdiend. 

Namens het bestuur en alle leden van KBO 
Olland Proficiat. Jeanne hartelijk dank voor 

alles wat je voor Olland gedaan hebt en nog 
doet. 

Riet van Hout. 
 
31 mei Mariaviering. 

De Mariaviering is voor de KBO’s Olland, 
Nijnsel en Boskant. 

De Eucharistieviering vindt plaats in de 
kapel van het Missieklooster Heilig Bloed 
aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel, 

aanvang 14.30 uur. Vertrek bij de Loop’r 
om 12.30 uur met de fiets. 

Wij vieren deze dag het feest van het 
bezoek van Maria aan Elisabeth (Maria 
Visitatie). 

Aansluitend aan de viering brengen we een 
kort bezoek aan de fraaie Lourdesgrot in de 

tuin. 
Bert Augustus zal het orgel bespelen tijdens 
de viering. 

Na de koffie (in de Brabantse Kluis)  zal 
Zuster Madeleine een korte presentatie 

geven over het klooster en het werk vd 
zusters. 
Herberg De Brabantse Kluis (in de boerderij 

van het klooster) 
Kloosterdreef 8 

Aarle-Rixtel 
0492-468110 
www.brabantsekluis.nl 

Kosten bedragen € 7 pp incl. 2 x koffie/thee 
met gebak en bijkomende kosten. Opgeven 

vóór 14 mei bij Riet van Hout, tel. 287712.  
Graag gepast betalen. 

 
Jongeren koken voor ouderen. 
Op 13 juni a.s. is het de laatste keer in dit 

schooljaar dat de leerlingen van het Elde 
College naar Olland komen. 

Samen met Peter Leenderts die de 
leerlingen gaat begeleiden koken zij een 
heerlijke maaltijd voor ons. De vorige keer 

hebben wij het zonder leerlingen moeten 
doen dit was een misverstand. De docente 

die dit project begeleid  was met 
zwangerschapsverlof en de communicatie 
was niet helemaal goed gegaan. Dit kan 

gebeuren, maar dankzij de inzet van onze 
vrijwilligers hebben wij toch een heerlijke 

maaltijd op ons bord gekregen. 
Voor dit etentje op 13 juni ga ik uit van de 
deelnemers van de laatste keer u hoeft zich 

http://www.brabantsekluis.nl/


 

niet opnieuw op te geven alleen afmelden 
als u verhinderd bent. 

De kosten zijn € 5,- per persoon te betalen 
bij binnenkomst graag met gepast geld. 

Tot ziens op 13 juni om 12 uur. Groeten 
Riny tel 472129. 
 

Dagreis 21 juni 2017. 
08.30 uur Vertrek vanuit Olland (de Loop’r). 

08.45 uur Vertrek vanuit Nijnsel, (de 
Beckart).   
10.00 uur Verwachte aankomst in 

Terheijden waar we worden ontvangen bij 
restaurant de Gouden Leeuw met 2 kopjes 

koffie met gebak.  
10.45 uur Na de koffie vertrekken we voor 
een leuke rit door het gebied waarbij we de 

schitterende Basiliek van Oudenbosch gaan 
bezoeken. Uiteraard krijgt u in de Basiliek 

uitleg van onze gids zodat u een goede 
indruk krijgt van de basiliek en haar 
geschiedenis.  

12.15 uur Eenmaal terug in Terheijden staat 
er een goed verzorgde koffietafel met  

kroket op u te wachten. 
13.15 uur Het is tijd om op weg te gaan 
naar onze volgende excursie van vandaag 

en daarvoor rijden we naar Hilvarenbeek.  
14.00 uur Nadat de groep is ontvangen bij 

het museum beginnen we het programma. 
Gedurende het programma maakt u onder 
andere een wandeling over de kermis. Wie 

raakt de kop van Jut goed en wie durft het 
aan naar de waarzegster te gaan. Ballen 

gooien is natuurlijk ook niet weg te denken 
van de traditionele kermis. Tijdens het 

bezoek gebruiken we nog een kopje koffie 
met een brusselse wafel en in de pauze 
krijgen de gasten nog een lekker 

consumptie en niet te vergeten poffertjes. 
Al met al een excursie waarbij niet alleen de 

ogen maar ook de smaakpapillen worden 
verwend.  
16.30 uur het is weer tijd om het 

kermismuseum te gaan verlaten en op weg 
te gaan naar ons diner adres voor vandaag.  

17.30 uur het diner gebruiken we bij 
restaurant de Reiger in Zijtaart.  
19.30 uur Tijd voor de laatste etappe, de 

terugweg naar Nijnsel en Olland.  
Inclusief: 

Vervoer per luxe touringcar.  
2 maal koffie met gebak. 
Rondrit inclusief een bezoek aan de Basiliek 

van Oudenbosch. 

Koffietafel met kroket.  
Excursie kermismuseum. 

3-gangen afscheidsdiner. 
De prijs voor deze dagreis bedraagt per 

persoon:  € 62,50 overmaken op nr: 
NL 98 RABO 0198240295 t.n.v.  KBO Olland 
o.v.v. busreis 21 juni, graag met uw naam 

erbij. 
Opgeven voor deze dagreis vóór 22 mei.  

Betalen is opgeven. Vol is vol. 
 
 

 
 

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 

 

 
 

Vanaf deze maand ontvangen alle leden 
van KBO Olland elke maand ook de 
Senior Rooi. 

Veel leesplezier. 
 

 
 


