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Het Binneveld 11 
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Agenda: 
14 november: Jongeren koken voor ouderen 

9 december: theatervoorstelling Odendael 

21 december: Kerstviering 

Voorzitter. 

Zoals jullie allemaal al wel weten is onze 
voorzitter Riet van Hout ernstig ziek. Ze heeft 

de moeilijke beslissing genomen om haar 
voorzitterschap neer te leggen. 
Daarom zijn wij dringend op zoek naar een 

nieuwe voorzitter. Voelt U zich geroepen laat 
dit even weten aan de secretaris Rian de 

Jong, tel. 477780. Wij zouden hier heel blij 
mee zijn. Kom ons bestuur versterken. 
 

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 dinsdagochtend. Vertrek om 

10.00 uur bij de kerk. 
 

Consumptiebonnen. 
De consumptiebonnen zijn vanaf heden te 
koop bij Wil Koolen. Elke dinsdag- en 

donderdagmiddag is Wil aanwezig in de 
Loop’r. 

 
Clubkas Campagne 
(Voorheen Hart voor elkaar) 

Wij als KBO Olland hebben ons ingeschreven 
bij de Clubkas Campagne van de Rabobank 

Hart van de Meierij.  
Elke stem telt. 

Leden van Rabobank Hart van De Meierij 
ontvangen rond 15 november 2017 per post 
een unieke code waarmee ze kunnen 

stemmen. Van woensdag 15 tot en met 
donderdag 30 november kun je via een 

stemsite je stemmen uitbrengen op de 

verenigingen en/of stichtingen die jij een 
warm hart toedraagt. Ieder lid mag vijf 

stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 
twee stemmen op dezelfde vereniging. 

Dus laat je stem niet verloren gaan en stem 
op KBO Olland.  
 

Theatervoorstelling. 

Op zaterdag 9 december speelt de 

theatervoorstelling ??'… en ze leefden nog 

lang en gelukkig'  in Odendael. 

De theatervoorstelling is gratis te bezoeken 

en begint om 13.30 uur. De middag duurt tot 

ongeveer 17.30 uur. Hartstikke leuk en 

gezellig natuurlijk, zo'n theater in eigen 

dorp.  
Zie flyer die we hebben bijgesloten. 

 
14 november: Jongeren van het Elde 
College koken samen met en voor de 

senioren uit Olland. 
Nog even een reminder voor degene die zich 

opgegeven hebben.  
De volgende data dat we eten zijn 27 februari 
en 15 mei.  

 
Seniorenexpo 2018.  

Dinsdag 16 t/m zondag 21 januari 2018. 
Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur. NH 

Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven. 
Een combinatie van een complete huishoud-
beurs, een informatiemarkt en optredens van 

orkesten, koren en artiesten. Op vertoon van 
het KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle 

leden een korting van € 4 op de entreeprijs 
van € 10. Info: www.seniorenexpo.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/

