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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: 
17 oktober: Seniorendag.  
31 oktober: excursie schaapskooi Schijndel. 

     Verzet ivm seniorendag op 17 oktober. 
15 – 29 november: Rabobank Clubkas 

Campagne. 

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. 
Vanaf 9 oktober gaan we weer op wandelen 

op dinsdagochtend. Vertrek om 10.00 uur bij 
de kerk. 

 
17 oktober Seniorendag. 
Op woensdag 17 oktober aanstaande 

organiseert Seniorenorkest Dommelvolk de 
jaarlijkse ”Seniorendag” met een middag- en 

avondvoorstelling in ”De Ontmoeting” van 
Odendael. 
De middagvoorstelling begint om 13.30 uur 

en de avondvoorstelling om 19.30 uur. 
De toegang tot De Ontmoeting is aan het begin 

van de biljartzaal. 
De zaal gaat niet eerder open dan om 13.00        
uur ‘s middags en om 18.45 uur ‘s avonds. 

Bij binnenkomst krijgt iedereen, bij inlevering 
van het entreebewijs, een consumptiemunt. 

In de pauze wordt een kleine versnapering 
aangeboden. 
De entreekaarten kosten € 5,-. 

Aan beide programma’s (’s middags en  
’s avonds) werken mee: 

1. Seniorenorkest Dommelvolk uit  
Sint-Oedenrode 

2. Speulenderwijs uit Gassel 

3. Tonpraoter Berry Knapen uit Heeze 
4.  Muziekgroep Un Bietje Brabants uit  

Aarle-Rixtel 
De duur van beide programma’s is ± 3 uur. 

De verkoop aan KBO-leden is op vrijdag               
5 oktober in De Ontmoeting van Odendael         

van 9.30 uur tot 12.00 uur op vertoon van de 
lidmaatschapskaart van de KBO. 

 
Vanaf vrijdagmiddag 5 oktober wordt de rest     
van de entreekaarten verkocht in het Grand      

Café van Odendael; zolang de voorraad strekt.   
Het Grand Café is open van 8.30 uur tot         

23.00 uur. 
 
Let op datum veranderd.  

31 oktober excursie Schaapskooi 
Schijndel. (was 17 oktober) 

31 oktober a.s. hebben we een excursie 
gepland naar de Schaapskooi in Schijndel. 
We krijgen daar een demonstratie over 

bierbrouwen en wat daar allemaal bij komt 
kijken. 

Er is tevens een proeverij van 4 verschillende 
biersoorten. 
De excursie duurt van 14.00u tot 16.00u. 

We worden ontvangen met koffie en een 
koek. 

Bij mooi weer gaan we met de fiets, als er 
mensen met auto willen dan even doorgeven. 
Vertrek om 13.00u bij de Loop’r. 

De onkosten zijn € 10 euro pp incl. koffie en 
bier proeven. 

Opgave tot 24 oktober bij Mary Verberk tel. 
475808 of Jeanne van Oirschot tel. 478950 
Er kunnen ongeveer 25 pers. deelnemen. 

 
 

 
 

 
 
 

 

  KBO Olland bankrek.  
  NL 98 RABO 0198 2402 95 
 

 Voorzitter ? 
  Rian de Jong-Verhoeven (secretaris) 

 Het Binneveld 11  
tel. 477780 

  Toos Peters-Geerts (penningmeester) 

 Past. Smitsstraat 8D 
tel. 478386 

  Willie Koolen (bestuurslid) 
 Roest 11 A 
 tel. 472082 

 



 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

   

    

Jouw club neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne! 

Beste KBO leden, 

Wij nemen deel aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018-2019 van Rabobank 
Hart van De Meierij. 

Wie kunnen er stemmen? 

Leden van Rabobank Hart van De Meierij ontvangen rond 15 november 2018 per 
post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 15 tot en 

met donderdag 29 november brengen zij via een stemsite hun stemmen uit op de 
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid mag vijf 
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging. 

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen. Als 
iemand klant is, is deze niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel 
klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 22 november lid worden en 

meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze 
website, onder het kopje ‘De voordelen van het lidmaatschap’. 

We hopen dat alle leden van de KBO die bij de Rabobank een rekening hebben en 

lid zijn hun stem op ons uitbrengen. Elke stem levert ons een paar euro op. 

Alvast bedankt voor het straks uitbrengen van je stem. 

Bestuur KBO Olland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


