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Agenda: 
13 november: jongeren koken voor ouderen 
15 – 29 november: Rabobank Clubkas 

Campagne. 
21 november: Excursie gemeentehuis 

Veghel. 
20 december: Kerstviering. 
26 februari: Jaarvergadering. 

15 mei: Mariaviering. 

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 dinsdagochtend gaan we weer wandelen. 
Vertrek om 10.00 uur bij de kerk. 
 

 
Privacyverklaring. 

Als bijlage hebben wij een privacyverklaring 
bijgevoegd. Lees deze even goed door. 
 

 
13 November: Jongeren koken voor 

ouderen. 
Op dinsdag 13 november komen de leerlingen 
van het Elde College weer naar Olland om 

samen met ons te koken. Het zal weer een 
heerlijke maaltijd worden onder begeleiding 

van Peter Leenderts. We beginnen om 12 uur 
met het eten. 
De kosten voor deze maaltijd zijn hetzelfde 

als het vorig jaar € 6,00 per persoon. Bij 
binnenkomst graag contant betalen. De 

deelnemers van het vorige jaar staan bij mij 
(Riny) nog op de lijst. Als u dit jaar weer mee 
wilt doen hoeft u niets te doen dan nemen wij 

u automatisch mee voor dit schooljaar. Komt 
u niet dan graag afmelden bij Riny tel. 

472129. Nieuwe deelnemers kunnen zich 

altijd aanmelden, er is nog plaats. Aanmelden 
voor 10 November.  

Voor in uw agenda de data van de volgende 
bijeenkomsten zijn 19 februari en 16 april 

2019. 
Wij hopen u allen weer te zien. 
Groeten Riny Groot tel. 472129. 

15 – 29 november:  
Rabobank Clubkas Campagne. 

Vergeet niet te stemmen. Elke stem levert 
ons een paar euro op. 
Bedankt. 

 
 

Enquette KBO Olland. 
De KBO afdeling Olland 
wil met zijn tijd 

meegaan en heeft 
daarom besloten een 

onderzoek te houden 
in heel Olland. Met al 
de ontvangen infor-

matie willen wij gaan 
bekijken waar behoefte 

aan is en of we onze 
activiteiten kunnen 
aanpassen aan die 

vraag. Natuurlijk zijn 
de wensen van deze tijd anders dan die van 

enkele jaren terug en dus willen wij daar op 
inspelen. 

Daarom wordt er volgende week een 

enveloppe bezorgd bij iedere woning in 
Olland, dus bij jong en oud. Er zitten 3 
formulieren in voor verschillende doelgroepen 

en wij vragen die formulieren anoniem in te 
vullen die op u van toepassing zijn. 

Daarna gaan we de gegevens, die 
vertrouwelijk worden behandeld,  verwerken. 
Uiteraard zullen wij de resultaten bekend 

maken via de site van de dorpsraad 
skonolland.nl en daar waar mogelijk zullen we 

als bestuur van de KBO Olland ingaan op de 
voorstellen. 
Ook uw mening telt voor nu en in de 

toekomst, wij rekenen op uw medewerking!  
Bestuur KBO afdeling Olland 

 
 
 

 
 

 
 



 

21 november: Excursie 
Op woensdag 21 november 2018 brengen 

we een bezoek aan het stadhuis van Veghel. 
Het is in 1983 geopend en is toen meteen 

“stadhuis” genoemd, terwijl helemaal niets uit 
het verleden van Veghel een stad maakt. 
Mogelijk is er een verband met de titel  

“voedingsstad” waarmee Veghel zich ging 
afficheren, en terecht want in deze plaats 

staan de grootste veevoederfabriek (CHV) en 
de grootse chocoladefabriek (Mars) van 
Noordwest-Europa.  

Per 1 januari 2017 werd de fusie met 
Schijndel en Sint-Oedenrode een feit en 

ontstond “Meierijstad”.  Het College van 
B en W en de ambtelijke organisatie bevindt 
zich in het stadhuis van Veghel. (De 

raadsvergaderingen daarentegen worden nog 
steeds in kasteel Dommelrode in Sint-

Oedenrode gehouden) 
We worden om 14.00 uur in Veghel verwacht 
en deze excursie is gratis!.   

We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Loop’r 
met de auto. Wel betalen, zoals afgesproken, 

de “meerijders” € 3,-- aan de chauffeur.  
Opgeven vóór 16 november a.s. bij Rian de 
Jong, tel. 477780 of per mail: 

j.dejong87@chello.nl  
Het adres luidt: Gemeente Meierijstad, 

Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel. Tel.: 
140413. 
 

 
Verslagje koken. 

1. 
Even een klein verslagje van de gezellige 

middag koken. We hadden ieder ons eigen 
recept, wat we gingen maken, ook de 
kinderen deden hun best. 

Allen die mee hadden gedaan mochten eten 
(allemaal mee-eten zou Sonneveld gezegd 

hebben). 
We hadden 2 verschillende soepen, stamppot, 
quize, spek, appeltaart, salade en appelmoes. 

Groetjes Mary Verberk. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2. 
Er werd mij gevraagd of ik op dinsdagmiddag 

23 oktober mee wilde komen(ipv Jaantje 
Biggelaar, die verhinderd was) samen met 

Toos en Mary en 3 meisjes van de BSO. 
Jaantje had gekozen voor boerenkoolstamp 
zoals haar moeder Ke Essens het 

klaarmaakte. Boerenkool aardappels, appels, 
rijst en spek. Dus dat heb ik gekookt. Voor de 

ingrediënten werd gezorgd. Tot mijn 
verbazing lagen er 2 zakken gesneden 
boerenkool en 2 zakken voorgekookte 

aardappelen. Ik had boerenkoolstronken 
verwacht en een mandje aardappelen, dat 

hoort bij een oud recept. Alles is goed 
gekomen. Ik heb een fijne middag gehad en 
de rest denk ik ook. Ik heb er toch weer iets 

van opgestoken. We hebben na afloop 
gezamenlijk alles opgegeten. 

Marietje Ooijen. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  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 
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