FEBRUARI 2019.
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:
19 februari: Jongeren koken voor ouderen.
26 februari: Jaarvergadering. (zie bijlagen)
27 februari: Carnavalszitting 50+ Odendael.
5 maart: carnavalsmiddag.
16 april: Jongeren koken voor ouderen.
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.
Consumptieprijzen.
Per 1 februari gaan de consumptieprijzen bij
de Loop’r met € 0,10 omhoog, dit ivm de
stijging van de BTW. Dus voortaan € 2,00.
Contributie.
De Contributie wordt 2 weken na de
jaarvergadering automatisch afgeschreven
die ons gemachtigd hebben. Voor degene die
dat niet hebben gedaan graag € 25 over te
maken op ons banknummer.
19 februari: Jongeren koken voor ouderen.
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond is er op
19 februari weer eten in de Loop’r.
Het zal weer een heerlijke maaltijd worden.
We beginnen om 12 uur met het eten.
De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00 per
persoon. Bij binnenkomst graag contant
betalen aan Riny Groot.
26 februari: Jaarvergadering (zie bijlagen)
Wij hebben weer onze jaarvergadering.
Aanvang 13.30 uur. We hopen dat jullie met
vele aanwezig zullen zijn.

27 februari Carnavalszitting 50+
Ook dit jaar is er weer i.s.m. Stichting
Papgat, Odendael en KBO Boskant, Olland,
Nijnsel en Sint Oedenrode een Carnavalszitting 50 + georganiseerd. Deze vindt plaats
op woensdag 27 februari 2018.
Middagprogramma: aanvang 14.00 uur
Avondprogramma: aanvang 19.30 uur.
We hebben weer een vol programma met
optredens voor elk wat wils; dansgroepen,
tonpraat, samenspraak, playback en live
muziek. Kaartverkoop vindt plaats op 11 en
12 februari. Voor KBO Olland kunt U contact
opnemen met Toos Peters tel: 478386.
De eventuele overige kaarten zijn daarna nog
in het grand café te koop. De kaarten kosten
€ 7,50 (incl. 2 consumptie-munten). Wij
wijzen u er nogmaals op dat we er op toezien
dat er geen plaatsen bezet mogen worden
gehouden. ‘s Middags is de zaal open vanaf
13.30 uur en ‘s avonds niet eerder dan 18.30
uur. De ingang is aan de biljartzijde.
5 maart: Carnavalsmiddag.
Zoals gebruikelijk hebben we op dinsdag 5
maart onze carnavalsmiddag. Omdat de
Loop’r deze middag de ruimte zelf nodig
heeft hebben we als bestuur besloten om
toch de carnavalsmiddag door te laten gaan.
En om de Loop’r tegemoet te komen uit te
wijken naar de Dorpsherberg. Consumpties in
de Dorpsherberg zijn tegen goedkopere
prijzen. Dus toch rikken, jokeren en biljarten.
Voor iedereen is er weer een leuk prijsje.
Komt allen toch naar onze gezellige
carnavalsmiddag.

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

