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Agenda: 

15 februari: excursie Sterrenwacht in 

Heesch.  

22 februari: Carnavalszitting 50+. 

28 februari: Carnavalsmiddag. 

7 maart: Jaarvergadering. 

15 maart: excursie Edah museum. 

21 maart: Jongeren koken voor ouderen. 

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 om 10.00 uur. 
Eerst koffie drinken en dan wandelen. 

Vertrek bij de kerk. 
 

Fietsen. 
Fietsen op woensdagmiddag als het weer 

dit toelaat. Vertrek om 13.30 uur bij de 
Loop’r. 
 

Excursie woensdag 15 februari naar 
Sterrenwacht Halley in Heesch. 

Om te beginnen worden we om 14.00 uur 
verwacht. De kosten bedragen € 7,50 per 
persoon. We krijgen hiervoor een presen-

tatie en een rondleiding en uiteraard 
koffie/thee. 

Het adres luidt: Sterrenwacht “Halley, 
Halleyweg1, 5383 KT Heesch/Vinkel tel.: 
0412-454999. Het markante witte gebouw 

met z’n opvallende koepels oogt op een 
afstand als een moskee, maar het is een 

heuse sterrenwacht en is genoemd naar de 
komeet Halley, die in 1985 en 1986 aan de 
hemel stond. 

Sterrenwacht Halley bestaat uit een 
digitaal planetarium en bevat onvoorstel-

baar veel informatie over het universum. 
Nadat u hebt plaatsgenomen langs de 

wand gaat het licht uit en begint de 
voorstelling. Het planetarium projecteert 
de prachtige sterrenhemel op het plafond 

en laat zien hoe de sterren, de zon, de 
aarde en de andere planeten bewegen en 

hoe de sterrenbeelden eruit zien. Maar het 
laat je ook plaatsnemen in een ruimteschip 
om je mee te nemen op een spectaculaire 

expeditie door ons zonnestelsel. Je 
aanschouwt de planeten en hun manen 

van heel nabij. Alles draait en beweegt in 
3D en is “levensecht”.  
Graag zo snel mogelijk opgeven, want op 

12 februari moet doorgegeven worden met 
hoeveel personen we komen ivm het 

aantal gidsen.  
We hopen op een grote opkomst. 
Graag even aanmelden bij Martin Huiberts 

tel. 472919 of Jan de Jong tel. 477780. 
 

28 februari. Carnavalsmiddag. 
Dinsdagmiddag 28 februari hebben wij 
weer onze carnavalsmiddag. Aanvang 

13.30 uur. Rikken, jokeren en biljarten 
met leuke prijsjes.  

  
Carnavalszitting 50+ 22 februari. 
Ook dit jaar is er weer i.s.m. Stichting 

Papgat, Odendael en KBO Boskant, Olland, 
Nijnsel en Sint Oedenrode een Carnavals-

zitting 50 + georganiseerd. Deze vindt 
plaats op woensdag 22 februari 2017. 

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. En natuurlijk zal Doruske 
Diependael ook niet ontbreken op deze 
dag. Marga van Acht en Harry Vulders 

gaan het weer presenteren. (Prins Frits 
pap d’n urste en zijn Adjudant Bart evenals 

de jeugdprins en zijn gevolg zullen ook op 
deze middag en avond aanwezig zijn. 
Kaartverkoop vindt plaats op dinsdag 14, 

woensdag 15 en donderdag 16 februari.  
Voor KBO Olland kunt U contact 

opnemen met Riet van Hout Tel:  
28 77 12.  
De eventuele overige kaarten zijn daarna 

nog in het grand café te koop. De kaarten 



 

kosten € 7,50. 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. 
 

Donderdagavond 2 
maart in zaal ‘Maas & 

Dieze’ in Odendael  
The Third Man  (de derde man) 1949  
100 min.  Thriller. 

 
Holly Martins, schrijver van Westerns, 

arriveert in het na-oorlogse Wenen, dat 
door de geallieerde overwinnaars 
opgedeeld is in verschillende sectoren. 

Martins is daar heen gegaan op een 
uitnodiging van een oude schoolvriend, 

Harry Lime, die hem een baan heeft 
aangeboden.  
 Eenmaal aangekomen blijkt echter, dat 

Lime recentelijk is omgekomen in een 
vreemd verkeersongeluk. Martins besluit 

alles op alles te zetten om er achter te 
komen, wat er echt met Harry Lime 
gebeurd is. Een onbetwiste klassieker !!  

Film in zwart/wit.! 
 

Aanvang: 19.00 uur (zaal open 18.30 uur) 
Entree: € 4,00 (incl. koffie/thee tijdens 
pauze) 

 
21 maart: Jongeren koken voor 

ouderen. 
Hallo trouwe klanten van het eet project. 

Het project koken door en voor ouderen in 
samenwerking met de leerlingen van het 
Elde College krijgt een vervolg. 

Op dinsdag 21 maart gaan we weer 
gezellig eten. De leerlingen van het Elde 

College komen naar Olland om met Peter 
Leenderts ons weer te verrassen met een 
heerlijke maaltijd. We beginnen zoals 

gebruikelijk weer om 12 uur. De kosten 
blijven hetzelfde  € 5,00 per persoon en 

betalen bij binnenkomst.  
U hoeft zich niet opnieuw op te geven ik 
heb de lijst van de vorige keer nog alleen 

als u verhinderd bent graag een berichtje 
anders kopen we teveel in en dat is 

jammer. 
Voor afmelding kunt u mij bellen. 
Riny Groot tel. 472129. 

Tot ziens op 21 maart. 

Vrijdag 24 februari:  
Ludieke carnavalsbingo.  

Op vrijdag starten we met de LUDIEKE 
CARNAVALSBINGO, een gezellige avond 

voor jong en oud. Graag nodigen wij jullie, 
de leden van de KBO, uit om deel te 
nemen aan deze bingo en samen met ons 

de carnaval te starten. Geen druk 
carnavalsgedruis, maar gewoon een 

gezellige avond kienen met een carna-
valesk tintje. Verkleed komen mag, maar 
is niet verplicht! 

De avond start om 20.00 uur en wordt 
gepresenteerd door een knotsgek 

presentatie-duo waarbij leut voorop 
staat. Uiteraard wordt er ook gestreden 
om de prijzen. We hebben hele leuke 

prijzen in petto, wie o wie gaat er met die 
felbegeerde hoofdprijs naar huis?  

Onze eigen feest DJ Lolland zorgt voor 
een gezellig stukje muziek om rustig van 
start te gaan. Eén ding is zeker het wordt 

een super begin van de carnaval! 
 

15 maart: excursie Edahmuseum, 
Helmond. 
Op woensdagmiddag 15 maart gaan we 

naar het Edahmuseum in Helmond. 
We worden verwacht om 14.15 uur.  

De kosten bedragen € 6 pp. Dit is incl. 
koffie/thee met koek bij ontvangst, een 
consumptie in de pauze, een film en 

rondleiding. Lift is aanwezig.  
Duur van de rondleiding is 2 tot 2,5 uur. 

U ervaart ruim 100 jaar distributie in 
levensmiddelen! 

De geschiedenis van het EDAH bedrijf 
aangevuld met anderen brengt u terug in 
de tijd en plaatst u tussen de producten – 

winkeltypes marketingconcepten – reclame 
uitingen verpakkingen – weeg en 

afrekensystemen – automatisering –met 
kroontjespen geschreven administratie – 
boeken – documenten – en heel veel 

fotomateriaal. 
Natuurlijk ontbreken – in de Rabozaal – de 

DVD en Video presentaties niet. 
Opgeven voor 8 maart bij Martin Huiberts, 
tel.  472919 of Jan de Jong, tel. 477780. 

 
 

 
 
 

 



 

KBO Sint-Oedenrode. 
Kijk ook eens op de site van KBO Sint-

Oedenrode Centrum. Onder het kopje 
Senior Rooi is de nieuwsbrief van KBO 

centrum te lezen. 
Daar staan ook leuke en interessante 
dingen in die u misschien wel aanspreken. 

www.kborooi.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.kborooi.nl/

