OKTOBER 2017.
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:
18 oktober: seniorendag
19 oktober: 5 jaar eetpunt
25 oktober: Excursie Boerenbondsmuseum,
Gemert
14 november: Jongeren koken voor ouderen
21 december: Kerstviering
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 dinsdag 3 oktober gaan we weer op
dinsdagochtend wandelen. Vertrek om 10.00
uur bij de kerk.

Consumptiebonnen.
De consumptiebonnen zijn vanaf heden te
koop bij Wil Koolen. Dus niet meer bij Toos.
Elke dinsdag- en donderdagmiddag is Wil
aanwezig in de Loop’r.

19 oktober: eetpunt.
Beste leden van het eetpunt.
Het is al weer 5 jaar geleden dat we
begonnen zijn met het eetpunt in Olland en
dit vinden wij de moeite waard om hier een
feestelijk tintje aan te geven.
In overleg met Odendael gaan we op 19
oktober een feestelijke maaltijd serveren.
Dit doen we op donderdag 19 oktober en niet
om 12.00 uur maar om 17.00 uur. Het wordt
een 4 gangen diner. Wij vragen u dit contant
te willen betalen bij binnenkomst, voor de
niet vaste eters. Voor dit dineetje is iedereen
welkom. De kosten zijn € 8,00 per persoon.
Wel graag opgeven voor 13 oktober bij Riny
Groot tel. 472129.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken om de vrijwilligers die ons al 5 jaar
bedienen en alles opruimen heel hartelijk te
bedanken. Ook de chauffeurs betrek ik in dit
dankwoord want zonder hen hadden we geen
eten. Nogmaals namens ons allen hartelijk
dank.
Wij zien dit als een gelegenheid voor onze
leden die nog nooit aan het eetpunt hebben
deel genomen om dit eens te proberen want
nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Ik denk maar zo we hebben al zo weinig
voorzieningen in Olland, wat we hebben
moeten we proberen in stand te houden. Dus
van harte welkom.
25 oktober excursie.
Op woensdag 25 oktober gaan we naar het
boerenbondsmuseum in Gemert.
Het Boerenbondsmusuem Gemert biedt een
unieke combinatie van bezienswaardigheden die u nergens in Nederland binnen één
museum vindt. Authentieke gebouwen,
levende have, ambachten. Het
Boerenbondsmuseum leeft. Het museum
herbergt twee originele boerderijen,
verschillende ambachtshuisjes, een
handkrachtzuivelfabriek, een veldkapel en
een replica van oude stoomtram: De Goede
Moordenaar. In de boerderij zijn levende
have gehuisvest zoals rond 1900.
Kijk ook even op de site
www.boerenbondsmuseum.nl.
We worden daar om 14.00 uur verwacht. We
beginnen met koffie/thee met iets lekkers en
dan een rondleiding. Duur van de rondleiding
is + 2 uur.

De kosten bedragen € 8 pp. Entree +
koffie/thee met iets lekkers en de
rondleiding.
Om 13.00 uur verzamelen bij de Loop’r zodat
we uiterlijk 13.15 uur kunnen vertrekken
richting Gemert. De kosten voldoen bij
vertrek (graag gepast).
U dient zich vóór 20 oktober as. op te geven
bij Martin Huijberts, tel. 472919 of Jan de
Jong, tel. 477780, zodat we kunnen laten
weten met hoeveel personen we zijn ivm de
gids voor de rondleiding. We hopen op een
goede opkomst.
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.
18 oktober Seniorendag.
Op woensdag 18 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. Zanggroep ’t Kumt Vaneiges uit Berlicum
3. Tonpraoter Dirk Kouwenberg uit Nuland
4. Muziekgroep Un Bietje Brabants uit
Aarle-Rixtel
De duur van beide programma’s is ± 3 uur.
Voorheen kregen wij een aantal kaarten voor
de middag en avond. Vanaf dit jaar gaat het
anders. De kaarten zijn tot en met 5 oktober
te bestellen bij mij (Rian de Jong) tegen
betaling van € 5 contant, zodat ik ze op
vrijdagochtend 6 oktober kan gaan halen op
Odendael.
14 november: Jongeren van het Elde
College koken samen met en voor de
senioren uit Olland.
De scholen zijn weer begonnen en ook het
kook project gaan we dit jaar weer nieuw
leven inblazen. De eerste keer dat we gaan
koken en eten is op dinsdag 14 november.
We starten die ochtend om 9.30 uur en gaan
om 12 uur aan tafel. De kosten voor deze
maaltijd moeten we noodgedwongen
verhogen met € 1,- dus de prijs wordt € 6,per persoon voor een 3 gangen maaltijd. De
kosten zijn hoger geworden zowel voor de
materialen als ook voor de huur die wij
moeten betalen voor het gebruik van de
keuken.
We hopen dat dit voor u geen bezwaar is en
dat we weer op een goede opkomst kunnen
rekenen. We vragen u zich op te willen geven
vóór 1 november en contant te willen
betalen bij binnenkomst.
Opgeven graag bij Riny Groot tel. 472129 of
via de mail riny.groot@gmail.com.
De volgende data dat we eten zijn 27 februari
en 15 mei.
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

