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Agenda: 
13 februari: Carnavalsmiddag 
27 februari: Jong voor oud 

27 februari: Jaarvergadering (zie bijlagen) 

Nogmaals een oproep voor een nieuwe 
Voorzitter. 

Dringend gezocht: Voorzitter. 
Dragen jullie de KBO Olland een warm hart 
toe, meld u aan. Kent u iemand in jullie 

familie of kennissenkring die hiervoor 
geschikt is en het zou willen doen schroom 

niet en laat het ons weten. De nieuwe 
voorzitter hoeft niet in Olland te wonen en 

geen lid te zijn van de KBO. Help ons om 
KBO Olland overeind te houden. Kom ons 
bestuur versterken. Meld u aan bij een van 

onze bestuursleden.  

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. 
Wandelen op dinsdagochtend. Vertrek om 

10.00 uur bij de kerk. 
 

Consumptiebonnen. 
De consumptiebonnen zijn te koop bij Wil 
Koolen. Elke dinsdag- en donderdagmiddag  

is Wil aanwezig in de Loop’r. 
 

Ledenpassen. 
In 2018 worden er nieuwe ledenpassen 
uitgegeven, in de vorm van hardplastic 

passen, zoals de bankpasjes. Wanneer is nog 
niet helemaal bekend, maar waarschijnlijk in 

september. Zolang blijft uw huidige ledenpas 
geldig.  

 
 
 

13 februari. Carnavalsmiddag. 
Dinsdagmiddag 13 februari hebben wij weer 

onze carnavalsmiddag. Aanvang 13.30 uur. 
Rikken, jokeren en biljarten met leuke 

prijsjes.  
 
27 februari. Jaarvergadering. 

Wij hebben weer onze jaarvergadering. Zoals 
in de uitnodiging kunt u zien dat deze begint 

om 14.00 uur. (ipv 13.30 uur) dit ivm het 
eten jong voor oud dat ook op deze dag is 
gepland. We hopen dat jullie met vele 

aanwezig zullen zijn. 
 

27 februari. Jong voor oud. 
Jongeren van het Elde College koken samen 
met en voor de senioren uit Olland. 

Op dinsdag 27 februari komen de leerlingen 
van het Elde College weer naar Olland om 

samen met ons te koken. Het zal weer een 
heerlijke maaltijd worden onder leiding van 
Peter Leenderts. We beginnen om 12 uur met 

het eten. De kosten voor deze maaltijd zijn   
€ 6,-- per persoon. Bij binnenkomst graag 

contant betalen. De deelnemers van de 
vorige maaltijd nemen we mee naar deze 
dag, mocht u verhinderd zijn dan graag even 

bellen naar Riny Groot tel. 472129. Nieuwe 
deelnemers kunnen zich hier ook opgeven tot 

20 februari. 
Aansluitend op deze maaltijd is de jaarver-
gadering. 

Wij hopen u allen weer te zien. 
Groeten Riny Groot. 

 
 

 
  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 
 


