AUGUSTUS 2018.
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:
7 juli t/m 15 augustus: zomeractiviteiten.
19 september: excursie organisatie Nijnsel.
24 september: dansmiddag.
5 oktober: Nationale ouderendag.
17 oktober: excursie organisatie Olland.
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 donderdagavond . Vertrek om
19.00 uur bij de kerk.
Kermis Olland. 24 september.
In september is het weer kermis in Olland
van 22 t/m 25 september. Dit jaar willen we
eens iets anders organiseren en wel een
dansmiddag voor 50+ op maandag 24
september. In samenwerking met de
Dorpsherberg zorgen we voor een gezellige
dansmiddag met een zanger van 13.30 uur
tot + 17.30 uur. Iedereen is welkom, dus je
hoeft geen lid te zijn van de KBO.
Verder willen we vooraf aan de dansmiddag
iedereen in de gelegenheid stellen om lekker
te komen lunchen om 12.00 uur. De kosten
voor deze uitgebreide lunch bedragen € 8,50
pp. Graag voor de lunch opgeven vóór 20
september bij Toos Peters, Past. Smitsstraat
8c, tel. 478683 of Rian de Jong, Het
Binneveld 11, tel. 477780. Graag van te
voren betalen bij een van ons. Betalen is
opgeven.
Komt allen, dan maken we er samen een
gezellige middag van.
Zegt het voort, zegt het voort.

Dagfietstocht.
Op woensdag 11 juli hebben we onze
jaarlijkse fietsdag gehad.
We hadden schitterend weer.
Om 9.15 uur hebben we ons verzameld bij de
Loop’r waar we het gekregen fruit van de
groenteboer van de Ollandse markt hebben
uitgedeeld en zijn in twee groepen (totaal 26
fietsers) vertrokken met een omweg naar de
Durpsherberg (Ton en Marion) in Liempde.
Daar hebben we twee bakjes koffie/thee
gehad met een lekker liempdenaartje.
Daarna zijn we via Gemonde en Halder (en
een paar stops) naar Zaal Overberg in SintMichielsgestel gefietst voor onze lunch. We
werden daar verrast met ieder 3 broodjes,
een met kroket, met kaas en met ham en
een bakje koffie/thee. Deze was zeer goed
verzorgd. Vandaar uit zijn we via Den
Dungen naar Schijndel gegaan (met nog een
tussenstop voor een lekkere koek gekregen
van de bakker van de Ollandse markt) en
hebben daar een gezellig terrasje gepikt bij
Heer en Meester. Vandaar uit de laatste
etappe richting Olland, waar we bij de
Dorpsherberg werden verrast met een lekker
soepje en een warm en koud buffet en nog
een lekker toetje. Dit was zeker ook een
heerlijke maaltijd en zeer goed verzorgd. We
kunnen terugkijken op een mooie zomerse
fietstocht.
Groetjes Bert, Sjaan, Jan en Rian

KBO Olland bankrek.
NL 98 RABO 0198 2402 95
Voorzitter ?
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

