
 

DECEMBER 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: 
20 december: Kerstviering. 
15-20 januari: Seniorenexpo. 

19 februari: jongeren koken voor ouderen. 
26 februari: Jaarvergadering. 

27 februari: carnavalsmiddag en -avond 
Odendael. (nadere info volgt) 

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. 
 

20 december Kerstviering.  
Zoals elk jaar hebben we op donderdag-

middag 20 december onze kerstviering. 
Aanvang 13.30 uur in de Loop’r. We beginnen 
met een lekker kopje koffie of thee met iets 

lekkers. ’s Middags hebben we een muzikale 
middag met de groep A-meezing. 

Ook hebben we ’s avonds een kerstdiner.  
Dit jaar kunt u zelf kiezen tussen vis of 
vlees als hoofdgerecht. Laat dit even aan 

ons weten dan houden we daar rekening 
mee. 

Graag opgeven voor 11 december. Zijn er 
mensen die een dieet hebben of iets niet 
mogen hebben, laat het ons even weten, dan 

kunnen we daar rekening mee houden. De 
eigen bijdrage voor deze middag is € 16. Dus 

opgeven vóór 11 december. Betalen is 
opgeven, overmaken op rek. NL 98 RABO 
0198240295 of bij een van de bestuursleden.  

Het eten op dondermiddag komt hiermee te 
vervallen. 

 
 

Seniorenexpo 2019.  
Dinsdag 15 t/m zondag 20 januari 2019. 

Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur.  
NH Koningshof, Locht 117, 5504 RM 

Veldhoven. Een combinatie van een complete 
huishoudbeurs, een informatiemarkt en 
optredens van orkesten, koren en artiesten. 

Op vertoon van het KBO-lidmaatschapspasje 
krijgen alle leden een korting van € 4 op de 

entreeprijs van € 10. Info: 
www.seniorenexpo.nl 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  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 

 

http://www.seniorenexpo.nl/

