
 

JANUARI 2019. 
 

NIEUWSBRIEF KBO 55+  
Afd. OLLAND 

Secr. Mevr. R. de Jong-Verhoeven 
Het Binneveld 11 
5491 ZC Olland.  tel. 477780 

Rabobanknr. NL 98 RABO 0198240295 
 

Allereerst namens het bestuur iedereen 
alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 

Agenda: 
15-20 januari: Seniorenexpo. 

22 januari: Rikken en jokeren Nijnsel. 
19 februari: Jongeren koken voor ouderen. 
26 februari: Jaarvergadering. 

27 februari: Carnavalszitting 50+ Odendael. 
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. 
 

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 
 
 

22 januari: Rikken en Jokeren 
Op dinsdagmiddag 22 januari organiseert 

KBO-Nijnsel een Rikconcours (+ Jokeren) in 
De Beckart in Nijnsel. Uiteraard zijn er weer 
mooie prijzen te winnen. Leden van de 

andere KBO’s zijn ook van harte welkom! 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,-- per persoon. 

De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
concours begint om 13.30 uur. Aanmelden 

vóór 19 januari a.s. bij Toos Sanders, 
• Tel.: 0413-289889 of 06-23050762 

• E-mail: toos-sanders@hetnet.nl. 
 
 

19 februari: Jongeren koken voor ouderen. 
Op dinsdag 19 februari komen de leerlingen 

van het Elde College weer naar Olland om 
samen voor ons te koken. Het zal weer een 
heerlijke maaltijd worden onder begeleiding 

van Peter Leenderts. We beginnen om 12 uur 
met het eten. 

De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00 per 
persoon. Bij binnenkomst graag contant 
betalen. De deelnemers van vorige keer 

staan bij mij (Riny) nog op de lijst. Als u nu 
ook weer mee wilt doen hoeft u niets te doen 

dan nemen wij u automatisch mee.  
Komt u niet dan graag afmelden bij Riny tel. 
472129. Nieuwe deelnemers kunnen zich 

altijd aanmelden, er is nog plaats. Aanmelden 
voor 15 februari. 

Groeten Riny Groot tel. 472129. 

 
 

27 februari Carnavalszitting 50+  
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 27 februari 2018. 
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. Kaartverkoop vindt plaats op 11 en 
12 februari. Voor KBO Olland kunt U contact 

opnemen met Toos Peters tel: 478386.   
De eventuele overige kaarten zijn daarna nog 

in het grand café te koop. De kaarten kosten 
€ 7,50 (incl. 2 consumptie-munten). 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.  
 

 
 

 
 

http://www.seniorenexpo.nl/


 

Excursies. 
Wij gaan dit jaar weer samen met Nijnsel de 

excursies organiseren. 
De volgende data kunnen jullie vast in je 

agenda zetten. Allen op woensdag. 
20 maart: organisatie Nijnsel 
17 april: organisatie Olland 

15 mei: Mariaviering organisatie Boskant 
19 juni: dagreis organisatie Olland 

Juli/Augustus: Zomeractiviteiten Rooi 
18 september: organisatie Nijnsel 
16 oktober: organisatie Olland 

20 november: organisatie Nijnsel 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  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 


