SEPTEMBER 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
Agenda:
18 september: Excursie Wijngaard Domaine
les Damianes.
18 september: Inloopavond sjoelen.
20 september: Inloopochtend schilderen.
26 september: Proeverij eetpunt Olland.
1 oktober: Kermismiddag.
16 oktober: Excursie boomkwekerij Wouters
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.
Het kaarten en biljarten is weer
begonnen op 2 september.
Wandelclub.
Elke dinsdagochtend wandelen. Vertrek
om 10.00 uur bij de kerk.

Oproep.
Aangezien er op dit moment weinig
animo is op dinsdag- en donderdagmiddag met het kaarten en biljarten,
vragen wij jullie of er nog leden zijn
die op dinsdag- en donderdagmiddag
willen kaarten cq biljarten, anders
zijn wij genoodzaakt (ivm met de
hoge huurkosten), om eventueel
alleen op donderdagmiddag na het
eetpunt in de Loop’r te kunnen zijn.
Geef even een reactie !!!!!
Rian de Jong, tel. 477780 of via mail
j.dejong87@chello.nl

Inloopavond/ochtend:
Wij als bestuur van de KBO willen enkele
nieuwe activiteiten onder de aandacht
brengen.
Op woensdagavond 18 september een
inloopavond om gezellig te komen sjoelen
van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voordat we zelf sjoelbakken aanschaffen,
zouden wij willen vragen of er mensen zijn
die een sjoelbak hebben, die wij dan die
avond mogen lenen.
Op vrijdagochtend een inloopochtend om te
schilderen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Spelenderwijs ontdekken wat er allemaal
mogelijk is met schilderen met acrylverf.
Onder begeleiding van Nicolien Bot. Je hoeft
zelf niets mee te brengen. Wij zorgen voor de
spullen.
De avond en ochtend zijn geheel gratis,
alleen je eigen consumpties moet je betalen.
We hopen op een grote opkomst, zodat we
elke week of om de twee weken of naar
gelang de behoefte deze activiteit kunnen
blijven organiseren.
Info: Toos Peters tel. 478386 of Rian de Jong
tel. 477780.
Excursie 18 september. Nijnsel.
Op 18 september a.s. willen we een bezoek
brengen aan de Wijngaard Domaine les
Damianes van Fons van Boxmeer.
De wijngaard dankt zijn naam aan het
voormalig Damianenklooster dat op een
steenworp afstand gelegen heeft.
We kunnen genieten van een rondleiding
door de wijngaard, een wandeling over het
“romantisch” pad, verhaal over
historie/aanleg e.d., videopresentatie “van
stok tot slok” en een proeverij van 3 van de
wijnen. De excursie duurt +/- 2,5 uur. We
worden om 14.00 uur verwacht.
Vertrek vanaf de Loop’r: fietsers om 13.30
uur en automobilisten om 13.45 uur.
(meerijders betalen € 2,-- aan de chauffeur).
De prijs voor deze excursie bedraagt € 10,-per persoon, contant te voldoen bij vertrek.
Opgeven vóór 10 september a.s. bij Rian de
Jong, tel. 477780 of via de mail
j.dejong@chello.nl.

Proeverij Eetpunt Olland | donderdag 26
september 2019 | 11.30 uur - 15.30 uur
Het Eetpunt Olland organiseert samen met
Welzijn De Meierij een feestelijke proeverij op
26 september 2019. Kom mee eten en leer
het eetpunt in Olland beter kennen!
We serveren deze dag een verrassingsmenu,
verzorgd door Brabantzorg Odendael. Na de
warme maaltijd spelen we een gezellige
muziekbingo waarbij allerlei prijsjes te
winnen zijn!
Deelname aan deze middag is gratis, u
betaald alleen uw eigen drankjes tijdens het
eten en de muziekbingo. Tijdens de
muziekbingo ontvangt u een gratis kopje
koffie of thee van de Loop’r.
U kunt zich aanmelden bij Jo of Marietje
Timmermans via 0413-476081. Let op:
aanmelden kan t/m uiterlijk 20 september!
Geef bij uw aanmelding ook eventuele
allergieën door.
We hopen u te mogen ontmoeten op 26
september!
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt
door het leefbaarheidsbudget van de
Gemeente Meierijstad.
Kermismiddag 1 oktober.
Zoals andere jaren willen we weer een
gezellige kermismiddag organiseren op
dinsdag 1 oktober om 13.30 uur in de Loop’r.
Er kan weer naar hartenlust gerikt, gejokerd
en gebiljart worden. Voor iedereen is er een
prijsje. Kom gezellig meedoen.
Excursie 16 oktober. Olland.
Op woensdag 16 oktober gaan we naar
Wouters Boomkwekerij aan de Roest in
Olland. Zij kweken een assortiment van circa
100 soorten sierheesters. Dit zijn veelal
wintergroene soorten, zoals Azalea,
Euonymus, Ilex, Leucothoe, Photinia, Pieris,
Rhododendron en andere sierheesters en
coniferen. Het hele teeltproces kun je zien.
Het is de moeite waard. We worden om
14.00 uur verwacht op de Roest nr. 12 te
Olland. We worden verwelkomt met koffie
met iets lekkers. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Ze willen wel graag weten met
hoeveel personen we komen, dus graag vóór
10 oktober even doorgeven of je meegaat
aan Rian de Jong tel. 477780 of via de mail
j.dejong87@chello.nl.

ClubSupport Rabobank.
Zoals afgelopen jaren hebben wij ons als KBO
Olland ook weer ingeschreven bij de
Clubsupport van de Rabobank (voorheen
Clubkascampagne)
Iedereen die lid is van de Rabobank krijgt
een brief hierover en kan dan stemmen.
Geef KBO Olland uw stem. Elke stem is geld
waard.
Excursie suikerfabriek.
Helaas kan de excursie naar de suikerfabriek
niet doorgaan.
We hebben contact gehad en onderstaande
mail terugontvangen.
Helaas moet ik u teleurstellen en komt u niet
meer in aanmerking voor een rondleiding op
onze fabriek.
Afgelopen zomer is uit kosten- en veiligheidsoverwegingen ons rondleidingenbeleid
drastisch aangescherpt. Excursies zijn
uitsluitend nog bedoeld voor enkele
doelgroepen met een duidelijke relatie tot
Suiker Unie.
Vanwege de grote belangstelling en de
benodigde operationele aandacht in de
drukke campagnetijd, kunnen wij daarom
geen aanvragen en verzoeken vanuit
business- en vriendenclubs, verenigingen,
etc. in behandeling nemen.
Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u
hartelijk voor uw belangstelling in ons bedrijf.

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

