
 

 

OKTOBER 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 
 

Mededeling: 
Op 10 september is overleden Broer van der 
Zanden. Wij wensen de nabestaanden veel 

sterkte. 
 

Nieuw lid: Truus van de Pasch. 
Welkom Truus. 
 

Agenda: 
16 oktober: Excursie boomkwekerij Wouters 

16 oktober: Seniorendag Odendael. 

20 november: de Rooi Pannen, Eindhoven 

(verdere info volgt) 

19 december: kerstviering. (Nadere info 

volgt) 

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 wandelen. Vertrek om 
10.00 uur bij de kerk. 

 
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.  
 

Seniorendag 16 oktober. 
Op woensdag 16 oktober aanstaande 
organiseert Seniorenorkest Dommelvolk voor 

de eenentwintigste keer de jaarlijkse 
”Seniorendag”.  

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit 
jaar alleen ’s avonds een uitvoering in zaal 

”De Ontmoeting” van Odendael. 
Deze avondvoorstelling begint om 19.30 uur. 
De toegang tot De Ontmoeting is aan de zijde  

van de biljartzaal. 
De zaal gaat niet eerder open dan 18.45 uur. 

Bij binnenkomst krijgt iedereen, bij inlevering 
van het entreebewijs, een consumptiemunt. 
In de pauze wordt een kleine versnapering 

aangeboden. 
De entreekaarten kosten € 5,-. 

Aan het programma werken mee: 
1. Seniorenorkest Dommelvolk uit St.Oedenrode 
2. Tonprater Rob Verschuren uit St.Oedenrode 

3. Muziekgroep ’t Kumt Vaneiges uit Berlicum 
De duur van het programma is ± 3 uur. 

De verkoop aan KBO-leden is op vrijdag 4  
oktober in De Ontmoeting van Odendael van 
9.30 uur tot 12.00 uur op vertoon van de 

lidmaatschapskaart van de KBO. 
Vanaf vrijdagmiddag 4 oktober wordt de rest  

van de entreekaarten verkocht in het Grand  
Café van Odendael; zolang de voorraad strekt. 
Het Grand Café is open van 8.30 uur tot 23.00 

uur. 
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De Gerarduskalender.  
De Gerarduskalender, uitgebracht door 

Klooster Wittem, is een scheurkalender met 
elke dag op de voorkant een spreuk die 

opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘elke dat een beetje spirit’.  
Op de achterkant staan afwisselend moppen, 

gedichten, bezinningsteksten, puzzels en 
informatie over 

verschillende 
onderwerpen.  
De kalender is 

bedoeld om elke dag 
goed te kunnen 

beginnen. De spreuk 
op de voorkant en 
de moppen, puzzels 

en informatie op de 
achterkant geven u 

aan het begin van 
de dag een positief gevoel.  
De opbrengst van de kalender komt ten 

goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Witten worden georganiseerd (zie ook op 

internet: www.kloosterwittem.nl) 
Hebt u interesse voor deze kalender dan kun 
je contact opnemen met Riky van Kollenburg,  

Tel. 0413-473062. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  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 

Aan de bak! 

 

Op 18 september waren er negen 

belangstellenden voor de 

inloopavond sjoelen. Gezellig! 

De regels waren zo uitgelegd, en 

de sjoelbakken lagen klaar. Of je 

het nu voor het eerst deed of al 

vaker gesjoeld had; het maakte 

eigenlijk niet uit. Het was vooral 

erg leuk om met elkaar iets te 

doen met een wedstrijdelement, 

lekker een biertje of een wijntje 

te drinken en bij te buurten.  

En nu de avonden langer 

worden, is het helemaal fijn om 

elkaar in de Loop’r te treffen. 

We kunnen nog best wat spelers 

gebruiken, dus wees er bij  

16 oktober om 20.00 uur 

Schilderen 

 

Dat kan iedereen….toch? 

Voor sommigen was het even 

wennen, was krijt misschien toch 

makkelijker dan verf, was een 

afbeelding als inspiratie prettiger 

dan iets uit het hoofd, en hielp een 

concrete aanwijzing op weg, maar 

uiteindelijk was iedereen lekker aan 

de gang. We waren het eens: we 

willen dit vaker doen! Alleen als we 

dat in de Loop’r willen blijven doen, 

hebben we meer 

enthousiastelingen nodig.  

Als je twijfelt: gewoon een keer 

komen. Pas dan weet je wat het is. 

Geef je naam door aan Rian en wie 

weet zit jij binnenkort samen met 

ons lekker te schilderen. 

http://www.kloosterwittem.nl/

