DECEMBER 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 6 november is overleden ons KBO lid
Martien van Kessel. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte.
Agenda:
19 december: kerstviering.
14 t/m 19 januari: seniorenexpo
21 januari: koken jong voor oud
28 januari: Fa. de Boer. (nadere info volgt)
10 maart: koken jong voor oud
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.
19 december Kerstviering.
Zoals elk jaar hebben we op donderdagmiddag 19 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 Muziek Houd
Fit uit Schijndel.
Ook hebben we ’s avonds een kerstdiner.
Zoals vorig 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 vóór 12 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 12 december. Betalen is
opgeven, overmaken op rek.
NL 98 RABO 0198240295 of bij een van de
bestuursleden ovv naam en vlees of vis.

Het eten op dondermiddag komt hiermee te
vervallen.
Sjoelen.
In de maand december slaan we het sjoelen
een keer over. Het is zo’n drukke maand voor
iedereen. Dus op woensdagavond 15 januari
2020 gaan we weer gezellig sjoelen. Een
gezellige avond sjoelen met een biertje of
wijntje erbij en tevens lekker bijkletsen.
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
15 januari 2020 om 20.00 uur
28 januari: Fa. de Boer.
Op dinsdagmiddag 28 januari komt de Fa.
de Boer een gezellige middag verzorgen voor
ons. De middag wordt door hen verzorgd met
koffie en een lekker stukje Limburgse vlaai
en aan het einde een leuke attentie.
In de maand januari ontvangt u een
definitieve uitnodiging. U kunt u alvast
opgeven bij Rian de Jong, tel. 477780. In
ieder geval vóór 20 januari 2020.

Het bestuur
wenst u fijne
kerstdagen en
een goed en
gezond 2020
toe.
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