NOVEMBER 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
Nieuw leden: Hennie vd Velden en Henk vd
Moosdijk.
Welkom Hennie en Henk.
Agenda:
20 november: Handboogschutterij SintAntonius Nijnsel.
26 november: koken jong voor oud
19 december: kerstviering. (Nadere info
volgt)
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.

We worden verwelkomd met koffie(2x) en
een appelflap. De prijs voor deze middag
bedraagt € 8,-- per persoon, inclusief
“promotie-schieten”. Voor diegene die zich
niet wil wagen aan de handboog bedraagt de
prijs slechts € 3,-- Het gaat ook om het
gezellig samenzijn!
Opgeven graag vóór 14 november bij Rian de
Jong tel. 477780 of via de mail
j.dejong87@chello.nl.
Bij opgave graag even vermelden of u wel of
niet wil schieten. Betalen, zo mogelijk
contant, bij aankomst.
De schutterij is gevestigd op de Industrieweg
18, 5492 NG Nijnsel. Tel.: 0413-473927
ClubSupport Rabobank.
Zoals jullie weten hebben we weer
meegedaan met de Clubsupport van de
Rabobank (voorheen Clubkascampagne)
We hebben een mooi bedrag binnegehaal.
Bedankt iedereen voor het stemmen.
26 November: Jongeren koken voor
ouderen.
Zoals jullie wellicht hebben gelezen in de
Mooirooikrant hebben we een donatie
gekregen van d’n Einder van € 1.500. Hier
kunnen we weer een tijdje mee vooruit.

Wandelclub.
Elke dinsdagochtend wandelen. Vertrek om
10.00 uur bij de kerk.
Excursie
Op woensdag 20 november a.s. brengen we
een bezoek aan de Handboogschutterij Sint
Antonius Nijnsel.
Deze handboogschutterij is de oudste
sportvereniging van Nijnsel. Op 17 januari
1888 begonnen als tijdverdrijf in het
weekend is de club uitgegroeid tot een
moderne sportvereniging voor de sport- en
recreatieschutter. Jong en oud kan de
handboogsport beoefenen en zelfs tot op zeer
hoge leeftijd. Ook personen met een
lichamelijke beperking kunnen veel plezier
beleven aan deze sport. De accommodatie is
aangepast voor personen die zijn
aangewezen op het gebruik van een rolstoel.

Op dinsdag 26 november komen de
leerlingen van het Elde College weer naar
Olland om samen met 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 hetzelfde
als het vorig jaar € 6,00 per persoon. Bij
binnenkomst graag contant betalen. De
deelnemers van het vorige jaar staan bij mij
(Rian) nog op de lijst. Als u dit jaar weer mee
wilt doen hoeft u niets te doen dan nemen wij
u automatisch mee voor dit schooljaar. Komt
u niet dan graag afmelden bij Rian tel.
477780. Nieuwe deelnemers kunnen zich

altijd aanmelden, er is nog plaats. Aanmelden
voor 20 November.
Voor in uw agenda de data van de volgende
bijeenkomsten zijn 21 januari en 10 maart
2020.
Wij hopen u allen weer te zien.
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 voor 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.
Het eten op dondermiddag komt hiermee te
vervallen.

Schilderen
Dat kan iedereen….toch?
Lijkt het je leuk, geef dan even een
seintje, want als we met 10
personen zijn, kunnen we het door
laten gaan. Dus twijfel niet en laat
wat van je horen. Wij willen dit dan
gaan doen op de vrijdagochtend
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Geef je naam door aan Rian en wie
weet zit jij binnenkort samen met
ons lekker te schilderen.

Aan de bak!
Op woensdagavond 20
november 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
20 november om 20.00 uur

Seniorenexpo 2020.
Dinsdag 14 t/m zondag 19 januari 2020.
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

