FEBRUARI 2020.
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:
Helaas hebben wij wederom afscheid moeten
nemen van twee van onze leden en wel op
8 januari van Tiny Koolen en op 22 januari
van Sina van Kessel. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte.
Agenda:
18 februari: sjoelen
19 februari: Carnavalszitting 50+ Odendael.
25 februari: Carnavalsmiddag
10 maart: koken jong voor oud
10 maart: Jaarvergadering. Z.o.z.
15 april: Beugelen. (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.
Sjoelen.
Let op. De sjoelavond is verzet naar de
dinsdagavond.
Op dinsdagavond 18 februari gaan we weer
gezellig sjoelen. Een gezellige avond sjoelen
met een biertje of wijntje erbij en tevens
lekker bijkletsen.
We kunnen nog best wat spelers gebruiken,
dus wees er bij.
18 februari om 20.00 uur.
Vanaf maart gaan we sjoelen op de 2de
dinsdag van de maand.
19 februari: Carnavalszitting 50+ Odendael.
Ook dit jaar is er weer i.s.m. Stichting
Papgat, Odendael en KBO Boskant, Olland,
Nijnsel en Sint Oedenrode een Carnavalszitting 50 + georganiseerd. Deze vindt plaats
op woensdag 19 februari 2020.

Middagprogramma: aanvang 14.00 uur
Avondprogramma: aanvang 19.30 uur.
25 februari: Carnavalsmiddag.
Zoals gebruikelijk hebben we op dinsdag 25
februari onze carnavalsmiddag. Dus rikken,
jokeren en biljarten. Voor iedereen is er weer
een leuk prijsje.
Kom allen toch naar onze gezellige
carnavalsmiddag.
10 maart: koken jong voor oud
Op dinsdag 10 maart 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 en Rob. We beginnen om 12 uur
met het eten.
De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00 per
persoon. Bij binnenkomst graag contant
betalen.
Komt u niet dan graag afmelden bij Rian tel.
477780. Nieuwe deelnemers kunnen zich
altijd aanmelden, er is nog plaats. Aanmelden
voor 3 maart.
Wij hopen u allen weer te zien.
10 maart: Jaarvergadering
Op 10 maart hebben we onze jaarvergadering. Aanvang 14.00 uur. (na het eten
jong voor oud).
We hopen dat jullie met vele aanwezig zullen
zijn.
Uitnodiging en agenda z.o.z.
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