
 

 

MAART 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 
 

Agenda: 
10 maart: koken jong voor oud 
10 maart: Jaarvergadering. Z.o.z. 

18 maart: Sjoelen. 
15 april: Beugelen. (nadere info volgt) 

20 mei: Mariaviering (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. 
Op woensdagavond 18 maart gaan we weer 
gezellig sjoelen. Eigenlijk zou het dinsdag 10 

maart zijn, maar ivm het eten en de 
jaarvergadering en bloemschikken VCO gaan 

we nog 1 keer naar de woensdagavond.    
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 maart om 20.00 uur. 
 
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 jaarver-
gadering. 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. 
 

15 april: beugelen. 
Op woensdagmiddag 15 april gaan we 
gezellig samen met KBO Nijnsel beugelen 

hier in Olland. 
Omdat het handboogschieten in Nijnsel een 

succes was in november, hebben we besloten 
om in het voorjaar een beugelcompetitie te 
houden en in het najaar een handboog-

competitie. 
We worden om 13.30 uur verwacht voor een 

lekker bakkie koffie of thee met iets lekkers. 
De kosten bedragen € 3 pp. Betalen bij 
binnenkomst. De huur van de baan wordt 

geschonken door Toos Peters. Aanmelden 
voor 8 april bij Toos Peters, tel. 478386. 

We gaan een leuke competitie spelen Olland 
tegen Nijnsel. We hopen op een grote 
opkomst. Om zo goed mogelijk voorbereid te 

zijn en kans te maken om te winnen kan 
iedereen komen oefenen op zondagavond 

vanaf 20.00 uur, maandagmiddag vanaf 
13.30 uur en ook op de clubavond 
(donderdag) vanaf 20.00 uur bent u van 

harte welkom. Wilt u van dit aanbod gebruik 
maken dan kunt u contact opnemen met 

Toos Peters.   
 

 
 
 

 
 

  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 


