SEPTEMBER 2018.
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:
19 september: excursie kasteel Heeswijk.
24 september: dansmiddag.
5 oktober: Nationale ouderendag.
17 oktober: excursie schaapskooi Schijndel.
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.
Wandelen op donderdagavond . Vertrek om
19.00 uur bij de kerk.
Kermis Olland. 24 september.
In september is het weer kermis in Olland van
22 t/m 25 september. Dit jaar willen we eens
iets anders organiseren en wel een
dansmiddag op maandag 24 september. In
samenwerking met de Dorpsherberg zorgen
we voor een gezellige dansmiddag met een
zanger van 13.30 uur tot + 17.30 uur.
Iedereen is welkom, dus je hoeft geen lid te
zijn van de KBO.
Verder willen we vooraf aan de dansmiddag
iedereen in de gelegenheid stellen om lekker
te komen lunchen om 12.00 uur. De kosten
voor deze uitgebreide lunch bedragen € 8,50
pp. Graag voor de lunch opgeven vóór 20
september bij Toos Peters, Past. Smitsstraat
8d, tel. 478683 of Rian de Jong, Het
Binneveld 11, tel. 477780. Graag van te voren
betalen bij een van ons. Betalen is opgeven.
Komt allen, dan maken we er samen een
gezellige middag van.
Het is dit jaar geen kermiskaarten, maar er
kan gewoon gekaart en gebiljart worden op
dinsdagmiddag.

19 september excursie Kasteel Heeswijk
Op woensdag 19 september as. brengen
we een bezoek aan Kasteel Heeswijk. Het
mooiste kasteel van Brabant weerspiegelt
bijna duizend jaar macht, trots en cultuur van
de Brabantse elite.
André, baron van den Bogaerde van
Terbrugge, destijds Gouverneur van de
Koning in Brabant geeft het rond 1835 zijn
huidige allure. Een gids zal ons rondleiden
door de prachtige compleet ingerichte
vertrekken en de keuken. Er zijn schilderijen
te bewonderen, een harnas, maliënkolder, er
is een Chinese kamer, een plafond met
bordjes enz. enz. Het geeft een prachtig beeld
hoe de adel van vroeger leefde.
De prijs voor deze excursie bedraagt € 12,-per persoon.
Museumkaarthouders en Brabants Landschapsleden hebben, op vertoon van hun
lidmaatschapskaart, gratis toegang tot het
museum. Zij behoeven slechts € 2,-- te
betalen.
Opgeven vóór 13 september as. bij Rian de
Jong, tel. 477780. Betalen contant bij vertrek.
We worden om 14.00 uur op het kasteel
verwacht en vertrekken om 13.15 uur vanaf
De Loop’r.
Het adres van Kasteel Heeswijk luidt:
Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther.
17 oktober excursie Schaapskooi
Schijndel.
17 oktober a.s. hebben we een excursie
gepland naar de Schaapskooi in Schijndel.
We krijgen daar een demonstratie over
bierbrouwen en wat daar allemaal bij komt
kijken.
Er is tevens een proeverij van 4 verschillende
biersoorten.
De excursie duurt van 14.00u tot 16.00u.
We worden ontvangen met koffie en een
koek.
Bij mooi weer gaan we met de fiets, als er
mensen met auto willen dan even doorgeven.
Vertrek om 13.00u bij de Loop’r.
De onkosten zijn € 10 euro pp incl. koffie en
bier proeven.
Opgave tot 10 oktober bij Mary Verberk tel.
475808 of Jeanne van Oirschot tel. 478950
Er kunnen ongeveer 25 pers. deelnemen.

