AUGUSTUS 2017.
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 2 augustus is ons lid Antoon
Versantvoort op 67 jarige leeftijd overleden.
Wij wensen zijn nabestaanden heel veel
sterkte.
Agenda:
27 september: excursie Falconcrest
Roofvogelpark.
6 oktober: Nationale ouderendag.
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 donderdagavond om 19.00 uur.
Vertrek bij de kerk.
Consumptieprijzen de Loop’r.
Zoals jullie misschien allemaal al gehoord
hebben wordt per 28 augustus de
consumptieprijs bij de Loop’r verhoogd naar
€ 2,10 per consumptie. Voor elke
consumptie die dan door de KBO ingeleverd
wordt krijgen we in januari € 0,20 voor de
KBO terug van iedere consumptie.
Ook kan men niet meer contant betalen en
moeten er in de hal van de Loop’r munten
gekocht worden in de automaat. Dit kan
contant of met pin. Wij hebben als bestuur
al van verschillende leden vernomen dat
deze hier niet blij mee zijn en hebben een
gesprek gehad met het bestuur van de
Loop’r en zijn tot het volgende besluit
gekomen. Het bestuur koopt de
consumptiemunten bij de Loop’r voor € 1,90
en alle leden kunnen in een hoeveelheid van
5 of 10 munten deze bij het bestuur kopen.

Wij hopen dat jullie als leden hiermee
kunnen leven.
Dagfietstocht.
Op woensdag 12 juli zou onze dagfietstocht
zijn, maar helaas is die vanwege het
verwachte slechte weer op die dag verzet
naar woensdag 26 juli.
Deze dag was het gelukkig wel mooi weer.
Om 9.00 uur hebben we ons verzameld bij
de Loop’r en zijn in twee groepen (totaal
27 fietsers en 4 personen met de auto)
vertrokken richting Esch, daar hebben we
bij Ons Café twee bakjes koffie of thee
gehad met een lekkere wafel met warme
kersen of aardbeien en slagroom. Daarna
zijn we via Vught (en een paar stops) bij ’t
Gommelen in Biezenmortel aangekomen
voor onze lunch. We werden daar verrast
met ieder 3 broodjes, een met kroket, met
kaas en met ham en een lekkere salade
erbij en een bakje koffie. Deze was zeer
goed verzorgd. Vandaar uit zijn we richting
Haaren gefietst. Bij kasteel Nemelaer zijn
we verrast door de groenteboer van ons
marktje met een appel of banaan. Verder
gefietst en nog een gezellig terrasje gepikt
bij Meneer Klaver in Lennisheuvel. Vandaar
uit de laatste etappe richting Olland, waar
we bij de Dorpsherberg werden verrast door
een warm en koud buffet. Dit was zeker ook
een heerlijke maaltijd en zeer goed
verzorgd.
We kunnen
terugkijken
op een
mooie
zomerse
fietstocht.
Groetjes
Bert,
Sjaan, Jan
en Rian.

27 september Excursie.
Op 27 september brengen wij een bezoek
aan “ Falconcrest Roofvogelpark “ in
Eindhoven. Falconcrest is “het” valkerij
centrum van Nederland met een grote en
diverse verscheidenheid aan roofvogels. Bij
de roofvogelshow komen meerdere soorten
roofvogels aan bod. Van uilen, haviken,
valken en buizerds tot de grote arenden en
adelaars. Gedurende de demonstratie
vertellen de valkeniers over de levensstijl,
gewoontes en interessante weetjes van de
roofvogelsoorten die op dat moment
vliegen. Elke roofvogelshow is uniek, want
roofvogels zijn en blijven wilde dieren die
onvoorspelbaar zijn. Er kan zomaar een
vogel op bezoek komen bij u aan tafel.
Soms verschijnt er een uil tussen de
koffiekopjes, want uilen vliegen zonder
geluid dus je hoort ze niet aankomen. Laat
u verrassen door de snelle vlucht van de
valken en het spel tussen de roofvogel en
de valkenier met een loer of aanschouw de
ontzagwekkende vlucht van de adelaars. Er
zijn talloze momenten om foto’s te maken
van de roofvogels in vrije vlucht en ook van
dichtbij.
We worden om 13.30 uur op het park
verwacht en vertrekken om 13.00 uur vanaf
de Loop’r. We gaan met eigen vervoer
(fiets of auto). De prijs voor deze excursie
bedraagt € 11,-- per persoon (incl.
koffie/thee en appelgebak). Overmaken op
nr : NL77RABO0138218722 t.n.v. KBONijnsel o.v.v. excursie. Opgeven vóór 20
september as. bij Corrie v.d. Heyden, tel.:
0413-473550 of 06-47135429 of per mail:
p.vanderheyden1@chello.nl
Het adres van het park is: Bokt 18, 5633
BG Eindhoven. Tel.: 040-2120111.
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