DAGJE BRABANT WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019
Beste leden,
Wij gaan het nuttige met het aangename verenigen op deze dag. We hebben voor u een gevarieerd programma
samengesteld. Bijna alle programmaonderdelen zijn ook geschikt wanneer u gebruik maakt van een rollator. Een
deel van Brouwerij De Roos is moeilijk begaanbaar. Wanneer u daar moeite mee heeft kunt u een wandeling (met
rollator) maken in de directe omgeving waar genoeg te zien is. Deze volledig verzorgde dag kunnen wij u aanbieden
voor € 55,-- per persoon. Eventuele korting met museumjaarkaart wordt na afloop met u verrekend.
Eén introducé(e) is welkom. Bij (te) grote belangstelling krijgen KBO-leden voorrang. Wij vragen u vriendelijk voor uw
introducé(e) ook te betalen. Deelname is op eigen risico. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze
servicetelefoon 06-8112- 8901 of per e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl
Wij gaan er een mooie dag van maken, met vriendelijke groet van uw bestuur.
PROGRAMMA:
08.30 uur: Vertrek per touringcar vanaf het Podium in IJsselstein richting Tilburg
10.00 uur: Museum De Pont in Tilburg
Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers. Daarna kunt u op eigen gelegenheid het museum gaan bezoeken. Het
museum is gevestigd in een voormalige wolspinnerij die is verbouwd tot een ruimte waar hedendaagse kunst
optimaal tot haar recht kan komen. De monumentale oude fabriek met de grote, lichte zaal en de intieme
'wolhokken' vormt een prachtige omgeving voor de vele kunstwerken.
12.30 uur: Ons Koningsoord in Berkel-Enschot
Midden in Berkel-Enschot staat Ons Koningsoord. Dit monumentale klooster is volledig gerenoveerd,
gemoderniseerd en uitgebouwd, waardoor een unieke woonervaring voor zowel senioren als starters is ontstaan.
Naast de realisatie van prachtige appartementen functioneert Ons Koningsoord tevens als hét nieuwe dorpshart. Bij
aankomst staat er een Brabantse Koffietafel (met worstenbroodje) voor ons klaar. Daarna worden we rondgeleid.
15.30 uur: Museum Bierbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek
In de enige authentieke dorpsbrouwerij van Nederland is te zien hoe bier in het verleden werd gebrouwen. U kunt u
de originele inventaris uit 1877 grotendeels nog zien. Wij gaan een rondleiding maken en een “roosbiertje” drinken.
Hierna gaan wij huiswaarts en verwachten tegen 18.00 uur terug te zijn bij het Podium.

www.pouwvervoer.nl

https://depont.nl

www.onskoningsoord.nl

www.bierbrouwerijderoos.nl

Opgave voor deze dag kan tot 5 oktober 2019. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. VOL = VOL

Aanmeldformulier Dagje Brabant 6 november 2019
Naam:
__________________________________________________________________________M/V
Telefoonnummer:
______________________________ rollator: □ ja □ nee; geldige museumjaarkaart: □ ja □ nee
E-mailadres:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Lid KBO:
□ ja □ nee, lidmaatschapsnummer: ________________________________________________
Dieetwensen:
_____________________________________________________________________________
Naam: (evt. introducé(e)): _________________________________________________________________________M/V
Telefoonnummer:
______________________________ rollator: □ ja □ nee; geldige museumjaarkaart: □ ja □ nee
E-mailadres:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Lid KBO:
□ ja □ nee, lidmaatschapsnummer: ________________________________________________
Dieetwensen :
____________________________________________________________________________
Totaal af te rekenen bedrag: _____________ personen x € 55,— is totaal € ________________
□ Ik ga akkoord met automatische afschrijving van mijn bankrekeningnummer:
NL |__|__| BANK |__|__|__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Inleveren bij of opsturen in een envelop (met postzegel) naar:Tineke van Merm, Gruttostraat 9, 3405 WB Benschop,
telefoon 06-8112 8901, of scannen en per e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl
U kunt u ook digitaal inschrijven via: www.formdesk.com/kboijsselstein/Brabant

