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UITNODIGING FIETSTOCHT 
 

We gaan weer fietsen………op zaterdag 18 juni. 
 
Jan Aerts en Jan Hems hebben een verrassingstocht 

uitgezet, 28 kilometer door het mooie Brabantse land. 
 

Vertrek om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de Wok in 
Oostelbeers. Halverwege rusten we uit met een kopje koffie 
of thee en een verrassend verhaal van een deskundige over 

deze locatie.  
 

We eindigen met z’n allen bij “De Schelft”, Kattenburgseweg 
in Middelbeers waar we gezellig even nakletsen bij een 
drankje. 

 

 
 
RESERVEERT U ALVAST 17 SEPTEMBER A.S. VOOR DE 

CULTURELE DAGEXCURSIE NAAR DORDRECHT 
het dagprogramma leest u in een volgende nieuwsbrief 

 
Deze dag begint om 8.30 uur, vertrek vanaf het 
Doornboomplein in Middelbeers, wij rijden met eigen auto’s. 

Nieuwsbrief 
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In Dordrecht aangekomen een interessant programma o.a. 
door het historische centrum. Koffie en lunch zijn inbegrepen. 

Rond 16.00 uur rijden we terug naar Middelbeers waar u, 
desgewenst, een heerlijk diner krijgt aangeboden. 

De kosten voor deze dag zijn:  
excursie € 35,00 p.p., diner € 25,00 p.p. 
De brandstofkosten bedragen € 17,00 per auto v.v., wij 

vragen aan alle meerijders  
€ 4,25 aan de chauffeur te betalen. 

Inschrijven bij Marie Louise Boxelaar- per mail: 
mlboxelaar@upcmail.nl of per telefoon 013-5143373. 
 

 
Fotowedstrijd: 

 
Dit jaar bestaat de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) 
10 jaar.  

Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft 
daarom een fotowedstrijd georganiseerd. 

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze wedstrijd mee te 
doen. 

Iedereen, zowel jong als oud, mag deelnemen mits men in de 
gemeente Oirschot woont. 
 

Info: WWW.SBEO.NL 
 

 
 

 
Nieuw verkoop en informatieadres in Middelbeers: 

 
Bij het “Kadootje” in de Willibrordstraat zijn de boeken: 

“het legerkamp bij Oirschot” à € 19.90 en het fotoboek 

“door eenheid groot” à € 7,50 te koop. 
De wandelbeschrijvingen van het ommetje “Westelbeers” 

en het ommetje “Baest” kunt u daar gratis afhalen. 
 

 
 

 
CONTRIBUTIE 2016: 

 
Vele leden hebben de contributie voor 2016 voldaan 

waarvoor dank. 
De leden die nog niet betaald hebben ontvangen deze 

maand een herinnering. 
De contributie bedraagt € 25,00 per gezin (per 

huisadres). Overmaken kan op rekeningnummer  

NL05 RABO 013 389 2751 ten name van 
Heemkundedekring “Den Beerschen Aard”. 
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