Verslag van een bijzondere en drukke dag dag voor de SKO: zaterdag 17 mei 2014
(foto’s: website Ospel-Actueel en Wim Kessels)

Met grote dank aan de werkelijk fenominale uitvinding “datumprikker.nl” was het ons
enkele maanden geleden al gelukt om deze datum vast te leggen voor ons jaarlijkse
uitstapje. Werkeljk een wonder! De tocht voerde naar galerie/beeldentuin Interart in het
Brabantse Heeswijk-Dinther.
Zoals u uit onderstaande foto’s kunt opmaken, waren ook de weergoden ons gunstig gezind.

We hebben enkele heerlijke uren rondgestruind en genoten op het terrein.

Deze drie vazen waren voor ons wel het topstuk van de galerie:

En verder? Natuurlijk lekker zitten nietsdoen op het prachtige terras!

Resi, John, Karin, Annemiek en Terry filosoferen over de noodzaak van een lekker stuk
Limburge vlaai bij de koffie (dat kennen ze namelijk niet in Brabant)…

en Annie, Anja, Peter, An, Resi en John gingen spontaan buiten gezamenlijk hun oefening
doen voor de armen-over-elkaar-spieren, zoals ze hebben geleerd bij “Nederland in
beweging” (An doet dat op haar eigen wijze).

Rond de klok van 5 uur waren we terug in Nederweert, voor onze traditionele afsluiting bij
de plaatselijke Chinees. Omdat onze fotograaf vooral bezig was (net zoals de rest van de
groep trouwens) met moppen tappen, een biertje drinken en heerlijk smullen van het buffet:
geen foto’s van deze minstens zo interessante en fotogenieke aktiviteit. Jammer maar helaas
voor de lezer!

Maar dan! Dit jaar kreeg ons uitstapje een bijzonder einde! Ruim voor 7 uur hadden wij
plaatsgenomen in de banken van de parochiekerk in Ospel voor de avondmis. Alle schrijvers
en fotografen waren hiervoor uitgenodigd. Op het einde van die mis vond namelijk de
officiële presentatie plaats van de gedichtenbundel “Ospel in gedichten”, waarbij Karin twee
gedichten voordroeg.

Jo Hermans bespreekt het ontstaan van het boekje.

Pastoor Koumans ontvang het eerste exemplaar.

Leden van de SKO en andere medewerkers aan de bundel betreden het priesterkoor om hun
exemplaar in ontvangst te nemen.

zoals Peter Massee…

en een zichtbaar trotse An Cuijpers-Rutjens!
Moe en voldaan gingen we daarna allemaal weer naar huis. Op naar het volgende project?!

