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Samen uit dineren 
 

Op dinsdag 18 en woensdag 19 april 2017 gaan we dineren bij Eetkaffee 

Mozes aan de Hovel in Goirle. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en 

het diner wordt geserveerd om 17.30 uur.  

De kosten zijn € 15,50 exclusief de door u gebruikte drankjes.  

 

Wijze van aanmelden: 

Om alle KBO-leden de kans te geven zich in te schrijven voor ’t maandelijks etentje kunt zich 

inschrijven vanaf maandag 10 april 2017 t/m vrijdag 14 april 2017, door (bij voorkeur) te 

mailen of te bellen naar:  

 voor de dinsdagavond bij Hannie van de Wal: mailen naar jpvdwal@home.nl  

of bellen naar tel.nr. 013-8220129. 

 voor de woensdagavond bij Jol van Doremalen-van Loon: mailen naar jolvandoremalen@home.nl 

of bellen naar tel.nr. 013-8502427. 

Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer én de andere namen voor wie 

u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees of vis. Wanneer u niets 

meer van ons hoort is uw naam (of namen) genoteerd. Mocht de avond al zijn volgeboekt, dan 

mailen of bellen wij u terug.  

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, meldt u zich dan a.u.b. tijdig af. 

 

 
Oproep Dynamic tennis  “Kom eens kijken en speel mee !!” 
 
’s-Maandag wordt van 09.30 uur tot 10.30 uur door leden van KBO-Goirle in de Sporthal De Wissel 

nabij de Nieuwe Erven Dynamic tennis gespeeld. Als er een sport door ouderen kan worden 

beoefend is het wel Dynamic tennis. Niet met een tennisbal, maar met een lichte softbal en een licht 

racket. Het veld heeft de grootte van een badmintonveld. De bovenzijde van het net bevindt zich op 

heuphoogte. Tot op late leeftijd kun je het spel spelen. Bewegen, ontspannen en er gezellig een 

uurtje tussenuit. De foto geeft een kleine impressie van het spel. Doe mee en kom eens kijken. Voor 

vragen kun je terecht bij Drieke van der Pouw Kraan, telefoon 5903045. 

  

 
 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 
      5051 SP Goirle   
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Algemene Ledenvergadering op 23 maart j.l. verliep in prima sfeer… 
 
 Donderdagochtend bezochten bijna 70 leden de Algemene Ledenvergadering. Het is opvallend 

dat de afgelopen jaren het aantal deelnemers aan die vergadering steeds maar groeit.  

Het gaat goed met de ons als vereniging. Terecht werd benadrukt dat het goed is voor de KBO 

als vereniging, maar ook individueel voor de leden zelf wanneer Goirlese senioren samen actief 

en betrokken ouder worden. KBO-Goirle biedt niet alleen die mogelijkheid, het blijkt ook duidelijk 

zo te werken! 
 

 KBO-Goirle kent weer een stevig bestuur!!  

Met brede instemming zijn tijdens de ALV drie nieuwe bestuursleden benoemd: 

 

 
        Toine van de Sande  // Marij van Dongen  // Tonny Beekes 
 

Toine van de Sande is gekozen tot Voorzitter, Marij van Dongen tot Bestuurslid en Tonny Beekes 

tot kandidaat Bestuurslid. Wij heten hen van harte welkom. 
 
 Tijdens de vergadering werden er ook kritische vragen gesteld. Daaruit blijkt betrokkenheid 

vanuit de leden. Hoofdzaak was daarbij de nieuwe situatie dat het bestuur niet alleen 

verantwoordelijk is voor de activiteiten, maar dat zij die verantwoordelijkheid ook meer gaat 

delen met de groepen zelf. In de komende tijd gaan we dit verder uitwerken met de kartrekkers. 
 
 Onze financiën moeten de toekomst borgen van KBO-Goirle. Dat we financieel veilig staan werd 

duidelijk weergegeven, maar vragen erover kwamen er ook. De vergadering ging er uiteindelijk 

met duidelijke meerderheid mee akkoord.  
 
 De contributie blijft in ieder geval voor 2018 nog € 22,50.  Een verhoging in het jaar 2019 is wel 

het vooruitzicht. KBO-Goirle wil daarmee haar vele activiteiten zo veel mogelijk beheren. Om een 

gezond saldo te behouden is het ook duidelijk geworden dat nieuwe deelnemers bij alle 

activiteiten, na een kennismaking, ook lid moeten worden om mee te kunnen blijven doen. Dit is 

een stap in de richting om activiteiten betaalbaar te kunnen houden. 
 
Feliks de Vroomen, secretaris 

 

 

 

Vooraankondiging Jubileumconcert Seniorenorkest Hart van Brabant 13 mei 2017 
 
Het orkest bestaat tien jaar. Ter ere van dit jubileum is er op zaterdag 13 mei om 20.00 uur een 

concert o.l.v. dirigent Nico Haneveld in het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van 

Diessenstraat 1 te Goirle. Het jubileumconcert vindt plaats in samenwerking met het Vrijwillige 

Fanfarekorps der Genie o.l.v. Kapelmeester Peter Poel. Dit fanfarekorps viert hiermee zijn 20-jarig 

jubileum. ’s-Middags om 15.00 u. geeft het fanfarekorps de aftrap voor de feestelijkheden met een 

streetparade in het centrum van Goirle o.l.v. tambour-maître Corné Pas. 

 

 

 

Informatiebijeenkomst: Hersenletsel heb je niet alleen 
 
Informatie over hersenletsel en wat dat betekent voor u en de omgeving. De avond is bedoeld voor 

mantelzorgers en vrijwilligers van mensen met niet aangeboren hersenletsel of voor mensen die zich 

hierin willen verdiepen. Het is op 11 april 2017, van 19.30 – 22.00 uur in de Wildacker Goirle. 
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Vooraankondiging Scootmobieldag 
 
Jubileumjaar scootmobiel dag: Al 10 jaar een leerzame dag voor scootmobiel- en elektrische 

rolstoelgebruikers uit Goirle en Riel. 
 
Voor de 10e keer is de bestaande commissie in staat gesteld om weer een scootmobieldag te 

organiseren. 

Het is zeer belangrijk dat u als verkeersdeelnemer voldoende kennis opdoet van de verkeersregels 

en technische informatie krijgt over uw voertuig. Dit zowel in het belang van u zelf als van de 

medeweggebruikers. 

Daarom zijn wij zeer content dat wij deze dag nu kunnen houden op donderdag 18 mei 2017. 

Noteer deze datum alvast in je agenda !! 

Nadere informatie kunt u binnenkort in Goirles Belang en in de nieuwsbrief van de KBO lezen.  

Info Tessa Steennis-Molenaar tel. 013-5349191 of info  goirle@contourdetwern.nl of   

Koos Hensing tel. 013-5345123 

 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 1 mei 2017 is er wederom een inloopspreekuur 

van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. 

Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 

 

 

 

Van de ledenadministratie    << Toos Derix ~ 013-5343209 ~ kbogoirleleden@gmail.com >> 
 
 Nieuwe leden 

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 4 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten hen van harte 

welkom. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgenden meldingen ontvangen. 

*Dhr. J.H. Schipperen            

*Mevr. A.E. de Valk 

Wij wensen de naasten en de familie veel sterkte met het verwerken van hun verlies. 
 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 5 ~ mei 2017 
 
Deze verschijnt samen met het blad ONS vanaf 1 mei 2017.  

Kopij graag aanleveren uiterlijk 19 april a.s. bij het secretariaat via e-mailadres 

kbogoirle@gmail.com  
 
n.b. Redactie en bestuur behouden zich het recht voor aangeleverde kopij aan te passen of te besluiten deze niet of slechts 
deels te plaatsen. 
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DAGREIS … 
 

naar Smokkel- en commiezenroute langs de Berkel, 
omgeving Eibergen, op: DONDERDAG, 22 JUNI 2017. 
 
Een prachtige dagtocht naar het Nederlands/Duitse grensgebied. 

Een bezoek bij het Muldershuis in Eibergen, waar we eerst 

genieten van een kopje koffie met gebak. Na een bezoek aan 

Museum de Scheper een goed verzorgde Lunch met kroket van de 

Mallumse Molen. Daarna met de touringcar en gids volgen we de 

smokkelroute langs gehuchtjes, kappelletjes, smokkelweggetjes, 

kroegjes en commiezenhuizen. Op een terras aan de Berkel 

sluiten we de dag af met een goed diner. Dit wordt, bij leven en welzijn, weer een prachtige dag. 

Ontspannend en echt even ‘er tussen uit’. 

 

PROGRAMMA: 
 
VERTREK:  08.00 uur bij de Guldenakker, en vervolgens……. 

 10.15 uur: Aankomst Eibergen, het Muldershuis, waar we kunnen genieten van koffie/thee                               

met monchou gebak. Aansluitend een bezoek aan Museum de Scheper. 

 12.30 uur: Lunch met kroket in het Muldershuis. Aansluitend gelegenheid een bezoek te 

brengen aan de naastgelegen Mallumse Molen. 

 14.00 uur: Een drie uur durende smokkeltocht langs de Berkel met een 'goed gebekte' gids 

en een tussenstop bij het bezoekerscentrum Zwillbrock (incl. film) en bij een kerkje met de bijnaam 

'de barokke parel van het Munsterland'.   

 17.00 uur: Terug bij het Muldershuis, bij goed weer op het terras langs de Berkel, met 

Aperitief en een 3-gangen diner, bestaande uit: soep vooraf met oerbrood van de Mallumse Molen, 

hoofdgerecht van gegaarde sukade met bijgerechten en tiramisu en/of koffie na. 

 19.15 uur: Vertrek huiswaarts. 

 21.15 uur (omstr.): Thuiskomst. 

 

Kosten voor deze reis: €  62,00 p.p.    

U hoeft geen geld mee te nemen, omdat na de inschrijving het geld bij de bank moet worden 

overgemaakt vóór 1 juni 2017. 

 Overmaken op rekening van: KBO-Goirle (IBAN) NL21 RABO 0116805137  

Met vermelding van : uw naam en ‘DAGREIS EIBERGEN 22 JUNI 2017’ 

 

Inschrijfdatum/tijd:  

donderdag 11 mei 2017, van 10.00-10.15 uur,  in de Foyer CC Jan van Besouw. 

 

-LEDENPAS + onderstaand strookje, ingevuld, meebrengen s.v.p.  

-Aanspreekpunt is Wil Kap, tel.nr. 013-5345025 

 

 

Inschrijfstrook dagreis Eibergen 22 juni 2017 

 

1) NAAM:     TEL.NR.:    LEDENPASNR.:  

 

ADRES:  

POSTCODE: 

PLAATS: 

 

 

2) NAAM:     TEL.NR.:    LEDENPASNR.:  

 

ADRES:  

POSTCODE: 

PLAATS: 

 

NB.  Schrijft u ook voor een tweede persoon in, dan ook alle gegevens van die persoon noteren. 


