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Samen uit dineren  
 
Op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus  2017 gaan we dineren bij 

BISTRO 52, aan de Dorpsstraat te 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:  

U kunt zich inschrijven vanaf maandag 14 augustus 2017 t/m vrijdag 18 

augustus  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 voor Jeu de Boules spelers !! 
 

Wilt u een activiteit beoefenen in de buitenlucht en als het even meezit met een zonnetje op uw 

gezicht, dan is Jeu de Boules spelen precies wat u zoekt !!! 

KBO-Goirle biedt u deze leuke sportieve activiteit aan op dinsdag- en donderdag middag. Op de 

dinsdagmiddag is de baan redelijk bezet maar op donderdagmiddag zijn er nog spelers welkom. 

Wilt u zich opgeven voor de donderdagmiddag of wilt u nadere inlichtingen, neem contact op met  

Wil Uijens, tel. 013-5345959 of 06-17883501.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Beste allemaal, leden van “ons KBO” Goirle 
 

Bij de laatste algemene ledenvergadering eind maart 
2017 heb ik me als persoon aan de aanwezigen leden 

gepresenteerd en aangegeven dat ik de komende 

jaren me als  voorzitter in de organisatie wil 
opstellen en functioneren.  

De vergadering heeft dit met een formele stemming 
goed bevonden en aldus geschiedde en werd ik begin 

april voorzitter van de grootste vereniging in Goirle 
“het KBO”. 
 
Omdat ik vanuit mijn andere maatschappelijke 

functies zaken af moest wikkelen om voldoende tijd 
te kunnen besteden aan mijn nieuwe job, ben ik pas 

na half mei me echt in detail  gaan verdiepen in een 
omvangrijk scala aan activiteiten binnen de 

organisatie en ben een hele rits aan organisaties van 

buiten onze eigen groep tegengekomen waar weer 
verbanden liggen die nodig zijn om zaken te kunnen 

organiseren voor de leden van KBO-Goirle. 
Een woud van informatie in de vorm van verslagen, 

afspraken en contracten en ik zag door de bomen het 
bos niet meer op een aantal punten. 

Maarrrrrrrrr de zittende bestuursleden en voorop 

Feliks onze secretaris ( een lopend archief wat 
betreft historie en kennis van de materie) hebben 

geduldig steeds maar weer mijn vragen en 
opmerkingen aangehoord en daarna  voor mij de 

juiste inzichtelijke informatie aangedragen zodat ik 

het meende te begrijpen maar soms toch nog moest 
concluderen dat het niet helder voor me was. 
  
In mijn kennismakingscontacten met de buitenwacht 
wist o.a. de directeur van KBO-Brabant Wilma 

Schrover me fijntjes te vertellen: “Reken maar op 
een kalenderjaar voor je redelijk alle in en outs kent 

en een plaats weet te geven”. 

We zijn nu drie maanden verder en ik denk dat ze 
gelijk krijgt! Het is complex; complex in variatie van 

activiteiten, complex in regelgeving, complex in de 
maatschappelijke geleding van onze ledenbestand 

etc. etc. 
 
Voor mij betekent het nu: je er in vast bijten en 
eigen maken! 

Door onderdeel voor onderdeel onder de loupe te 
nemen en verbanden te leggen kom je ook tot de 

conclusie dat er vele wegen naar Rome leiden en dat 
het nu de kunst is de juiste te kiezen die voor jullie 

als leden helder is en voor ons als bestuur natuurlijk 

ook. Zo simpel mogelijk en uiteraard met zo weinig 
mogelijk kosten want een bijkomende factor is 

natuurlijk ook dat onze overheid niet scheutig is met 
uitgeven en jullie als lid houden ook graag de hand 

op de knip. 
 
We hebben in mijn beleving een schitterend team 
van bestuurders, bestaande uit zes oude rotten in 

deze materie en drie nieuwelingen waaronder 
ondergetekende die nog gedeeltelijk op het paard 

gezet moeten worden.  
Allen met kwaliteit en vaardigheden in de diversen 

onderdelen waar jullie als leden gebruik van kunnen 

maken en die daarnaast ook een heel belangrijk ding 
voor ogen hebben: een goed functionerende en 

budgettair kostendekkende afdeling in Goirle van 
KBO Brabant. 

Het zal jullie duidelijk zijn dat deze negen 
bestuurders het niet lukt om alle ongeveer 45 

activiteiten die we op dit moment hebben tot in detail 

te regelen. Gelukkig zijn er een groot aantal van 
jullie die  periodiek en op toerbeurt betreffende 

bestuurder en het totale bestuur willen ondersteunen 
en werk uit handen nemen en daar zijn wij dan ook 

heel erg blij mee. 
Ook staat de deur open bij de gemeente, 

zorginstellingen, Thebe, professionele sociale 

instellingen etc. waar we gevraagd en ongevraagd 
voor advies en ondersteuning terecht kunnen.   

Op deze manier krijgen we een grote saamhorige 
familie die plezierig door het leven wil gaan binnen 

zijn of haar privé situatie met  leuke activiteiten 

vanuit het lidmaatschap van de KBO en daarnaast 
ook met aandacht voor een ander in onze 

maatschappij. 
 
Op dit moment is het zomer en het geeft ons de 

gelegenheid op vakantie te gaan maar ook om orde 
op zaken te stellen en voorbereidingen te treffen 

voor het nieuwe seizoen wat in september weer van 

start gaat. 
 
Wij als bestuur gaan een aantal zaken wat duidelijker 

stellen met onderlinge verantwoordelijkheden  in 
organisatie structuur, in financiën in het voortraject, 

en in uitvoering en nazorg. 

De lijnen binnen de besluitvorming van Dagelijks 
bestuur naar Algemeen bestuur en naar het 

individueel bestuurslid worden daardoor  duidelijker. 
Ook de mensen in het veld die zo bereidwillig zijn 

ons als bestuurder te ondersteunen moeten de juiste 
weg kunnen vinden en bewandelen, geïnformeerd 

zijn en niet voor verassingen komen te staan. 

Dit betekent ook dat de terugkoppeling naar het 
bestuur, als zijnde de beleidsmakers en bewakers, 

helder en adequaat moet zijn. 
Met bovenstaande wil ik zeker niet zeggen dat het nu 

een rotzooitje is, verre van dat,  maar soms is het 

verstandig even stil te staan, de hand in eigen 
boezem te steken en in het belang van ons allen wat 

acties uit te voeren. 
 
Op deze manier kunnen we sturen en waarmaken 

wat wij jullie als leden beloofd hebben n.l. een 
gezellige professionele club waar het goed toeven is. 
 
Genoeg gezegd, we gaan 

aan het werk! 
Namens het bestuur wens ik 

jullie een fijne start van het 
nieuwe seizoen, veel plezier 

met de activiteiten waar je 

voor ingeschreven hebt en 
als er iets is, schroom niet, 

neem contact op met ons 
secretariaat per telefoon of 

mail en er komt een reactie. 
 

Met vriendelijke groet,  

Toine van de Sande, 
Voorzitter. 
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De Dag van de Ouderen komt er weer aan …  

 

Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 29 september 

2017 van 9.30 uur tot 16.30 uur. 

 

En zoals de meeste weten wordt dit een hele 

dag vol informatie en vermaak met de nodige 

spannende momenten, plus met weer een 

gezamenlijke lunch. Vorig jaar waren er 

honderd deelnemers !! 

Wilt u weer meedoen of komt u voor de eerste 

keer, noteer dan alvast 29 september in uw 

agenda. 

Toegangskaarten zijn te koop op 

woensdagochtend 13 september en 

vrijdagochtend 15 september in de foyer 

van het CC Jan van Besouwhuis.  

De kosten dit jaar zijn weer minimaal, nu 

slechts € 6,00 voor het gehele program, 

ontvangst, lunch en afsluiting. 
 
De dag van de ouderen is op initiatief van de 

Verenigde Naties ingesteld en wordt op vele 

plaatsen gevierd. Wij bij KBO-Goirle doen dit nu 

voor het vijfde jaar. De onderdelen worden op 

een vrolijke manier aaneengeknoopt. 

Wethouder Marijo Immink en onze voorzitter 

Toine van de Sande openen de dag. En daarna 

vormt informatie over “eenzaamheid” het 

ochtendprogramma. Hiermee sluiten we aan op 

het Nederlandse initiatief “de Week tegen 

Eenzaamheid” van 21 september t/m 1 oktober 

2017.  

We gaan in op de betekenis daarvan, voor ons 

en onze omgeving, maar vooral hoe we als 

senior hiermee om kunnen gaan en welke 

mogelijkheden er bestaan om het te 

voorkomen. Eenzaamheid speelt voor iedereen 

een rol, maar het hoeft niet problematisch te 

zijn. Dat zullen we voor de middag ontdekken. 

Mieke Mes zal deze ochtend presenteren. 
 
Na de middag is er entertainment. Eerst even 

bijkomen van de lunch en weer actief worden 

via een quiz. Dan treedt verhalenverteller Cees 

Prinsen op, die ons meeneemt naar de tijd dat 

dienstmeiden een rol hadden in de gezinnen. 

Hij laat via :”de Meidenkist” voorwerpen uit die 

tijd de revue passeren en wekt regelmatig 

herkenning op van die spullen of de gewoontes, 

wat gepaard zal gaan met uw lach. 
 

In het septembernummer van 

de nieuwsbrief vindt u 

uitgebreide informatie over het 

programma. Noteer in ieder 

geval dat u als lid van de KBO-

Goirle kaarten kunt kopen, op 

13 en 15 september in het CC Jan van 

Besouwhuis en zorgt dat u de dag zelf op 29 

september ook vast vrij houdt om er bij te zijn. 

 

 

 

 

Computervaardigheid verbeteren 
 
Windows 10 is alweer ruim een jaar uitgebracht. Voor wie nog niet helemaal thuis is in het nieuwe 

besturingssysteem organiseert KBO-Goirle een computercursus. 
 
De cursus omvat basiskennis over Windows 10, e-mail, internet en Windows Verkenner. Ook meer 

geavanceerde onderwerpen als het beveiligen van Windows, een back-up maken en fotobewerking 

worden besproken. Daarnaast komen Skype en Facebook ook aan bod. 

 

In september is de start van de computercursus 

gepland. Voor informatie kunt u terecht op het 

volgende e-mailadres: 

kbogoirlevorming@gmail.com  

 

 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek …  
 
Op maandag 4 september 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. 
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Korte cursus sterrenkunde bij KBO Kenniskring in september …  
 
Na zijn succesvolle lezing over “Zwarte gaten in ons universum”, presenteert Ton Spaninks, in het CC 

JvBesouwhuis op vier maandagmiddagen de cursus Sterrenkunde.  

De cursus is toegankelijk voor KBO-leden. Deelname aan de cursus is wel beperkt, zodat u alle kans 

krijgt voor het stellen van vragen.  

Komt u voor de eerste keer naar de Kenniskring, dan dient u zich eerst hier in te schrijven via 

kbo.kenniskring@gmail.com. Dit is gratis en betekent dat u in het vervolg geïnformeerd wordt over 

nieuwe initiatieven van hen. 
 
Wat gaat Ton Spaninks doen: Stap voor stap neemt hij u mee van de aarde naar de maan, de zon en 

de andere planeten in ons zonnestelsel. Daarna richt hij uw blik op het universum met zijn talloze 

sterrenstelsels en sterrenclusters. Voor menselijke begrippen zijn de aantallen en de omvang van deze 

stelsels en clusters zonder meer spectaculair te noemen.  

Er is voor deze cursus geen speciale voorkennis vereist. Ton ondersteunt zijn presentatie met 

kleurrijke beelden en de cursus biedt alle ruimte voor uitwisseling en discussie. 
 
Hieronder een overzicht van de cursusdata en thema’s. 

 

Cursusdag Maandag Tijd Thema 

1 11 sept. 14.00 u. – 15.30 u. Waarneming en exploratie van de ruimte 

2 18 sept. 14.00 u. – 15.30 u. Ons zonnestelsel 

3 25 sept. 14.00 u. – 15.30 u. De levenscyclus van sterren 

4 2   okt. 14.00 u. – 15.30 u. Sterrenstelsels 

 

Kosten van deze cursus van 4 bijeenkomsten:  20 Euro per persoon 

Aanmelden kan via emailadres:  kbo.kenniskring@gmail.com  

 

Onderstaand in het kort een nadere toelichting:  
 
 Maandagmiddag 1:   Waarneming en exploratie van de ruimte 

De informatie die wij over het heelal hebben, is verkregen door eeuwenlange waarnemingen. 

Aanvankelijk het blote oog, later met verschillende telescopen en in de 20s te en 21s te eeuw met 

modernere technieken. Wij gaan in op de ontwikkelingen van die astronomie.  
 
 Maandagmiddag 2:   Ons zonnestelsel 

Bij de verkenning van het heelal starten we dichtbij: maan, zon, planeten en we bekijken ook nog 

wat “restmateriaal” in ons zonnestelsel. Hoe kun je vanaf de aarde de planeten van ons 

zonnestelsel onderscheiden van andere objecten in het heelal. 
 
 Maandagmiddag 3:   De levenscyclus van sterren 

Deze middag gaat het over de wereld van de sterren. Eigenschappen en de enorme diversiteit van 

deze hemellichamen worden besproken. Er is speciale aandacht voor de levensloop van diverse 

soorten sterren. 
 
 Maandagmiddag 4:   Sterrenstelsels 

De enorme afmetingen van het heelal komen nu aan bod. Sterren en planeten maken deel uit van 

sterrenstelsels die op hun beurt weer clusters vormen. Het ontstaan en het karakter van zulke 

stelsels komt uitvoerig aan bod. 
 
Voor meer informatie neem contact op met  kbo.kenniskring@gmail.com.  

 

 

 

 
Bridge … 
 
In september a.s. beginnen weer bridgelessen zowel voor beginners als 
gevorderden. 

Ook speciale conventie lessen zijn mogelijk. In de zomermaanden zijn er 

oefenmiddagen op maandagmiddag.  
Inlichtingen: Marian Schmitz, tel. 013-5346282 
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Meerdaagse reis KBO-Goirle naar Rijs - Hotel Gaasterland, 29 mei t/m 2 juni 2017 

 

Door: André van Uden  
 
De bus met chauffeur Ruud stond weer gereed bij de 
Guldenakker eenieder kon rustig een plaatsje zoeken 

terwijl de koffers en andere hulpmiddelen in de bus 
werden geladen. De heer Feliks de Vroomen wenste 

allen een goede reis en een fijn verblijf in Rijs toe 

namens het bestuur. We vertrokken met een oudste 
deelnemer , M. van Antwerpen 92 jaar en de jongste 

van de groep M. van Ostade 71 jaar. Evenals vorig 
jaar kregen we van Ruud veel informatie over de 

streken die we passeerden. Met name de inpoldering 
van het Ijsselmeer. 
 
Urk was de eerste aanlegplaats waar we genoten van 

de koffie en nog even gewandeld kon worden in het 
centrum. Nieuw was voor velen dat de naam Urk is 

afgeleid van de Orka. 
Vanuit Urk ging de reis verder naar Rijs, hotel 

Gaasterland. Na een hartelijk ontvangst konden de, 

mooie, ruime kamers, verkend en ingeruimd worden. 
Het diner-buffet was voortreffelijk dat gevolgd  door 

een diavoorstelling over de omgeving van Rijs. 
Zo ging de dag over in de nacht vol bliksem en 

donder die menigeen uit zijn slaap hield. 
Na het ontbijt van dinsdagochtend maakten we een 

rondreis door Gaasterland met begeleiding van gids 

Bauke (in klederdracht). Op ludieke wijze vertelde  
Bauke over de omgeving, doordrenkt met sages over 

de duivel en de boer over tabaksplanten. Ook 
chauffeur Ruud werd diverse keren op de hak 

genomen. 

‘s Middags ging het richting Bolsward voor een 
bezoek aan de bier brouwerij en whisky branderij. Na 

het dinerbuffet, dat weer voortreffelijk was, een 
voorstelling van Friese klederdracht en volksdansen. 
 
Woensdagochtend geen programma maar voor 
velen, dankzij het mooie weer, een aanleiding te 

gaan wandelen of fietsen in de omgeving. 

 

 

Het middagprogramma bracht ons naar Joure voor 

een bezoek aan het DE museum. Maar er was meer, 
o.a. zilversmeden, koperslagers en klokkenmuseum. 

Na het buffetdiner genoten we van de bingoavond 
met leuke prijsjes door het hotel geschonken. 
 
Donderdag ochtend was er geen programma maar 
Ruud had een verrassingstocht gemaakt maar wilde 

niet verklappen waar dat heen voerde. Het werd 

Stavoren. Een klein gezellig plaatsje met het 
bekende verhaal van het vrouwtje. Heel leuk om het 

weer eens te horen en het beeldje te zien. Op een 
terras (er was er maar een) ontmoetten we een KBO 

groep uit Boxmeer. We gaan na de lunch naar Sneek 

voor een rondvaart op het Sneekermeer Door het 
prachtige weer kreeg deze tocht iets extra’s, dat gold 

niet voor de schipper want in 2 uur tijd had hij 
precies 6 minuten tekst inclusief welkomst- en 

afscheidswoordje. 

’s Avonds genoten we van het kaarten en bowlen. 
 
De vrijdag breekt aan en moeten we helaas de 

koffers weer inpakken en in de loop van de middag 
gaan we dan richting Goirle. Met gemengde 

gevoelens. Heerde, een laatste stop en vrezen voor 
de vrijdag- en vakantiefiles maar die reden gelukkig 

aan de andere kant. Bijna thuis volgde nog een 

afscheidswoordje voor Henriette en Ger die na vijf 
jaar het stokje overdragen aan Hannie en Jo. Ook 

Ruud kreeg een pluim op zijn hoed gestoken. 
Ger en Henriette CHAPEAU voor het vele en goede 

werk aan deze meerdaagse reizen en Hannie en Jo 

veel succes in de toekomst. 
Tenslotte wil ik mijn tafelgenoten van deze week, 

Tonnie, Riet, Trees, Ria, Sjaan en An bedanken voor 
de prettige gesprekken en levenslessen. 

 
Bedankt alle deelnemers voor een fijne week samen 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 1 nieuw lid mogen inschrijven die wij van harte welkom heten. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgende melding ontvangen. 

*    Mevr. A. van Boxtel-Spierings 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 9  = september 2017 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 4 september 2017 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 23 augustus 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 d eels 
te plaatsen. 

 

 

** Digitale Nieuwsbrief:  
 
Als u de nieuwsbrief digitaal wilt lezen, vanaf 2 september staat deze 

op onze webpagina www.kbo-goirle.nl . Wilt u hierover een 

notificatie ontvangen, stuur ons dan een mailtje naar 

kbogoirle@gmail.com . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Informatie KBO Yoga lessen 2017/2018 

Bijlage 2: Uitnodiging/Inschrijving bezoek Breifabriek in Duitsland 
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Bijlage 1:  

 

 

YOGA - KBO Goirle 

rooster 2017/2018 

 

Aanvang van het nieuwe seizoen.  

We hopen de yoga-lessen aan te vangen op dinsdag 5 september 2017. 

 

Totaal aantal lessen 38, verdeeld over twee perioden.   

 

Het seizoen zullen we weer opdelen in 2 betalingsperioden van 2 x 19 lessen á € 66,50 euro. 

De betalingen moeten gebeuren voor de eerste les van de (nieuwe) periode (zie rooster). 

 

Voortaan moet het geld via de bank overgemaakt worden op rekening van de docente: Corrie 

Roos, IBAN: zie onder. 

 

Rooster 2017/2018 yoga. 

 

Periode 1 - 19 lessen a 3,50 € = 66,50 € 

Eerste betaling voor 5 sept. 

5, 12, 19, 26, sept; 

3, 10, 17, 24, 31, okt; 

7, 14, 21, 28, nov; 

5, 12, 19, dec; 

2, 9, 16, januari (2018). 

26 dec. tussen kerst en Nieuwjaar geen yoga i.v.m. sluiting Jan van Besouwhuis. 

 

Periode 2 - 19 lessen a 3,50 € = 66,50 € 

Betaling (2e) voor 23 jan. (2018). 

23, 30, jan; 

6, 20, 27, febr; 

6, 13, 20, 27, maart; 

3, 10, 17, 24, april; 

1, 8, 15, 22, 29, mei; 

5, juni. 

 

LET OP:  

– de betalingen moeten tijdig voor aanvang van de periode per bank overgemaakt worden op 

rekening van de docente: Corrie Roos,  IBAN: 

NL 48 ABNA 0586 0090 94, met vermelding van Yoga KBO Goirle. 

– dinsdag 13 februari geen yoga i.v.m. Carnaval. 

– verder is de lokaliteit veranderd, i.p.v. 1009 is het 1018 geworden. 

– contactpersoon KBO: Paula Baan, tel.013-5348500  
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Bijlage 2:  

 
 

UITNODIGING VOOR EEN BEZOEK 'MARCIENNE COLLECTION' 
(beter bekend als de breifabriek) 

 
Op donderdag 21 september 2017 gaan we, bij genoeg deelname, van 15.00 – 17.30 
uur, een bezoek brengen bij 'Marcienne Collection' te Heinsberg-Kirchhoven (D). 
 
Eigen ontwerp en eigen productie. 

Zij ontwerpen en produceren speciaal voor de vrouw van nu, een eigen, vlotte, modische 
collectie t/m maat 54. 
– truien – vesten – tops – rokken – jurken – jeans – pantalons – sjaals – modesieraden –  t-shirts –  

 

In het middelpunt van hun collectie staat 'knitwear' oftewel verrassende breimode. 
Er wordt een modeprogramma aangeboden, beginnende met koffie en een leuke live 

modeshow tot en met een kijkje achter de schermen, zodat het alles tot een gezellige 
belevenis wordt. 

 
KOSTEN: 
De kosten beperken zich tot het busvervoer, ten bedrage van 9,00 euro per persoon. 

 
VERTREK: 

We vertrekken om 13.00 uur met de bus, opstapplaats 'De Gulden Akker'.  
Thuiskomst tussen 19.30 en 20.00 uur. 
Vergeet vooral niet een boterham mee te nemen voor de terugreis en denk ook aan uw 

ID-kaart.  
 

INSCHRIJVING/BETALING: 
Inschrijving en betaling is op donderdag 7 september 2017 om 10.00 uur in het Jan van 
Besouwhuis. 
 
-Aanspreekpunt is mw. Wil Kap, tel.nr. 013-5345025 

 
 
Invulstrook: 

 
NAAM:     TEL.NR.:             LEDENPASNR.:  

 
 

ADRES + POSTCODE/PLAATS:    
 
 

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

 

 

 
 


