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Samen uit dineren 
 
Op dinsdag 24 en woensdag 25 januari 2017 gaan we 

dineren bij Brownies en Downies, 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: De voorinschrijving is met ingang van 1 januari komen te vervallen!! 

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

inschrijven vanaf maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR !!  ~  De 5-Daagse reis naar Rijs in FRIESLAND   

Van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 
 
In het zuidwesten van de provincie Friesland, midden tussen de Friese meren ligt het zogenaamde 

Gaasterland. We logeren in Hotel Gaasterland in onze verblijfplaats Rijs, vlakbij het IJsselmeer 

tussen Stavoren en Lemmer. Op de heenreis zullen we lunchen in Urk. Verder maken we een 

rondvaart over het Sneekermeer en bezoeken we twee museums. 

Een midweek om naar uit te kijken. 
 
Wat zijn de kosten van deze reis? 
 
Wij hebben de beschikking over: 

30 - 1 persoons-kamers en  

15 – 2 persoons-kamers. 
 

Een 2 persoons- kamer kost: pp. 390 Euro 

Een 1 persoons- kamer kost: pp. 440 Euro 

 
De kamers zijn voorzien van telefoon-radio-televisie en badkamer met toilet. Het hotel heeft een lift. 

De verzorging is op basis van “alles inclusief” (logies-ontbijt-lunch-dinerbuffet) en de drankjes zijn 

van 18.00u tot 22.00u gratis. De gehele dag gratis koffie-thee en chocolademelk. 
 

Voor informatie bel Ger en Henriëtte Hehemann- Spierings, 013-5344190 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 
      5051 SP Goirle   

KBO-Goirle wenst u  een geweldig nieuwjaar 

Waarin u kunt genieten van onze activiteiten 

Gezond, gelukkig en met elkaar 

Deelnemen aan onze festiviteiten. 
 
Graag faciliteren wij uw wensen 

Het bieden van hulp waar zo nodig 

Tenslotte zijn we allemaal mensen 

En samenwerken is nooit overbodig. 

Het Bestuur 
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Toneelstuk ‘Leven in 3 dagdelen’ 
 

Op dinsdag 17 januari om 19.30 uur speelt toneelgezelschap 'De Eenakter' uit Hapert in CC Jan 

van Besouw het toneelstuk 'Leven in 3 dagdelen', geregisseerd door Rita Scheelen. Het is een 

aangrijpende en soms heftige uitvoering over een echtpaar waarvan een van de partners aan het 

dementeren is. U krijgt een beeld van wat er allemaal kan gebeuren met een dementerende 

persoon en wat dit teweeg kan brengen in de directe omgeving. Na de voorstelling is er 

gelegenheid door te praten onder begeleiding van beide dementie-consulentes die in Goirle en 

Riel werkzaam zijn. 

De voorstelling is gratis en duurt 50 tot 55 minuten.  

Kaarten kunt u bestellen bij bianca.biemans@goirle.nl. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en dit 

kan tot 14 januari 2017. 

Het is een voorstelling die zeer de moeite waard is. We hopen dan ook u op deze avond te mogen 

begroeten.  
*Deze avond wordt u aangeboden door de gemeente Goirle in het kader van de Dementievriendelijke 
Gemeenschap Goirle en Riel. 

 

 

Senioren Expo  ~  Dé Beurs voor de 50+ in Brabant 
 
De 15de editie van de Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 10 t/m zondag 15 januari 2017 in 

het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.  

Voor meer informatie kijk op www.seniorenexpo.nl  

 

 

In februari 2017 starten de computercursussen! 
 
KBO Goirle verzorgt al sinds jaar en dag cursussen voor computer en iPad. 
Deze worden gegeven bij wijkcentrum de Wildacker te Goirle.(Let wel: 't cursuslokaal is op de 1e 
verdieping en alleen via de trap te bereiken) 
 
Alle cursussen bestaan uit meerdere lessen. 
Die duren één dagdeel (09.30 – 12.00 uur of 13.30 – 16.00 uur) en worden gegeven van maandag 
tot en met vrijdag, afhankelijk van de cursus en de docent. 
 
Cursusaanbod 
KBO Goirle verzorgt de navolgende cursussen:  

 basiscursus Windows 10 
 cursus omgaan met de iPad 

 
Aanmeldingen 
De voorjaarscursussen zijn in februari 2017. 
Aanmeldingen moeten vóór 31 januari 2017 binnen zijn. Aanmeldingen ná die datum kunnen niet 
meer worden verwerkt voor de voorjaarscursus! 
Alle cursussen worden gegeven onder het motto “vol is vol” en bij voldoende deelnemers. 
Iedereen kan aan de cursussen deelnemen. Niet KBO-leden betalen wel inschrijfgeld. 
 
Via onderstaand adres is geheel vrijblijvend een folder verkrijgbaar met daarin uitgebreide 
informatie over alle cursussen, alsmede een inschrijfformulier waarop de kosten staan vermeld. 
Folder en inschrijfformulier worden bij voorkeur digitaal verstrekt. 
Indien men geen E-mail adres heeft, of hier nog niet mee kan werken, dan worden folder en 
inschrijfformulier uiteraard via de post verzonden. 
 
Namens KBO-Goirle: Jim Rosenau, E-mail: kbogoirlevorming@gmail.com 

 
 

Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 6 februari 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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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. 

* Mevr. W. van El-Vonk   * Dhr. H.H.M. de Brouwer   * Mevr. J.C.C. van Puijenbroek-van Dun 

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

 

 

In Memoriam ~ Huub de Brouwer is 10 december op 77 jarige leeftijd overleden 
 
Vorige maand was het volop in het nieuws; het touwtje dat niet meer uit de brievenbus 

hangt, voorbeeld van de open sociale samenleving van toen.   

Als ik denk aan Huub de Brouwer, ging hij een flinke stap verder. Bij Huub was geen 

touwtje nodig, bij hem moest je maar achterom komen. En niet alleen in de Bergstraat 

waar hij woonde, ook op zijn vorige woonadres in Goirle was dat de weg als je hem 

nodig had of iets wilde vragen. Dat typeerde Huub in sterke mate. 

Bij de KBO was hij de laatste jaren kartrekker van de gespreksgroep Levensbeschouwing. Huub 

besefte dat veel senioren evenwicht zochten na het veranderen van de kerk, of soms het wegvallen 

van het geloof en de veranderingen in de maatschappij. Constructief er mee omgaan betekende 

volgens hem niet je terugtrekken in rancune, maar op tijd de weg zoeken naar hoe je omgaat met 

levensvragen en die veranderende wereld. Hij coördineerde de groep die maandelijks bij elkaar 

komt, om samen naar dat evenwicht te zoeken. 

Huub heeft in zijn werkzame leven gewerkt als maatschappelijk werker. Na die periode heeft hij 

vanuit dezelfde drive binnen de KBO een rol vervuld, waarbij het welzijn van de medemens voorop 

staat. 

Kenmerkend aan hem waren behalve een grote mate van medemenselijkheid, zijn loyaliteit en 

respect, zijn levenslust en zijn aanstekelijke lach.  

Wij wensen zijn vrouw Mien, en zijn familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies van hem. 
 
Namens het bestuur van KBO-Goirle, Feliks de Vroomen 

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 2~2017 
 
Deze verschijnt samen met het blad ONS vanaf 6 februari 2017.  

Kopij graag aanleveren uiterlijk 25 januari 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. 

 
 
 
 

Zie achterzijde Kortingsaanbod voor leden KBO-Goirle: theaterseizoen 2017 
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Kortingsaanbod voor leden van  KBO-Goirle - Theaterseizoen 2017 CC Jan van Besouw 
 
Spelregels: max. 2 kaarten met korting per KBO-lid. Kaarten met korting zijn alleen verkrijgbaar aan de 
theaterkassa van CC Jan van Besouw op vertoon van uw KBO-pas. Op al aangeschafte kaarten kan geen 

korting meer worden verstrekt. Openingstijden theaterkassa: woensdag, donderdag en vrijdag van 
15.00 – 18.00 uur en op alle voorstellingsdagen één uur voor aanvang van de voorstelling. 
 

2017 Zondag 22 
januari 

15.00 
uur 

Paaz (try-out)  
Naar het verhaal van Mirthe van der Meer 

€ 15,00 € 14,00 

Zondag 5 
februari 

15.00 
uur 

Joris Linssen & Caramba 
Serenade 

€ 19,50 € 18,00 

Zaterdag 11 
februari 

20.30 
uur 

Jenny Arean & Marijn Brouwers € 25,00 € 22,00 

Zondag 12 
februari 

15.00 
uur 

Komedie Compagnie 
Boeing-Boeing 

€ 23,50 € 20,00 

zaterdag 21 
januari 

20.30 
uur 

Leon van der Zanden 
Supergewoon 

€ 17,50 € 16,00 

vrijdag 10 
maart 

20.30 
uur 

Gerard van Maasakkers & Frank Cools 
Maar liefje, nu heb je geen voetjes 

€ 21,00 € 19,00 

zaterdag 25 

maart 

20.30 

uur 

Vuile Huichelaar 

De vijfde van… 

€ 18,50 € 17,00 

zaterdag 25 
maart 

21.00 
uur 

Jeroen van Veen 
Philip Glass Recital 

€ 17,50 € 15,00 

vrijdag 14 
maart 

20.30 
uur 

De Dutch Don’t Dance Division 
Ballet Blue 

€ 15,00 € 14,00 

vrijdag 21 
april 

20.30 
uur 

Esther Apituley & Leny Breederveld 
Bach & Bleekwater 

€ 22,00 € 18,00 

Zondag 21 

mei 

15.00 

uur 

René van Kooten 

Something so real 

€ 19,00 € 16,00 

 
 

 
 

 


