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Samen uit dineren JUNI en JULI !! 

 

 Op dinsdag 20 en woensdag 21 juni 

2017 gaan we Italiaans eten bij Casa di 

Renzo, Tilburgseweg 32.  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.  

 Op dinsdag 25 en woensdag 26 juli 

2017 gaan we lunchen bij de Eetkamer, 

Tilburgseweg 34. Vanaf 12.00 uur bent u 

van harte welkom en de lunch start vanaf 

12.30 uur. De kosten zijn  € 15,50 exclusief 

de door u gebruikte drankjes.  

 

Wijze van aanmelden:  

U kunt zich voor beide etentjes inschrijven vanaf maandag 12 juni 2017 t/m zaterdag 17 juni 

2017, door (bij voorkeur) te mailen of te bellen naar:  

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

of bellen naar tel.nr. 013-8220129. 

 voor de woensdag 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 aangeven voor welke maand(en) u reserveert, uw naam en 

telefoonnummer én de andere namen voor wie u reserveert én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar 

vlees of vis. Wanneer u niets meer van ons hoort is uw naam (of namen) genoteerd. Mochten de 

etentjes 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. 

 

 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 3 juli en 7 augustus 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. 

 

 

 

 

Zomerstop KBO Activiteiten 2017 / Zomervakantie 
 
Gedurende de zomervakantie sluit  

 CC Jan v Besouwhuis de deuren van: 24 juli t/m 20 augustus  

 De Wildacker van: 17 juli t/m 20 augustus 

 en De Deel is dicht van: 17 juli t/m 27 augustus  

Buiten activiteiten en activiteiten op andere locaties gaan tijdens 

de vakantie gewoon door volgens schema. Voor eventuele vragen 

kunt u contact opnemen met de kartrekker van uw activiteit. 
 
Schoolvakantie zuid: 15 juli ~ 27 augustus 2017 

Bouwvak zuid:          31 juli ~ 18 augustus 2017 

 

De redactie wenst u een hele prettige en zonnige vakantie toe.  

 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Meer Beweging voor Ouderen bij KBO 

 

Na de vakantieperiode gaat de organisatie van het MBVO (meer bewegen voor 

ouderen) onder KBO-Goirle vallen.  De groepen die in Goirle actief zijn, zijn de 

volksdansgroep en twee gymnastiekgroepen. Hiermee breidt KBO-Goirle haar 

activiteiten weer verder uit. Onze collega’s in Riel doen hetzelfde in het 

‘Rielse’.  
 
De KBO wil naast haar eigen sportieve activiteiten, ook energie steken in de 

groepen voor ouderen die samen bewegen. De MBVO-groepen. 

Uit onderzoek blijkt dat ‘bewegende’ of  ‘sportende’ senioren zich gezonder en beter voelen in hun 

omgeving. Daarom is het altijd belangrijk goed voor lichaam en geest te zorgen.  
 
Voorlopig zijn er deze drie groepen, maar graag vermelden wij dat we reclame gaan maken om  

gezellig mee te komen doen. En wie weet welke plannen voor meerdere activiteiten op tafel komen in 

het komend seizoen, of welke ideeën er vanuit Goirle naar ons toe komen?! 
 
De huidige groepen- volksdansers en ouderen gymnastiek- blijven zelfstandig. Ze blijven werken met 

de gediplomeerde docenten zoals ze nu doen. De tijden en de ruimtes blijven ook zoals vanouds.  
 
De docenten kennen natuurlijk hun vakantieperiode. U kunt in juni nog wel gaan kijken bij: 

 Het volksdansen op maandag in de Gulden Akker van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

 De gymnastiekgroepen in de Vendelierhof op woensdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur en 

van 11.00 uur tot 12.00 uur.  

Als het u bevalt kunt u vanaf september 2017 mee gaan doen.  
 
 
 
 
 
Extra herinnering inschrijving Dagreis :   
 
Smokkel- en commiezenroute langs de Berkel,  

omgeving Eibergen op Donderdag, 22 juni 2017 
 
De organisatie van de Dagreis laat weten dat er nog een tiental 

plaatsen vrij zijn in de bus.  

Wanneer u zich snel aanmeldt maakt u nog kans mee te 

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

Overmaken op rekening van: KBO Goirle (IBAN) NL21 RABO 0116805137, met vermelding 'Dagreis'. 
 
– Aanmelden bij Mw. Wil Kap, tel.nr. 013–5345025 
 

 

 

 

 

 

 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 8 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten hen van harte 

welkom. 
 
 Overledenen 

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

*    J.E.M. van Gorp-van de Ven 

*    N. Donders-Wijffels 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 8  = Augustus 2017 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 7 augustus 2017 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 26 juli 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. 

 

 

** Digitale Nieuwsbrief:  
 
Als u de nieuwsbrief eerder wilt lezen dan op bovengenoemde 

bezorgdatum, kijk dan op onze webpagina www.kbo-goirle.nl . 

De redactie streeft er naar in het weekend van 5 augustus deze brief 

digitaal voor u klaar te hebben staan.  
 

Wilt u een bericht hierover ontvangen, stuur een e-mailtje naar het Secretariaat kbogoirle@gmail.com 

onder vermelding van uw naam + kbo lidnummer + “notificatie digitale nieuwsbrief”. 

Meer hoeft u niet te doen. Wij sturen u dan elke maand tijdig een emailbericht met een link naar de 

nieuwsbrief op onze webpagina www.kbo-goirle.nl .  
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