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Samen uit dineren 
 

Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017 gaan we dineren bij DE BOSCHKENS, 

Tilburgseweg 155 in Goirle. Zoals gebruikelijk gaan we daar weer asperges eten.  

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 8 mei 2017 t/m vrijdag 12 mei 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. 

 

 

Bezoek aan de naturentuin, dinsdag 6 juni 2017 

 

Op de derde Pinksterdag organiseert de 

Kenniskring een bezoek aan de Naturentuin op 

Nieuwkerk; ruimte voor natuur en 

kennismaken met ecologisch tuinieren. 
 
De Kenniskring organiseerde eerder kennis-

onderwerpen. Als KBO’er kon u daarmee 

geïnformeerd  blijven over nieuwe 

ontwikkelingen of geschiedkundige 

maatschappelijk gebeurtenissen. Ter afsluiting 

van dit seizoen nu ruimte voor de natuur, en 

wel in het bijzonder informatie over ecologisch 

tuinieren. 

We bezoeken De naturentuin, een ecologische 

belevingstuin, gelegen aan de bosrand, 

midden in de natuur, naast het klooster van 

Nieuwkerk. 
 
Vijf jaar geleden begon Anneke Scholte, die 

ons een rondleiding zal geven, met de 

ontwikkeling van deze bijzondere tuin. Samen 

met vele vrijwilligers bouwde zij in 5 jaar de 

tuin uit tot een paradijs voor planten en 

dieren.  

De tuin is verdeeld in diverse segmenten. Zo 

is er een moestuin, een kruidenhoek, een 

bessenkooi, een 

bijenbloemenberg en 

nog veel meer. 

Graag laat zij ons zien 

hoe de natuur haar 

werk kan doen zonder 

gebruik van gif of 

kunstmest en zonder 

extra bewateren. 

Anneke Scholte kreeg de liefde voor tuinieren 

van thuis uit mee. Van kleins af aan boeide 

haar de plantjes en diertjes in de natuur. Ze 

had daarna een moestuin en de laatste 20 jaar 

werkt ze mee aan tal van projecten, die tot 

doel hebben mensen in contact te brengen 

met de natuur. 
 
Wilt u deelnemen geef u dan op bij de 

kenniskring per mail via 

kbo.kenniskring@gmail.com en u krijgt altijd 

antwoord of er nog ruimte is om mee te gaan. 

Vanwege het karakter van de excursie kunnen 

er maximaal 25 KBO leden of aspirant leden 

meedoen. De kosten bedragen inclusief 

entree, ontvangst (koffie en gebak) en 

rondleiding nu € 9,00 p.p. 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 
      5051 SP Goirle   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi3_KSKtbXTAhXHZ1AKHaXiAsAQjRwIBw&url=http://www.supermarktaanbiedingen.com/aanbieding/hollandse-asperges-500-gram&psig=AFQjCNEvlnwL8X27h4dEyLjqci2lWczEZg&ust=1492859475431106&cad=rjt
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.naturentuingoirle.nl/content/17800/company/clnt/banner_Naturentuin_Goirle_1.png?_%3D1032015140237%26width%3D200%26height%3D200%26scale%3Dboth%26crop%3Dauto&imgrefurl=http://www.naturentuingoirle.nl/&docid=1VufRhBa5oy9yM&tbnid=SANSWrPp7zJHgM:&vet=10ahUKEwifqryt1bfTAhUJZlAKHSfGBPcQMwhNKCAwIA..i&w=200&h=200&bih=750&biw=1440&q=naturentuin nieuwkerk&ved=0ahUKEwifqryt1bfTAhUJZlAKHSfGBPcQMwhNKCAwIA&iact=mrc&uact=8
mailto:jpvdwal@home.nl
mailto:jolvandoremalen@home.nl
mailto:kbo.kenniskring@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/
http://www.kbo-goirle.nl/


________________________________________________________________________________ 
24-4-2017 by:CG/JH                                                                                                                Blz. 2 van 4 

KBO Kenniskring: een geschiedkundige lezing 
 
Maandag 8 mei geeft Jan van Eijck (Heemkundige en GGD-arts) een lezing over twee crimes 

passionnels die zich in de negentiende eeuw in onze regio hebben afgespeeld.  

Hij vertelt over de rechtsgang uit die tijd en over de betrouwbaarheid van de verhalen in de 

volksmond. De betekenis van het brandmerken in 1848 en vijftien jaar tuchtstraf in de gevangenis 

van Leeuwarden in 1872 komt aan de orde. 

Niet alleen de toenmalige rechtsgang is wetenswaardig maar ook hoe secuur de bewijsvoering  

verliep rond 1850 is interessant om te horen. De gerechtelijke lijkschouw gebeurde ter plaatse in 

het dorp. Op boeiende wijze verduidelijkt Jan van Eijck deze gebeurtenissen en werkwijze van de 

rechtsorde tijdens de lezing op: 

 8 mei a.s.  

 van 14.00 tot 16.00 uur  

 in lokaal 1.10 van het CC Jan van Besouw 

Onze Kenniskring handhaaft ook bij deze lezing de afspraak dat maximaal 45 KBO leden kunnen 

deelnemen. Daarmee  blijft het mogelijk om vragen te stellen en betrokken mee te doen rond dit 

onderwerp. De kosten zijn € 6,00 inclusief een kopje koffie of thee (Betalen bij binnenkomst, graag 

gepast.). Heeft u belangstelling, geef je dan op via kbo.kenniskring@gmail.com.  

 

 

Nog enkele plaatsen vrij voor de culturele stedentrip naar Haarlem !! 

 

Woensdag 10 mei vindt de Stedentrip naar Haarlem plaats. In deze 

stad is het oude stadscentrum erg fraai. Maar daarnaast ook de St 

Bavo, de oude gotische kathedraal, waarvan de bouwperiode is van 

1370 tot 1520 is zeer de moeite waard voor een bezichtiging. Ze 

kende een bouwperiode van 150 jaar die onder leiding stond van 

verschillende bouwmeesters. Ondanks dit vertoont de kerk toch een 

eenheid van gotische stijl. Ook opvallend is het ontbreken van de 

luchtbogen terwijl de aanzetten wel aanwezig zijn. De bogen konden 

vervallen omdat men de zware stenen gewelfconstructie verving door 

hout. Misschien omdat de bouwers het risico van deze zware 

constructies op de slappe onbetrouwbare bodem niet aan durfde of juist omdat de bekendheid met 

de scheepsbouw toentertijd, heeft geleid tot dit aparte Hollandse kerkinterieur. 
 
Vertrek woensdagmorgen 10 mei vanaf Parkeerplaats Waterspoor om 8.15 uur en u bent terug in 

Goirle rond 18.15 uur. Koffie/Thee en gebak bij aankomst en dan is er een Hofjes wandeling gepland 

door Haarlem en bezoekt u deze Grote Sint-Bavokerk. Na lunch op eigen gelegenheid hebt u de 

mogelijkheid in Haarlem rond te kijken of juist het stadscentrum rustig door te wandelen. 
 
Deelname prijs voor de gehele dag en de reis is slechts € 32,00. De KBO regelt de collectieve 

reisverzekering. 
 
Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij. Hebt u hiervoor nog belangstelling, neem dan contact op 

met  Ivonne Vervoort 013-5348891 of  06-50413189 voor de inschrijving e.o. voor nadere 

informatie. 

 

 

Herinnering inschrijving Dagreis :  Smokkel- en 

commiezenroute langs de Berkel, omgeving Eibergen op 

Donderdag, 22 juni 2017 

 
 

<< Zie inschrijving/programma in uw nieuwsbrief van april 2017  
of via onze webpagina www.kbo-goirle.nl   >> 

 

 

 Inschrijfdatum/tijd:  

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

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

Betalen na de inschrijving op rekening van KBO-Goirle (IBAN) NL21 RABO 0116805137  

Onder vermelding van : uw naam en ‘Dagreis Eibergen 22 juni 2017’  
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Een uitnodiging voor een gesprek met 80, 85 en 90 jarige … 
 
Alle zelfstandig wonende 80- 85- en 90-jarige senioren ontvingen afgelopen weken, of krijgen de 

komende weken, een brief in de bus. Sommige ouderen in die groep worden gebeld. Het betreft een 

uitnodiging voor een gesprek met één van de ruim tien Vrijwillige Ouderadviseurs van de KBO. Het 

is een uitnodiging voor een gesprek over hun woonsituatie en over in hoeverre zij zich nog 

zelfstandig zijn of kunnen zijn.  
 
De bedoeling van het gesprek is hen te helpen, als het nodig is, de weg te vinden naar 

voorzieningen en diensten binnen de gemeente. De gesprekken kunnen preventief zijn, maar als het 

nodig is verwijzen de Vrijwillige Ouderadviseurs naar instanties voor hulp. Met name bieden zij een 

overzicht van activiteiten die de ouderen in staat stelt zo goed mogelijk te blijven functioneren. Ze 

hebben een map bij zich met alle informatie.  

Voorzitter van deze VOA werkgroep bij de KBO is Johan van Dijk. Voor nadere informatie kunt u 

contact met hem opnemen via tel. 013-5342411. 

 

 

TAPTOE als ouverture voor het Jubileumconcert ... 

 

Seniorenorkest Hart van Brabant bestaat tien jaar. Ter ere van dit 

jubileum is er op zaterdag 13 mei 2017 om 20.00 uur een concert 

o.l.v. dirigent Nico Haneveld in het CC Jan van Besouw te Goirle . Het 

jubileumconcert vindt plaats in samenwerking met het Vrijwillige 

Fanfarekorps der Genie o.l.v. kapelmeester Peter Poel. Zij bestaan 20 

jaar. De twee orkesten maken er een feestelijk concert van. Waarbij 

het Seniorenorkest optreedt voor de pauze en het Genie-orkest na de 

pauze met o.a. muziekstukken als de "Bolero van Ravel", de "Suite 

from Miss Saigon" en de "West-side Story". 

Het Seniorenorkest Hart van Brabant begint het jubileumconcert met een zeer gevarieerd 

programma. Marsmuziek natuurlijk omdat die stijl onafscheidelijk verbonden is met de 

harmoniemuziek, maar ook muziek van  grote componisten.  Zij schrikken niet terug van 

muziekstukken als "Opera favorites", "Once upon a time in the West" en de Spaanse "Arena".                                                                                        
 
Het Fanfarekorps der Genie zet op 13 mei om 15.00 uur op en om het Kloosterplein, voorafgaande 

aan het concert, een STREETPARADE neer  die zijn weerga in Goirle niet kent. In gala uniformen 

wordt met militaire precisie een muzikale show verzorgd  die  een lust is voor  oog en oor van elke 

toeschouwer. Deze kleine taptoe is voor iedereen gratis toegankelijk. 
 
Een muzikaal dagje,  met maar liefst drie kleuren : een wervelende show in de openlucht  , een 

concert  uit de hoogste klasse van de harmoniemuziek en een concert van eigen bodem.  

 

 

Scootmobiel dag 
 
U heeft zich opgegeven voor de scootmobieldag op donderdag 18 mei 2017.  
Deelnemers uit Riel vertrekken om 09.45 uur bij de Kerk in Riel en worden vergezeld  naar de 
lokatie bij VOAB.  
Wij verwachten alle deelnemers om 9.30 uur bij de kantine van de voetbalvereniging VOAB , op de 
hoek van de Spoorbaan 45 en de W. Rotherlaan in Goirle.  
Bij aankomst wordt u ingedeeld in groep 1 of groep 2. We eindigen deze dag weer bij VOAB in Goirle 
waar u een certificaat overhandigt krijgt. 
 
Een paar praktische mededelingen: 

1. We rekenen erop dat u op tijd  aanwezig bent en verzoeken u als u onverhoopt niet kunt, dit 

voor dinsdag 16 mei aan ons door te geven op tel. 013-5349191 (Tessa Steennis-Molenaar) 

2. Wij zorgen om 12.30 uur voor een lunch en uiteraard verder op die dag ook voor koffie en 

thee. Dit zit bij de deelnemersprijs inbegrepen. Frisdrank moet u zelf betalen. 

3. Uw scootmobiel moet WA verzekerd zijn (normaal gesproken is dat al het geval) en ook uzelf 

moet voor WA en ongevallen verzekerd zijn. 

 

Namens de werkgroep Scootmobieldag, Tessa Steennis-Molenaar (ContourdeTwern) 
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Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 5 juni 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 7 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten hen van harte 

welkom. 
 
 Overledenen 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 6/7 ~ juni 2017 
 
Deze verschijnt samen met het blad ONS vanaf 12 juni 2017.  

Kopij graag aanleveren uiterlijk 31 mei 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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