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Samen uit dineren  
 
Op dinsdag 24 en woensdag 25 oktober 2017 gaan we dineren bij Tang’s Garden.  We krijgen een 

3-gangenmenu aangeboden, bestaande uit soep, hoofdgerechten in de vorm van een buffet en een 

nagerecht.  

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 9 oktober 2017 t/m vrijdag 20 

oktober 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. 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. 

 

 

Nieuwe Gezelschapsspellen … 

 

HALF november START de ZESDELIGE serie ROND nieuwe 

GEZELSCHAPSSPELLEN, gewoon MET dozen WAAR het BORD en DE voorwerpen 

UIT komen. GEGARANDEERD veel GEZELLIGHEID en HILARITEIT.  

Kosten 15 euro.         

Maandagmiddag 13:30 – 16:00 uur in de bibliotheek.  

Data 13+27 november, 11 december, 15+29 januari, 12 februari.  

Zie ook de vorige nieuwsbrief. 

Aanmelden en info marijkbo@fvandongen.nl .  

 

 

Bericht van de werkgroep Levensbeschouwing van de KBO 
 
Bij de bijeenkomsten rond levensbeschouwing willen wij een platform bieden waarin de deelnemers 

met elkaar kunnen praten over zaken die hen bezig houden rondom  identiteit en zingeving in onze 

sterk veranderende samenleving.  

Een en ander gebeurt in een sfeer van vertrouwen, waarin men zichzelf kan zijn. 

Mensen die zich geroepen voelen met elkaar in gesprek te gaan over levensbeschouwing vormen onze 

doelgroep. 

In de Wildacker vinden zes gesprekken van 1 ½ uur plaats. 

Een stuurgroep, ondersteund door de provinciale geestelijk adviseur van KBO Brabant, coacht de 

ontwikkeling. 

De gesprekken worden voor het begin van het nieuwe seizoen ingeroosterd. 

Wij willen een handreiking geven naar datgene waarin wij zelf geloven. Hoe kunnen we dit vormgeven 

in onze directe samenleving? Deelnemers moeten met een goed gevoel huiswaarts kunnen keren. 

Hebt u belangstelling om deel te nemen? 
 
Bel dan met Frans Pasmans telefoon 013-5345049 of met Piet Verschure 013-5341809. 
 
De stuurgroep Levensbeschouwing 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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UITNODIGING EN INSCHRIJVEN MEERDAAGSE REIS 2018 

 

5 DAAGSE reis naar Soest, in Duitsland van dinsdag 22 mei t/m zaterdag 26 mei 2018 
 
Ingeklemd tussen Sauerland en het Teutoburgerwoud ligt Soest (D). Een mooie vakantiebestemming, 

met een middeleeuws stadscentrum, met zijn kromme straatjes, gezellige pleintjes met winkeltjes en 

cafeetjes.  
 
We logeren in Hotel Am Wall, ongeveer 500 mtr. van het historisch centrum van Soest. Het hotel 

beschikt over een restaurant met receptie, een bar, terras met tuinen en lift. De kamers zijn allemaal 

voorzien van draadloos internet, satelliet tv, telefoon, een zitje en een badkamer met douche en toilet. 

De verzorging is op basis van “alles inclusief”, (logies, ontbijt(buffet), lunch(pakket), diner(buffet). 

Dagelijks zijn alle drankjes van 17.00-24.00 uur gratis.  

Wat kunt u nog meer verwachten: een welkomstcocktail, diverse excursies, rondvaart, 

(stads)avondwandeling, Quizavond, Swingo. 
 
 NIEUWE WIJZE VAN INSCHRIJVEN 

Wanneer u zich wilt inschrijven voor de Meerdaagse reis 2018 gaat u eerst telefonisch contact 

opnemen met Hannie van de Wal (tel.nr. 013-8220129). Zij spreekt met u een tijdstip af waarop u 

verwacht wordt op dinsdagochtend 24 of woensdagochtend 25 oktober 2017 in het CC Jan van 

Besouw. (dit om lange wachttijden te voorkomen).  

Bij het inschrijven hoeft u geen inschrijfgeld mee te nemen.  

De reisverzekering wordt door de KBO geregeld.  

Als u een annuleringsverzekering wilt dan regelt u dat zelf (zie de info die u uitgereikt krijgt bij de 

inschrijving). 

Wat dient u WEL mee te nemen bij het inschrijven: 

 Uw KBO pas 

 Uw emailadres (als u dat heeft)  

 Contactadres + telefoonnummer + emailadres van ’n thuisblijver 

 Naam en tel.nr. van uw huisarts 
 
We zijn met z’n allen weer een jaartje ouder geworden. Dat vraagt zorg van ons maar ook van u zelf. 

Een rollator is geen bezwaar, maar u dient wel geheel zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen 

lopen. Helaas is het gebruik/meenemen van een rolstoel niet mogelijk. 
 
Wat zijn de kosten van deze reis: 

Wij hebben de beschikking over: 

25 x 1 persoonskamers en 15 x 2 persoonskamers. 

- Een 2 persoonskamer kost p.p.:   € 401,50, incl. reisverzekering  

- Een 1 persoonskamer kost p.p.:   € 451,50, incl. reisverzekering 

Let wel: er kunnen maximaal 55 personen mee, incl. Hannie en Jol. 
 
Bij een grotere deelname wordt er geloot. Tijdstip van inschrijving heeft géén invloed op een eventuele 

loting!!  

Misschien is het handig om even na te denken over het delen van een 2 pers .kamer met een andere 

deelnemer! 
 
Hannie van de Wal en Jol van Doremalen-van Loon ~ KBO Meerdaagse Reis  

 

 

 

Handwerkclubje KBO-Goirle … 
 
Houd u van breien, borduren, haken enz. 

Om de andere week, is op donderdag, op de even-weken van 14.00 – 16.00 uur, handwerken in de 

Foyer van het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. 

We laten u weten, dat er is nog plaats is voor nieuwe deelnemers. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: 

-Jo van Iersel tel: 013-5344320 

-Marianne Spijkers, tel: 013-5342346 / email: jwfj.spijkers@hetnet.nl 
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Kenniskring 16 oktober … 
 
Op maandag 16 oktober om 14.00 uur in CC Jan van Besouw, geeft Jean-Pierre de Bont een lezing 

over Kernfysica. Hij gaat in op het ontstaan en het doel van CERN. Hier komt een stukje moderne 

geschiedenis van de wetenschap terug. Ook wordt er stil gestaan bij de laatste ontwikkelingen zoals 

het standaardmodel en de ontdekking van het Higgs-deeltje. Daarna bespreekt hij de werking van de 

versnellers en detectoren, met een link naar kosmische straling. Hoe krijgt men deeltjes opgejaagd tot 

(bijna) de lichtsnelheid én in de bocht? En bij botsingen: hoe “zien” we deeltjes 

dan?? Hier zit wat natuurkunde in verwerkt. 

Ook is er aandacht voor het “foutje” met neutrino’s bij Gran Sasso (Italië) en 

het antimaterie lab. Afsluitend wordt er gekeken naar de spin-off: wat heeft de 

maatschappij aan de werkzaamheden bij CERN? Voorbeelden van toepassingen 

die bij CERN zijn ontwikkeld, voornamelijk in de gezondheidszorg op het gebied 

van de scantechnologie.  

Wilt u als KBO-lid ook lid worden van de Kenniskring, meldt u zich aan bij 

kbo.kenniskring@gmail.com. Voor meer informatie zie www.kbo-goirle.nl  of >> 

 

 

Thema middag !! 
 
Zoals u van ons gewend bent, verzorgd  

KBO-Goirle jaarlijks  een themadag met 

specifieke onderwerpen die actueel zijn of 

betrekking hebben op situaties in onze 

leefomgeving. 
 
Donderdagmiddag 19 oktober aanstaande 

hebben wij gekozen voor een uitgebreide 

informatie over wat er in ons dorp gebeurd met 

de infrastructuur.  

Met andere woorden welke straten of wegen 

worden in ons dorp vernieuwd of gerenoveerd, 

wat betekend dat in voorbereiding, in 

publicatie, in bezwaar procedure etc.  Welke 

invloed hebben deze werkzaamheden tijdens de 

uitvoering op het verkeer?  

Maar het is niet alleen wat zichtbaar is als 

eindresultaat maar zeker zo belangrijk is 

hetgeen er vooraf in de grond moet gebeuren 

aan herstel of verleggen van leidingen (riool, 

elektra- kabels, telefoon, glasvezel.) Belangrijk 

hierbij is ook om even aan te tippen dat het 

groenplan (bomen, gras, bordes) ook hier niet 

mag ontbreken. 

De verantwoordelijke wethouder Harry van de 

Ven, het hoofd van de afdeling “Realisatie en 

beheer” de heer Siemon van der Putten en 

enkele medewerkers van onze gemeente 

hebben een lezing voorbereid en gaan ons 

informeren over wat er op dit moment speelt in 

ons dorp met betrekking tot de wegenstructuur 

en aanpassingen in woonwijken en wat er met 

onze straten op korte en wat langere termijn 

gaat spelen.  

Voor ons als inwoners van deze prachtige 

gemeente interessant om kennis van te nemen.  
 
U als lid van onze vereniging KBO-Goirle maar 

ook u als inwoner van onze gemeente, bent van 

harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.  
 
Het bestuur ontvangt u vanaf 13.30 uur  met 

een kopje koffie in de kapel van het CC Jan 

van Besouw. De presentatie begint om 14.00 

uur en uiterlijk 16.00 uur gaan we afsluiten.

 

Seniorenorkest Hart van Brabant 
 
Zondag 5 november in het CC Jan van Besouw : Herfstconcert, aanvang 14.30 uur, entree € 8,00 

(incl. drankje na afloop). 
 
Een heerlijke muzikale middag met een gevarieerd programma zoals u van het orkest Hart van 

Brabant gewend bent. Het repertoire met Russische, Amerikaanse en Europese nummers swingt de 

pan uit. In de verrassende ontmoeting na de pauze geven we deze keer het podium voor 20 minuten 

aan Het mannenkoor 1001 i.s.m. het Trouwlaan mannenkoor. Orkest Hart van Brabant neemt 

daarna 't stokje weer over. Aan het eind  echter volgt de  Grande Finale met de mannenkoren. Samen 

brengen zij Vera Lynn weer tot leven en "varen" zij in gezamenlijkheid met "Wo die Wolga Fliesst" (een 

Russische Volksdans) richting de derde helft in de foyer.  
 
In een bijzondere samenwerking met de Gemeente wordt dit Herfstconcert ook het feest van de 

senioren met een gouden randje. Burgemeester Mark Stappershoef heeft alle Gouden brruidsparen 

uit Goirle en Riel van dit jaar persoonlijk uitgenodigd. Zij zijn dan onze gast en de VIP’s van de 

middag. De betreffende paren moeten wel reageren zoals in de brief vermeldt. Ieder ander die bij dit 

festijn aanwezig wil zijn kan een entreebewijs bemachtigen bij een van de leden van Seniorenorkest 

Hart van Brabant of bij CC Jan van Besouw.  
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Met de MUSEUM PLUS BUS naar het KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM op 9 november a.s. 
 
De Museum Plus Bus is een initiatief van de grote musea in Nederland, gesteund door de 

BankGiroLoterij.  

De doelstelling van dit initiatief is om ouderen (70+), met of zonder handicap, die vanuit zichzelf 

moeilijk een museum kunnen bezoeken, de gelegenheid te bieden zo’n bezoek toch te realiseren. 

Men biedt daarom een dagprogramma aan waarin opgenomen: bezoek met rondleiding aan het 

museum, lunch en vervoer per bus van en naar het museum. 
 
KBO Goirle heeft een uitnodiging gekregen voor een bezoek aan het Kröller-Müller Museum in Otterlo 

(Veluwe). Het museum is vooral bekend door de verzameling schilderijen van Vincent van Gogh en zijn 

tijdgenoten. 
 
Dagprogramma donderdag 9 november a.s. (wijzingen voorbehouden) 

09.00 uur: opstapplaats - Guldenakker, Wittendijk 2, 5051 GB Goirle  

11.00 uur: aankomst Kröller-Müller Museum, koffie/thee in museumrestaurant Monsieur Jacques 

12.00 uur: rondleiding 

13.15 uur: lunch in museumrestaurant 

14.15 uur: gelegenheid tot zelfstandig rondkijken in museum en/of beeldentuin 

15.15 uur: vertrek bus naar Goirle 

17.00 uur: aankomst Guldenakker 
 
Vervoer per bus, entree, koffie/thee bij aankomst en rondleiding zijn gratis. 

De lunch is voor eigen rekening, à € 11,50 per persoon. 

Om organisatorische redenen wordt de lunch gezamenlijk gebruikt. 

Samenstelling lunch: grote kom tomatensoep, verse bolletjes (wit en bruin) afwisselend belegd met 

slagersham, zalmsalade en brie met honing, Fairtrade koffie en biologische thee, kannen kraanwater. 
 
Deelname: 

Er kunnen, inclusief 3 dagbegeleiders, 45 personen deelnemen aan de excursie. 

Wie kunnen zich voor deelname aanmelden? 

- Leden van KBO Goirle van 70 jaar en ouder (indien er plaatsen over zijn kunnen ook jongere 

leden deelnemen). 

- Ook mensen die gebruik maken van een rollator of opvouwbare rolstoel kunnen mee. Hiervoor 

geldt wel de beperking van in totaal maximaal 16 rollators en opvouwbare rolstoelen. 

- Dan is er ook nog ruimte voor 2  vaste rolstoelen óf 1 elektrische rolstoel. 

- Let op: helaas is er geen ruimte voor een scootmobiel. 

- Indien u zich niet zelfstandig van uw rolstoel bedient kan ook uw begeleider mee. 
 
Inschrijving: 

- Woensdag 11 oktober a.s., 10.00 uur in het CC Jan van Besouw.  

 s.v.p. Uw lidmaatschapspasje meebrengen. 

- Na betaling van € 11,50 p.p. voor de lunch krijgt u een deelnemersbewijs op naam (en niet 

overdraagbaar) overhandigd. 

- Graag uw aandacht voor het volgende. Gezien de doelstelling van de Museum Plus Bus krijgen 

mensen van 75 jaar en ouder voorrang evenals gebruikers van rolstoel of rollator. 

- Bij eventuele latere afmeldingen worden de plaatsen overgenomen door personen van de 

reservelijst. (restitutie € 11,50 kan alleen wanneer de vrijgekomen plaats door iemand anders 

wordt ingenomen) 
 
Verdere informatie krijgt u bij de inschrijving.  

U kunt ook bellen naar: Jac Vos, 013-5341723 of Jacques Heeren, 013-5341030. 

 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 6 november 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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Wilt u ziekenbezoek ontvangen of weet u van iemand die langdurig ziek is en een bezoekje op prijs 

stelt, aarzel niet om Wil Kap te bellen op 013-5345025. Wil komt graag bij u langs !!  

 

 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 
 
Doelgroep: 50+ 

In de gemeente Goirle wordt dit jaar een Opfriscursus Verkeersregels gegeven van 3 dagdelen, 2 uur per 

dagdeel. U kunt gratis aan deze cursus deelnemen. Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland 

praat u onder het genot van een kopje koffie of thee bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren 

veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan nieuwe verkeersborden, de turborotondes, spitsstroken, 

uitritconstructies, verhoogde kruisvlakken, nieuwe belijningen op de weg, enzovoorts. Nieuw dit jaar is dat 

alle deelnemers aan deze cursus zich aansluitend (vrijblijvend) mogen aanmelden voor een individuele 

praktijkrit (hiervoor is een eigen bijdrage van €10,00). Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens de 

cursus. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, het is dus geen examen. De populariteit van de 

cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. Meldt u zich daarom op tijd aan!  De inschrijving sluit twee 

weken voor aanvang van de cursus.  U wordt geacht alle 3 de cursusdagen aanwezig te zijn. 
 
Wanneer:  donderdagen 19 oktober, 26 oktober en 2 november 2017.    

Tijdstip: 09.30 – 12.00 uur 

Waar:  wijkcentrum De Deel, Frankische Driehoek 3, 5052 BL  Goirle 
 
Inschrijven:   U kunt zich inschrijven via de mail: johnbekema@home.nl  o.v.v. Opfriscursus Goirle najaar 

2017. 

De volgende gegevens dienen in de mail te worden vermeld:  

man/vrouw  -  voorletters en achternaam   -   adres, postcode, plaats  -  geboortedatum en tel.nr. 
 
Of u stuurt uw gegevens o.v.v. Opfriscursus Goirle naar: Veilig Verkeer Nederland afd. Goirle Riel p/a 

Baronielaan 46, 5052 BV  Goirle. 

 

 

Mededeling: Medewerkersbijeenkomst is verschoven van 9 november naar 30 november !! 

 

 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 11 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgende meldingen ontvangen: 

         *Mevr. S. von der Fuhr     *Mevr. M. Vromans-Wassing     *Mevr. A. Spijkers-van Loon 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 11  = november 2017 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 6 november 2017 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 25 oktober 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 digitaal wilt lezen, vanaf  

4 november staat deze op onze webpagina www.kbo-goirle.nl .  

Wilt u hierover een notificatie ontvangen, stuur ons een mailtje naar 

kbogoirle@gmail.com . 
 

 

 

ZO!  En dan nu:  

KOFFIE en je OPGEVEN voor de SERIE van de GEZELSCHAPSSPELLEN!!!  
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