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Samen uit dineren  
 
Op WOENSDAG 27 en DONDERDAG 28 september 2017 gaan we 

dineren bij BLAUW, aan de Kloosterstraat 4 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 11 

september 2017 t/m vrijdag 22 september 2017, door (bij voorkeur) te 

mailen of te bellen naar:  

 voor de DONDERDAG-avond bij Hannie van de Wal: mailen naar 

jpvdwal@home.nl of bellen naar tel.nr. 013-8220129.  

 voor de WOENSDAG-avond 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. 

 

 

Levensbeschouwing 

 

De KBO nam drie jaar her, het initiatief om 

leden te motiveren met elkaar van gedachten te 

laten wisselen over zaken, rondom 

levensbeschouwing, identiteit,  zingeving e.a. in 

onze sterk veranderende samenleving. 
 
Het zijn momenteel 2 gespreksgroepen in de 

Wildacker, waarvan een negentiental mensen, 

tot op de dag van heden deel van uit maken. 

In het seizoen 2017 - 2018 zijn er zes 

gesprekken op woensdag middag gepland. 

De eerste bijeenkomst is op 1 november dit 

jaar. 
 
Het gaat over twijfels en worstelingen ten 

aanzien van het los laten van tradities en 

vastigheden en de betekenis daar van in deze 

tijd. 
 
Er is begrip en respect voor aandacht naar 

elkaar, zodat elke mening gehoord en 

gehonoreerd kan worden. 

Deelnemers keren als regel met een voldaan 

gevoel huiswaarts. 

Voor de meesten uitermate zinvol en leerzaam. 

Tijds- en wereldbeeld zijn, onder invloed van de 

gesprekken met “lotgenoten”, duidelijk van 

inhoud en betekenis veranderd de laatste drie 

jaar. 
 
Het is een ontdekking te beleven, hoe je ook 

anders in het  leven kunt staan. 
 
Bovendien blijkt, dat je, bv. met een vraag als 

“Hoe moeilijk is het voor mij om te leven met 

los laten?“ niet alleen staat. 
 
De moeite waard om samen te delen; delen kan 

helen zijn. 
 
Ook late roepingen zijn alsnog van harte 

welkom. Nieuwsgierigen mogen best een 

middag komen luisteren. 
 
Heb je belangstelling ? 

 

Bel met Frans Pasmans tel. 013-5345049 of met Piet Verschure tel. 013-5341809 

 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Meerdaagse reis 2018 
  
Beste senioren,  
  
Na de seniorenreis van 29 mei t/m 2 juni 2017 naar Hotel Gaasterland in Rijs, hebben Ger en 

Henriette Hehemann, na 5 jaar,  het stokje overgedragen aan Hannie van de Wal en  

Jol van Doremalen-van Loon.  

Wij willen Ger en Henriette, op deze plaats, heel erg bedanken voor alle jaren dat zij de meerdaagse 

reizen hebben georganiseerd.  
  
Van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 mei 2018 organiseert de KBO wederom een meerdaagse reis.  

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten...... we gaan naar Duitsland.....  

De inschrijfdata zijn woensdag 25 en donderdag 26 oktober 2017. 

Meer informatie over de reis en de wijze van inschrijven vindt u in de nieuwsbrief van oktober 2017.  
  
Hannie van de Wal en Jol van Doremalen-van Loon  

 

 

Jaarprogramma KBO Kenniskring  … 
 
Bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarprogramma 2017-2018 van de KBO-Kenniskring. Op een aantal 

maandagmiddagen heeft de Kenniskring lezingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen of 

organiseren zij een bezoek. Allemaal gericht op het opdoen van kennis. 
 
De Kenniskring organiseert kennis-activiteiten om de senioren de mogelijkheden te bieden ‘bij te 

blijven’, zonder grote inschrijfkosten te moeten betalen zoals bij cursussen meestal het geval is. Dat 

kan soms betekenen kennis opdoen van nieuwe ontwikkelingen maar ook soms nog weinig bekende 

achtergronden leren kennen van al wel bekende onderwerpen. 

Om de leden breed tegemoet te komen zijn de onderwerpen dan ook zeer divers. Dit jaar is het onder 

meer, sterrenkunde, de kennis van de kleinste materie op aarde, het Europees Parlement, 

automatisering en de kerk, bedrijven, de multiculturele samenleving en haar ontwikkelingen, 

informatie over de Slavische samenleving (Oost 

Europa en Rusland) en wat al de ontwikkelingen 

in gezondheidszorg voor ouderen betekenen. 
 
Bewaar de informatiefolder, of hang deze op uw 

prikbord en kom meedoen als een onderwerp u 

aanspreekt.  

Hoe doe je mee? Geef u op als lid van de 

Kenniskring als u dat nog niet bent. Dat is gratis 

en kan via kbo.kenniskring@gmail.com   

U kunt lid worden van de Kenniskring als u ook 

lid bent van de KBO.  Leest u dit en bent u dat 

nog niet: opgeven voor het lidmaatschap, voor te 

weten € 22,50 per jaar kan via 

kbogoirleleden@gmail.com 
 
De leden van de Kenniskring krijgen steeds tijdig 

extra informatie over het onderwerp van de 

maandagmiddag die de maand daarop gepland 

is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 40 per 

middag. We willen uitwisseling over een 

onderwerp met spreker en deelnemers. Daarom 

blijft het aantal beperkt. Vanaf het moment van 

publiceren, dat gebeurt dan dus ook via uw 

mailadres, is de inschrijving geopend. Is het 

maximum aantal deelnemers bereikt dan krijgt u 

een plaatsje op de wachtlijst in de volgorde 

waarin u zich inschrijft. Zegt iemand nog af, dan 

kunt u eventueel die plaats dan overnemen. 

Deelname is in principe zes euro per keer. 
 
De folder kijkt u graag aan vanaf uw prikbord thuis. Geef deze maar een leuk plaatsje !!  
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Vier met KBO-Goirle de Dag van de Ouderen op vrijdag 29 september a.s.  

 

Samen de Dag van de Ouderen vieren is een terugkerende activiteit bij de KBO-Goirle. Inmiddels voor 

de vijfde keer organiseren we die dag met de onderdelen; een ‘boodschap’ en ‘vermaak’. Gezellig en 

aantrekkelijk met elkaar verweven en met een gezamenlijke lunch. Een dag dus die garant staat voor 

een gezellige sfeer, waar ieder jaar 100 of meer leden aan deelnemen. 
 
De Dag van de Ouderen eind september (ingesteld door de Verenigde Naties), die overal in de wereld 

gevierd wordt, vieren wij op 29 september. Dat doen we in het CC Jan van Besouw. 

De prijs van € 6.00 is inclusief koffie/thee, lunch en een borrel of een glas fris.   
 

De KBO pakt het thema ‘Eenzaamheid’ op omdat de laatste week van deze maand  de Week 

tegen Eenzaamheid is. Een initiatief van de nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, samen 

met veel organisaties. 
 

En het ludieke deel gaat over de huishouding van vroeger, de dienstmeid. Onze huidige hulp in de 

huishouding was vroeger echt anders. Sommige speelde die rol, andere kennen het misschien nog 

vanuit het ouderlijk huis. Het entertainment die dag, ‘De Meidenkist’, is gericht op herinneringen 

daaraan. 
 

Kaart-verkoopdagen: 

Met uw lidmaatschapskaart kunt u toegangskaarten aanschaffen.  

 Kosten € 6.00 per persoon 

 Op woensdag 13 september en vrijdag 15 september  

 Van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 In de foyer van het CC Jan van Besouw 

 

Het programma van half tien tot half vijf is als volgt:  
 

09.30 uur: Een kopje koffie staat voor u klaar, u zoekt een plaatsje in de zaal. 
 

10.00 uur: Start programma. 

Het welkom door onze voorzitter Toine van de Sande en een woordje van 

wethouder Mevr. Marijo Immink openen de dag. 

Uw gastheer Feliks de Vroomen, begeleidt u door het programma. 
 

10:15 uur: Mevr. Mieke Mes, specialist Aanpak Eenzaamheid, bespreekt het thema 

‘Eenzaamheid’. Eenzaamheid hoort bij het leven en hoe je ermee omgaat 

kan het tot een probleem maken. Mevr. Mes maakt het belang duidelijk van 

regelmatig contact met iemand die je belangrijk of leuk vindt. En wat het kan 

betekenen als je zelf actie onderneemt of juist niet? En hoe kun je dat dan doen? 
 

12:30 uur: Gezamenlijke lunch. 
 

13:30 uur: Hoe laten we dit jaar de lunchdip achter ons? 
 

14:00 uur: Cees Prinsen, heemkundig verteller en entertainer vertelt in ‘De Meidenkist’ hoe  

de dienstmeid vroeger in ons Brabant haar taak vervulde, wat ze ervoor ontving  

en welke plaats ze in het huishouden innam. Uit de meidenkist toont hij de nodige 

materialen die voor hilariteit zullen zorgen. Om 14.45 uur is er even een korte 

pauze met koffie of thee. 
 

16:00 uur: Voor iedereen nog een biertje of borreltje dan wel een glaasje frisdrank. 

En samen wat napraten in de foyer van het Jan van Besouwhuis. 
 

16:30 uur: Einde van De Dag van de Ouderen.  
 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 2 oktober 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. 

 

https://www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij
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Kortingsaanbod voor leden van de KBO-Goirle – Korte cursussen najaar 2017,  Atelier’78 
 
Creativiteit en ermee bezig zijn lijkt voor sommige leden ‘moeilijk’. Toch blijkt de cursussen die Atelier 

’78 de laatste twee jaar openstelde voor vooral KBO-leden het tegendeel aan te tonen. Na een paar 

weken ontdekken senioren dat het mogelijk is zich op haar of zijn manier creatief te kunnen uiten en 

dat het wel leuk is op kunstzinnig gebied bezig te zijn.  Daarom publiceren we dit jaar opnieuw het 

initiatief dat start vanaf 19 september 2017. 

Om leden van de KBO in de gelegenheid te stellen kennis te maken met hun eigen creatieve 

mogelijkheden geeft Atelier’78 KBO leden een korting van €10,- op de volgende korte cursussen: 

 
Kennismaken met Atelier‘78 Cursusdagen Docent 

Tekenen schilderen dinsdagavond 
Tekenen schilderen vrijdagmiddag 

 
Cursus 1 Week 38 t/m 41 
Cursus 2 Week 43 t/m 46 
Cursus 3 Week 47 t/m 50 

 
Toon van Gisbergen 

Els Crawfurd 

Keramiek werken met klei, do.mo 
 

9-16-23-30 nov. 
Paul Kollau 

Textiel Pimp Vierdaagse 
 

30 okt. 6-13-20 nov. 
Joop Aalbers 

4 proeflessen beeldhouwen in steen of hout data in overleg 
Harm Timmermans 

Frank van der Loo 

 

Voor meer informatie en aanmelding zie atelier78@home.nl of bel met het secretariaat 013-5347687 

 

 

 

Meer Bewegen voor Ouderen 

 

Of zou het moeten heten ‘Meer bewegen dóór Ouderen’?  In ieder geval was in 

alle kranten en op TV te zien en op de radio te horen hoe belangrijk het is meer 

te bewegen. En juist in het bijzonder voor senioren. Meer bewegen is goed voor 

lichaam en geest. Gezonder voor ons lichaam en voelen ons vaker positief. 

 

 

Die groepen Volksdansen en Gymnastiek vallen 

sinds kort onder de organisatie van de KBO, en 

graag stimuleren wij  onze  ‘oudere’ senioren 

om meer te bewegen, juist op hoge leeftijd. 

Behalve het bewegen, is het natuurlijk ook 

altijd leuk om elkaar te ontmoeten en samen 

regelmatig bezig te zijn.  
 
Later in de maand organiseert de KBO over het 

thema ‘eenzaamheid’, dit is nu een voorbeeld 

hoe je eraan werkt om eenzaamheid te 

voorkomen door mee te doen. 

 

Ga gerust eens kijken op de maandagochtend 

om  half 10  bij het Volksdansen in de 

Guldenakker en op de woensdagochtend bij de 

Gym om half 10 en om 11 uur bij Red Star aan 

de Vendelierhof 1.  
 
Beide groepen zijn begin september weer 

opgestart en laten u graag zien wat ze kunnen.  
 
KBO-Goirle zal in de komende tijd meer 

publiceren over Bewegen voor Senioren, van 

deze groepen.  

Wilt u meer informatie, neem contact op met het secretariaat van KBO-Goirle en wij helpen u hierbij 

graag verder. Bel 06-51908084 

 

 

 

 

 

Geef u op voor Volksdansen ! 

 

Volksdansen is één van de activiteiten die vallen onder de noemer MBVO. Het is vooral ritmisch 

bewegen op muziek.  Wilt u ervaren hoe leuk het is om te bewegen op vrolijke muziek, neem contact 

op met Mw. Riet Spijkers tel. 013-2033673. Zowel KBO leden als niet leden zijn van harte welkom.  

 

 

 

  

mailto:atelier78@home.nl
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YOGA – KBO GOIRLE 
 
Vanaf 2013 worden er yogalessen georganiseerd door KBO-Goirle. De lessen worden gegeven door 
docente Corrie Roos in het Cultureel Centrum Jan van Besouw. 
De belangstelling voor de yoga is groot, zodat er nog steeds 3 groepslessen kunnen worden gegeven 
op de dinsdag middagen. 
Natuurlijk zijn er om allerlei redenen ook afzeggingen waardoor er weer plaatsen vrijkomen voor 
nieuwe deelnemers. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Paula Baan, tel. 013-5348500. 
 

Vóór de komst van de televisie en de smartphone speelden veel 

mensen wel eens Ganzenbord of Mens-Erger-Je-Niet. Het geluk met 

de dobbelsteen bepaalde of je won of verloor. 

Ondertussen is er een nieuw soort bordspellen bedacht (niet 

elektronisch dus). Daarin gaat het om tactisch inzicht, slim spelen, 

sociale vaardigheden en de onderlinge woordenwisseling. Door dat 

contact bepaalt u veel meer zelf het verloop van het spel. Laat u 

hierdoor vooral niet afschrikken! 
 
In de zesdelige serie ‘nieuwe gezelschapsspellen’ maakt u kennis met 

allerlei hedendaagse spellen en speelt u die ook met elkaar. Tijdens 

een bijeenkomst kunnen meerdere en verschillende spellen gespeeld 

worden. Het is een flexibel gebeuren waarbij meteen op 

verschillende wensen ingespeeld kan worden. 

Door de onderlinge wisselwerking zult u met elkaar veel plezier 

beleven aan de kennismaking met deze spellen. 

Het kan zo maar zijn dat uw kinderen of kleinkinderen al wel 

gedeeltelijk bekend zijn met dit soort spellen, of dat u een spel zo 

leuk vindt dat u het bv. voor sinterklaas koopt. 
 
De heer Frans van Dongen leidt deze activiteit, die toegankelijk is 

voor kbo-leden. Dit zal gebeuren op maandagmiddag van 13:30 – 

16:00 uur. 

De data zijn 13 nov., 27 nov. en 11 dec. 2017 en 15 jan., 29 jan. en 

12 feb. 2018. 
 
Door een aangename samenwerking is de locatie de Goirlese 

bibliotheek geworden (ingang via Jan van Besouw in verband met de 

garderobe). De bibliotheek vindt het, net als de KBO, belangrijk 

mensen samen te brengen en te verbinden. 

Het aantal deelnemers is maximaal 16 personen.  

Contactpersoon is Marij van Dongen; u kunt bellen met 013 – 

5345549 voor vragen. 

De kosten bedragen € 2,50 per keer, dus € 15,- voor de serie. Dit 

contant te voldoen bij de eerste bijeenkomst. 

Koffie/thee kunt u door de open deuren nemen bij Jan van Besouw. 

U kunt zich aanmelden via marijkbo@fvandongen.nl  

(let op de juiste spelling). 

 

Nieuwe  

Gezelschapsspellen … 

een unieke 
en 

gezellige 

activiteit 

mailto:marijkbo@fvandongen.nl
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Computercursussen bij KBO-Goirle 
 
Via de mobiele telefoon zijn we voor familie, vrienden, collega's altijd en overal bereikbaar. We 

Skypen, Whatsappen, hebben een profiel op  Facebook, we regelen zelfs onze boodschappen en 

overheidszaken online. Kennis over hoe we met deze media om moeten gaan is dan ook een 

voorwaarde geworden voor deelname aan de samenleving. 

KBO-Goirle wilt u digitaal verder helpen door het organiseren van computercursussen. In september 

kunt u zich inschrijven voor een cursus “Windows 10” of een cursus “Omgaan met de iPad”.  

Nadere informatie is te verkrijgen op de website van KBO-Goirle of bij Jim Rosenau: mobiel 06 

36141375, e-mail kbogoirlevorming@gmail.com   

 

 

TIP: Landart Diessen… 
 
We ontvingen van KBO Brabant een bericht over ‘Landart Diessen’ dat plaatsvindt van 31 augustus tot 

10 september. Omdat het de moeite waard is om te gaan kijken geven we dit graag door. De Kunst-

wandeling toont moderne kunstwerken van ruim 20 kunstenaars midden in de natuur. 

Landart Diessen is gratis te bezoeken en combineert een wandeling van 4 km door de natuur, langs de 

Reusel en het Turkaa bos, met kleurrijke kunst. En op verschillende plaatsen is het mogelijk de route 

te verkorten. Voor meer belangstelling zie www.landartdiessen.nl . Het begin van het parcours is aan 

de Molenstraat 17a, 5087 BM Diessen, gemeente Hilvarenbeek. Er zijn volop parkeermogelijkheden in 

de buurt van de startpunt. Vanuit Goirle is Diessen op een zonnige dag tevens ook een leuk fietsdoel. 

 

 

Vooraankondiging Museum Plus Bus 
 
Wat is de Museum Plus Bus en voor wie is die bedoeld? De Museum Plus Bus is in het leven geroepen 

door de BankGiroLoterij. Het doel is om ouderen voor wie zelfstandig reizen moeilijk is, in de 

gelegenheid te stellen een museum te bezoeken. Vervoer naar het museum en de entree zijn gratis. 

De lunch wordt gezamenlijk gebruikt in het museumrestaurant en is voor rekening van de deelnemer. 

KBO Goirle kan op 9 november a.s. gebruik maken van de Museum Plus Bus voor een bezoek aan het 

Kröller-Müller Museum in Otterlo, op de Veluwe. Hebt u interesse voor deelname, noteer de datum 

alvast in uw agenda. In de Nieuwsbrief van oktober a.s. volgt verdere informatie over deelname en 

mogelijkheid tot aanmelden. 

 

 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 3 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 10  = oktober 2017 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 2 oktober 2017 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 20 september 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 30 september staat 

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

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

kbogoirle@gmail.com . 
 

 

Bijlage 1: Kortingslijst voorstellingen  in het CC jan van Besouw 

Bijlage 2: Busbedevaart naar Kevelaer   
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Bijlage 1: 

 

 

 

 

 

Kortingsaanbod voor leden van KBO-Goirle - Theaterseizoen 2017-2018 CC Jan van Besouw 
 

Beste KBO-leden,   
Het doet me plezier u in het nieuwe seizoen weer een mooie reeks voorstellingen met korting te kunnen aanbieden. 

Ik verwelkom u graag in CC Jan van Besouw!  

Marjolein Mertes – Marketing & Publiciteit 
 
Spelregels: max. 2 kaarten met korting per 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 voorstellingsdagen één uur voor 

aanvang van de voorstelling. 

 
2017 

DATUM TIJD VOORSTELLING 
NORMALE 

PRIJS 
KBO PRIJS 

Zaterdag 21 
oktober 

20.30 
uur 

Braboneger € 15,00 € 13,00 

Zondag 22 
oktober 

15.00 
uur 

Beverley Craven € 23,50 € 20,00 

Zondag 19 

november 

15.00 

uur 
SHOCK (12+) € 14,00 € 12,50 

Zaterdag 9 
december 

20.30 
uur 

Ruud Bos, Tony Neef, 
Maaike Widdershoven 

€ 22,50 € 20,00 

Donderdag 7 

december 

20.00 

uur 
Beatrice van der Poel & Thomas Verbogt € 17,50 € 15,00 

Vrijdag 15 
december 

20.00 
uur 

Niet Schieten € 19,00 € 17,00 

Vrijdag 22 
december 

20.30 
uur 

Vincent Bijlo | Oudejaarsconference € 17,50 € 15,00 

2018 Vrijdag 12 
januari 

20.30 
uur 

Maartje en Kine | Cabaret € 15,00 € 13,50 

Vrijdag 26 
januari 

20.30 
uur 

Firma Mes | Carry Me € 18,50 € 16,00 

Zaterdag 24 

februari 

20.30 

uur 
William Boeva € 14,00 € 12,50 

Woensdag 7 
maart 

15.00 
uur 

Eva Crutzen € 15,00 € 12,50 

Zaterdag 10 

maart 

20.30 

uur 
De Andersons € 17,50 € 15,00 

Zaterdag 24 
maart 

20.30 
uur 

Toneelgroep Het Volk € 18,00 € 16,00 

Donderdag 26 
april 

20.00 
uur 

Cuarteto Lunares € 15,00 € 13,50 

Zondag 13 
mei 

15.00 
uur 

Leonie Meijer, Marijn Brouwers e.a. € 27,50 € 25,00 
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Bijlage 2: 

 

 

GA MEE NAAR KEVELAER 
 

Zaterdag  30 september 2017 
279ste Busbedevaart 

 
 

 
 
 

Voor informatie kunt u bellen naar: 0681046149  of  0617919284. 
 
 

Inschrijving bij de volgende pastorie/personen: 
 
Petrus en Pauluskerk 4670580 
Broekhoven/Heike  5423038 
Goirle    5348438 
Reeshof   5719509 
Goirkestraat   2070127 
Mevr. Palonpon  5703274 
Mevr. Valks   0651570582 
Mevr. van Rooy, Goirle  0628723023 

 
De kosten voor deelname aan deze dag: 25 euro. 

 
Uitgebreide informatie ontvangt u na inschrijving, er wordt met u persoonlijk contact opgenomen. 

 
Het gebruiken van een rollator hoeft geen probleem te zijn. 

Zelfredzaamheid is van belang. 
 

 

 
 
 
(Noot van de redactie: bovenstaande reis is geen KBO activiteit) 


