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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 24 en woensdag 25 april 2018 gaan we dineren bij Eetkaffee Mozes 

aan de Hovel in Goirle. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het diner 

wordt geserveerd om 17.30 uur.  

De kosten zijn € 16,50 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 16 april 2018 t/m vrijdag 20 april 

2018, 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 naam,  telefoonnummer en ook het lidmaatschapsnummer van 

u en van degene voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees of 

vis of, en dat is nieuw, vegetarisch. 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. Wij vragen hiervoor uw 

begrip.  

 
 

 

Dagreis 2018 donderdag 21 juni …  

 

Zie blz 4: Programma en inschrijfformulier Dagreis Staphorst en Giethoorn  

 

 

 

 

 Thema-middag 12 april  “Het ANWB AutoMaatje” 

 In het CC Jan van Besouw, Kapel 

 Aanvang 14.00 uur 

 KBO-Goirle heet u van harte welkom … 

 

 

 

Culturele Stedentrip naar ….. LEIDEN, op woensdag 16 mei 2018 !!  

 

Er zijn nog enkele plaatsen over, dus geeft u zich, als KBO-Lid, 

NU op voor een geweldige dag, met als programma:  
 
Om 8.15 uur vertrek Parkeerplaats Waterspoor Goirle / Aankomst in 

Leiden, koffie of  thee  met ... / Hofjes wandeling door Leiden / Lunchen 

op eigen gelegenheid / Op eigen gelegenheid in Leiden rond kijken / 

Rondvaart Leiden / 16.15 uur Vertrek naar Goirle / Kosten €30,-  

(zie ook nieuwsbrief van maart j.l.) 
 
Voor meer informatie/opgeven bel: Ivonne Vervoort 013-5348891 of 06-50413189 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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KBO activiteiten in de tijdelijke ‘Woon & Leef winkel’  … 

 

Op 19, 20 en 21 april zal KBO-Goirle actief zijn 

in de Pop-up store, op de Hovel. Vier weken 

lang wordt er steeds wisselend informatie 

geboden in de winkel van Hovel 4 om u te 

informeren hoe langer thuis te blijven wonen 

als je (straks) ouder wordt. De vierde week, 

donderdagochtend 19, vrijdagmiddag 20 en 

zaterdag 21 april geeft  onze vereniging KBO 

aan hoe ze u daarbij kan helpen. Dan staan de 

oudere senioren centraal. 
 
Op zaterdagmiddag geeft KBO-deskundige Ad 

Broeders een presentatie van 16.00 uur tot 

16.30 uur met voorbeelden hoe men de woning 

geschikt kan blijven houden met kleine 

aanpassingen. Denk aan drempel-verlagers, 

traptreden die met kleine hulpmiddelen 

gehalveerd worden en een aantal grotere 

mogelijkheden zoals een slaapkamer op de 

benedenverdieping creëren of met een aanbouw 

richting de tuin. Ad is in de winkel aanwezig van 

drie tot vier uur om uw persoonlijke vragen te 

beantwoorden. En  vanaf vier uur geeft hij zijn 

lezing. 
 
Ook in die week zijn onze vrijwillige  

Ouderadviseurs [VOA’s] en Cliëntondersteuners 

in de winkel. Zij leggen u graag uit hoe de weg 

te vinden in het woud van regels en richtlijnen. 

Hoe u geholpen kunt worden, waar mogelijk, 

om verantwoord- en financiële steun te krijgen 

en ook hoe langer u thuis kunt blijven wonen: 

De Cliëntondersteuners helpen u bij het 

aanvragen van hulp in de huishouding, vervoer, 

e.d. Allemaal aanvragen die vallen onder de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning [WMO]. 

Zij  helpen u bij het voorbereiden of voeren van 

het keukentafelgesprek dat daar vaak 

onderdeel van vormt. 
 
Uiteraard in deze week laten wij de senioren in 

Goirle zien wat onze KBO vereniging aan 

activiteiten te bieden heeft, en hoe je lid van 

ons wordt. We beseffen heel goed dat 

verantwoord wonen niet ophoudt bij de 

voordeur. Al is je huis(je) nog zo mooi en veilig, 

erbij horen, met bekenden om je heen, en 

samen dingen ondernemen vergroot de 

mogelijkheid om er maatschappelijk bij te 

horen. En dat is van groot belang. Leven doe je 

met anderen samen, en dat is het doel van 

onze activiteiten. 

 

 

Graag willen wij dank zeggen aan alle KBO Vrijwilligers die actief zijn in de Pop-up store, de 

informatiewinkel. Als gastvrouw en gastheer vertegenwoordigen zij onze KBO vereniging en 

vangen zij bezoekers op. Prima inzet van hen! 

 

 

 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 10 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. A.M.A. Schoormans    * Dhr. A.A. van Dun    * Dhr. P.J.G. Hoskens 

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

Volgende nieuwsbrief nr 5, mei 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 7 mei 2018 bezorgd. * 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 25 april 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 versie:  Vanaf 5 mei staat deze nieuwsbrief op onze webpagina www.kbo-goirle.nl . 

 

 

Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Inloop is op maandagmiddag 7 mei, van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is 

welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
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Uitnodiging Scootmobieldag Goirle/Riel woensdag, 9 mei 2018 
 
Met de ervaring van voorgaande jaren organiseert het Platform Gehandicapten Goirle en Riel, 

ContourdeTwern, de KBO’s van Goirle en Riel, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Goirle) en de Politie, 

ook dit jaar weer een scootmobieldag nieuwe stijl en wel op woensdag 9 mei a.s. 
 
Voor wie? 

Deze dag is bedoeld voor alle gebruikers van scootmobielen en elektrische rolstoelen woonachtig in 

Goirle / Riel. Ook gebruikers die de verkeersregels willen herhalen kunnen zich opgeven voor deze dag. 

Het is voor iedere scootmobiel- of elektrische rolstoelgebruiker van groot belang aan deze dag deel te 

nemen. Zowel voor uw eigen veiligheid als die van uw medeweggebruikers. 
 
Wanneer en waar? 

Deze dag zal gehouden worden op woensdag 9 mei 2018 in de kantine en op het parkeerterrein van 

VOAB, aan de Spoorbaan 45 ingang Wim Rötherlaan in Goirle. Vanaf 09.30 uur wordt u daar verwacht. 
 
Programma: 

1. Oefening van de rijvaardigheid met scootmobiel of rolstoel op een speciaal oefencircuit. 

2. Kennis opdoen van verkeersregels. 

3. Technisch advies gebruik en onderhoud scootmobiels door medewerkers van Medipoint. 

4. Het geleerde brengt u in de middag na de lunch in praktijk door het rijden van een route door het 

dorp.  
 
Kosten: 

Deelname kost 5 euro per persoon (ook voor begeleiders). 

Dit is inclusief de lunch, koffie en thee!  

Frisdrank en andere drankjes zijn voor eigen rekening.  

Te betalen bij afgeven van het inschrijfformulier bij de balie aan de Thomas van Diessenstraat 4.  
 
Inschrijving voor de scootmobieldag: 

Antwoordstrookje a.u.b. met geld in gesloten envelop doen en afgeven aan de balie. Geen los geld bij 

de balie afgeven.  Uiterste inleverdatum: donderdag  2 mei 2018 
 
Antwoordstrook + geld afgeven bij: 

Scootmobielcommissie Contourdetwern 

T.a.v. Tessa Steennis-Molenaar 

Thomas van Diessenstraat 4 

5051 RK  Goirle 

Telefoon 013-5349191  
 
Bij de balie kan men ook nadere informatie verkrijgen op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 

17.00 uur en op vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur. 
 
Deelnemers uit Goirle verzamelen het VOAB terrein, aan de Spoorbaan 45.  

Deelnemers uit Riel verzamelen bij de R.K. Kerk H. Antonius Abt te Riel en vertrekken om 08.45 uur, 

vergezeld van een vertegenwoordiger van de Scootmobielcommissie, naar het VOAB terrein. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTWOORDSTROOK 

Ik doe mee aan de scootmobieldag op woensdag 9 mei 2018 

 

Naam    :..……………………………….……… 

Man / vrouw    :………………………………………….. 

Adres    :…………………………………………. 

Postcode / Woonplaats :…………………………………………. 

Telefoonnummer  :…………………………………………. 

Ik doe mee voor de ………. keer  

Ik ben …….. jaar in bezit van scootmobiel 

Ik neem een begeleider mee: JA  / NEE*  

Ik heb ………. uur scootmobiel-les gehad via …………... 

 

*Doorhalen van niet van toepassing is. 
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Dagreis: donderdag 21 juni 2018 

Schilderachtig Staphorst en Giethoorn 
 
Tijdens deze dagtocht brengt u een bezoek aan twee van Nederlands mooiste dorpen. Een met een 

sterke traditie en het andere dat als zeer waterrijk bekend staat: Staphorst en Giethoorn. 

Nadat we zijn opgehaald rijden we via een mooie route naar Staphorst. Hier worden we ontvangen in 

de ontvangstruimte van Museum Staphorst .U gaat eerst genieten van koffie met gebak, hierna 

neemt de gids u mee door dit fraaie museum.  

Na dit bezoek stapt u weer in de gereedstaande touringcar en we vervolgen de route dan door het 

mooie landschap naar Hollandse Venetië ( Giethoorn)`. Bij aankomst zal in het gelijknamige 

restaurant " Hollandse Venetië", een goed verzorgde koffietafel met een kroket geserveerd worden. 

Hierna gaat u aan boord van de rondvaartboot voor een mooie vaartocht door het dorp en het 

omliggend waterrijk gebied. 

Teruggekeerd bij het restaurant kunt u, voor eigen rekening, een consumptie nuttigen. 

Dan rijden we naar het dineradres, waar we het traditioneel dagje uit met een diner afsluiten. 

 

Programma:  

 08.00 vertrek vanaf de Guldenakker 

 Staphorst; koffie met gebak en een museumbezoek 

 Lunch 

 Giethoorn; rondvaart tocht  ± 2 uur 

 Consumptie voor eigen rekening  in restaurant " Hollandse Venetië" 

 Diner 

 ca. 21.00 thuiskomst 

 

Inschrijfdatum/tijd:  

Donderdag 19 april 2018  (11.00 - 12.00 uur) in de Foyer CC Jan van Besouw. 

Kosten voor de reis:  € 64,25 p.p. 

 

U hoeft geen geld mee te nemen, omdat na de inschrijving het geld via de bank vóór 1 juni moet 

worden overgemaakt, met vermelding dagreis 2018. 

(overmaken op rekening van: KBO Goirle (IBAN) NL21 RABO 0116805137) 

 

Ledenpas + onderstaand strookje(s), ingevuld meebrengen. 

 

Aanspreekpunt zijn: 

 Wil Kap, tel. 013-5345025, Maarten Luther Kinglaan 138 en 

 Hanny Schuurkes, tel. 013-5341069, Louis Couperusdreef 21. 

 

Ook hier kunnen eventueel de ingevulde strookjes worden ingeleverd. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAAM:     TEL.NR.:    LEDENPASNR.:  

      

ADRES:  

 

POSTCODE: 

 

PLAATS: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAAM:     TEL.NR.:    LEDENPASNR.:  

      

ADRES:  

 

POSTCODE: 

 

PLAATS: 


