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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 28 en woensdag 29 augustus 2018 gaan we 

dineren bij Tang’s Garden. (Hoek Tilburgseweg/St. Janstraat).  

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  € 16,50 exclusief de door u gebruikte drankjes.  
 
LET OP 
 
Wijze van aanmelden: U kunt zich voor beide etentjes inschrijven vanaf maandag 13 augustus 2018 

t/m vrijdag 17 augustus 2018, door, bij voorkeur te mailen of te bellen naar:  
 
Jol van Doremalen-van Loon: mail: jolvandoremalen@home.nl, tel.nr. 013-8502427. 

(Hannie v.d. Wal is deze week niet bereikbaar).  
 
Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk de dag/datum welke u wil reserveren doorgeven en uw naam 

en telefoonnummer, lidmaatschapsnummer én de andere namen voor wie u reserveert én aangeven of 

uw voorkeur uitgaat naar vlees of vis of vegetarisch. 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. 

 

 

Zomerstop bijna voorbij … 
 
Nog enkele weekjes en u kunt weer gaan genieten van uw KBO activiteiten gehouden op onderstaande 

locaties. Hun sluitingsdatum lopen van: 
 
CC JvB huis  : 16/7 t/m 12/8 gesloten dag & avond 

 : 13/8 t/m 19/8 alleen overdag geopend 

De Wildacker  :  9/7 t/m 13/8 

De Deel   :  9/7 t/m 19/8 
 
Het bestuur hoopt dat u dusver een fijne vakantieperiode hebt gehad. Over het mooie weer hebben we 

in ieders geval niet mogen klagen … alhoewel het soms wel héél erg warm was.  

 

 

Vooraankondiging Dag van de Ouderen 28 september … 
 
Dag van de Ouderen, de jaarlijkse feestdag voor ouderen wordt dit jaar door 

KBO-Goirle gevierd op vrijdag 28 september. Houdt er vast rekening mee en 

noteer deze datum op uw kalender.  

Het wordt opnieuw een dagprogramma met in de voormiddag uitleg ‘hoe 

gezond oud te worden of te blijven’ en in de namiddag een verassend 

onderdeel: Mooie muziek. Nu geen meezing programma maar heerlijke 

ontspannend luistermuziek. 

Let op de kaartverkoop, deze vindt dit jaar plaats op woensdag 12 en vrijdag 

14 september van 10.00 tot 12.00 uur in de foyer van het CC Jan van 

Besouw. Zoals ook andere jaren zitten daar dan onze mensen. 

In de nieuwsbrief van september vindt u het volledige uitgebreide programma. 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Wandelen op dinsdagmiddag … 
 
Op de 1ste en 3de dinsdag van de maand komen de wandelaars samen bij 

CC Jan van Besouw waar ze om 13.30 uur vertrekken. Wilt u zich graag 

aansluiten bij deze sportieve en vriendelijke groep, neem contact op met 

Doortje Michels, tel. 013-5342675. 

 

 

Computervaardigheid verbeteren 
 
In september is de start van de computercursus 

gepland. Voor informatie kunt u terecht op het 

volgende e-mailadres: kbogoirlevorming@gmail.com 

 

 

 

Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Inloop is op maandagmiddag 3 september van 14.00 - 16.00 uur. 

Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) 

apparatuur mee. 

 

 

 

 

KBO-Goirle Yoga rooster 2018 - 2019 

CC JvB, lokaal 1018 

 

    # les dins dins dins dins dins 

2018 september 4 4 11 18 25   

  oktober 5 2 9 16 23 30 

  november 4 6 13 20 27   

  december 3 4 11 18 25*   

2019 januari 4 1* 8 15 22 29 

  lessen periode 1 20           

2019 februari 4 5 12 19 26   

  maart 3 5* 12 19 26   

  apr 5 2 9 16 23 30 

  mei 4 7 14 21 28   

  juni 4 4 11 18 25   

  lessen periode 2 20           

  totaal lessen 40           

 

* Geen lessen ivm: 

Kerstmis 25, 26 dec // Nieuwjaar 1, 2 jan // Carnaval zaterdag 2 t/m dinsdag 5 mrt 2019 
 
De eerste les voor groep 1,2,3 staat gepland voor dinsdagmiddag 4 september a.s. 

 

Betalingen zijn als volgt: 
 
periode 1: 20 lessen à € 3,50 = € 70,00 te voldoen uiterlijk 21 augustus 2018 t.g.v. KBO-Goirle, 

                bankrekening  NL 21 RABO 0116 8051 37  Onder vermelding van Yoga periode 1. 
 
periode 2: 20 lessen à € 3,50 = € 70,00 te voldoen uiterlijk 22 januari 2019 t.g.v. KBO-Goirle, 

                bankrekening  NL 21 RABO 0116 8051 37  Onder vermelding van Yoga periode 2. 

 

Voor meer informatie of als u lid wilt worden bel het KBO-Goirle Secretariaat op 06-51908084. 
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- Zet alvast in uw agenda, in september meer informatie hierover - 

 

Bibliotheek University ontmoet Dementievriendelijk Dorp bij HET ZILVERBREIN 2018 

 

Op woensdag 19 september 2018 is het Wereld Alzheimerdag. Naar aanleiding hiervan staat om 

19:30 uur, in de kapel van CC Jan van Besouw, het jaarlijks Zilverbrein gepland. De avond is gratis te 

bezoeken, alle inwoners van de gemeente Goirle-Riel zijn van harte welkom, echter ook andere 

geïnteresseerden natuurlijk.. Kom luisteren, kijken en beleven wat dementie doet en kan betekenen. 

 

Zilverbrein 19 september 2018 (Wereld Alzheimerdag) 

19.30 uur Kapel CC Jan van Besouwhuis te Goirle 

 

 

 

 
Bridge lessen … 

Half september zijn er weer bridgelessen voor beginners en gevorderden op 

maandagmiddag van 2 tot 4 uur of anders in overleg.      

Voor informatie e-mail of bel Marian Schmitz via Marianschmitz@ziggo.nl of 

tel. 013-5346282 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief nr 9, september 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 3 

september 2018 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 22 augustus 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 1 september staat deze te 

lezen op onze website www.kbo-goirle.nl . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIEUWE LEDEN: 

 

AFGELOPEN MAAND HEBBEN WE 7 

NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN. 
 

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM. 

 

 

 OVERLEDENEN: 

 

WIJ HEBBEN DE VOLGENDE MELDINGEN 

ONTVANGEN: 
 
MEVR. E.M. DE GROOT-KUIJS 

DHR. M. V.D. VELDEN 
 

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  

VEEL STERKTE MET DIT VERLIES. 

 

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

LEDENADMINISTRATIE: 

TOOS DERIX, 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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