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Samen uit dineren JUNI en JULI 2018 

 

Op dinsdag 19 en woensdag 20 juni 2018 gaan eten bij  Brownies 

& Downies, De Hovel 29.  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.  
 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 juli 2018 gaan we lunchen bij de Eetkamer, 

Tilburgseweg 34. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom en de lunch 

start vanaf 12.30 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 11 juni 2018 t/m 

zaterdag 16 juni 2018, door (bij voorkeur) te mailen of te bellen naar:  

Hannie van de Wal: mailen naar jpvdwal@home.nl of bellen naar tel.nr. 013-8220129. 
 
*( Jol van Doremalen-van Loon is in deze periode telefonisch en per mail NIET bereikbaar ! ) 
 
Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk aangeven voor welke maand(en) u reserveert, 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. 

 

 

 

In overleg met de Torengroep is er besloten om de activiteit “Inloop zondagmiddag” in de Pastorie 

van St. Jan per eind juni 2018 definitief te beëindigen.  (Noteer dit op uw gele Activiteitenlijst 2018). 

 

 

 

Privacy en mail verkeer bij KBO-Goirle 

 

Sinds kort is de AVG van kracht geworden, de wet die toeziet op de 

privacy van iedere burger bij communicatie verkeer. 

Deze is met name van belang voor het digitale verkeer via de 

computer. 

KBO-Goirle gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor zaken die uw 

belang aangaan als lid van onze vereniging. Wij geven de gegevens 

niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Overigens bewaren 

wij alleen gegevens die bij de inschrijving doorgegeven zijn. Er zijn geen andere gegevens toegevoegd. 
 
Gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden zoals b.v. het samenstellen van een overzicht van 

leden die aan een bepaalde activiteit meedoen. 

Alle niet persoonlijke e-mail of berichten vanuit de KBO-activiteitengroep waaraan u deelneemt, 

versturen wij via de gebruikelijke ‘BCC’ adressering knop. Met deze methode blijft uw naam en e-

mailadres verborgen voor derden. 

Het bestuur vraagt intern aan alle Activiteitengroepen om ook op deze wijze te e-mailen, zodat 

nergens binnen de vereniging tegen de regels in van de AVG gewerkt wordt. 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   

http://www.browniesanddowniesgoirle.nl/index.php
https://www.eetkamergoirle.nl/index.php
mailto:jpvdwal@home.nl
mailto:kbogoirle@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/
http://www.kbo-goirle.nl/
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De Kunstkring –  Gefeliciteerd – MORE ! 

 

Wellicht vindt u de kop van dit artikel een 

beetje vreemd. 

Maar als u verder leest wordt het u duidelijk. 

Dit jaar bestaat onze Kunstkring 10 jaar.  
 
Een felicitatie waard ! Om dit te vieren 

organiseren wij in september een bijzondere 

activiteit. Wij gaan namelijk met de bus naar 

Gorssel en Ruurlo, vlak bij Deventer, om aldaar 

het museum MORE te bezoeken. Het 

programma, dat een hele dag zal duren, staat 

inmiddels in de steigers. 

Als datum is 13 september gekozen. 
 
Museum MORE in Gorssel is het grootste 

museum in Nederland voor Modern Realisme en 

toont een eeuw topkunst van grootmeesters 

zoals Carel Willink, Charley Toorop en anderen. 

De tweede locatie is gehuisvest in Kasteel 

Ruurlo en biedt een monumentaal thuis aan het 

werk en leven van Carel Willink. Ook zijn er 

bijzondere creaties te zien van mode-

ontwerpster Fong Leng. Beide locaties staan op 

ons programma., 
 
De leden van de Kunstkring zullen in augustus 

een persoonlijke uitnodiging ontvangen, met 

daarin het volledige programma. 
 
Mocht u, na het lezen van het bovenstaande, 

denken dat de Kunstkring iets voor u is, neem 

dan contact op met Albert Wilbrink, tel.nr. 06-

40581562, e-mail albert.wilbrink@home.nl 
 
Kennis van kunst is niet noodzakelijk, interesse 

volstaat. Het lidmaatschap is gratis. Wel moet u 

lid zijn van KBO-Goirle. 

 

 

Meerdaagse reis KBO-Goirle 22 t/m 26 mei 2018 
 
Eindelijk was het zover de koffers, in totaal 53 en 22 rollators, waren ingepakt. Verbaal werden de 

deelnemers uitgezwaaid door de voorzitter dhr Toine van de Sande. Hij wenste ons namens het 

bestuur en medewerkers een hele fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst. De introductie van 

de leiding, Hannie van de Wal en Jol van Doremalen – van Loon duidelijk herkenbaar aan de 

madeliefjes blouses (puur toeval zeiden ze later) ha ha ha, was tijdens de eerste kilometers. Chauffeur 

van dienst was wederom de bekende Ruud, die ons voor de derde keer welkom heette in “zijn” bus. 

Een leuk detail , een jarige aan boord, Tonnie Dennemans, uit volle borst werd voor haar gezongen 

gevolgd door een driewerf hoera. ..........>> Lees dit leuke verslag, ingezonden door Andre van 

Uden, verder op onze website www.kbo-goirle.nl  

 

 
Jol en Hannie, bedankt! 

 
 Een KBO reis regelen en leiden is niet iets wat je zo maar even doet. Nee, het is een hell of a job, wat 

Ger en Harriëtte zeker kunnen beamen!  

 Eerst moet je zien dat je twee leuke shirtjes op de kop tikt, zodat je als een soort eeneiige tweeling 

duidelijk herkenbaar bent als reisleiding! 

 Dan moet je kunnen tellen, tellen en nog eens tellen, om er zeker van te zijn dat iedereen wel in de bus 

zit. Bij elk uitstapje dit zelfs tweemaal, bij in en uitstappen, en dat zo vijf dagen lang! En dan zo nodig 

ook de helpende handjes uitsteken bij het in en uitstappen. 

 ‘s Avonds voor het slapen gaan ga je bij deze en gene de nodige prikjes uitdelen en andere medische 

handelingen verrichten. Soms maak je in de vroege ochtend een gang naar huisarts en apotheek i.v.m. 

vergeten medicijnen. 

 Bij de maaltijden treed je op als verkeersregelaar. Je moet zorgen dat de gang langs het buffet 

soepeltjes verloopt, om te voorkomen dat er files ontstaan. 

 Op z’n tijd houd je speechjes, soms vrolijke, soms minder vrolijke waar je van te voren wel eens wat 

zenuwachtig van kunt worden. 

 Je zit regelmatig met de hele zwik gezellig op het terras achter een lekker drankje. En waar je echt blij 

van wordt, is, als je ziet dat iedereen het naar zijn zin heeft, en er gezellig ‘s avonds wordt gekaart, 

gesjoeld of zomaar met elkaar wordt gebept! 

 En niet te vergeten: met z’n tweeën soms heel diep zuchten, maar….. meestal heerlijk met elkaar plezier 

maken en samen lachen! 

 Zouden ze daarom volgende jaar deze klus dolgraag weer willen doen? 

 Han en Jol, jullie deden het prima. Het was niet beter en ook niet slechter dan voorgaande jaren, maar 

gewoonweg soms een beetje anders.  
 
Hardstikke bedankt!    -    Anneke en Jo. 

mailto:albert.wilbrink@home.nl
http://www.kbo-goirle.nl/
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Gratis uw verkeerskennis opfrissen?  Doelgroep: 50+ 
 
In de gemeente Goirle wordt ook dit jaar weer Opfriscursussen gehouden. De 

cursussen omvatten drie dagdelen van elk 2 uur per dagdeel. Deze cursussen 

wordt dit voorjaar nog gehouden  op donderdag 28 juni 2018, donderdag  

5 juli 2018 en donderdag 12 juli 2018, telkens van 09.30 uur tot ± 12.00 

uur op locatie wijkcentrum De Deel, Frankische Driehoek 3, Goirle.  
 
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.  

Verder kunnen deelnemers aan de cursus zich aanmelden voor een aansluitende 

individuele praktijkrit. (Hiervoor is  wel een eigen bijdrage verschuldigd 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 een week voor aanvang van de cursus. U wordt geacht alle drie de cursusdagen 

aanwezig te zijn. 

 Inschrijven: U kunt zich inschrijven via de mail: johnbekema@home.nl , o.v.v. Opfriscursus 

Goirle Riel voorjaar 2018. 

De volgende gegevens dienen in de mail te worden vermeld: man/vrouw, voorletters en 

achternaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en telefoonnummer. 

 Of u stuurt een volledig ingevuld inschrijfformulier o.v.v. Opfriscursus Goirle Riel naar: 

Veilig Verkeer Nederland afd. Goirle Riel p/a Baronielaan 46, 5052 BV Goirle. 
 
 

Wandel of fiets mee met KBO en ANWB door de Natuurpoort De Reuzelhoeve 
 
Na het succes in 2017 worden er door de ANWB in samenwerking met Stichting Brabantse 

Natuurpoorten en KBO-Brabant ook in 2018 fiets- / wandeldagen georganiseerd. Iedereen is welkom 

mee te komen doen en te genieten van de prachtige zomerse natuur in Brabant.  
 
Op zaterdag 23 juni is De Reuselhoeve, Heizenschedijk 1 in Moergestel hét startpunt voor een 

prachtige wandel- of fietstocht door het land van de Hilver. Er kan gestart worden tussen 10.00 uur en 

14.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.  Er is voldoende parkeergelegenheid. 
 
Voor KBO-leden en/of ANWB-leden ligt, op vertoon van de ledenpas, een goodiebag klaar en informatie 

over de natuur en routes. Voor kinderen die meedoen ligt een lekkere verrassing klaar. Indien gewenst 

kan je mee wandelen met een gids of mee fietsen met een ANWB vrijwilliger. De afstanden van de 

fietsroutes variëren van 25 tot 40 km. Die van de wandelroutes van 4 tot 7 km. 
 
Andere data en locaties: 

 7 juli – Natuurpoort de Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode 

 21 juli - Natuurpoort Stayokay, Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom 

 4 augustus - Natuurpoort de Negende Zaeligheyt, Witrijtseweg 15, 5571 XJ Bergeijk 

 18 augustus - Natuurpoort Landgoed Wolfslaar, Wolfslaardreef 103, 4834 SN Breda 

 1 september - Natuurpoort de Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis 

 15 september - Natuurpoort van Loon,  Kloosterstraat 115-119, 5175 PB  Loon op Zand  
 
Voor meer informatie: https://www.natuurpoorten.nl/anwbtochten 

 

 

KBO-Brabant Bridgekampioenschap 2018 
 
Recreatief toernooi voor spelers van elke sterkte. 

Dit jaar zal voor de tweede keer het KBO-Brabant-bridgekampioenschap plaatsvinden, een gezamenlijk 

initiatief van KBO-Brabant en de BridgeBond. Dat heeft KBO-Brabant afgesproken met de BridgeBond. 

Het is een recreatief toernooi, waaraan bridgespelers van diverse sterktes kunnen deelnemen en 

plezier aan beleven. Je hoeft geen ‘wedstrijdspeler’ te zijn om mee te kunnen doen. 
 
De enige voorwaarde is dat u lid bent van een KBO-Afdeling. Dat wordt gecontroleerd vóór aanvang 

van de wedstrijd. U moet dan uw KBO-ledenpas laten zien, die op uw naam staat. De kosten bedragen 

14 euro per paar, van tevoren te voldoen. U kunt zich opgeven via de website van de BridgeBond 

https://www.bridge.nl/kbo-brabant  

 

mailto:johnbekema@home.nl
https://www.natuurpoorten.nl/anwbtochten
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Zomerstop KBO-Goirle Activiteiten 2018 / Zomervakantie 

 
CC JvB huis :   9/7 t/m 15/7 alleen overdag geopend 

: 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 
 

Buiten-activiteiten en activiteiten op andere locaties gaan tijdens de vakantie gewoon door volgens 

schema. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de co-ordinator van uw activiteit. 
 
Schoolvakantie zuid:  7 juli ~ 19 augustus 2018, week 28 t/m 33 

Bouwvak zuid:         23 juli ~ 10 augustus 2018, week 30 t/m 32 
 

De redactie wenst u een hele prettige en zonnige vakantie toe. 
 

 

 

 

Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Inloop is op maandagmiddag 2 juli en 6 augustus, 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 4 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

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

* Dhr. A. de Bruin  * Dhr. L. Verhoeven  * Mevr. P.A.C.M. Verhoeven-Loots 

* Dhr. G.J.M. van Rijen * Dhr. J.J. Vermeer  * Mevr. D.A.M. Vermeer-Fens 

* Mevr. M.J.T.J. van de Pol-Houtepen   

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

Volgende nieuwsbrief nr 8, augustus 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 6 augustus 2018 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 25 juli 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 4 augustus staat deze nieuwsbrief op onze website www.kbo-goirle.nl . 
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Zomervakantie activiteiten voor leden van KBO-Goirle, aangeboden door KBO SB-Riel: 
 
U kunt zich hieronder voor alle activiteiten inschrijven, maar ook een keuze maken. Zet een kruisje in 

het hokje vóór de activiteit waaraan u deel wilt nemen; of één kruisje als u aan alle activiteiten 

deelneemt. 

 

  Deelname aan alle activiteiten € 56,00 

 Di. 10 

juli 

Struisvogelfarm Tilburg/Gilze, inclusief koffie + eierkoek. 

Vertrek 13.30 uur bij de Leybron; bij mooi weer met de fiets, anders met 

de auto; minimaal 15 personen ! 

€   8,50 

 Di. 17 

juli 

Rondleiding door Riel met Jan van Eijck, inclusief consumptie. 

Vertrek 13.30 uur bij de Leybron. We lopen een 8-je door Riel rond het 

thema "EEN HANDVOL RIELSE GEHEIMEN".  

€   3,50 

 Di. 24 

juli 

Rondvaart Binnen-Dieze Den Bosch, inclusief koffie met Bossche bol. 

Vertrek 12.30 uur bij de Leybron met auto’s; maximaal 24 personen ! 

€ 20,00 

 Di. 31 

juli 

Boerderijmuseum Grutje Hilvarenbeek, inclusief koffie. 

Vertrek 13.30 uur bij de Leybron; bij mooi weer met de fiets, anders met 

de auto.  

€   4,50 

 Di. 07 

aug 

Tuinen en klooster Nieuwkerk, inclusief koffie met appelgebak. 

Vertrek 13.30 uur bij de Leybron; bij mooi weer met de fiets, anders met 

de auto. 

€   6,00 

 Di. 14 

aug 

Bierbrouwerij De Pimpelmeesch Chaam, inclusief consumptie. 

Vertrek met de fiets 13.00 uur; met de auto 13.45 uur beiden bij de 

Leybron. 

€   8,50 

  Algemene bijdrage kosten zomerschool €   5,00 

Maakt u – voor deelname aan een van de activiteiten - gebruik van vervoer, dan betaalt u een 

vergoeding aan de chauffeur 
 
Wilt u ook door een kruisje weer aangeven of 
 
 Er voor vervoer gezorgd moet worden 

 U gebruiker bent van rollator / scootmobiel 

 U met uw auto mensen kunt/wilt meenemen 

 
 
Naam 

 

 

Aantal personen 

 

 

Adres 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

Handtekening 

 

 

 

Graag inleveren bij Ton van der Poel, Irenestraat 1 in Riel vóór zaterdag 23 juni 2018 en het 

verschuldigde bedrag vóór 03 juli 2018 overmaken op: 

NL 43 RABO 01023 39 228  ten name van Senioren Belangen Riel  onder vermelding van “Vakantie-

activiteiten 2018 en uw naam/namen” 
 
Doet u niet aan alle activiteiten mee ? - dat kan; u betaalt dan uiteraard alleen het bedrag voor die 

activiteiten waaraan u wèl deelneemt plus de algemene bijdrage van € 5,-.  

 

 

 

** Voor meer informatie over dit vakantie-programma zie website www.kbo-goirle.nl ** 
 

http://www.kbo-goirle.nl/

