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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei 2018 gaan we, zoals we dat ieder jaar in mei 

doen, asperges eten.  

Dit jaar gaan we Asperges op “Brabantse wijze” eten bij BISTRO 52, Dorpstraat 52 

te 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 14 mei 2017 t/m vrijdag 18 mei 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 lidmaatschapsnummer én de 

andere namen voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar Asperges 

op Brabantse wijze of op Vegetarische wijze.  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. 

 

 

 

Activiteit bij de Kunstkring –  Dat gaat naar Den Bosch toe … 

 

Den Bosch en de maand Mei roept bij velen van ons herinneringen op, aan bijvoorbeeld de 

Mariamaand,  lopen naar de Sint Jan op de eerste zondag van de maand en Gilden in de stad. 

Vandaag de dag denken wij bij Den Bosch aan een gezellige oude stad, leuke winkels, smalle straatjes 

met eetgelegenheden, de Parade met de terrassen en koffie met een bossche bol. 
 
Maar Den Bosch is nog meer dan dat. Het is een eeuwenoude stad met een rijke geschiedenis waarvan 

veel bewaard is gebleven. 
 

Daarom organiseren wij op 24 mei a.s. een cultuur historische wandeling 

door het eeuwenoude stadscentrum, waarbij we begeleid worden door een 

gids die ons langs de vele bezienswaardigheden brengt. Hij zal daarbij de 

nodige aandacht schenken aan de architectuur van de gebouwen. We sluiten 

de wandeling van circa 1,5 uur af met gezamenlijk koffiedrinken met een 

bossche bol. 
 
De leden van de Kunstkring hebben inmiddels al een persoonlijke uitnodiging 

ontvangen. 
 
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. 

  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Negende bijeenkomst van KBO-Kenniskring 

 

Wim de Jong, medewerker van ’t 

Brabants Landschap maar vooral 

bekend als een van de beheerders 

van o.a. De Regte heide en het 

Riels Laag en als bewoner van ’t 

Riels Hoekse in Riel, is de spreker 

van de volgende Kenniskring- 

bijeenkomst. 

 

De Kenniskring organiseert op maandagmiddag 28 mei een bijeenkomst met als onderwerp 

“duurzaamheid”. Zoals gebruikelijk is de bijeenkomst op maandagmiddag van 14.00 ~ 16.00 uur en 

vindt plaats in lokaal 1010 van  het CC Jan van Besouw. 

Momenteel is Wim nog in overleg met de werkgroep over de uitwerking van het thema. Duurzaamheid 

heeft meerdere invalshoeken, maar hoe juist onze natuurlijke omgeving in stand te houden speelt 

uiteraard daarin ook een belangrijke rol. 
 
Leden van de Kenniskring KBO-Goirle worden in de loop van deze maand nog nader geïnformeerd over 

de volledige inhoud van deze middag. 

Let wel, alléén KBO-leden kunnen gratis lid worden van de Kenniskring en zich aanmelden via het 

emailadres kbo.kenniskring@gmail.com. Niet KBO-leden kunnen géén lid worden.  
 

 De inschrijving van deelname – per bijeenkomst - stopt steeds bij het maximum van 40 

deelnemers. Voor reden dat met het max aantal van 40 personen het mogelijk blijft om vragen te 

stellen dan wel om van gedachten te wisselen over het onderwerp. 

 

 

Antoon van den Dungen onderscheiden …  

 

Sinds afgelopen maand is Antoon van den Dungen Lid in de Orde van Oranje-Nassau. KBO-Goirle 

feliciteert Antoon hiermee. Antoon heeft deze mede ontvangen voor zijn werk bij de KBO-Goirle.  

Hij is vanaf 2006 gedurende 9 jaar lid van het bestuur geweest en bijna de gehele periode was hij onze 

penningmeester.  

Hij speelde een belangrijke rol bij ‘Lief en Leed’ en de verspreiding van de Nieuwsbrief. Hij was 

adviseur voor velen, waarbij hij met name aandacht had voor minder daadkrachtige leden. Ook nu 

helpt hij nog vele Goirlese senioren bij het invullen van de belastingaanvraag e.o. bij het verkrijgen 

van toeslagen. 

De koninklijke onderscheiding werd hem opgespeld door de Goirlese burgemeester Mark van 

Stappershoef op 26 april jongstleden. 
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Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Inloop is op maandagmiddag 4 juni, 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 5 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. J. van Gestel    * Mevr. B.A. Bitter-Janssen    * Mevr. C. Schuttelaars 

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

Volgende nieuwsbrief nr 6, juni 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 11 juni 2018 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 30 mei 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 9 juni staat deze nieuwsbrief op onze website www.kbo-goirle.nl . 
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