
24-9-2018 /CG                                                                                                                        Pagina 1 van 6  

Nieuwsbrief oktober 2018 
Jaargang 17 nr. 10 

 
 

 
 
 
 

 

 

Samen uit dineren 

  

Op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober 2018 gaan we dineren bij 

FLANDERS aan de Hovel 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: U kunt zich inschrijven vanaf maandag 8 oktober 2018 

t/m vrijdag 12 oktober 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 uw naam en telefoonnummer én lidmaatschapsnummer én de 

andere namen voor wie u reserveert doorgeven 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. 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. 

 
 
Themamiddag 18 oktober: ouder worden en op dezelfde plek blijven wonen 
 
Donderdagmiddag 18 oktober is de KBO-themamiddag van dit najaar. Deze begint om 14.00 uur en 

vindt plaats op de eerste verdieping in het CC Jan van Besouw, lokaal 1010. 

Dit lokaal is te bereiken met de lift. U bent vanaf half twee welkom en we schenken dan voor u een 

kopje koffie of thee in.  
 
Het onderwerp is ‘ouder worden en thuis blijven wonen’. Om onduidelijkheden te vermijden: het is 

bedoeld voor zowel eigen woning bezitters als ouderen in een huurwoning. En het is voor leden van het 

KBO, maar ook voor andere ouderen uit Goirle. Kom gerust samen met een kennis. 
 
De KBO beseft, nu dat we ouder worden en tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid alsmaar 

toeneemt  -dus ook rond het wonen -, dat we er allemaal aan moeten werken om de woning zo 

comfortabel en veilig mogelijk in te richten.  
 
In het voorjaar deed KBO-Goirle mee aan de informatiewinkel ‘WOON EN LEEF’ op de Hovel. Dat is al 

weer een tijd geleden. Misschien zijn we de informatie vergeten of zijn we die door de dagelijkse 

bezigheden vergeten. Het kan ook dat u die informatiewinkel niet bezocht.  

Omdat het een belangrijk onderwerp is, hebben we contact opgenomen met Thebe om te helpen alles 

(weer) helder te krijgen.  Thebe schenkt met name aandacht aan Valveiligheid, Brandveiligheid en 

Inbraakveiligheid. Comfortabel en veilig wonen als je ouder wordt is van groot belang. 
 
Alle senioren zijn van harte welkom vanaf 13.30 uur, vooraf opgeven is niet nodig.  

De KBO draagt de kosten. Want weet u, uw zorg is ook een zorg voor het KBO. Laten we samen 

geïnformeerd blijven. 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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KBO-Kenniskring Jaarprogramma 2018~2019  

 

De Kenniskring organiseert middagen om kennis op te doen 

over onderwerpen uit de wereld om ons heen. Heel 

verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan 

maatschappelijke zaken, wetenschap, levenshouding, het 

onderwijs, spirituele zaken of een bedrijfsbezoek. U kunt per 

onderwerp deelnemen. Bij deze nieuwsbrief vindt u het jaar 

programma van het derde seizoen.  

Vanaf deze maand t/m mei 2019 zijn verschillenden 

onderwerpen gekozen. De lezingen zijn op maandagmiddag, 

halverwege de maand, steeds om 14:00 uur.  Per onderwerp 

zoekt de kring naar een deskundige.  

De Kenniskring werkt wel met de voorwaarde dat per lezing 

maximaal 45 leden kunnen meedoen. Dit om uitwisseling met 

de spreker of degene die een rondleiding verzorgt, mogelijk te 

maken. Iedere maand opnieuw stelt zij een inschrijving open 

voor geïnteresseerden tot dat maximum. Lid worden van de 

kenniskring kan via kbo.kenniskring@gmail.com . 

Dit lidmaatschap staat open voor KBO-Goirle en Senioren 

Belangen Riel. Als lid krijgt u tijdige informatie per onderwerp.  

Voor meer informatie zie www.kbo-goirle.nl  

 

 

15 oktober beeldlezing bij de Kenniskring KBO-Goirle 

 

De KBO-Kenniskring start het seizoen op 15 oktober met een beeldlezing 

door Gerard van de Kam. Hij laat ons verbanden zien wat om ons heen 

gebeurt en hoe we dat terugzien in wetenschap, kunst, spiritualiteit. En hij 

toont dat deze ons onbewust nieuwe richtingen duidt en nieuwe 

perspectieven laat ontstaan.  

Er gebeurt veel om ons heen. Het is een constante verandering die op een 

chaos lijkt, maar ook telkens, soms na jaren nieuwe evenwichten oplevert. 

We beleven de wereld nu als een constante chaos. In het verleden was het 

ook zo. Toen waren het enkelingen die ons onzeker maakte en dwongen anders te denken en te 

handelen. Zoals bijvoorbeeld Copernicus en Galilea die aangaven dat de aarde niet het centrum van de 

wereld was en de zon ook niet. De samenleving stond op haar kop, zekerheden werden onzekerheden, 

mensen werden opeens vriend en vijand van elkaar. En het leidde pas na jaren naar nieuw evenwicht.  
 
En nu zitten we opnieuw in een wereldwijde overgangsfase, vooral vanwege het klimaatvraagstuk. Wij 

staan middenin in geweldige verandering. En nu zijn we daar zelf mede oorzaak van, samen met 

elkaar of ligt het anders? Wat is onze voetstap op aarde? Hoe blijven we op goede voet met de aarde? 

Kunnen we als eenling of groep daar invloed op hebben? Van de Kam maakt duidelijk dat als je eigen 

visie blijft volgen en  je eigen passie beoefent, dit een belangrijke bijdrage aan gezond oud worden 

levert. Of te wel, hij daagt uit onze eigen kracht te herkennen in omgaan met die veranderende 

wereld. 

Gerard van de Kam werkte op het terrein van mens en arbeid, als docent in loopbaanmethodiek en is 

nu actief met o.a. lezingen, workshops en cursussen die de samenhang aangeven tussen wetenschap, 

kunst en spiritualiteit en de chaos om ons heen. 
 
Voor deze lezing kunnen kbo-leden zich aanmelden via het emailadres van de Kenniskring: 

kbo.kenniskring@gmail.com  

Kosten: € 6,00 inclusief een kopje koffie of thee (Betalen bij binnenkomst, graag gepast.) 

Datum: Maandagmiddag 15 oktober 2018 om 14.00 uur 

Plaats:  CC Jan van Besouw, lokaal 1010  

 

 

Digi-spreekuur in bibliotheek Goirle … 
 
Inloop is op maandagmiddag 5 november van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen 

is welkom om  vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
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Schaken bij “De Wildacker” … 
 

In samenwerking met 

schaakclub EGS gaan we, 

bij voldoende interesse, 

schaakmiddagen 

organiseren. Schaken is 

een boeiend spel en ook 

heel geschikt om de geest 

lenig te houden. 
 
De middagen worden op 

donderdag van 13.15 uur tot 15.45 uur gepland in 

De Wildacker. Er wordt gestart met een uurtje 

informatie over de samenwerking van de twee 

verenigingen; wat er van u verwacht wordt, de 

financiële consequenties etc..  
 
Erik Hamers van EGS zal daarna op interactieve 

wijze met u het schaken kennis laten maken.  Ook 

wil hij graag met u bespreken wat uw wensen en 

doelen zijn, zodat hij de invulling van de 

middagen daarop kan aanpassen.  Daarna worden 

partijtjes gespeeld waarbij Erik adviezen zal 

geven, zodat ieder zijn eigen niveau kan 

verbeteren. Geen cursus dus met een competitie.  
 
De bijeenkomsten zijn geschikt voor zowel 

degenen die schaken willen leren als voor hen die  

al kunnen schaken op een beginnend of iets hoger  

niveau. Al spelenderwijs gaan we ontdekken wat 

het schaakspel inhoud en wat de mogelijkheden 

zijn en geven we de schaakmiddag vorm 

naargelang de interesses. 
 
Op donderdag 25 oktober is er een informatie-

middag in “De Wildacker” om 13.30 uur.  

De voorzitter van KBO-Goirle Toine van de Sande 

en zijn collega van de schaakclub EGS Henk 

Renders zullen u welkom heten en het initiatief 

uiteenzetten en Erik Hamers zal met u, onder het 

genot van een kopje koffie, bespreken hoe hij de 

middagen wil verzorgen. 
 
Bij voldoende belangstelling leggen we het voor 

aan het bestuur en bij goedkeuring gaan we in 

overleg met de deelnemers met de schaak-

middagen van start. 

U kunt zich opgeven per mail voor de informatie-

bijeenkomst vóór 18 oktober bij het secretariaat 

van KBO-Goirle: kbogoirle@gmail.com of 

telefonisch 06-53396427. 

Voor  technische informatie over de info-middag 

kunt u terecht bij Henk Renders, de voorzitter van 

EGS :  hrenders@tiscali.nl of telefonisch 06-

51381272. 
 
~Toine van de Sande~ 

 
 
KBO-Goirle Kunstcursus in het najaar … 
 
In oktober en november wordt er weer een KBO kunstcursus aangeboden. Rond vier thema’s bekijken 

we schilderstukken afgewisseld met muziek, gedichten en beeldhouwwerken. Ook nu weer zal de 

inhoud verrassende elementen bevatten.  

De thema’s zijn: 
 

 Mannen, vrouwen en oorlog 

 Romantiek 

 Moeder en kind 

 Is dit nou kunst? 
 

Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, lokaal 1.018. 

Data: woensdag 24 – 31 oktober en 7 – 14 november a.s. 

Tijd: 10.00 – 12.00 uur. 

Kosten: 10 euro voor vier bijeenkomsten, exclusief koffie/thee. 
 
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met cursusleider Jacques Heeren via jhlbs8@gmail.com of 

telefoon 013-5341030. 

 

 

Levensbeschouwing, de gespreksgroep start vijfde seizoen 
 
KBO-Goirle nam vier jaar geleden het initiatief om leden de kans te geven 

om met elkaar van gedachten te wisselen rondom levensbeschouwing. We 

stimuleren dit nog steeds. Het leidt nu tot twee groepen, ieder van tien 

deelnemers, die op een maandelijkse woensdagmiddag vanuit persoonlijke 

beleving praten over identiteit en zingeving. Over hoe dat beleefd wordt in 

een voor vele sterk veranderende samenleving. Soms is het onderwerp ook 

gericht op als “lotgenoten” ervaringen te delen. Juist dat delen werkt vaak 

ook als draaglijk maken of soms tot ‘helen’ van moeilijke te hanteren 

gebeurtenissen.  

Omdat wij het initiatief nog steeds belangrijk vinden informeren wij u nu al 

dat de gesprekken in november weer starten. Denk er eens over na om 

juist als u nog geen deelnemer bent u aan te sluiten bij deze activiteit. 

Voor nadere informatie bel Frans Pasmans, 013-5345049 of André Muller 06-51539827. En in ieder 

geval attenderen we u nog bij de start van de bijeenkomsten dit seizoen.  
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UITNODIGING EN INSCHRIJVEN MEERDAAGSE REIS 2019  

 

5 DAAGSE  “alles inclusief” reis naar 

Stadtkyll, in de Vulkaan Eifel in 

Duitsland van maandag 3 tot en met 

vrijdag 7 juni 2019. 
 
Stadtkyll ligt midden in de Vulkaan Eifel. 

We kunnen alle kanten op; zowel actief 

als ontspannen verkennen we het groen 

van de natuur. We maken een tocht over 

de vulkaanheuvels met uitgestrekte 

wouden of genieten van het uitzicht over 

het dal. Op slechts korte afstand ligt de 

Ardennen. Laat u verrassen door het 

natuurschoon van de Vulkaan Eifel.  
 
We logeren in Hotel am Park in Stadtkyll. 

Het hotel beschikt over ruime kamers met  

gescheiden bedden, televisie, telefoon, 

zitruimte en airconditioning. De kamers 

zijn dermate groot dat de 1 pers. bedden 

zeer ruim uit elkaar gezet kunnen 

worden.  De badkamer is volledig ingericht met een douche, toilet en föhn. Alle kamers hebben een 

balkon.  

De verzorging is op basis van “alles inclusief”, (logies, ontbijt(buffet), lunch(pakket), diner(buffet). 

Dagelijks zijn alle drankjes van 17.00-24.00 uur gratis. Koffie en thee zijn de gehele dag gratis.  

Wat kunt u nog meer verwachten: 1e dag ontvangst met koffie/thee; diverse excursies, 

avondprogramma’s.  
 
WIJZE VAN INSCHRIJVEN 
 
Wanneer u zich wilt inschrijven voor de Meerdaagse reis 2019 gaat u eerst telefonisch contact 

opnemen met Hannie van de Wal (tel.nr. 013-8220129). Zij spreekt met u een tijdstip af waarop u 

verwacht wordt op woensdagochtend 21 of donderdagochtend 22 november 2018 in het CC Jan 

van Besouw. (dit om lange wachttijden te voorkomen).  

Bij het inschrijven hoeft u geen inschrijfgeld mee te nemen.  

De reisverzekering wordt door de KBO geregeld.  

Als u een annuleringsverzekering wilt  dan regelt u dat zelf (zie de info die u uitgereikt krijgt bij de 

inschrijving). 
 
Wat dient u WEL mee te nemen bij het inschrijven: 

 Uw KBO pas  

 Uw emailadres (als u dat heeft)  

 Contactadres + telefoonnummer + emailadres van ’n thuisblijver 

 Naam en tel.nr. van uw huisarts 

 Het pasje van uw ziektekostenverzekering 
 

We zijn met z’n allen weer een jaartje ouder geworden. Dat vraagt zorg van ons maar ook van 

u zelf. Een rollator is geen bezwaar, echter we hebben maar ruimte voor 15 rollators; 

(schrijven er zich méér deelnemers in met een rollator dan de maximaal 15 die we mee 

kunnen nemen, zal er geloot moeten worden in deze groep). U dient wel geheel zelfredzaam te 

zijn en zelfstandig te kunnen lopen. Helaas is het gebruik/meenemen van een rolstoel niet 

mogelijk. 
 

Kosten van deze reis:  € 392,50 per persoon 
 
Wij hebben de beschikking over: 18 x 1 pers. kamers en 20 x 2 pers. kamers.  

Let wel: er kunnen maximaal 60 personen mee, incl. Hannie en Jol. 

We beschikken maar over 18 x 1 persoonskamers. Wanneer méér deelnemers zich inschrijven voor 

een 1 persoonskamer, wordt er geloot onder de inschrijvingen van de 1 persoonskamers. Ons advies is 

om eens rond te kijken met wie u eventueel een kamer zou willen delen. Tijdstip van inschrijving heeft 

géén invloed op een eventuele loting!!  
 
~ Hannie van de Wal en Jol van Doremalen-van Loon ~  KBO Meerdaagse Reis 2019 
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SB-Riel nodigt leden KBO-Goirle uit om in te schrijven voor Museum Plus Bus : 
 

 Met de “Museum Plus Bus” naar Hilversum  Instituut Beeld en Geluid  vrijdag 14 december 2018   

Als beheerder van het Nederlands audiovisueel erfgoed houden zij de Nederlandse geschiedenis in 
beeld en geluid levend. Zo maken ze het voor iedereen mogelijk hiermee te leren, ervaren en 

creëren.  Kortom: alles op het gebied van radio en tv van toen en nu en in de toekomst.  En daar 
gaan we naar toe  we zijn door “Museum Plus Bus” ingeloot om een dag naar Hilversum te gaan!!   
 
Wat is en doet “Museum Plus Bus”? 
Het is een stichting die ten doel heeft de toegankelijkheid van ons nationaal erfgoed in de 
Nederlandse musea te vergroten voor met name oudere mensen. Men tracht dit doel te bereiken 

onder meer door het organiseren van vervoer van en naar musea. En er is een gastvrouw aanwezig 
die veel dingen voor ons regelt.  
Voor mensen die slechter ter been zijn, met rollator of rolstoel? - geen enkel probleem.  
Alleen scootmobiels is wel een probleem en kunnen helaas niet mee. 
 
De kosten zijn slechts € 11,50 per persoon -  dat is n.l. voor de geboekte lunch. 
Uw betaling is tevens uw aanmelding!!; wilt u mee dan kunt u zich vanaf donderdag 4 oktober 

2018 tot en met 13 november aanmelden door overboeking van het bedrag van € 11,50 per 
persoon op rekeningnummer NL 43 RABO 01023 39 228 t.n.v.  Senioren Belangen Riel onder 
vermelding van  “Hilversum,  het aantal personen dat mee wil + eventueel rollator, rolstoel”. 
 
De stichting stelt wel dat er minimaal 30 deelnemers moeten en maximaal 45 deelnemers mogen 

zijn; dus niet te lang wachten met aanmelden en betalen – want VOL=VOL !!  
 
Het dagprogramma is als volgt  -  Vrijdag  14 december 2018  
10.15 uur   aankomst bij opstapplaats De Leybron, Dorpsplein 20, 5133 AM Riel  

10.45 uur    vertrek opstapplaats  
12.30 uur    aankomst Hilversum  
13.00 uur    ontvangst met een lunch 
14.00 uur    zaalprogramma / Parel-Arrangement 
16.00 uur    vertrek uit de zaal 
16.30 uur    vertrek bus 
18.15 uur    aankomst Riel 
 
Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Carool Kennes, telefoon 06 - 514 29 958 of 
per mail via c.kennes@home.nl  

 
 
 
Oproep (reserve)bezorgers 
 
Beste KBO leden, 
 
Elke maand krijgt u het blad ONS en de Nieuwsbrief in de bus. Dat gebeurt door 34 bezorgers op 

ruim 1050 adressen in Goirle. Door ziekte en ouderdom is een aantal van hen noodgedwongen 

moeten stoppen.   

Bent u nog vitaal en hebt u elke eerste week van de maand een uurtje tijd om op ongeveer 30 

adressen te bezorgen, meld u dan aan bij: 
 
Leo van Zeeland, Distributie KBO-blad ONS/Nieuwsbrief 

Telefoon: 06-26073141   E-mail:  l.v.zeeland@home.nl 
 

 
 
Activiteit bij de Kunstkring 
 
Op bezoek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten  (FHK) in Tilburg … 
 
Je vindt bij FHK 18 kunstopleidingen onder een 

dak in een uniek gebouw in het centrum van 

Tilburg. Er worden hier opleidingen gegeven op 

het gebied van beeldende kunst, dans, muziek en 

theater in diverse richtingen op allerlei niveaus. 

Hier bruist het de gehele dag van de energie en 

creativiteit. Een gebouw waarin talent en kunst 

groeit. 
 
Meer dan genoeg activiteiten om hier een 

leerzame een gezellige middag door te brengen. 
Daarom organiseert de Kunstkring op  

8 november en wellicht ook op 15 november a.s. 

een rondleiding langs de diverse studieruimten. 

Na een ontvangst met een kopje koffie of thee 

worden de deelnemers in groepjes van circa 15 

personen rondgeleid. Na deze rondleiding wordt  

voor ons  een mini podium optreden gegeven. Dit 

laatste onder voorbehoud. 
 
De leden van de Kunstkring zullen tijdig een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
 
Daar FHK slechts 30 personen per middag kan 

ontvangen is het zaak tijdig op de uitnodiging te 
reageren, want hier geldt het spreekwoord: wie 

het eerst komt, het eerst maalt. 

ATTENTIE 
 Na het ter perse gaan van deze nieuwsbrief op 24 september ontvingen wij 
van SB-Riel het bericht dat hun aangeboden busreis op 14 december naar 
Hilversum niet door kan gaan vanwege werkzaamheden bij het Instituut 
Beeld en geluid. 
SB-Riel biedt als mogelijk alternatief een bezoek aan bij het Kröller Müller. 
Meer hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief van november.  
Hebt u vragen, aarzel niet en neem contact op met SB-Riel, Carool Kennes 
06-51429958. 
~ KBO-Goirle, redactie ~
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Meer Bewegen voor Ouderen: KBO staat erachter, u toch ook? 

 

Op woensdagochtend sporten Goirlese senioren 

in Sporthal De Vendelier aan de Vendelierhof 1. 

Maar de gymnastiek groep van half tien staat 

onder druk. Kan deze zo nog wel doorgaan?  
 
Het is onbegrijpelijk. Van alle kanten hoor je of 

lees je hoe belangrijk bewegen is voor ouderen. 

Vorige week was de Wereld Alzheimer Dag en 

stonden we in Goirle stil bij Dementie en 

Alzheimer. Op die avond vertelde een 

deskundige hoe belangrijk het is goed voor je 

hersenen te zorgen en dat bewegen daarbij een 

heel belangrijke factor is. Ook word je in de 

media aangespoord vooral te blijven bewegen, 

want dat is een voorwaarde om gezond oud te 

kunnen worden. De KBO zet zich al jaren in 

voor lichaamsbeweging. Denk b.v. aan dynamic 

tennis, wandelen, yoga, jeu de boules en 

gymnastiek. 

Bewegen … 

Op woensdagochtend zijn er twee groepen. Om 

elf uur bewegen tientallen ouderen onder 

leiding van docent Conny Mallens. Maar de 

gymnastiekgroep van half tien heeft nog slechts 

enkele deelnemers en die zal moeten stoppen 

als de groep niet groter wordt. Als de 

gymnastiek stopt moet u straks bij commerciële 

groepen u heil gaan zoeken, want bewegen 

blijft noodzakelijk. Meer Bewegen voor Ouderen 

kan, de KBO organiseert het voor u; dus doe 

mee voor dat het te laat is. 

We bieden u de mogelijkheid om te komen 

kijken op woensdag ochtend om 9.30 uur en 

een keer mee te doen. We verwachten 

komende woensdagen veel belangstellenden.  

Kom kijken! En doe mee! Op woensdagochtend 

om half tien in de Vendelier! 

 

 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 
 
In de gemeente Goirle wordt dit jaar voor de tweede keer een Opfriscursus Verkeersregels gegeven 

van 3 dagdelen. Deze keer is er gekozen voor een cursus in de avonduren. 

U kunt gratis aan deze cursus deelnemen. U wordt geacht alle drie de cursusavonden aanwezig te zijn.  
 
Doelgroep: 50+ 

Wanneer:  de maandagen 8, 15 en 22 oktober 2018. 

Tijdstip: 19.30 uur tot 22.00 uur 

Waar:  Goirle, wijkcentrum De Deel, Frankische Driehoek 3, 5052 BL  Goirle 
 
Voor meer informatie/ inschrijven: via de mail: johnbekema@home.nl  o.v.v. Opfriscursus Goirle 

najaar 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 het volledig ingevulde inschrijfformulier o.v.v. Opfriscursus Goirle naar: 

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

 

 
Volgende nieuwsbrief nr 11, november 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 

5 november 2018 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 24 oktober 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  3 november staat deze te 

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

 
 
 NIEUWE LEDEN: 

 
AFGELOPEN MAAND HEBBEN WE 6 
NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN. 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM. 

 

 
 OVERLEDENEN: 

 
WIJ HEBBEN DEZE MAAND GEEN 
MELDINGEN ONTVANGEN.  

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

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX, 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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