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Nieuwsbrief september 2018 
Jaargang 17 nr. 9 

 
 

 
 
 
 

 

 

Samen uit dineren 

  

Op dinsdag 25 en woensdag 26 september 2018 gaan we dineren bij BISTRO 

52, aan de Dorpsstraat 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 10 september 

2018 t/m vrijdag 14 september 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. 

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. 

 

 

Wandelen op dinsdagmiddag ... 
 
Even een rectificatie: In de nieuwsbrief van augustus j.l. 

staat dat de wandelgroep elke 1ste en 3de dinsdag van 

de maand samenkomt.  

Echter deze sportieve en vriendelijke groep wandelt 

voortaan IEDERE dinsdagmiddag. 

Wilt u graag meedoen, neem contact op met Janny Ceton 

013-5348849 of Doortje Michels 013-5342675. 

 

 

 
 

 

Fiets of wandel op 15 september mee vanaf Natuurpoort van Loon … 

 
Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend startpunt om op de fiets de natuur te ontdekken, te ontspannen of 

lekker actief buiten te zijn. Zo is er op zaterdag 15 september een fiets- en wandeldag bij Natuurpoort van Loon in 

Loon op Zand. Deelname is gratis en iedereen is van harte welkom om mee te doen.  

Iedereen die wil fietsen of wandelen kan tussen 10.00 en 14.00 uur de routebeschrijving afhalen bij de stands van 

ANWB en KBO-Brabant bij Natuurpoort de Heksenboom, Kloosterstraat 115, 5175 PB Loon op Zand. De afstand 

van de fietsroute is circa 40 km (ingekort circa 25 km) en de wandelroute zo’n 5 km. Vrijwilligers van de ANWB en 

KBO-Brabant staan op locatie klaar om iedereen welkom te heten.  
Voor KBO leden en/of ANWB leden ligt er, op vertoon van de ledenpas, een goodiebag klaar. Voor kinderen die 
meedoen is er een lekkere verrassing. 
 

 

 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Uitnodiging bezoek aan Tweede Kamer … 

 

Wij ontvingen van Senioren Belangen Riel de volgende uitnodiging voor u als lid van KBO-Goirle: 

 
 Bezoek aan Tweede Kamer – woensdag 10 oktober 2018  

Tijdens ALV bleek er ruime interesse voor een bezoek aan de Tweede Kamer.  

René Peters – CDA-kamerlid uit onze provincie (Oss) -  heeft ons uitgenodigd voor 

een bezoek aan “het historische hart van onze democratie”. 
  
We vertrekken om 10.00 uur met de bus op het Dorpsplein en lunchen om 12.00 

uur gezamenlijk in Den Haag.  

Hierna ontvangst en een gesprek met CDA Tweede Kamerlid René Peters. Daarna 

een rondleiding door de Tweede Kamer en de Plenaire zaal (publieke tribune).  

Rond de klok van 16.00 uur eindigt ons bezoek en gaan we weer terug naar Riel. 

Zeker als u eens nader kennis wilt maken met onze landelijke politici of ook nog 

dringende vragen voor ze heeft, is dit een buitenkans  -  wie weet wie we allemaal 

tegen het lijf lopen ………. 
 
Deelnemers aan het bezoek aan de Tweede Kamer krijgen eind september nog 

uitgebreidere informatie over het bezoek en de voorwaarden (bijv. u moet een 

geldig ID-bewijs meenemen, etc.)  
 
De kosten voor vervoer en lunch bedragen € 28,75 per persoon – het minimum 

aantal deelnemers is 40.  

*Wilt u mee naar de Tweede Kamer geef u dan uiterlijk 20 september 2018 op 

bij: Ton van der Poel via werkgroeproc@sb-riel.nl of telefonisch 013 – 518 

2379.  
  
Graag gelijktijdig met  uw aanmelding het bedrag van € 28,75 per persoon over te 

maken op rekeningnummer NL43 RABO 01023 39228 ten name van Senioren 

Belangen Riel onder vermelding van “Tweede Kamer en uw naam/namen”. 

 

*Als u graag mee wilt, aarzel niet en geef u tijdig op bij Ton van der Poel van SB-Riel. 

 

 

Kennismaken met de activiteiten van Atelier’78 … 
 

Kosten €60,-    Leden van de KBO krijgen een korting van €10,- en betalen dus slechts € 50,-. 
 
Kennismaken met Atelier’78 kun je op twee manieren: 

Deelnemen aan een korte kennismakingscursus van 4 bijeenkomsten of 4 lessen volgen bij een 

bestaande groep. 

In de loop van het jaar starten speciale korte cursussen waarin u kennis kunt maken met verschillende 

activiteiten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de 4 kennismakingslessen te volgen in een van de 

bestaande groepen met docent van Atelier’78.  
 
Overzicht kennismakingscursus 

Keramiek: werken met klei  Paul Kollau donderdagmorgen 1,8,15,22 november 

Textiel Pimp Vierdaagse: Joop Aalbers maandagavond 5,12,19,26 november 

Tekenen schilderen:   Toon v. Gisbergen dinsdagavond 18,25 sept. 2, 9 oktober 

Tekenen schilderen:   Els Crawfurd vrijdagmiddag 21,28 sept. 5, 12 oktober  

Tekenen schilderen:   Els Crawfurd vrijdagmiddag 26 okt. 2,9,16 november 

Tekenen schilderen:   Els Crawfurd vrijdagmiddag 23,30 nov. 7,14 dececember 

Beeldhouwen:   Frank van der Loo, maandagavond, data in overleg. 

     Harm Timmermans, dinsdag of woensdagavond, data in overleg. 

Voor meer informatie en aanmelding zie atelier78@home.nl of bel met het secretariaat 013-5347687 

Of kom vrijblijvend kijken en of meedoen tijdens onze inloopweek van 17 tot en met 21september. 
 

 

Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Inloop is op maandagmiddag 1 oktober van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is 

welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
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Vier met KBO-Goirle de Dag van de Ouderen op vrijdag 28 september a.s.  
 

Samen met u viert KBO-Goirle, voor het zesde opeenvolgende jaar, de Dag van de Ouderen met een 

dagprogramma. Opnieuw met ‘informatie’ en ‘vermaak’ en ook weer een gezamenlijke lunch. De laatste 
jaren waren er steeds ruim 100 deelnemers. 

 

De Dag van de Ouderen (ingesteld door de Verenigde Naties), wordt overal in de wereld begin oktober 

gevierd. Wij vieren die op vrijdag 28 september, in de Kapel van het CC Jan van Besouw, van tien tot 

half vier. 

De prijs voor toegangskaarten voor het gehele programma bedraagt € 6.00. Dit is inclusief 

koffie/thee, lunch en een lekker drankje of glas fris bij de afsluiting.   

 

De KBO-Goirle hanteert dit jaar geen thema. Maar vult het programma wel zo in dat u 

verrast wordt. Behalve luisteren naar mooie muziek tijdens een harpconcert, komt u 

veel te weten over ouder worden. Hoe zo ‘fief‘ mogelijk ouder worden of met het 
ouder lichaam om te gaan?  

 

 

 Het programma is als volgt:  

 

09.30 uur: Een kopje koffie staat voor u klaar. U zoekt een plaatsje in de kapel. 

 

10.00 uur: Start programma. 

  Onze voorzitter Toine van de Sande en Burgemeester Mark van  

  Stappershoef spreken u toe bij de opening van de dag.  

Gastheer Feliks de Vroomen, begeleidt u door het programma. 

 

10:15 uur: Dirk-Jan van Huijkelom, MSc is Geriatriefysiotherapeut.  

De fysiotherapeut specialiseerde zich hierin van 2011 tot 2015 aan de Universiteit 

van Brussel. Deze specialisatie is gericht op de kwetsbare oudere patiënt, met 

aandoeningen die hen beperken in hun dagelijks leven. Hij is expert in het werken 

met ouderdomsverschijnselen en beseft goed hiermee om te gaan en de kans op 

klachten te verminderen. Hij informeert ons daarover. 

 

12:00 uur: Gezamenlijke lunch. 

 

12:45 uur: Hoe laten we dit jaar de lunchdip achter ons? Door meedoen? 

 

13:30 uur: Concertvoorstelling harpiste Regina Ederveen.  

Regina Ederveen behaalde aan het Utrechts Conservatorium het  

diploma Uitvoerend Musicus Harp. Ze won in het verleden het Orpheus-Concours 

voor de interpretatie van hedendaagse kamermuziek. En ze trad op in Carnegie 

Hall, New York.  

In Goirle speelt Regina op haar gouden harp en vertelt erover. De muziek varieert 

van licht-klassiek, tot folk, evergreens, filmmuziek en pop. Een voorstelling die 

boeiend is tot het einde.  

 

15:00 uur: Wat napraten met een biertje of een glaasje fris, dan wel thee 

en als u dat wilt, in de foyer van het Jan van Besouwhuis. 

 

15:30 uur: Einde van De Dag van de Ouderen.  

 

 

Kaart-verkoopdagen:  (Alleen KBO Leden kunnen de toegangskaart kopen.) 
 

 Kosten € 6.00 per persoon 

 Op woensdag 12 september en vrijdag 14 september  

 Van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 In de foyer van het CC Jan van Besouw 
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Kortingsaanbod voor Leden KBO – CC JvB Theaterseizoen 2018-2019 

 

Spelregels: max. 2 kaarten per lid. 

Kaarten met korting zijn alleen verkrijgbaar aan de theaterkassa van CC Jan van Besouw op vertoon 

van uw KBO-pas. U kunt de kaarten reserveren via: info@janvanbesouw.nl  

Openingstijden theaterkassa: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en op alle voorstellings-

dagen één uur voor aanvang van de voorstelling. 

 

DATUM 
2018-2019 

TIJD VOORSTELLING NORMALE  

PRIJS 

KBO - 

PRIJS 

Za 29 sept 20.30 uur Elke Vierveijzer 

Zonder Genade 

€ 16,00 € 14,00 

Zo 28 okt 15.00 uur Schuld (12+) 

Naar het boek van Mel Wallis de Vries 

€ 15,00 € 13,00 

Za 17 nov 20.30 uur  LAVALU 

Solitary High 

€ 16,50 € 14,50 

Vr 18 jan 20.30 uur Herman in een bakje Geitenkwark 

Verplicht spelen 

€ 16,00  € 14,00 

Zo 27 jan 15.00 uur Jim van der Zee 

The Voice, The Guitar & The Piano 

€ 19,50  € 17,50 

Vr 1 feb 20.30 uur Joel Borelli 

The Wedding crasher 

€ 21,50  € 19,50 

Do 14 mrt  20.00 uur Lakshmi 

Adem 

€ 19,50  € 17,50 

Vr 15 mrt  20.30 uur De Dutch Don’t Dance Division 

Ballet Black & White 

€ 19,00  € 17,00 

Za 30 mrt 20.30 uur Percossa 

BAM! 

€ 20,50  € 18,50 

Wo 1 mei  20.00 uur Nasrdin Dchar 

JA 

€ 21,00  € 19,00 

Wo 15 mei 20.00 uur Alex Ploeg 

Ultimatum 

€ 17,50  € 15,50 

Za 25 mei 20.30 uur Theater van de Klucht 

Medisch Centrum Best 

€ 21,00  € 19,00 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief nr 10, oktober 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 

1 oktober 2018 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 19 september 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  29 september staat deze te 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWE LEDEN: 

 
AFGELOPEN MAAND HEBBEN WE 3 
NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN. 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM. 

 
 

 OVERLEDENEN: 
 

WIJ HEBBEN DE VOLGENDE MELDING 
ONTVANGEN: 
 
DHR. J.J.A.A. KETELAARS 

 
WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES. 

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

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX, 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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