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Producent/Regisseur/ 
scriptschrijver Hetty 
Naaijkens-Retel Helmrich 

 

SAMEN UIT DINEREN 
 
Op dinsdag 23 en woensdag 24 april 2019 gaan we dineren bij 

Brownies & Downies,  op de Hovel in Goirle.             

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het diner wordt 

geserveerd vanaf 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 8 april t/m vrijdag 12 april 2019, 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, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer van u en 

van degene voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees, 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 telefonisch af.  
 
 

KENNISKRING :  LEZING ‘VERBORGEN GESCHIEDENIS’  

 
Over bepaalde cruciale episodes uit de Nederlandse geschiedenis leer je niet of 

nauwelijks op school. Terwijl iedereen ze zou moeten kennen om een goed 

gesprek over identiteit, ongelijkheid, racisme en discriminatie te voeren.  

Helaas valt het op dat het belangrijke onderwerp “Nederlands-Indië” in weinig 

schoolboeken naar voren komt. Jongeren weten weinig of niets over de vroegere 

kolonie, over de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de dekolonisatie. Dit 

blijkt onder andere uit meerdere Nationale Vrijheids-onderzoeken die zijn 

uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het zijn echter 

onderwerpen die wel van groot belang zijn. De geschiedenis van Nederlands-Indië 

is immers Nederlandse geschiedenis en meer dan één miljoen nazaten van 

mensen die deze koloniale periode hebben meegemaakt, wonen nu in Nederland. 
 

In deze lezing, het verhaal over onze banden en vaak onbekende geschiedenis met Indonesië, verteld 

en getoond aan de hand van filmfragmenten door Hetty Naaijkens-Retel Helmichs. 

Een belangrijke invloed op haar visie als filmmaker en producent is ongetwijfeld de rijke variatie aan 

culturen waar zij in haar leven mee in aanraking kwam. Geboren in Indonesië uit een Javaanse moeder 

en een Nederlandse vader, kwam ze op haar tweede levensjaar naar Nederland. Later bracht ze bijna 

tien jaar door op Curaçao met haar man Joris. Terug in Nederland richtte ze met haar broer Leonard 

Scarabeefilms op. In de jaren die volgden produceerde ze diverse films van verschillende regisseurs. In 

2004 werd Hetty door het Netwerk Mediavrouwen gekozen tot Mediavrouw van het jaar en 

onderscheiden met de Martha Hering Broche. Voor het script van de met prijzen overladen 

documentaire “Stand van de sterren/Position among the stars” ontving Hetty de nominatie van de 

Writers Guild of America in Hollywood. Hetty heeft samen met haar broer Leonard meerdere films 

gemaakt over Indonesië. Hun laatste film” Klanken van oorsprong” is afgelopen najaar in première 

gegaan.  
 

Datum:  Maandag 15 april 2019 | Aanvang 14.00 uur | CC Jan van Besouw 

Kosten: € 6,00, inclusief een kopje koffie of thee [ Betalen bij binnenkomst, graag gepast! ] 

Inlichtingen/aanmelden:  kbo.kenniskring@gmail.com  
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Beste KBO leden van onze Goirlese afdeling, 
 

Donderdag 14 maart jl. hebben we weer de 

traditionele jaarvergadering gehad met toch wel 

een bijzonder tintje. 

Voortvarend gingen we van start en werd zoals 

gebruikelijk ook stilgestaan bij de leden die ons 

het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

De overvolle agenda werd ongewijzigd 

goedgekeurd en de punten kwamen aan de 

orde. 

  

Zeer jammer toch dat verschillende leden, die 

echt wel weten waar de klepel van de klok 

hangt, het nodig vonden toch kritische 

opmerkingen te plaatsen c.q. bekende 

aanvullingen te vragen, waardoor de voortgang 

verstoord en het geheel wat rommelig werd.  

Op zich niet zo’n probleem maar wel als het een 

welles/nietes spelletje in weer- en wederwoord 

wordt over de hoofden van de aanwezige leden 

en dat ontstaat dan heel vlug. 

Erger is het als je als KBO organisatie in de volle 

vergadering ongefundeerd en ongemotiveerd als 

leugenaar betiteld wordt over notabene 

onderwerpen die betreffende externe organisatie 

over zich zelf heeft afgeroepen en nu de zwarte 

piet bij KBO tracht neer te leggen. 

Ook liet de techniek en een stukje onkunde hierin 

van mijn persoon ons in de steek waardoor we 

even een pauze in moesten voeren om weer op 

het goede spoor te komen. 

Dit  soort voorvallen dragen zeker niet bij tot 

soepel en transparant overleg en dat was de rest 

van de vergadering ook goed merkbaar. 

Zeer te betreuren en jammer maar gedane zaken 

nemen geen keer en het is een leer voor de 

volgende keer dat deze incidenten zo niet meer 

voor kunnen komen. 

 

De kascommissie heeft zijn werk voortreffelijk 

gedaan en uiteraard onze penningmeester ook, 

want de pluim ging op zijn hoed. Wel kwam in het 

vooroverleg aan de orde dat het misschien zinnig 

zou zijn een protocol op te stellen voor de 

toekomst zodat iedereen op de zelfde manier de 

controles kan uitvoeren. Wij als bestuur hebben 

toegezegd hieraan mee te willen werken. 

 

Drie bestuursleden waren aftredend en 

herkiesbaar en twee nieuwe kandidaten hebben 

zich beschikbaar gesteld voor een bestuurs-

functie.  

De ledenvergadering hebben alle leden 

geaccepteerd en we zijn hiermee als bestuur 

weer op volle kracht.  

Een onderdeel moet nog ingevuld worden en dat 

is de bezetting van het secretariaat. Ook hiervoor 

is de ledenvergadering gevraagd  uit te zien naar 

een kandidaat. 

 

Uitgebreid is stilgestaan bij de voorgestelde 

nieuwe structuur binnen het bestuur en de 

koppeling met de activiteiten die wij als KBO aan 

onze leden aanbieden. Duidelijk is gesteld dat dit 

jaar het voorstel in de praktijk getoetst zal worden 

en waar nodig bijgesteld naar een voor onze 

organisatie optimaal systeem. Ook dan pas is 

duidelijk welke  taakverdeling de verschillende 

bestuurders en coördinatoren toebedeeld krijgen. 

 

Op de agenda stond ook het verzoek van 

verschillende leden met betrekking tot 

naamswijziging van KBO naar …………!!!! 

De ontstane discussie heeft ertoe geleid dat wij 

als bestuur advies gaan inwinnen bij KBO Brabant 

en dan opnieuw dit onderwerp aan de orde 

stellen. 

Aan dit onderdeel werd tevens gekoppeld het 

voorstel van het bestuur om een commissie in het 

leven te roepen die zich bezig gaat houden met 

ledenwerving. De vergadering vond het 

belangrijk eerst duidelijkheid over identiteit, 

doelgroepen etc. en dan route bepalen. 

 

Zoals gebruikelijk waren er enkele bestuursleden 

van onze collega’s uit Riel en we kunnen 

constateren dat de verstandhouding en 

samenwerking goed is. 

 

Tot slot: Financieel een gezonde club, een 

kwalitatief goed bestuur, veel nieuwe 

ontwikkelingen in een veranderende 

maatschappij.  

Wij als organisatie hebben er zin in en bijten ons 

vast in een optimalisering van de belangen voor 

onze leden. 

 

Toine van de Sande, 

Voorzitter 
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KUNSTKRING [1] : LEZING JAZZMUZIEK  ”OUDE STIJL” DOOR GERRIT ROMEIJN 

 

Is Jazz kunst ? 

Deze vraag is door de werkgroep met een 

volmondig ja beantwoord. 
 
Het improviseren op een vaststaand thema, 

waarbij elke musicus één voor één aan bod 

komt en mag excelleren op zijn instrument, is 

een wijze van muziekmaken die het normale 

orchestrale musiceren overstijgt. 
 
Daarom hebben wij Gerrit Romeijn 

uitgenodigd een lezing over deze kunstvorm te 

verzorgen. Gerrit verzamelt al sinds zijn jeugd 

jazzopnamen uit de jaren 30 van de vorige 

eeuw en heeft over dit onderwerp al een aantal 

malen een meerdaagse cursus gegeven. Deze 

cursus heeft hij voor ons samengevat in een 

lezing van twee maal drie kwartier met een 

pauze er tussen. 
 
De lezing wordt gegeven in het CC Jan van 

Besouw op 25 april 2019. 
 
Zelf zegt Gerrit over zijn passie en zijn lezing: 

Jazzmuziek was in de jaren 30 van de vorige  

eeuw de pop- en dansmuziek. Dansen zoals de 

Charleston en de Lindy Hop ontstonden. 

We verplaatsen ons met film, foto's en 

natuurlijk veel muziek naar New Orleans, 

Chicago en New York van toen en maken de 

snelle ontwikkeling en verspreiding van de Jazz 

tot in de veertiger jaren mee. Belangrijke 

musici zoals Louis Amstrong en Benny 

Goodman komen aan bod, maar we horen ook 

andere prachtige muziek die vergeten is. 

Samen ontdekken we de verschillen in 

muzieksoorten. 
 
De leden van de Kunstkring hebben inmiddels 

in maart al de persoonlijke uitnodiging voor 

deze lezing ontvangen. 

Mocht u iets meer willen weten over de 

Kunstkring, neem dan contact op met Albert 

Wilbrink, telefoon 06-40581562, e-mail 

albert.wilbrink@home.nl  

Om lid te zijn, is kennis van kunst niet 

noodzakelijk, interesse volstaat. 

Uiteraard moet u wel lid zijn van KBO-Goirle.

 
  
 
KUNSTKRING [2] :  ATELIERBEZOEK AAN BEELDHOUWSTER BEATRIJS VAN DER WEIJDEN 

 

 

 

 

 

 

 

Als we een museum, beeldentuin of galerie bezoeken, krijgen wij meestal 

aanvullende informatie van een gids, uit een catalogus of middels een 

audio-tour. Maar krijg je dan altijd antwoord op de vragen die je hebt? 

Soms niet en moet je het doen met een standaardverhaal. 

Wat is het dan fijn als je je vragen kunt stellen, staande voor het 

beeldhouwwerk, in het atelier van de kunstenaar zelf. 
 
Op 22 en 23 mei gaan we daarom op bezoek bij beeldhouwster Beatrijs 

van der Weijden in Tilburg. 

Beatrijs kan op woensdag en donderdag een groep van circa 20 personen 

ontvangen in haar atelier en verrassend grote (beelden)tuin. Zij neemt dan 

de tijd om haar visie op het werken met steen met u te delen en 

beantwoordt zij de vragen die haar werk bij u oproepen. 
 
Het belooft dus een interessant bezoek te worden. 
 
Beatrijs schrijft  onder meer over zichzelf: 

Na een carrière in het onderwijs heb ik begin jaren negentig het roer 

drastisch omgegooid. In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Design Academy 

in Eindhoven. Het beeldhouwen heb ik bij toeval in 1997 opgepakt en dat 

bleek een voltreffer. 

De weerbarstigheid van hardere steen heb ik nodig om niet onbezonnen te 

werk te gaan. Soms wil ik verbeelden wat mij bezighoudt, soms daagt de 

steen mij uit. Vaak ben ik langere tijd met een bepaald thema bezig. 
 
Sinds 2008 geef ik met plezier mijn kennis en kunde door aan cursisten die 

ik ontvang in mijn atelier. 
 
De leden van de Kunstkring krijgen, zoals altijd, een persoonlijke 

uitnodiging met verdere bijzonderheden voor dit bezoek. 

 

mailto:albert.wilbrink@home.nl
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DIGI-SPREEKUUR IN BIBLITHEEK GOIRLE 
 
Deze vrije inloop is op maandagmiddag 1 april  van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is 

welk om om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
 
 

 
 
UITNODIGING SCOOTMOBIELDAG GOIRLE/ RIEL DONDERDAG, 16 MEI 2019 
 

Met de ervaring van voorgaande jaren organiseren wij: het Platform 
Gehandicapten Goirle en Riel, ContourdeTwern, de KBO’s van Goirle 

en Riel, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Goirle) en de Politie, ook 
dit jaar weer een scootmobieldag nieuwe stijl en wel op donderdag 16 
mei aanstaande. 
 
Voor wie? 
Deze dag is bedoeld voor alle gebruikers van scootmobielen en 
elektrische rolstoelen woonachtig in Goirle / Riel.  Ook gebruikers die 

de verkeersregels willen herhalen kunnen zich opgeven voor deze 
dag. Het is voor iedere scootmobiel- of elektrische rolstoelgebruiker 
van groot belang aan deze dag deel te nemen.  Zowel voor uw eigen 
veiligheid als die van uw medeweggebruikers. 

Wanneer en waar? 
Deze dag zal gehouden worden op donderdag 16 mei 2019 in de kantine en op het parkeerterrein van VOAB, aan 

de Spoorbaan 45 ingang Wim Rötherlaan in Goirle. We starten om 09.30 uur, vanaf 09.00 uur bent u welkom voor 
koffie of thee. 
 
Programma: 
1. Oefening van de rijvaardigheid met scootmobiel of rolstoel op een speciaal oefencircuit. 
2. Kennis opdoen van verkeersregels. 
3. Technisch advies gebruik en onderhoud scootmobiels door medewerkers van Medipoint 

4. Het geleerde brengt u in de middag na de lunch in praktijk door het rijden van een route door het dorp.  
Kosten: 

Deelname kost 5 euro per persoon (ook voor begeleiders),  Dit is inclusief de lunch, koffie en thee!  
Frisdrank en andere drankjes zijn voor eigen rekening . Te betalen bij afgeven van het inschrijfformulier bij de 
balie aan de Thomas van Diessenstraat 4.  
Inschrijving voor de scootmobieldag   
Antwoordstrookje a.u.b. met geld in gesloten envelop doen en afgeven aan de balie. Geen los geld bij de balie 

afgeven.  Uiterste inleverdatum: donderdag 9 mei 2019 
 
Antwoordstrook + geld afgeven bij: 
Scootmobiel commissie Contourdetwern , t.a.v. Prisca Pigmans 
Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK  Goirle , Telefoon 013-5349191  
 

Bij de balie kan men ook nadere informatie verkrijgen op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op 
vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur.  
 
Deelnemers uit Goirle verzamelen het VOAB terrein, aan de Spoorbaan 45.  
Deelnemers uit Riel verzamelen bij de R.K. Kerk H. Antonius Abt te Riel en vertrekken om 08.45 uur, vergezeld 

van een vertegenwoordiger van de Scootmobiel commissie, naar het VOAB terrein. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ANTWOORDSTROOK  Ik doe mee aan de scootmobieldag op donderdag 16 mei 2019 
 
Naam   : ..…………………………………………………………………………………….…….… 

Man / vrouw   : ………………………………………………………………………..…………………..... 

Adres   : ……………………………………………..……………………………………..…..……. 

Postcode / Woonplaats : ………………………………………………………………………………………….……. 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………….……………………. 

Ik doe mee voor de ………. keer      |  Ik ben …….. jaar in bezit van scootmobiel 

Ik neem een begeleider mee: JA  / NEE*  
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INGEZONDEN BRIEF :  ALV VAN KBO-GOIRLE 14 MAART 2019 
 
Al met al was het een rommelige vergadering met nogal wat irritatiepunten. 

Men kan daar verschillende naar kijken bij de beantwoording van de eventuele schuldvraag. 

Een ding valt daarbij op. Bij de aanvang van de vergadering heeft de voorzitter gevraagd om een minuut 

stilte ter nagedachtenis van alle overledenen. Het betreft hier dus ook Feliks de Vroomen. 

Bij het verdere verloop van de vergadering werd dit vergeten. Niemand heeft er kennelijk voldoende bij 

stilgestaan wat voor een soort van duvelstoejager die Feliks eigenlijk wel was. Daarmee wil niet gezegd zijn 

dat hij een soort heilige was. Wat wel gezegd dient te worden is het ontbreken van het uitspreken van de 

waardering voor het Bestuur. Een Bestuur dat in de achter ons liggende periode de boel wel draaiende 

heeft gehouden. 

Voor de toekomst  moet gezegd worden: “Mensen bespreek op tijd voorliggende probleempjes met elkaar 

en belast daarmee niet een ALV”.  Hierbij geldt: wie de schoen past, trek hem aan. 

Wij hopen en hebben er vertrouwen in dat dit Bestuur snel de gerezen geschillen op kan lossen en de KBO 

Goirle kan gaan besturen op een wijze waar wij allen trots op kunnen zijn 

 

Met vriendelijke groet,  Martin van den Akker en Koos Hensing 

 

 
 

LENTECONCERT  DOOR SENIORENORKEST HART VAN BRABANT 
 
Iedereen heeft zijn eigen associaties bij de lente, maar die zullen vooral te maken hebben met jong, 

fris en verrassend. Dat geldt ook voor het Seniorenorkest Hart van Brabant. Jong? Niet qua leeftijd, 

maar wel van hart. Fris? Dat is hun muziek altijd. Verrassend? zoals dat hoort bij verrassingen zal dat 

deze middag moeten blijken. Maar we lichten een tipje van de sluier op: Studenten van Factorium 

schotelen u in 20 minuten na de pauze prachtige muziek voort uit de door hun eerder uitgevoerde 

musical. Dit concert mag u dus niet missen op zondag 14 april, aanvang 14.30 uur in CC Jan van 

Besouw te Goirle. Entreeprijs € 8,50 maar daar zit wel een consumptie na afloop bij inbegrepen. 

Kaartjes te verkrijgen bij een van de muzikanten of aan het loket van CC Jan van Besouw. 
 
 
 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 5, MEI 2019 
 
 Deze nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt 

vanaf 6 mei 2019 bezorgd. 
 

 Vanaf 4 mei kunt u bladeren in de digitale versie 

op onze website www.kbo-goirle.nl . 
 

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 24 april 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. 

 

  

 
 
 NIEUWE LEDEN 

 
IN MAART HEBBEN WE 3 NIEUWE LEDEN 
MOGEN INSCHRIJVEN 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM 

 
 

 OVERLEDENEN 
 

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN: 
 
H.W. KRUIZE-IMMENS 
L. SLANGEN-BOSMANS 
 
WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES 

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

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
 

Pagina 6 : Inschrijfformulier /programma 
KBO STEDENREIS NAAR MECHELEN IN BELGIË  
15 MEI 2019 
 

Pagina 7 : Inschrijfformulier/programma 
KBO DAGREIS DOOR DRENTHE 19 JUNI 2019 
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[APP1] 
 
 
KBO STEDENREIS NAAR MECHELEN IN BELGIË OP WOENSDAG 15 MEI 2019 

 

 

Programma: 

 

08.30 uur Vertrekplaats: parkeerplaats Waterspoor, 

Parallelweg, Goirle  

+ 10.00 uur Aankomst in Mechelen, koffie / thee met ……. 

+ 11.00 uur Stadswandeling door Mechelen 

+ 12.30 uur Lunchen en op eigen gelegenheid 

Gelegenheid om zelf in Mechelen rond te kijken 

+ 14.30 uur Rondvaart  

+ 16.15 uur Vertrek naar Goirle 

  Aankomst in Goirle rond 18.00 uur 

 

 

 

Aanmelden: woensdag 10 april om 10 00 uur, in de foyer van CC Jan van Besouw 

Kosten: € 31,00 te voldoen bij de inschrijving. 

 

 Er zijn 50 plaatsen beschikbaar in de bus voor KBO leden 

Als er meer gegadigden zijn komt u op de reservelijst 

 Men moet goed ter been zijn om aan deze trip deel te kunnen nemen (geen rollators) 

 Er wordt voor alle deelnemers een collectieve reisverzekering afgesloten 

 Bij annulering worden de reiskosten niet terug betaald.(U kunt zelf vervanging regelen) 

 Contactpersoon : Ivonne Vervoort, 013-5348891 of 06-50413189 

 

 

Inschrijfstrook ingevuld inleveren bij aanmelding i.v.m.verzekering 

 

 

 

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

 

 

Inschrijfstrook reis Mechelen 15 mei 2019       

 

Naam: ………………………………………………………………    KBO nr.: ………….……. 

 

Naam:………………………………………………………………     KBO nr.: …………….…. 

 

Adres: ………………………………….………………………….     Tel.: ………….…………. 
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[APP2] 
 
DAGREIS DOOR DRENTHE OP WOENSDAG 19 JUNI 2019 

 

Vanuit onze opstapplaats rijden we over een stukje van de Veluwe naar 

Nunspeet, waar de koffie met gebak klaar staat. Na de koffie rijden we naar 

Dwingeloo voor een Drenthse koffietafel met kroket. 

Na de lunch rijden we een mooie middagtoer, terwijl de lokale gids uitleg 

geeft over de afwisselende omgeving.  

Na de rondrit leggen we aan bij de Rosinkhof. Na een kopje koffie met 

cake, worden we ingewijd in de wereld van de advocaatlikeur met 

natuurlijk een proeverij. 

Hierna rijden  we richting Hoenderloo, waar de dag besloten wordt met een 

goed verzorgd driegangen diner. 

Programma: 
 

  08.00 uur  Vertrek bij de Guldenakker, Wittendijk, Goirle 

10.00 - 10.45 uur Koffie met gebak in Nunspeet 

12.00 - 13.00 uur Koffietafel in Dwingeloo 

13.00 - 14.00 uur Rondrit met gids 

14,45 - 16.45 uur Bezoek aan Rosinkhof ( met proeverij )   

18.15 - 19.45 uur 3-gangendiner in Hoenderloo 

        ± 21.45 uur Thuiskomst 

 

Kosten voor deze reis € 64,25 p.p. 
 
U hoeft geen geld mee te nemen, omdat na de inschrijving het bedrag bij de bank moet worden over 

gemaakt vóór 1 juni 2019 op rekening van:  

 KBO-Goirle (IBAN) NL21 RABO 0116805137 met vermelding ‘Dagreis’. 

 

Het liefst persoonlijk inschrijven. (maar u mag maximaal  voor 4 personen inschrijven) 

 

Inschrijfdatum/tijd:  
 
Woensdag 17 april 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur, in de foyer CC Jan van Besouw. 

 

Na deze datum kan u zich nog telefonisch of mondeling opgeven ( als er nog plaats is)  bij:  

Hanny Schuurkes, Louis Couperusdreef 21, Goirle, tel. 013-5341059 

 

 

LEDENPAS + onderstaand strookje, ingevuld, meebrengen s.v.p. 

 

 

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

 
NAAM:     TEL.NR.:    LEDENPASNR.:  

ADRES:  

POSTCODE: 

PLAATS: 

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

 
NAAM:     TEL.NR.:    LEDENPASNR.:  

ADRES:  

POSTCODE: 

PLAATS: 


