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SAMEN UIT DINEREN JUNI en JULI 2019

Op dinsdag 25 en woensdag 26 juni 2019 gaan eten bij MOZES, aan de 
Hovel  in 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. 

   Op dinsdag 23 en woensdag 24 juli 2019 gaan we “BRUNCHEN” bij 
   DEN OVERKANT, Dorpstraat 1 in Riel. Vanaf 12.00 uur bent u van harte
   welkom en de brunch start om12.30 uur. De kosten zijn € 16,50 exclusief de
   door u gebruikte drankjes. 

LET OP
Wijze van aanmelden: U kunt zich voor het etentje bij Mozes én de brunch bij Den Overkant 
inschrijven vanaf maandag 17 juni 2019 t/m vrijdag 21 juni 2019, door (bij voorkeur) te mailen of te 
bellen naar: 

 voor de dinsdagmiddag / avond bij Hannie van de Wal: mailen naar jpvdwal@home.nl of bellen 
naar tel.nr. 013-8220129.

 voor de woensdagmiddag / avond 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 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 TELEFONISCH AF.

ZOMERSTOP KBO-GOIRLE ACTIVITEITEN 2019 | ZOMERVAKANTIE

De Wildacker : 8 juli t/m 12 augustus gesloten
De Deel : 8 juli t/m 18 augustus gesloten
CC JvB huis : 22 juli t/m 4 augustus gesloten, echter

van
 8 juli t/m 21 juli dagelijks geopend van 13.00 uur tot

19.00 uur
 5 augustus t/m 11 augustus dagelijks geopend van 13.00 uur tot 19.00 uur
 12 augustus t/m 18 augustus dagelijks geopend van 9.00 uur tot 19.00 uur (in verband met 

JeugdVakantieWerk) en
 vanaf 19 augustus zijn de openingstijden weer zoals gebruikelijk.

KBO buiten-activiteiten en activiteiten op andere locaties gaan tijdens de vakantie gewoon door 
volgens schema. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van uw activiteit.

Schoolvakantie zuid:  6 juli ~ 18 augustus 2019, week 28 t/m 33
Bouwvak zuid:         22 juli ~ 09 augustus 2019, week 30 t/m 32
 

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN HELE PRETTIGE EN ZONNIGE VAKANTIE TOE
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ZOMERFILMS IN HET CC JAN VAN BESOUW

Zoals eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van mei jl. wordt in de 
zomermaanden in het CC Jan van Besouw op vier dinsdagmiddagen een film 
gedraaid. Iedereen is welkom, jong en oud, waar u ook woont, en of u nou lid 
of niet-lid bent van de KBO. U wordt welkom geheten met een kleine inleiding.
Hieronder kunt u iets lezen over de film, maar niet te veel! 

Dinsdag 9 juli 2019 : Cabaret (1972)
Op zoek naar onderdak in het Berlijn van begin jaren 30 ten tijde van de opkomst van de nazi's, vindt 
schrijver Christopher Isherwood onderdak bij Sally Bowles, een levenslustige zangeres in nachtclub 
Cabaret. De twee gaan volledig op in het nachtleven in de Duitse hoofdstad en sluiten zich steeds meer
af van de buitenwereld. (Verenigde Staten. Muziek/Romantiek. 124 minuten)

Dinsdag 16 juli 2019: About Schmidt (2002)
Het leven van Warren Schmidt verandert ingrijpend na de dood van zijn vrouw Helen, met wie hij 42 
jaar getrouwd was. Wanneer hij met pensioen gaat, komt er bovendien een einde aan zijn job als 
adviseur bij een verzekeringsmaatschappij. Alsof dat nog niet genoeg is, staat zijn enige dochter 
Jeannie op het punt te trouwen met Randall. Warren besluit te gaan reizen en tegelijk op zoek te gaan 
naar zichzelf. Hij gaat ook op visite bij zijn dochter om zo de kloof tussen hen beiden te dichten. 
(Verenigde Staten. Drama/Komedie. 125 minuten)

Dinsdag 6 augustus 201 : Departures (2008)
Daigo Kobayashi is een jonge getrouwde cellist. Zijn orkest wordt echter opgeheven, waardoor hij geen
hoop meer heeft op een baan of een carrière. Hij besluit met zijn vrouw te verhuizen naar zijn 
geboorteplaats. Hier wordt hij een nokanshi, een begrafenisondernemer die de lijken wast en 
aankleedt en hen in hun kist naar de volgende wereld brengt. Zijn vrouw en andere kennissen 
minachten hem, maar door de dagelijkse confrontatie met de dood, begint Daigo eindelijk in te zien 
waar het in het leven om draait. (Japan. Drama. 130 minuten)

Dinsdag 13 augustus 2019 : La Famille Bélier (2014)
Iedereen in de familie Bélier is doof. Iedereen behalve Paula, de oudste dochter, die ontdekt dat ze 
geweldig kan zingen. Ondanks de puberteitsproblemen waarmee ze worstelt en ongeacht de handicap 
van haar familie, blijft Paula haar droom koesteren en zal zij dit voorheen ongekende zangtalent 
benutten. (Frankrijk / België. Komedie/Drama. 106 minuten) 

Aanvang: 14.30 uur || Kosten: € 6,00, inclusief een kopje koffie of thee.
Attentie:  In CC Jan van Besouw kunt u alleen met pinpas betalen.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLITHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 1 juli en 5 augustus van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee.

LAATSTE HERINNERING DAGREIS DRENTHE

Vertrekdatum : woensdag 19 juni 2019
Tijd: 8.00 uur
Opstapplaats : Guldenakker, Wittendijk, Goirle

Denkt u eraan als u nog niet betaald hebt, om dit zo spoedig mogelijk te doen: kosten € 64,25.  
Overmaken aan:  KBO-Goirle (IBAN)NL21 RABO 0116805137 met vermelding “Dagreis”.
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FIETSEN OF WANDELEN IN DE BRABANTSE NATUURPOORTEN

Deze zomer kunt u weer op vier dagen een georganiseerde fiets- 
of wandeltocht maken vanaf een Brabantse Natuurpoort. 
KBO-Brabant organiseert dit samen met de ANWB en de Stichting
Brabantse Natuurpoorten. Op alle vier de dagen wordt er in de 
ochtend bij de Natuurpoort een lezing gehouden over de natuur. 
Deze kunt u ook bezoeken als u, wegens een fysieke beperking

                                           bijvoorbeeld, niet deelneemt aan een fiets- of wandeltocht.
Data: zaterdag 6 juli, zaterdag 27 juli, zaterdag 17 augustus en zaterdag 7 september. Locaties nog 
niet bekend, deze volgen later. Entree: gratis. 
Voor meer informatie volg www.kbo-brabant.nl/natuurpoorten-2019

   KBO GOLFDAG 2019

   Op woensdag 7 augustus a.s. wordt al voor de 9de keer de KBO 
   MIDDEN-BRABANT GOLFDAG (+ Kampioenschap) op Golfbaan 
   Midden-Brabant te Esbeek gehouden.
   Deze dag bent u te gast op de mooie uitdagende 18 holes
   golfbaan gelegen in het rustige, prachtige en bosrijke Landgoed 
   de Utrecht in Esbeek.

Deze dag is zowel voor leden van KBO-Brabant die nog nooit hebben gegolfd (clinic) als voor hen die al
wel golfen (wedstrijd). 
Voor meer informatie en inschrijfformulier zie www.golfclubmiddenbrabant.nl/kbo2019  

OV OPSTAPDAG GOIRLE  |  GRATIS, LEERZAAM EN LEUK  |  INCLUSIEF EEN GRATIS OV-CHIPKAART

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar 
toe, maar doet u dat niet, omdat u het lastig 
vindt of niet weet hoe het werkt? 

Een Consultants Bureau uit Breda organiseert 
voor KBO-Goirle en SB-Riel op maandag 1 juli de 
OV OpStapDag voor senioren uit de hele 
gemeente Goirle. 

Op deze dag kunt u bij CC Jan van Besouw op een
ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken
met het openbaar vervoer. Het evenement wordt 
(mede) mogelijk gemaakt door Provincie 
NoordBrabant en Regiovervoer Midden-Brabant.  

Wat kunt u verwachten tijdens de OV OpStap-
Dag? Tijdens interessante presentaties en op de 
informatiemarkt krijgt u alle informatie over de 

mogelijkheden van het openbaar vervoer in 
Goirle, Riel en omgeving. 

Meld u aan! Het programma op maandag 1 juli 
duurt van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. 
Deelname aan de OV OpStapDag is gratis en 
geschiedt op volgorde van aanmelding. Er zijn 
maximaal 75 plaatsen beschikbaar. Wacht dus 
niet te lang met aanmelden!

Bel Harmen Krusemeijer op 076-513 66 99, 
bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 
uur en 17.00 uur. Op piekmomenten kan het zijn 
dat u het nogmaals moet proberen, zij vragen 
hiervoor uw begrip.
 
Voor het volledige programma zie
www.kbo-goirle.nl 
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NIEUWS VAN SB-RIEL ...

VOORAANKONDIGING ZOMERDAGREIS VAN SB-RIEL 
       Senioren Belangen Riel organiseert donderdag 29 augustus 2019 de  jaarlijkse dagreis 

We gaan dit jaar naar …… GOUDA  -  en denk je aan Gouda, dan denk je aan stroopwafels, kaas, kaarsen, 
pijpen. 
We vertrekken ’s morgens om 8.30 uur met een luxe touringcar vanaf het Dorpsplein in Riel en rijden naar 
“Ambachtelijk Gouda” waar we worden verwelkomd met een kopje koffie en uiteraard een heerlijke 
stroopwafel. 
In “Ambachtelijk Gouda” worden verschillende ambachten onder één dak gepresenteerd. De bierbrouwer, 
pijpenmaker, kaarsenmaker, kaasmaker, stroopwafelbakker en het vervaardigen van Delfts Blauw. Er zijn 
meerdere demonstraties van de ambachten die u live kunt meemaken. Een mooi opgezette presentatie met 
prachtige decors, moderne videoschermen, oude materialen en originele attributen. 
Na de rondleiding staat een heerlijke lunch voor ons klaar. Na de lunch worden we in het centrum van Gouda 
afgezet en kunnen we Gouda op eigen gelegenheid verkennen. 
De compacte binnenstad - met de vele bezienswaardigheden zoals stadhuis, St. Jans-kerk, weeshuis, 
museumhaven, museum Gouda, authentieke winkeltjes, kleine middel-eeuwse straatjes, de grachten, de vele 
hofjes en uiteraard ruim voldoende terrasjes - is een bezoek meer dan waard. Kortom: een dagje Gouda om 
nooit te vergeten!!!  Deze dagtocht sluiten we natuurlijk weer af met een heerlijk diner. 
We verwachten rond 20.30 uur weer terug in Riel te zijn. De kosten van deze volledige dagreis bedragen 
€ 68,95 euro; meer informatie volgt in de nieuwsbrief van augustus.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 8, AUGUSTUS 2019

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS
vanaf 5 augustus bij u bezorgd.

 En vanaf 3 aug kunt u bladeren in de digitale versie 
op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 24 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.

* Zie pagina 5 voor inschrijven voor vakantie activiteiten SB-Riel *
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 NIEUWE LEDEN

IN MEI HEBBEN WE 4 NIEUWE LEDEN 
MOGEN INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDENEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN:

DHR. E.T.J.M. VAN CAULIL
MEVR. M.H. DE KRUIJF-VAN DEN HOUT 
DHR. A. HOGERS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

----------------------------------------------------
LEDENADMINISTRATIE:

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER VAKANTIE-ACTIVITEITEN SB-RIEL

NET ALS VORIG JAAR ORGANISEERT SB-RIEL ZOMERACTIVITEITEN WAARVOOR OOK LEDEN VAN KBO-GOIRLE 
KUNNEN INSCHRIJVEN.

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. 
Vertrekpunt is in alle gevallen om half twee (13.30 uur) bij de Leybron aan het Dorpsplein in Riel.

O 09 juli Jeu de boules op de banen bij De Leybron in Riel €  2,50

O 23 juli Bezoek aan  Brabants Museum in Oosterhout
Inclusief entree, rondleiding, 2x koffie/thee en 
benzinegeld voor de chauffeurs

€ 15,00

O 30 juli Met de fiets naar Tilburg en daar een rondvaart door 
de Piushaven

€ 15,00

O 06 aug Bezoek Peerke Donders museum in Tilburg:
Bij mooi weer met de fiets, anders met de auto
Inclusief rondleiding en een kopje koffie/thee

€   7,50

Totaal bedrag €

Wilt u ook door een kruisje aangeven of 

O U met uw auto mensen kunt/wilt meenemen naar Oosterhout.

Naam

Aantal personen

Adres

E-mail adres

Telefoonnummer

Handtekening

Graag het inschrijfformulier inleveren bij Ton van der Poel, Irenestraat 1, Riel vóór donderdag 
20 juni 2019 of alle gewenste gegevens aanleveren via een mailtje naar werkgroeproc@sb-riel.nl  
(dus ook aan welke activiteiten u wilt deelnemen).

Wilt u het verschuldigde bedrag overmaken vóór 1 juli 2019 op NL 43 RABO 01023 39228  ten 
name van Senioren Belangen Riel onder vermelding van “Vakantie-activiteiten SB-Riel 2019 en uw 
naam/namen”.
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