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SAMEN UIT DINEREN

Op dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 gaan we, zoals we dat ieder jaar in mei
doen, asperges eten. Dit jaar gaan we weer 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 13 mei t/m vrijdag 17 mei 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 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 TELEFONISCH af **

ZOMERFILMS  IN  CC  JAN VAN BESOUW

In de zomermaanden wordt in het CC Jan van Besouw op vier dinsdagmiddagen 
een film gedraaid. De vertoning van vier films vormt een welkome onderbreking 
in de wat saaie zomermaanden juli en augustus. Iedereen is welkom, jong en 
oud, waar u ook woont. En of u nou lid of niet-lid bent van de KBO. 

Sanna Weustink, directeur van het CC Jan van Besouw weet dat een echt bioscoop bezoek niet 
eenvoudig is voor mensen die minder mobiel zijn. Wij denken dat het een goed idee is om samen met 
familie of vrienden en niet te vergeten de begeleiders die zorg dragen, een film te komen bekijken. De 
kosten zijn zes euro per persoon, inclusief koffie of thee na afloop van de film. 

Het Bestuur van KBO-Goirle wil graag bekendheid geven aan deze activiteit. In de Nieuwsbrief van juni
2019 wordt bekend gemaakt welke films er gedraaid worden. Iedere keer wordt de film ook 
aangekondigd in het Goirles Belang. 

De keuze van de films vindt zorgvuldig plaats. Er worden films gekozen die u een positief gevoel 
geven. U weet, de goede film brengt ons dichter bij de werkelijke problemen waar mensen mee te 
maken krijgen. Ook kunt u een inkijkje krijgen in een andere cultuur. Voor de vertoning van de film zal
een korte inleiding gegeven worden. Uiteraard niet over het verhaal van de film maar over de 
bedoeling van de regisseur en over de waardering die de film heeft gekregen.

Datum: de dinsdagen van 9 juli, 16 juli, 6 augustus en 13 augustus 2019
Aanvang : 14.30 uur | CCJvB
Kosten: € 6,00 incl een kopje koffie of thee | Attentie: in het CCJvB kunt u alleen met pinpas betalen.
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LUCY, PROFICIAT !!

Op vrijdag 26 april jl. ontving Lucy Roodbol samen met 4 
andere Goirlenaren, de heren John Bekema, Dick Hartveld, Piet
Colpaart en Theo van der Heijden een koninklijke 
onderscheiding. Deze onderscheiding werd uitgereikt door 
burgemeester Mark van Stappershoef.
Naast haar inzet bij diverse andere organisaties en 
verenigingen, verzorgt en geeft Lucy al een aantal jaren 
Filosofie cursussen aan leden van KBO-Goirle. Wij willen haar 
van harte feliciteren met haar benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau !!

 
 DE BREIFABRIEK

 Al ettelijk jaren heeft KBO-Goirle de ‘Breifabriek’ op de activiteiten-agenda staan. Deze reis werd
 om de 2 jaar georganiseerd. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden : er is gekeken naar
 de terugloop van deelnemers over de jaren plus de veranderende voorwaarden van de
 [commerciële] breifabriek. Hieruit is gebleken dat het niet gunstig is om deze activiteit nog langer
 aan te bieden en wij hebben dan ook besloten het uit onze agenda te schrappen.

 THEMADAGEN 2019

 De  themadag van 16 mei, zoals vermeld op de activiteiten-agenda, kan helaas door organisatorische
 omstandigheden niet plaatsvinden. De volgende themadag staat geagendeerd voor 24 oktober.

HERINNERING : DAGREIS DOOR DRENTHE OP WOENSDAG 19 JUNI 2019

Er zijn nog plaatsen voor de dagreis op woensdag 19 juni.
Bent u 17 april jl. niet in de gelegenheid geweest om in te schijven voor deze 
reis, dan kan kunt u dit alsnog doen, mondeling of telefonisch bij:
Hanny Schuurkes, Louis Couperusdreef 21 Goirle
Tel.nr. 013-5341069
 

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.
De bus vertrekt om 08.00 uur bij de Guldenakker, Wittendijk, Goirle en we verwachten weer thuis te
komen rond 21.45 uur.

Voor degenen die zich al opgegeven hebben, en voor degene die zich nu nog opgeven denk eraan om 
vóór 1 juni het bedrag van € 64,25 over temaken op: 

 KBO-GOIRLE (IBAN)NL21 RABO 0116805137 MET VERMELDING ‘DAGREIS’
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DIGI-SPREEKUUR IN BIBLITHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 3 juni van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is
welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 6, JUNI 2019

 Vanaf 3 juni wordt deze nieuwsbrief samen met het
blad ONS bij u bezorgd.

 En vanaf 1 juni kunt u bladeren in de digitale versie 
op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 22 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.
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 NIEUWE LEDEN

IN APRIL HEBBEN WE 4 NIEUWE LEDEN 
MOGEN INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDENEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN:

W.C.T.SANTEGOETS-STABEL
M.C.A. DE JONG-VAN DE VEN
M. TEN BRUGGENCATE- VAN STRATEN
M.W.J. APPELS-REIJNEN

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

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

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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