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SAMEN UIT DINEREN

Op woensdag 28 augustus 2019 gaan we dineren bij Tang’s Garden, 
Hoek Tilburgseweg/St. Janstraat, Goirle. 

(De dinsdagavond komt te vervallen!!). We krijgen een 3-gangenmenu 
aangeboden, bestaande uit soep, hoofdgerechten in de vorm van een 
buffet en een nagerecht. 

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. 

LET OP – Wijze van aanmelden : U kunt zich voor dit etentje inschrijven vanaf maandag 12 augustus 
t/m vrijdag 16 augustus 2019, door bij voorkeur te mailen of te bellen naar: 

 Hannie van de Wal  : mailen naar jpvdwal@home.nl of bellen naar tel.nr. 013-8220129.

Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer, lidmaatschapsnummer én de 
andere namen voor wie u reserveert. Wanneer u niets meer van ons hoort is uw naam (of namen) 
genoteerd. Mochten het etentje 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.  

YOGA SEIZOEN 2019-2020

Op dinsdag 3 september gaan we weer van start met het nieuwe yoga seizoen.
Voor de huidige deelnemers die door gaan : de lessen van uw groep 1, 2, of 3
zijn op dezelfde tijden als vanouds. De 1ste les wordt bij goed weer buiten
gehouden in een mooie tuin omgeving. Meer hierover in het volledige schema
met informatie over de lessen, locatie(s) en kosten. Die wordt samen met de
cursus voorwaarden 2019-2020 apart naar u toegestuurd.

* Vragen e.o. informatie, mail het secretariaat via kbogoirle@gmail.com of bel 06-51908084

VOORAANKONDIGING DAG VAN DE OUDEREN 24 SEPTEMBER

Dag van de Ouderen, de jaarlijkse feestdag voor ouderen, wordt dit jaar
door KBO-Goirle gevierd op dinsdag 24 september. Houd er vast rekening
mee en noteer deze datum op uw kalender.

Het wordt een interessant dagprogramma met in de voormiddag 2 lezingen
over " Wat is met ons pensioen aan de hand?" en "De zwaar bevochten
bevrijding van Goirle in oktober 1944". 
Na de lunch gaat u een film zien op een groot scherm over de grootste
muziek- en theaterproductie in het kader van Leeuwarden Europees
cultureel hoofdstad 2018 "De Stormruiter" geheten.

De kaartverkoop vindt plaats op woensdag 11 september en woensdag 18 september 
door onze mensen in de foyer van het CC Jan van Besouw van 10.00 tot 12.00 uur.
In de september nieuwsbrief vindt u het volledige uitgebreide programma.
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DE KUNSTKRING: BEZOEK AAN DE SCHOUWBURG IN 
TILBURG

De zomer loopt helaas ten einde en is het al weer tijd voor 
onze eerste najaarsactiviteit.
We gaan op pad en gaan op bezoek bij de Schouwburg in 
Tilburg, onderdeel van Theaters Tilburg.

De Schouwburg in Tilburg, geopend in 1961, is een mooi 
voorbeeld van na-oorlogs modernisme. 

 Voor velen onbekend is dat de schouwburg in bezit is van 
een grote collectie kunst, met als zwaartepunt de 
Nederlandse tijdgenoten van toen; Karel Appel, Corneille en 

aan de Cobra-groep gelieerde schilders. Ook bezit het verschillende beeldhouwwerken. 
Het meest in het oog springend is natuurlijk het grote wandkleed in de foyer. Elk kunstwerk heeft zijn 
eigen verhaal.
Door deze collectie zijn verschillende lijnen te trekken en dwarsverbanden te leggen; wie zijn de 
makers en waarom is hun werk in het theater te zien?

Op woensdag 11 en donderdag 12 september gaan we op bezoek en vertelt onze gids, Carla van Bree, 
over de achtergrond van de collectie en gaan we de werken bekijken.

De leden van de Kunstkring krijgen, zoals altijd, tijdig een persoonlijke uitnodiging met verdere 
bijzonderheden voor dit bezoek. 
Mocht u iets meer willen weten over de Kunstkring, neem dan contact op met Albert Wilbrink, telefoon 
06-40581562, e-mail albert.wilbrinkg@home.nl  .   
Om lid te zijn van de Kunstkring is kennis van kunst niet noodzakelijk, belangstelling volstaat.
Uiteraard moet u wel lid zijn van KBO-Goirle.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 2 september van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN : SALSA DANSEN

Onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen introduceert KBO-Goirle een nieuwe activiteit … Salsa 
dansen, voor zowel alle KBO-leden 50+ als niet leden. 
Bent u nog soepel in de heupen? Dan is salsa dansen de perfecte activiteit voor u.
Dat men als oudere vooral in beweging moeten blijven, vertellen alle specialisten ons. En er is aanbod 
genoeg. Maar als u nog eens, net als vroeger, dansend wil bewegen, dan is dit uw kans! En niet alleen 
voor het lichaam, ook voor het hoofd is het heel goed om eens iets heel anders te gaan doen. En het is
zeker geen wedstrijddansen. Het gaat om het plezier in bewegen op muziek. Misschien aarzelt u nog 
even. De gymles is vertrouwd, de sportschool ook. Maar misschien begint er bij u ook iets te kriebelen 
als u de swingende salsa muziek hoort. Vanaf donderdag 3 oktober 2019 kunt u wekelijks de salsa 
lessen volgen onder leiding van dansleraar Jimmy Khelawan. 

 Waar: In de Wildacker, v. Hogendorpplein, Goirle 
 Tijd:   Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
 Kosten: € 4,00 per les
 Meldt u zich aan vóór 15 september bij Anda Ramakers op 06-82057832 

of anda.ramakers@gmail.com   –   Tot ziens op de dansvloer.
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ZOMERDAGREIS VAN SB-RIEL

 In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat SB-Riel op 29 augustus de jaarlijkse dagreis 
organiseert. Ze gaan dit jaar naar Gouda - vertrek 08.30 uur vanaf Dorpsplein in Riel. 
Ontvangst bij Ambachtelijk Gouda met koffie/thee en natuurlijk een Goudse stroopwafel. 
Daarna de rondleiding en na de lunch bezoek aan de binnenstad op eigen gelegenheid. De 
dagtocht sluiten ze af met een diner en ze verwachten rond de klok van 20.30 uur weer terug te
zijn in Riel. De kosten voor deze dag bedragen € 68,95 per persoon.

U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 14 augustus 2019 door een mailtje te sturen naar 
werkgroeproc@sb-riel.nl of u geeft zich telefonisch op bij Ton van der Poel via 013–5182379.
Bij aanmelding graag uw naam, telefoonnummer en emailadres vermelden. 
Na de inschrijfdatum weten zij of er nog plaatsen vrij zijn en krijgt u van de Werkgroep ROC 
een berichtje. Als u nog mee kunt - krijgt u het verzoek om het verschuldigde bedrag over te 
boeken; op dat moment geven zij u hun bankrekeningnummer door. 

[Note Red: Let wel, bij deze reis geldt de regel dat SB-Riel eigen leden voorrang krijgen.]

André van Uden heeft net als vorig jaar een leuk verslag geschreven over de 
Meerdaagse reis van KBO-Goirle

U kunt het gehele verslag lezen op onze website www.kbo-goirle.nl . Om u alvast wat in de 
sferen te brengen hieronder de inleiding:

“Eindelijk was het zover. Maandag 3 juni 2019 de dag om te vertrekken vanuit het Goirlese 
naar het Duitse Stadkyll.

Het was wel even wennen, het vertrekpunt was niet de Guldenakker maar pal voor het 
gemeentehuis. Niet de vertrouwde chauffeur, Ruud, maar van een andere bus organisatie 
was het nu Wouter. 
Geen afscheidswoordje van een bestuurslid al was wel Hanny Schuurkes aanwezig die om 
persoonlijke redenen niet mee kon gaan. Wel aanwezig de twee organisatoren van deze reis, 
Hannie en Jol compleet mét madeliefjes-shirt. Na enig oponthoud, we misten één persoon, 
kon Hannie ons verwelkomen in de bus. Hierna stelde Wouter zich voor en vertelde een 
geboren Noord Hollander te zijn maar tegenwoordig in Arnhem woont vanwege zijn werk. 
Hij wenste ons een fijne reis en een goed verblijf in hotel Am Park in StadKyll. Het gezelschap 
was kleiner dan voorgaande jaren doordat er maar een bepaald aantal rollators mee mochten 
en géén rolstoelen. Dus enkele nieuwe gezichten in het gezelschap dat 36 mensen telde.” …..

ONZE WEBSITE KRIJGT EEN NIEUW JASJE 

KBO-Brabant heeft sinds enkele maanden een vernieuwde website. Omdat alle KBO afdelingen binnen 
deze website een eigen webpagina hebben, zoals wij met www.kbo-goirle.nl, krijgen ook wij een 
‘website’ met dezelfde moderne uitstraling. 
Inmiddels volgen de ‘webmasters’ van de afdelingen een cursus om te leren hoe de nieuwe omgeving 
op te bouwen en te voorzien van eigen relevante KBO informatie en weetjes. 
KBO-Brabant heeft de definitieve omschakeling voor alle afdelingen van ‘oud’ naar ‘nieuw’ gepland 
staan voor eind dit jaar.

NIEUWE VERSCHIJNINGSDATA ‘ONS’ 

Vanuit KBO-Brabant den Bosch ontvingen wij het bericht dat met ingang van juli 2020 de ONS niet 
meer verschijnt vanaf de eerste maandag van de maand, maar vanaf de laatste maandag van de 
maand. Uiteraard passen wij onze KBO-Goirle Nieuwsbrief edities hierop aan: 
 2020 in de week van:  

6 januari – 3 februari – 2 maart – 6 april – 4 mei – 8 juni – [vakantie periode] -
27 juli – 24 augustus – 28 september – 26 oktober – 23 november
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 9, SEPTEMBER 2019

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS
vanaf 2 september bij u bezorgd.

 En vanaf 31 aug kunt u bladeren in de digitale 
versie op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 21 aug 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 JULI HEBBEN WE 1 NIEUW LID MOGEN 
INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN:

DHR. H.W.M. KRUIZE
DHR. A.A.M. BECHTOLD
DHR. J.W.M. HORSTEN

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

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

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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