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SAMEN UIT DINEREN

Op dinsdag 24 en woensdag 25 september 2019 gaan we dineren bij 
FLANDERS aan de Tilburgseweg 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. 

Wijze van aanmelden: Om alle KBO-leden de kans te geven zich in te schrijven voor ’t maandelijks 
etentje kunt zich inschrijven vanaf maandag 9 september t/m vrijdag 13 september 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. 

CREATIEF AAN DE SLAG:  KENNISMAKEN MET DE ACTIVITEITEN VAN ATELIER’78 

Kennismaken met Atelier’78 kun je op twee manieren: 
* Gebruik maken van de Open Inloopweken ( week 39 )
* Of deelnemen aan een korte kennismakingscursus van 4 bijeenkomsten.

De kosten voor een kennismakingscursus zijn € 60,-       KBO leden betalen € 50,- 
Materiaalkosten € 7,50. 

Overzicht kennismakingscursussen :
Keramiek Loura van Amersfoort donderdagavond 24, 31 okt, en 7, 14 nov
Textiel/weven Joop Aalbers maandagavond 21, 28 okt 4,11 nov 
Tekenen schilderen Toon v. Gisbergen dinsdagavond 22, 29 okt, 5 ,12, nov 
                                 Lucy Aerts woensdagmorgen 23, 30 okt, 6,13 nov 
                                 Els Crawfurd vrijdagmiddag 25 okt, 1, 8, 15 nov  
Beeldhouwen Harm Timmermans 

Frank van der Loo 
woensdagavond of maandagavond 
4 lessen in week 43 t/m 46  

Overzicht korte cursussen en speciale beginnerscursus :
Perspectief tekenen voor beginners

 Kosten € 110
 KBO-leden € 100

Thed Vervoort donderdagmiddag 13.30-16.00 uur
24, 31 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 5, 12 dec 

Sieraden maken van zilverklei 
 Kosten € 60 / € 50
 Materiaal € 47 (zilverklei)

Yvette Caljé dinsdagmorgen 9.00-12.00 uur
22, 29 okt, 5 en 12 nov 

Voor meer informatie kijk op de website www.atelier78.nl     of bel 013-5347687 / 013-5348891
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UITNODIGING 
DAG VAN DE OUDEREN OP DINSDAG

24 SEPTEMBER 2019

De Dag van de Ouderen [ingesteld 
door de Verenigde Naties] vieren wij 
op dinsdag 24 september a.s. in CC 
Jan van Besouw met een interessant 
dagprogramma. 

Kaart-verkoopdagen 
voor deelname aan het hele

dagprogramma

>>  In de foyer van het CC Jan van 
       Besouw 
>>  Op de woensdagen 11 en 18
       september  
>>  Van 10.00 tot 12.00 uur
>>  Kosten € 7,00 per persoon.
       Dit is inclusief koffie/thee, lunch
       en drankje bij de afsluiting

Men gelieve ledenpas mee te
brengen en met gepast geld te

betalen.

HET DAGPROGRAMMA 

Voormiddag in de kapel

09.30 uur: Een kopje koffie staat voor u klaar en u zoekt een 
plaatsje.

10.00 uur: Start programma:
De voorzitter Toine van de Sande en wethouder 
Marjo Immink openen de dag.
Uw gastheer Jac Vos begeleidt u verder door het 
ochtendprogramma.

10.15 uur: Joop Blom, bestuurslid van de 2 koepels van 
Nederlandse ouderenbonden en gepensioneerden 
verenigingen, behandelt de vraag :
“Wat is met ons pensioen aan de hand ?”
Hij gaat in op de oorzaken van de problematiek en 
mogelijke oplossingen.

11.00 uur: Korte pauze.
11.15 uur: Jan van Eijck, voorzitter van Heemkring Goirle geeft

een lezing met de titel:
"De bevrijding van Goirle in oktober 1944". 
Waarom moest dat toch 3 weken duren? Hij schetst
deze moeizame 3 weken. Deze kostten Goirle liefst 
25 doden, 4 verwoeste boerderijen en 3 huizen en 
bijna 600 huizen en boerderijen die flink beschadigd
werden, en dan ook nog een geknakte kerktoren- 
spits. Onze vrijheid werd letterlijk zwaar bevochten.

De foyer

12.15 uur: Gezamenlijke lunch.

Namiddag in de grote theaterzaal  **

13.00 uur: Film van de muziek- en theaterproductie in 
Leeuwarden, Europees cultureel hoofdstad 2018, 
"De Stormruiter" geheten. Het gaat over de 
eeuwige strijd van de mens tegen het water. Een 
verhaal met ambities, bijgeloof, trots, hoogmoed, 
voor- en tegenspoed en verlies. Vele taferelen met 
muziek, zang, dans, acrobatiek en paardensport 
volgen elkaar op.
Tussentijds een korte pauze.

16.00 uur: Sluiting door de voorzitter.

De foyer daarna

Wat napraten onder het genot van een biertje, wijntje of een 
glaasje fris.

** KBO leden die niet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het
ochtend programma kunnen tegen een gereduceerd bedrag 
deelnemen aan het middagprogramma : de film ‘de Stormruiter’. 

Ook vrienden en kennissen van 50+ die geen KBO lid zijn, zijn bij 
deze filmmiddag ook zeer welkom. Meer informatie hierover wordt 
gepubliceerd in het Goirles Belang. 
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DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 7 oktober van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)
apparatuur mee.

NIEUWS VAN SB-RIEL …

 VOORAANKONDIGING – TONEELSTUK DEMENTIE VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 IN DE LEYBRON IN RIEL
Senioren Belangen Riel organiseert samen met Dorpscollectief Riel en Vrouwen Netwerk Riel op 
vrijdag 18 oktober 2019 een toneelstuk over Dementie. Door twee professionele acteurs worden de
acht fasen van dementie zeer indringend voor het voetlicht gebracht.
Nadere informatie volgt in de oktober nieuwsbrief. Dit toneelstuk wordt van harte aanbevolen !

PRESENTATIE DOCUMENTAIRE OVER HET LEVEN IN GOIRLE TUSSEN 1939 EN 1945

De Afdeling Midden-Brabant van de Bond van 
Wapenbroeders heeft een documentaire gemaakt,
waarin (oud) Goirlenaren hun ervaringen vertellen
over het leven in Goirle tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

De documentaire heeft als titel: ‘De vrijheid 
verloren … en herwonnen. Goirle 1939 – 1945’. 

Deze documentaire geeft een goed beeld over de 
ervaringen en gebeurtenissen in die periode. Ook 
gebeurtenissen, zoals verzetsactiviteiten, die 
destijds geheim waren. 

De presentatie is op zaterdagavond 26 oktober
om 20.00 uur in CC Jan van Besouw. 

Kaarten à € 6,00 zijn vanaf 16 september, alleen 
tegen contante betaling, te koop in Goirle bij: 

> de receptie van Guldenakker, Wittendijk 2 
(op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur)
> Blz. Boekhandel Buitelaar op De Hovel en bij 
> Ad van Belkom, Aagje Dekenpad 12

Bij Ad van Belkom zijn de kaarten ook telefonisch 
te bestellen: 06-25190526. De toegangskaart 
geeft recht op een kop koffie/thee en 1 
consumptie. 

De presentatie van deze documentaire wordt 
muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke 
Harmonie Oefening en Uitspanning en Dutch Pipes
& Drums.

 

MAANDELIJKSE GRATIS WORKSHOPS VOOR SENIOREN IN DE BIBLIOTHEEK GOIRLE

Zelfredzaam zijn en het leven in eigen hand houden: van belang voor ons allemaal en zeker als u 
zelfstandig thuis wil blijven functioneren. Zodat u zelf kunt bepalen hoe u uw leven inricht op het  
gebied van wonen, gezondheid en sociale contacten en dat u zichzelf kunt ‘redden’ en daarbij niet te 
afhankelijk bent van anderen. Sinds mei 2019 biedt de Bibliotheek Goirle iedere maand gratis 
workshops om zo lang mogelijk zelfstandig bezig te blijven. Verschillende gastsprekers vanuit o.a. Het 
Rode Kruis, Contour de Twern, Reizigersoverleg Brabant en Bibliotheek Midden-Brabant behandelen 
verschillende thema’s. 

Opgeven/meer informatie? Dat kan via goirle@bibliotheekmb.nl, via 013-5342068 of aan de balie in de
bibliotheek. U kunt in de Bibliotheek Goirle een programmaboekje meenemen. De workshops vinden 
vrijwel iedere eerste maandag van de maand plaats, altijd tussen 09:45-11:45 uur. 
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 10, OKTOBER 2019

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS
vanaf 7 oktober bij u bezorgd.

 En vanaf 5 oktober kunt u bladeren in de digitale 
versie op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 25 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.
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 NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE 
11 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE ZIJN ER GEEN 
MELDINGEN BINNENGEKOMEN

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

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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