
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
JAARGANG 18 NR. 10

Secretariaat 06-51908084 | kbogoirle@gmail.com
p/a Tilburgseweg 97b, 5051 AB Goirle | www.kbo-goirle.nl

_________________________________________________________________________

SAMEN UIT DINEREN

Op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober 2019, gaan we dineren bij 
BISTRO 52, aan de Dorpsstraat 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: U kunt zich inschrijven vanaf maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 
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 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.  

EEN NIEUWE KBO KUNSTCURSUS IN HET NAJAAR

Gewoontegetrouw wordt er in het najaar weer een KBO-kunstcursus aangeboden. Vier bijeenkomsten 
waarin kunstwerken rondom diverse thema’s worden gepresenteerd en met elkaar besproken. 
Dit keer komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 Kunstenaars en hun gedachten over dood en leven na de dood
 Art Nouveau (Jugendstil)
 Lijnen in de kunst
 Kunstenaars laten hun fantasie de vrije loop
 Twee scènes in intieme binnenkamers

Het hoofdaandeel wordt gevormd door schilderkunst. Afwisselend komen voorts muziek, beeldhouw-
kunst en gedichten aan de orde.

Data en tijd: woensdag 16-23-30 oktober en 6 november 2019, van 10.00-12.00 uur.
Plaats: CC Jan van Besouw, lokaal 1018.
Kosten deelname: € 11,00 + € 5,00 voor koffie/thee.

Voor aanmelding/informatie kunt u contact opnemen met Jacques Heeren, tel. 013-5341030 of via
e-mail jhlbs8@gmail.com     

Tijdens de Dag van Ouderen op 24 september jl behandelde de heer 
Joop Blom de vraag “ wat is er met ons pensioen aan de hand? ”.  
Als u deze presentatie [nog eens] wilt lezen, kijk op onze website 
www.kbo-goirle.nl .
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KENNISKRING 

LEZING “TAAL EN CULTUUR IN BRABANT” OP 14 OKTOBER 2019 

Op maandagmiddag 14 oktober geeft Jos Swanenberg een lezing voor de 
kenniskring van de KBO. In deze lezing gaat hij in op de vraag hoe taal en 
cultuur in Noord-Brabant onze identiteit vormen, ook bij nieuwe en jonge 
Brabanders.

Jos Swanenberg is hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant aan 
de Universiteit van Tilburg en werkt daarnaast als adviseur-redacteur voor 
de stichting Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor was hij 
samensteller van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud 
Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over taal,
cultuur en identiteit.

De lezing begint met een gedachtegang over het wezen en de waarde van het dialect in Noord-
Brabant. Daarbij gaan we in op enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect,
en vervolgens op het Brabantse dialectlandschap. Brabantse dialecten zijn immers niet allemaal 
hetzelfde, in Goirle en omgeving spreekt men heel anders dan in Bergen op Zoom, Budel of Boxmeer. 
Welke kenmerken maken dialecten verschillend en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan? Al 
meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. 
Al die tijd waarschuwt men al voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in 
het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. In hoeverre is dialect in gevaar?

Onze taal is onlosmakelijk verbonden met onze cultuur. De Brabantse cultuur is er een van 
gezelligheid, gastvrijheid en gemoedelijkheid, diep geworteld in een gedeeld verleden. Die cultuur 
wordt ook wel gezien als de Brabantse identiteit, met zijn zachte g, carnaval en worstenbrood. Zijn 
deze beelden niet meer dan wat overblijfselen van vroeger of doen ze er tegenwoordig nog steeds toe?

Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via het e-mailadres  kbo.kenniskring@gmail.com 

Datum: Maandag 14 oktober 2019 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Plaats: CC Jan van Besouw, Kapel ‘Annetje van Puijenbroek’
Kosten: 6 euro, inclusief een kopje koffie of thee   [Betalen bij binnenkomst, graag gepast !]

THEMABIJEENKOMST GEORGANISEERD DOOR KBO-GOIRLE

Het onderwerp deze keer is “Muziek” in de ruimste zin van 
geschrift en klank.
Hoe is de klank ontstaan en hoe werd dat geluid voortgebracht, wat
werd daar voor ontwikkeld aan instrumenten en hoe werden die 
klanken op schrift gezet zodat iedereen die kon lezen en op de 
zelfde manier het geluid voortbracht zoals de componist het bedoeld
had.

We hebben een uitstekende muziekkenner en beoefenaar uitgenodigd, Nico Haneveld, die u deze 
middag hierover gaat informeren met voorbeelden en instrumenten en zo de hele ontwikkeling van de 
muziek de revue laat passeren. Ook krijgt u de gelegenheid zelf een of meerdere instrumenten te 
bespelen en te discussiëren over het hoe en wat.

Het beloofd een leerzame en aangename middag te worden en we nodigen u dan ook van harte uit op 
24 oktober in het CC Jan van Besouw in lokaal 1016, aanvang 14.00 uur. Toegang is gratis.

_________________________________________________________________________ 
Zie ook onze website www.kbo-goirle.nl                                                                                      Pagina 2 van 7

[Jos Swanenberg]

mailto:kbo.kenniskring@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/


LEVENSBESCHOUWING, DE GESPREKSGROEP START ZESDE SEIZOEN

KBO-Goirle nam vijf jaar 
geleden het initiatief om leden 
de kans te geven om met elkaar
van gedachten te wisselen 
rondom levensbeschouwing. We 
stimuleren dit nog steeds. Het 
leidt nu tot twee groepen, ieder 

van ongeveer tien deelnemers, die op een 
maandelijkse woensdagmiddag vanuit 
persoonlijke beleving praten over identiteit en 
zingeving. Over hoe dat beleefd wordt in een, 
voor vele, sterk veranderende samenleving. Vaak
is het onderwerp er ook op gericht om eigen 
ervaringen te delen. Juist dat delen werkt zeker 
mee aan het soms ‘helen’ van moeilijke te 

hanteren gebeurtenissen. Velen zitten in 
eenzelfde schuitje en dan kan de mening van 
anderen er echt wel toe doen.
Omdat wij het initiatief nog steeds belangrijk 
vinden informeren wij u nu al dat de gesprekken 
in november 2019 weer starten. Denk er eens 
over na om juist als u nog geen deelnemer bent u
aan te sluiten bij deze activiteit. De maandelijkse 
bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag, in 
wijkcentrum De Wildacker, Van Hogendorpplein 
73 in Goirle, van 15:00–16:45 uur. 
Voor nadere informatie bel Frans Pasmans, 
013-5345049 of André Muller 06-51539827. 
U bent van harte welkom. 

– Stuurgroep Levensbeschouwing KBO-Goirle -

INGEZONDEN STUKJE OVER ...

 EEN BIJZONDERE YOGALES

Dinsdag 3 sept. begonnen in het nieuwe seizoen (gelukkig) weer onze yogalessen, gegeven 
door Corrie Roos. Normaal in het Jan van Besouw, maar met deze eerste les ging het even 
anders. 
Corrie had bij de laatste les voor de vakantie haar plan al aan ons voorgelegd: zouden we het 
fijn vinden om de eerste les in september in de buitenlucht te krijgen, en wel in de tuin van de 
pastorie. Een leuk idee, vonden we, maar eigenlijk wisten we niet wat we ons bij zo’n buitenles 
moesten voorstellen. “Gaan we dan in het (misschien) natte gras liggen en gaan we dan naar 
de eventuele wolkjes liggen staren? “ Geen idee, we laten het maar op ons afkomen.
En jawel, voordat de les zou plaatsvinden, kregen we een heuse uitnodiging (met foto’s van de 
tuin) voor deze buitenlucht yoga-ervaring. 
Ans, die evenals Mien blijkbaar connecties had met de beheerder(s) van de pastorie heette ons 
van harte welkom in het gebouw, na ons (aarzelend) belletje aan de voordeur. Stoelenyoga, 
was de naam voor het experiment. De temperatuur, net 20º,  genoeg om de les te laten 
doorgaan, met wel het advies om een vestje mee te nemen.
Buitengekomen op het terras, kregen we instructie van Corrie om tijdens het lopen door de tuin
niet te praten met elkaar, maar jezelf de kans te geven de sfeer van de natuur in deze tuin op 
je in te laten werken. We daalden af over een spannend paadje, met aan je linkerkant welhaast
een haag van Gulden Roede, richting het lagergelegen grasveld, omzoomd met allerlei, naar het
leek spontaan opgroeiende bomen, struiken en bloeiende bloemen.
En daar waren de stoelen. Oefeningen, zittend op de stoel, staand voor, achter of opzij van de 
stoel, en als je dat fijn vond optioneel met je blote voeten in het gras. En werkelijk, je ontkwam
niet aan de aparte sfeer van zo’n les, in deze omgeving, met een lekker zonnetje en veel groen 
om je heen. Het was gewoon een fijn gevoel om op deze manier je te concentreren op je 
ademhaling, je houding en je bewegingen in de buitenlucht. Ook weer in stilte terug, langs dat 
geheimzinnig aandoende paadje, naar het terras, waar we onze ervaring met deze les aan 
elkaar kenbaar maakten. 
Kortom, het was een groot succes.  Dus, Corrie, Conny, Ans en Mien, het smaakte naar meer! 
Bedankt voor jullie inzet.

– Anneke van Gog -
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UITNODIGING EN INSCHRIJVEN MEERDAAGSE REIS 2020

5 DAAGSE  “alles inclusief” reis naar RIJS, in het Friese Gaasterland
van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei 2020

In het zuidwesten van de provincie Friesland, midden tussen
de Friese Meren, ligt het zogeheten Gaasterland. Het
Gaasterland is op en top Fries. Men vindt er volop weilanden,
statige beukenlanen, zachte glooiingen, slingerende watertjes
en prachtige vergezichten over het IJsselmeer. Ook de
gezellige Friese havensteden, zoals Joure en de beroemde
elfsteden zoals Hindeloopen en Sloten zijn de moeite waard
om eens te bekijken. 

HOTEL GAASTERLAND 

We verblijven in Hotel Gaasterland, voor onze vaste medereizigers een bekend hotel; Wij hebben 
wederom voor dit hotel gekozen omdat zij ons voldoende kamers kunnen garanderen, MAAR … Het 
excursieprogramma is totaal vernieuwd !!!  Onze verblijfplaats Rijs ligt aan de rand van het 
majestueuze Rijsterbos, vlakbij het IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is een prachtig klein 
plaatsje waar het elke dag van het jaar aangenaam vertoeven is. Lekker wandelen, steeds weer iets 
nieuws zien in een parkachtige omgeving, dennengeur en frisse lucht van “zee” opsnuiven. De 
verzorging is op basis van “alles inclusief” (logies, ontbijt, lunch/lunchpakketten, dinerbuffet en 
drankjes van 18.00-22.00 uur, de hele dag gratis koffie/thee in het voorste gedeelte van het hotel). De
kamers zijn voorzien van douche of bad met toilet, telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift.

WIJZE VAN INSCHRIJVEN

Wanneer u zich wilt inschrijven voor de Meerdaagse reis 2020 gaat u eerst telefonisch contact 
opnemen met Hannie van de Wal (tel.nr. 013-8220129). Zij spreekt met u een tijdstip af waarop u 
verwacht wordt op maandagochtend 11 november 2019 of dinsdagochtend 12 november 2019
in het CC Jan van Besouw. (dit om lange wachttijden te voorkomen).  U kunt tot uiterlijk 8 november 
a.s. bellen voor een afspraak. 

Bij het inschrijven hoeft u geen inschrijfgeld mee te nemen. 
De reisverzekering wordt door de KBO geregeld. 
Als u een annuleringsverzekering wilt  dan regelt u dat zelf (zie de info die u uitgereikt krijgt bij de 
inschrijving).

Wat dient u WEL mee te nemen bij het inschrijven:

 Uw KBO pas
 Uw emailadres (als u dat heeft) 
 Contactadres + telefoonnummer van ’n thuisblijver
 Naam en tel.nr. van uw huisarts
 Het pasje van uw ziektekostenverzekering

We zijn met z’n allen weer een jaartje ouder geworden. Dat vraagt zorg van ons maar ook van u zelf. 
Een rollator is geen bezwaar. U dient wel geheel zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen lopen. 
Helaas is het gebruik/meenemen van een rolstoel / scootmobiel niet mogelijk.

Kosten van deze reis: € 467,50 per persoon  (1 pers. kamer)
€ 417,50 per persoon  (2 pers. kamer) 

Wij hebben de beschikking over: 

28 x 1 pers. kamers   en    15 x 2 pers. kamers 

Let wel: er kunnen maximaal 60 personen mee, incl. Hannie en Jol.

– Hannie van de Wal en Jol van Doremalen-van Loon  –  KBO Meerdaagse Reis 2020 -
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OPROEP VOOR OUDERENADVISEURS 

In onze gemeente zijn enkele ouderenadviseurs al actief, maar zij willen 
graag meer collega’s verwelkomen om de werkzaamheden beter te kunnen
verdelen.

 
De functie is veelzijdig, want je ondersteunt, verwijst of adviseert ouderen 
op het gebied van wonen, welzijn, sociale contacten, vervoer en 
gezondheid. Maar je hebt ook contacten met gemeentelijke en regionale 
instellingen.

 
Zeg je nou, daar wil ik best meer over weten, laat dan iets van je horen en
bel Johan van Dijk op 06-11238173.  HIJ VERTELT JE ER GRAAG MEER OVER.

NIEUWS VAN SB-RIEL ...

 TONEELSTUK DEMENTIE VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 OM 19.30 UUR IN DE LEYBRON

Zoals in september al aangegeven organiseren Dorpscollectief Riel - Vrouwen Netwerk Riel en 
Senioren Belangen Riel  op vrijdag 18 oktober 2019 een toneelstuk over Dementie.
 
Uit verschillende statistieken en onderzoeken blijkt dat dementie een van de ziekten is waar een
groot deel van ons mee te maken krijgt. U kunt er zelf door getroffen worden, maar ook iemand
in uw naaste omgeving. Er wordt veel over gesproken en belangrijk is hoe de eerste tekenen 
van dementie te herkennen. Ook als iemand in uw omgeving hiermee geconfronteerd wordt, is 
het vaak lastig hoe u daar op reageert en/of mee omgaat. 

Twee professionele toneelspelers die dit stuk opvoeren, brengen heel indringend voor het 
voetlicht waarmee u geconfronteerd wordt als u met dementie te maken krijgt. Men krijgt enig 
inzicht in het proces hoe dit zich in fasen ontwikkelt. Door hiervan kennis te nemen kunt  u 
wellicht beter inspelen op de situatie.
Om te weten waar u allemaal mee te maken (kunt) krijgen, bevelen wij dit toneelstuk van harte
aan en hopen u in grote getale te mogen verwelkomen  -  de toegang is gratis.  
Ook zijn er na afloop deskundigen die allerlei vragen nog zullen beantwoorden.

 BEZOEK AAN EUROPEES PARLEMENT IN BRUSSEL – WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019

Na onze bezoeken aan het Provinciehuis in Den Bosch en De Tweede Kamer in Den Haag zijn we
op woensdag 13 november van harte welkom bij het Europees Parlement in Brussel. 

Vertrek om 09.30 uur met de bus vanaf het Dorpsplein in Riel, aankomst rond 11.30 uur bij het 
Europees Parlement in Brussel, met een lunch om 12.00 uur.

Om 13.00 uur een gesprek met de heer Tom Berendsen, een Nederlands politicus namens het 
CDA en sinds 2 juli van dit jaar lid van het Europees Parlement. Hierna volgt een rondleiding in 
de plenaire zaal. 

Om 14.00 uur naar het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement, 
gehuisvest in het Willy Brandt gebouw. Je kunt er op een oppervlakte van 6.000 m2  in 24 talen
kennis maken met de geschiedenis, de werking en de functies van het Europees Parlement. 

Om 15.30 uur vertrek naar Riel, aankomst rond 17.30 uur. 

!! Vergeet niet uw geldig paspoort of Id-kaart mee te nemen !!

Opgeven: tot vrijdag 18 oktober 2019 bij Ton van der Poel via e-mailadres: werkgroeproc@sb-
riel.nl  incl met uw gegevens die nodig zijn voor het bezoek:  achternaam(+meisjesnaam), 
voornaam, geboortedatum, nationaliteit en paspoort/ID-kaart met het nummer daarvan. 

Kosten: € 15,- per persoon. Overmaken naar bankrekeningnummer NL 43 RABO 01023 39228 
ten name van Senioren Belangen Riel onder vermelding van” Bezoek Europees Parlement 
Brussel en uw naam/namen”. 
 
let wel: Voor belangstellenden uit Goirle geldt de afgesproken regeling: deelname
als er nog plaats is in de bus. U krijgt dan via een e-mail bericht of u wel/niet mee kunt en pas 
daarna hoeft u te betalen.
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COMPUTERHULP BIJ KBO-GOIRLE

Is uw computer opeens trager of geeft die een rare foutmelding of wilt u graag meer leren doen met 
uw computer, tablet of smartphone? KBO-Goirle biedt u altijd computerhulp binnen handbereik, zelfs 
aan huis! Onze vrijwilligers nemen alle tijd voor u. Maak nu kennis met onze hulp en ondersteuning. 
Meld u aan via kbogoirlevorming@gmail.com  of bel ons op 06-36141375 als u ons persoonlijk wilt 
spreken. WIJ HELPEN U GRAAG.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 4 november van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)
apparatuur mee.

HERFSTCONCERT 

Op 3 november aanstaande is het weer zover: het feestconcert dat de 
gemeente Goirle organiseert voor bruidsparen die 50, 60, 65 of 70 + jaren 

getrouwd zijn. Traditiegetrouw wordt dit feestconcert uitgevoerd door het Seniorenorkest Hart van 
Brabant. U kent ze vast wel: het harmonieorkest van muzikanten op leeftijd, die nog vol verve en 
enthousiasme hun muziek instuderen en uitvoeren. Vakkundig en humoristisch gestuurd door dirigent 
Maarten Jense. Wat is er dan leuker voor al die jubilarissen dan een bomvolle zaal van het CC Jan van 
Besouw? U komt toch ook? Noteert u vast in uw agenda: zondagmiddag 3 november om 15.00 uur in 
de grote zaal. Kaartjes kunt u kopen via de kassa van het CC Jan van Besouw.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 11, NOVEMBER 2019

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS
vanaf 4 november bij u bezorgd.

 En vanaf 2 november kunt u bladeren in de digitale 
versie op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 23 oktober 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.

bijlage 1 pag 7: Kortingsaanbod Theaterseizoen 2019-2020
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 NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE
12 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDING ONTVANGEN:

J.W.M. MUTSAERS-PULSKENS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

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

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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ATT 1:

KORTINGSAANBOD LEDEN KBO-GOIRLE : THEATERSEIZOEN 2019 – 2020 

 Beste KBO-leden,
Het doet ons een plezier u in het nieuwe seizoen weer een mooie reeks voorstellingen met 
korting te kunnen aanbieden. Wij verwelkomen u graag in Cultureel Centrum Jan van Besouw!

– CC JvB, Desiree van Weert Publiciteit & Vormgeving -

SPELREGELS Maximaal twee kaarten per lid. Kaarten met korting zijn alleen verkrijgbaar aan de 
theaterkassa van Cultureel Centrum Jan van Besouw. Op al aangeschafte kaarten wordt geen korting 
meer verstrekt.

2019 Datum Tijd Voorstelling Normale prijs KBO prijs

Zondag
13 oktober

15.00 uur The Legends
Swingin’ in New Orleans

€ 19,50 € 17,50

Vrijdag
18 oktober

20.30 uur Stef Bos 
Solo

€ 22,50  € 20,00

Zaterdag
16 november

20.30 uur Jan-Willem Rozenboom 
Theatercollege Franz Schubert

€ 21,00 € 18,50

2020 Vrijdag
10 januari

20.30 uur Yora Rienstra 
Up

€ 21,50  € 19,00

Vrijdag
31 januari

20.30 uur Barrie Stevens
The Show Must Go On

€ 17,50 € 15,00

Vrijdag
7 februari

20.30 uur Panama Pictures
Road to Panama

€ 17,50  € 15,00

Donderdag
5 maart

20.00 uur Hans & Steven Kazàn
Alive and Kicking

€ 20,00  € 17,50

Vrijdag
3 april

20.30 uur Paul Haenen
Haenen brengt Vreugde

€ 21,50 € 19,00

vrijdag 
24 april

20.30 uur Doet Sneeuw Pijn
Solo Stories

€ 22,50  € 20,00

Zondag
10 mei

20.30 uur Lucas van Merwijk
Drumix! The Next Generation

€ 17,50  € 15,00
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