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In verband met de vakantieperiode komt er eind juli geen Nieuwsbrief en Ons uit. De volgende uitgave 
[september] verschijnt weer vanaf 22 augustus.

Beste leden,

Pas gelezen dat 3 personen gekozen zijn om namens 
gepensioneerden toezicht te houden op pensioen-
uitkeringen; ABP zit boven de 110% en denkt aan 
verhoging van de uitkeringen; Vereniging Eigen Huis 
besteedde veel aandacht aan het wonen van ouderen.
Het valt mij misschien meer op óf er komt echt meer 
aandacht voor de positie van ouderen. We zijn dan ook 
een belangrijke groep; wat zouden veel ouders moeten als 
wij niet kunnen oppassen op kleinkinderen (en wij beleven 
daar ook veel plezier aan).

Intussen heeft zich een kandidaat gemeld voor het 
bestuur met belangstelling voor de taak van penning-
meester. Een volgende stap is kennismaken met het hele 
bestuur en ‘meelopen’ met de huidige penningmeester. 
En benoeming door een ledenvergadering om het officieel 
te maken. Het zou fijn zijn als er meer aanmeldingen 
komen voor deelname in het bestuur.

KBO-Goirle heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor 
Rabo-Clubsupport. Hoe meer stemmen we krijgen, des te 
hoger het bedrag dat we kunnen verwachten. Meer 
hierover in de volgende nieuwsbrief van 22 augustus.

De voorzitter van KBO-Brabant (waarvan KBO-Goirle een 
afdeling is) heeft in de vorige ONS een artikel geschreven 
over het belang van de organisaties van ouderen. 
Interessant om nog eens te lezen. Heb je het niet meer? 
Op de site van KBO-Brabant zijn de afleveringen van ONS 
te downloaden. En in het tijdschriftenrek van de bieb ligt 
ook een stapeltje op lezers te wachten. Ook voor niet-
leden; maar leden in Goirle krijgen het bijna elke maand 
thuis bezorgd.

En… gepensioneerden “hebben geen vakantie meer…”, 
maar ze gaan er wel op uit. Prettige tijd gewenst.

Hans van den Tillaart, voorzitter
06-16541172 | kbogoirlevz@gmail.com
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LEDENADMINISTRATIE

U KUNT WIJZIGINGEN VAN UW LIDMAAT-
SCHAPSGEGEVENS DOORGEVEN AAN : 
TOOS DERIX, TEL. 013-5343209
EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
OF VIA :
HET MUTATIEFORMULIER OP ONZE WEBSITE  
WWW.KBO-GOIRLE.NL => TABBLAD 
LEDENADMIN.

AANMELDING LEDEN : 
WIJ HEBBEN 2 NIEUWE LEDEN MOGEN 
VERWELKOMEN WAARVAN 1 GASTLID.

OVERLEDEN : 
DHR. A.M. BROCK
MW. J. VAN PELT - V.D. BROEK

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN 
VEEL STERKTE TOE.
------------------------------------------------

REDACTIE

VANAF 22 AUGUSTUS VERSCHIJNT ONZE 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF + HET BLAD ONS.

VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF ZIE 
WWW.KBO-GOIRLE.NL

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 11 
AUGUSTUS  VIA kbogoirle@gmail.com 

N.B. REDACTIE EN BESTUUR BEHOUDEN ZICH HET 
RECHT VOOR AANGELEVERDE KOPIJ AAN TE PAS-
SEN OF TE BESLUITEN DEZE NIET OF SLECHTS 
DEELS TE PLAATSEN.

 📩
WILT U DE NIEUWSBRIEF OOK DIGITAAL 
ONTVANGEN?  STUUR EEN BERICHTJE NAAR 
kbogoirle@gmail.com EN U KRIJGT DEZE 
TOEGESTUURD OP DE MAANDAG IN DE 
WEEK VAN DE PAPIEREN UITGAVE .

ALS KBO LID KUNT OOK DE 2-WEKELIJKSE 
‘ONS ACTUEEL’ VAN KBO-BRABANT IN UW 
MAILBOX ONTVANGEN. MELD U AAN VIA 
WWW.KBO-BRABANT.NL

https://www.kbo-goirle.nl/ledenadmin/lidmaatschap-inschrijven/
mailto:kbogoirlevz@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/
mailto:kbogoirleleden@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/


SAMEN uit DINEREN op 19 en 20 juli én op 16 en 17 augustus

Omdat eind juli geen ONS met nieuwsbrief uitkomt is het noodzakelijk nu te reserveren voor het 
Samen uit Dineren voor juli én augustus.

Op dinsdag 19 - en woensdag 20 
juli gaan we naar de Roovertsche 
Leij voor ‘n heerlijke barbecue.

<<              >>

Op dinsdag 16 - en woensdag 17 
augustus gaan we dineren bij 

Mozes.

U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur. De barbecue en het diner beginnen om 17.30 uur. De kos-
ten zijn € 18,50 p.p. exclusief de door u gebruikte drankjes.

Wijze van aanmelden: U kunt inschrijven vanaf maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli voor beide etentjes 
door, bij voorkeur, te mailen of te bellen naar:

Voor de dinsdagavond: Hannie van de Wal, tel.nr. 06-49137366 / email jpvdwal@home.nl 
Voor de woensdagavond: Cecile van Herpt, tel.nr. 013-5349190 / email ciliavanherpt@gmail.com 

Als u zich aanmeldt wilt u dan duidelijk uw naam, telefoonnummer, én uw lidmaatschapsnummer door-
geven, ook van de andere namen waarvoor u inschrijft, en aangeven of de voorkeur uitgaat naar ‘n 
vlees – vis of vegetarisch menu.

Graag tot ziens! 

KBO GOLFDAG WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2022

Op woensdag 3 augustus 2022 wordt voor de 11e keer de KBO Midden-
Brabant Golfdag gehouden, op Golfbaan Midden-Brabant, te Esbeek. Met 
de bekende Golfwedstrijd (kampioenschap) voor de KBO golfers en de 
Golf-clinic incl. Par 3 pitch&putt baan voor de KBO niet-golfers en/of 
beginnend golfers. 
De KBO golfwedstrijd (kampioenschap) is een 18 holes wedstrijd met gezamenlijke (shotgun) start om 
11.00 uur. Deelnemers dienen lid te zijn van de KBO Brabant en in het bezit van een geldige (digitale) 
NGF-pas met bewijs van een actieve golfhandicap tussen 0.0 en 54.0. 
Voor € 49,25 p.p. kunt u dus al deelnemen aan deze leuke, gezellige en competitieve KBO 18 holes-
wedstrijd (incl. extra's!).  

Meer informatie en inschrijven via www.golfmiddenbrabant.nl/kbo2022  

NATUURPOORT DE ROOVERTSCHE LEIJ – Locatie: Goirle

Hét startpunt voor een prachtige fiets- of wandeltocht door het gebied van 
de Kempische Landgoederen. Deze vijf particuliere landgoederen zijn 
samen goed voor 4200 hectare natuurschoon, ieder met een eigen 
uitstraling. Statige landhuizen en boerderijen vormen een verwijzing naar 
het rijke verleden. Dwars door het gebied slingeren riviertjes, ook wel ‘Leijen’ genoemd, die deze 
streek, samen met vennen, heide, bossen en charmante dorpjes, zeer afwisselend maken. 

Voor informatie over meerdere natuurpoorten zie Brabantse Natuurpoorten - Buitengewoon genieten 

Kermis Goirle     : 25 juni t/m 29 juni 2022
Zomervakantie zuid     : 23 juli t/m 4 september 2022 
Bouwvak vakantie zuid : 6 augustus t/m 27 augustus 2022

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN FIJNE ZONNIGE VAKANTIE TOE !!
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Gezellige KBO-reis naar Ootmarsum  

verslag door Anneke van Gog

De KBO-Goirle ging traditiegetrouw op di 7 juni op stap met ruim 30 leden 
richting Twente. Het vertrek zorgde in de Kalverstraat voor een klein 
verkeersinfarct. De bagage moest worden ingeladen in de bagageruimte van 
de bus, die voor het gemeentehuis stond. En dat inladen was niet zomaar in 
een vloek en een zucht gebeurd. Dus geduldige en ongeduldige automobilisten 
in de straat.
Uiteindelijk zaten alle reizig(st)ers en hun bagage op hun plek en kon de reis beginnen.
Helaas, nog een oponthoud: een medereizigster had per ongeluk haar handtas in de auto van haar zoon, die 
haar met liefde had gebracht, laten liggen. Dus moest met kunst en vliegwerk die tas worden teruggehaald. 
Met dank aan Goof, die snel met zijn auto op en neer reed, en later weer met de bus werd opgepikt op de 
Tilburgseweg.
Onze chauffeur, aan te spreken met “Gerrit” en liever niet met “chauffeur” reed via de snelweg richting 
Ootmarsum, maar liever, bleek later in de week, reed hij via mooie toeristische routes, om ons te laten 
genieten van het mooie landschap.
Zoals alle dagen van de reis was er om ongeveer 12 u een heerlijke lunch gepland, met jawel, asteffekan, 
natuurlijk ook een kroket! Ontvangst in Stadshotel Ootmarsum was in orde met duidelijke uitleg van het een 
en ander door de eigenaresse van de zaak. Kamers vinden was dan ook een fluitje van een cent. Je koffer 
stond klaar in je kamer. Op eentje na, maar die kwam dezelfde avond nog boven water.
Alle dagen stond er iets bijzonders op het programma: bezoek aan een enorme groente en bloemenkwekerij 
waar zeer vernieuwend groente werd gekweekt met alleen water en toegevoegde voedingsstoffen en dus 
hier geen zand meer in de slakroppen! Bezoek aan een prachtige synagoge met interessante uitleg over de 
Joodse religie. Een folklore-avondje verzorgd door de plaatselijke volksdansgroep al gauw omgedoopt tot 
“volkorenavond”. Een excursie naar een heuse Paardenmelkerij waarbij je voor je gezondheid zeer heilzame 
producten kon kopen zoals shampoo, crèmes en zeepjes. Alles op basis van paardenmelk. Op de vertrekdag 
nog een stop in Doesburg, waar een middeleeuws Hanzefeest gevierd werd en waar we ook nog een kijkje 
konden nemen in het mosterdmuseum.
Het was een gezellige week: prima hotel, accommodatie in orde, inclusief het ontbijt en smakelijke diners! 
En… heel belangrijk: er heerste een goede sfeer! 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 ver-
grootglas  13 fijn weefsel  14 wenk  16 geneesmiddel 
18 sterrenbeeld  19 heks  21 voorzetsel  22 eetgerei 
24 achter  25 nauw  26 sigaar  27 naaldboom 
28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerk-
tuig  33 en  dergelijke  34 autostalling  37 deel  v.e. 
breuk  40 pret  41 nageslacht  42 verborgen  45 arts 
48 familielid  49 onderofficier  50 bijwoord  51 getijde 
53 ratelpopulier  54 werklust  56 pl.  in  Gelderland 
57 de lezer heil  58 nauwe straat  59 eerste kwartier 
60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woon-
schip  66 pl.  in  Limburg  68 draaikolk  70 verdoving 
71 Afrikaan.

Verticaal:  1 uiterst  2 hoge  berg  3 numero  4 olm 
5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengtemaat 
10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 in-
tiem  17 plant  18 soort  appel  20 schande  23 paar-
denkracht  29 fier  32 selecte  groep  35 op de  wijze 
van  36 Engels  bier  38 haarkrul  39 roem  42 werp-
strik  43 larie  44 test  45 wapen  46 herkomst 
47 scheepsuitruster  48 vrucht  52 slaginstrument 
55 zangnoot  61 Europeaan  62 vogel  64 vreemde 
munt  65 papegaai  67 personal  computer  69 vogel-
product.
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Vooraankondiging: Scootmobieldag

Een leerzame dag voor scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruikers uit Goirle en Riel.

Het is zeer belangrijk dat u als verkeersdeelnemer voldoende kennis opdoet van de verkeersregels, 
tips en instructies voor voertuigbeheersing en technische informatie krijgt over uw voertuig.
Dit zowel in het belang van u zelf als van de medeweggebruikers.
Daarom zijn wij zeer content dat wij deze dag kunnen organiseren op donderdag 15 september 2022. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Informatie over inschrijven volgt in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie: Jason Doti/ Prisca Pigmans 013-5349191 of infogoirle@contourdetwern.nl

Namens de commissie.

SENIOREN BELANGEN RIEL NODIGT U, ALS LID KBO-GOIRLE, UIT VOOR 
DEELNAME AAN HUN ACTIVITEITEN GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN 

[let wel, sb-riel leden genieten voorrang]

1. Info jaarlijks uitstapje SB-Riel

Op woensdag 7 september 2022 is onze jaarlijkse dagreis. We vertrekken ’s morgens om 8.00 uur met 
een luxe touringcar van Sabeh-Tours vanaf het Dorpsplein in Riel en rijden naar Terheijden voor een 
kopje koffie met gebak. Daarna rijden we naar Harderwijk voor een bezoek aan Dries van den Berg. 
We beleven een uniek kijkje achter de schermen in de ambachtelijke palingrokerij, die normaal niet 
toegankelijk is maar voor ons wordt opengesteld. Onder leiding van een rookmeester krijgt u alle 
geheimen te zien en te horen over het roken en fileren van de paling. Na de rondleiding staat een 
heerlijke lunch voor ons klaar met natuurlijk kibbeling of lekkerbek. Na de lunch hebben we nog even 
tijd voor onszelf in Harderwijk. Om 15.00 uur gaan we aan boord van de m.p.s. Jaqueline voor een 
rondvaart. We vertrekken bij de strekdam vlakbij het Dolfinarium. Na de rondvaart vertrekken we weer 
richting Brabant en sluiten we deze dagtocht af met een heerlijk diner. We verwachten rond 20.00 uur 
weer terug in Riel te zijn.

De kosten van deze volledige dagreis bedragen 73,50 euro. U kunt zich aanmelden tot en met
14 augustus 2022 door een mailtje te sturen naar werkgroeproc@sb-riel.nl  of u geeft zich telefonisch 
op bij Ton van der Poel 013 518 23 79.
Bij aanmelding graag uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden. 

Na de inschrijfdatum weten we 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 wij u ons bankrekeningnummer door. 

2. Zomer-activiteiten SB-Riel

Waarom zomer-activiteiten? Ontmoetingscentrum De Leijbron is in de zomerperiode gedurende een 
aantal weken gesloten. Daar zijn dus weinig activiteiten. Kinderen en kleinkinderen, de buurt, familie 
en kennissen zijn vaak met vakantie. Senioren brengen die periode veelal thuis door. Het doel is om 
voor senioren ook in de zomerperiode een aantal ontmoetings-activiteiten te organiseren.

Vertrekpunt is in alle gevallen:
Voor de fietsers : om 13.00 uur bij de Leijbron aan het Dorpsplein in Riel
Voor de auto’s : om 13.30 uur bij de Leijbron aan het Dorpsplein in Riel

Het programma voor dit jaar is als volgt: [zie pag 5]
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nr datum bestemming prijs p.p.

1 dins  26 juli Bezoek aan Museum Het Vond in Poppel en drankje onderweg. €  7,50

2 dins 2 aug Bezoek aan Museum Dansant in Hilvarenbeek inclusief wafel, 
koffie en een drankje.

€ 12,50

3 dins 9 aug Bezoek aan het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk en drankje 
onderweg. (met museumjaarkaart gratis!!)

€  12,50

4 dins 16 aug Bezoek aan De Oliemeulen in Tilburg demonstraties slangen, 
spinnen roofvogels, inclusief drankje.

€ 10,50

5 dins 23 aug Bezoek aan Wijngaard Hof van Baarle in Boshoven 
(Baarle Nassau) inclusief rondleiding en proeverij.

€ 14,00

U kunt zich tot 8 juli aanmelden door het inschrijvingsformulier in te vullen en in de bus te doen in de 
Irenestraat no 1 in Riel of via een mailtje aan werkgroeproc@sb-riel.nl . Ook dan graag de gewenste 
gegevens invullen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier zomer-activiteiten SB-Riel

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. 

26 juli Museum Het Vond in Poppel € 7,50

2 aug Museum Dansant in Hilvarenbeek € 12,50

9 aug Bezoek aan het schoenenmuseum in Waalwijk. € 12,50

16 aug Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg € 10,50

23 aug Wijngaard Hof van Baarle in Boshoven € 14,00

Wilt u ook door een kruisje aangeven hoe u mee wilt gaan:

Ik ga met de fiets.

Ik ga met de auto en kan nog …..  mensen meenemen.

Naam:  ……………………………………………………………………………………..  

Aantal personen: ……………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

E-mail-adres: ……………………………………………………………………………

Tel. nr.: ………………………………………….

10 juli krijgt u bericht als een activiteit wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaat.
Vanaf 14 juli kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer
NL 43 RABO 01023 39228  ten name van SB-Riel  o.v.v. “zomer-activiteiten SB-Riel 2022”.
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