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www.goirle.nl
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Alleen op afspraak. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

DAG VAN DE MANTELZORG
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Steeds meer mensen zorgen langere tijd 
voor iemand in hun omgeving. Bijvoor-
beeld omdat deze persoon gehandicapt, 
langdurig ziek of (hoog)bejaard is. Vaak 
helpen zij bij huishoudelijke taken, het 
doen van de administratie of ondersteu-
ning bij persoonlijke verzorging. Dit is 
geen gemakkelijke taak en daarvoor 
mogen de mantelzorgers in de gemeen-
te Goirle absoluut in het zonnetje gezet 
worden. Dat gebeurt dit jaar op zondag 
10 november: de Dag van de Mantel-
zorg.

Ongedwongen sfeer
Op deze dag organiseert ContourdeT-
wern, in opdracht van de gemeente 
Goirle, speciaal voor alle mantelzorgers 

uit Goirle en Riel een ontspannen 
middag met een leuk programma. 
Tijdens deze middag komt u in contact 
met andere mantelzorgers en kunt u 
genieten van livemuziek. Bovendien 
mag ’s avonds ter afsluiting kosteloos 
aanschuiven bij een gezellig diner.

Aanmelden
U bent als mantelzorger van harte 
welkom in Gasterij De Commanderie om 
in een ongedwongen sfeer te genieten 
zonder aan uw zorgtaak te hoeven 
denken. Deelname aan deze dag is 
gratis, op voorwaarde dat u zich wel 
voor 1 november aanmeldt via  
(013) 531 91 91 of door te mailen naar 
infogoirle@contourdetwern.nl.

ONDERSCHEIDING

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  
VOOR BAS DE WILDE
Op donderdagavond 17 oktober 
reikte burgemeester Mark van 
Stappershoef een Koninklijke 
onderscheiding uit aan Bas de 
Wilde. Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

De heer De Wilde is sinds 1996 zeer 
actief betrokken bij de vrijwillige 
brandweer. Zestien jaar was hij lid 
van de vrijwillige brandweer in Goirle 
en Riel. De laatste acht jaar zette hij 
zich in voor team Riel met als laatste 
functie die van brandmeester.

De heer De Wilde heeft zich onder 
meer ingezet voor de repressieve 
dienst (brand- en rampenbestrijding), 
waarbij zich situaties voordeden 
waarin hij moest handelen met 
gevaar voor eigen leven. Daarnaast 
heeft hij professionele opleidingen 
gevolgd voor de functies van bevel-
voerder, chauffeur en oefenleider. 
Met regelmaat nam hij deel aan 
intensieve trainingen.

GESCHIEDENIS

75 JAAR BEVRIJDING IN GOIRLE
In oktober herdenken we dat Goirle 75 jaar geleden werd bevrijd. De laatste 
maand van de bezetting, oktober 1944, was een bijzonder zware tijd vanwe-
ge de vele, heftige beschietingen. En met veel slachtoffers en grote materiële 
schade tot gevolg.

Herdenking
Op zaterdag 26 oktober herdenken 
wij de bevrijding. Dit doen wij met 
een herdenkingsmiddag in de Sint 
Janskerk vanaf 14.30 uur. Tijdens 
deze middag zingt Koor Da Capo en 
zijn er toespraken van onder andere 
de burgemeester te horen. De 
gedichten van de kinderen van B.S. 
de Bron worden voorgelezen en het 
verhaal van geallieerde militairen. De 
middag eindigt met een ceremonie 
op de begraafplaats waar 27 gealli-
eerde militairen en een Goirlese 
militair begraven liggen. Deze 
ceremonie wordt omstreeks 16.30 
uur afgesloten. Na afloop van de 
herdenking bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie in de kapel van 
Cultureel Centrum Jan van Besouw.

De avondviering start om 20.00 uur 
in Cultureel Centrum Jan van Besouw. 
U kunt dan de documentaire “De 
vrijheid verloren… en herwonnen. 
Goirle 1939-1945” zien. Ook is er 
deze avond muzikale omlijsting door 
Koninklijke Harmonie Oefening en 
Uitspanning en de Dutch Pipes en 
Drums. Kaarten á € 6,00 zijn vooraf te 
verkrijgen Boekhandel Blz Buitelaar 
en de Guldenakker. De kaarten 
kunnen ook telefonisch besteld 
worden op nummer 06 2519 0526. 
Het avondprogramma sluit om 22.00 uur.

Viering
Op zondag 27 oktober rijdt er rond 
10.30 uur een colonne met oude 
oorlogsvoertuigen door Goirle en 
Riel.

De route is:
• Abcovenseweg
• Molenstraat
• Muldersweg
• Tilburgseweg
• Rillaersebaan
• Tilburgseweg
• Dorpstraat
• Zandeind
• Gilzerbaan

We nodigen iedereen die aan deze 
route woont die zondagochtend 
tussen 9.00 en 12.00 uur de vlag 
buiten te hangen.

Tentoonstelling
De moeilijke weken voorafgaand aan 
de bevrijding zijn beschreven in de 
dagboeken van enkele Goirlenaren. 
Hun getuigenissen maken deel uit 
van de tentoonstelling over de 
bevrijding van Goirle. Deze tentoon-
stelling, georganiseerd door de 
Heemkundige Kring is alleen nog op 
27 oktober te zien in Het Heem aan 
de Nieuwe Rielseweg 41-43. De 
toegang is gratis. De openingstijden 
zijn van 14.00 uur tot 16.30 uur.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADS
VERGADERING
Dinsdag 29 oktober 2019,  
raadzaal gemeentehuis.  
Oordeelsvormend, 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel Begroting 2020
4. Afsluiting

Meer informatie en uitzendingen van 
vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl

DUURZAAMHEID

ENERGIETRANSITIE GOIRLE IN DE LIFT  
NIEUWE LEDEN GEZOCHT!

Tijdens de zonnige dagen is er veel 
energie gestoken in deze professiona-
lisering. De eerste stap was het 
opzetten van een stichting, die in 
opdracht van de coöperatie de 
projecten gaat ontwikkelen. De 
voorzitter van de stichting is Rob de 
Bruijn (links op de foto), Joost Brock 
is de secretaris/penningmeester. Joris 
van Boxtel, Edwin en Tom Weijtmans 
zijn de trekkers van diverse projec-
ten. Samen vormen zij het bestuur 
van de stichting. 

Samenwerken 
Ook spraken Duurzaam Riel Goirle en 
de gemeente een overlegstructuur met 
elkaar af. Niet het meest spannende, 
maar wel nodig voor een gezamenlijke 
uitvoering. Tijdens het laatste overleg 
stonden onder andere het inzetten van 
het dak van de milieustraat als 
Post code roos en het stimuleren van 
Zon op bedrijfsdaken Tijvoort op de 
agenda.

Ook een bijdrage leveren? 
Duurzaam Riel Goirle wil slagen maken 
in de energietransitie en op korte 

Afgelopen zomer kreeg de Energie Coöperatie Duurzaam Riel Goirle een subsidie 
van de gemeente en de Provincie. Het doel van de subsidie is verdere professiona-
lisering van de coöperatie en het opzetten van projecten voor alle inwoners van 
onze gemeente om zo nog beter bij te kunnen dragen aan de energietransitie.

termijn een paar nieuwe projecten 
opzetten. Denk bijvoorbeeld aan 
post  coderoosprojecten (PCR), 
energieadvies voor huiseigenaren en 

huurders en de ontwikkeling van groot-
schalige opwek. Daarvoor is uitbreiding 
van het team nodig met een aantal 
enthousiastelingen. Wanneer u graag 
een bijdrage wilt leveren kunt u 
contact opnemen met Joris van Boxtel 
via joris.van.boxtel@duurzaamrielgoir-
le of door een kijkje te nemen op 
www.duurzaam rielgoirle.nl.

Kijk voor meer info op www.goirle.nl



   PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verleende 
omgevingsvergunning

Dagpauwoog 6, Goirle: aanbrengen 
gevelreclame (verzonden 10-10-2019)
Hoge Wal 97, Goirle: plaatsen hekwerk 
(verzonden 10-10-2019)  

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenenbe-
zwaar. U kunt daar ook digitaal bezwaar 
maken. Let op: staat de verzenddatum 
bij een besluit? Dan start de bezwaar-
termijn de dag ná de verzendddatum. 
Meer informatie via T (013) 5310 610. 
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GÔOLSE GEHEIMEN

OPENING SCHIJN VLIEG VELD DE KIEK
In 2017 is het maatschappelijk/burgerinitiatief de ‘Vrienden van de Kiek’ 
ontstaan. Deze groep vrijwilligers zet zich met het project ‘Herbeleving 
Schijnvliegveld De Kiek’ in voor het behoud van het verhaal van dit vlieg-
veld. Lees meer over het vliegveld.

Opening
Op 26 oktober om 13.00 uur is de 
officiële opening van dit project door 
de Commissaris van de Koning van 
Noord Brabant en Militair Attache 
van Duitsland. 
Tussen 13.15 en 13.30 uur wordt de 
Messerschmitt Bf 109 door de 
Chinook Transporthelikopter 
afgeleverd op het Schijnvliegveld. 
Omstreeks 14.00 uur is de officiële 
opening afgelopen en vanaf dan is 
het Schijnvliegveld De Kiek gratis te 
bezoeken.

Beleving
Naast de opening op zaterdag  
26 oktober, is er ook op zondag  
27 oktober van alles te beleven op 
Schijnvliegveld De Kiek. Er is dan een 
belevingsdag waarbij bezoekers van 
harte welkom zijn om kennis te komen 
maken met het Schijnvliegveld, de 
overblijfselen en verhalen.

BEZORGKLACHTEN

Bezorgklachten Goirles Belang 

graag via formulier doorgeven 

op verspreidingsklachten.nl, 

klikken op Uitgeverij 

Em. de Jong bv.

ONLINE PRODUCTEN
Wist u dat u al veel on-line  

kunt regelen via onze website? 

Gevonden en verloren 

voorwerpen bijv. meld u via 

www.goirle.nl/ 

gevondenenverloren.


