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Rechercheur

Half november verscheen er een bericht op ‘Wĳ  Goirlenaren’. 
Onze hulp en aandacht wordt gevraagd. De politie ziet een 
stĳ ging van woninginbraken in de namiddag en avonden op 
maandag, dinsdag en woensdag. Ze werken dus par� ime, die 
boeven. Liever had ik dat ze een ander beroep hadden gekozen 
maar blĳ kbaar is het lucratief genoeg voor ze. Het houdt ook de 
recherche aan het werk.  

Rechercheur. De naam alleen al is prachtig. Klinkt als status. 
Het lĳ kt me ook echt zo’n gaaf  beroep, rechercheur zĳ n. Dat 
je dingen oplost. Voor mensen die zĳ n bestolen. Of van wie een 
dierbare is vermoord. Voor mensen die met grote vraagtekens 
achterblĳ ven na een misdrĳ f. Wie hee�  het gefl ikt. En waarom? 
En dat jĳ  dat dan als rechercheur even oplost. Dan ben je de 
held! Een paar jaar geleden, op een gure winteravond, waarbĳ  
je je kraag nog eens omhoog steekt, kwam ineens mĳ n kans om 
te weten hoe het is om rechercheur te zĳ n.

Inbraak bĳ  ons thuis. Shit. Ook wĳ  moesten er eens aan geloven. 
Maar elk nadeel hee�  zĳ n voordeel, ik kwam in aanraking met 
de man met het prachtig beroep en dito naam; rechercheur. 
Cool. Hĳ  stelt me vragen. Hoe zĳ n de dieven binnengekomen? 
Was de deur op slot? Ik kĳ k hem bewonderenswaardig aan. Wat 
stelt hĳ  goede vragen. Daarnaast doet hĳ  aan sporenonderzoek. 
Hĳ  speurt naar vingerafdrukken en ander bewĳ smateriaal. Ik 
houd hem nauwle� end in de gaten. Deze man gaat mĳ n inbraak 
oplossen. Deze man is mĳ n held.

Maar dan ineens vertelt hĳ  doodleuk dat de kans heel klein is 
dat de dader(s) gevonden worden. Ik ben verbaasd. Hoezo is de 
kans klein? De rechercheur doet zo zĳ n best. Verliest hĳ  nu in-
eens zĳ n zelfvertrouwen? Hĳ  komt met cĳ fertjes over hoe vaak 
een inbraak wordt opgelost. Ik ben teleurgesteld. Ik ben hier het 
slachtoff er. Ik wil weten wie het hee�  gedaan. Deze zaak moet 
en zal opgelost worden!

De rechercheur loopt naar de woonkamer. ‘Dus hier stond je 
laptop? Dus de inbreker is hier geweest? Juist ja.’ Hĳ  kĳ kt naar 
de grond. Er staan voetafdrukken op. Ik krĳ g langzaam aan weer 
hoop. Nieuwe sporen! Nu komt het goed. ‘Hebt u schoenen met 
een dergelĳ ke profi el?’ vraagt mĳ n rechercheur. Ik kĳ k hem 
aan en schud ‘nee’. ‘Hee�  uw man schoenen met een dergelĳ ke 
profi el?’ vraagt de rechercheur vervolgens met een heel seri-
euze blik. Ik kĳ k hem wederom aan en antwoord; ‘Nee, mĳ n 
man hee�  geen schoenen met een dergelĳ k profi el’. Mĳ n re-
chercheur, mĳ n held, ik zie de moed in zĳ n schoenen zakken. 
En dan ineens…..komt de recherche in mĳ  naar boven. Ik weet 
van wie deze sporen zĳ n! Ik besluit mĳ n fi ve seconds of fame te 
pakken. ‘Meneer de rechercheur, het zĳ n noch mĳ n schoenen, 
noch die van mĳ n man. Het zĳ n die van u!!’ Zo. Opgelost! Ik ben 
hier de held! Maar ik kan de rechercheur niet boeien. Toch een 
beetje jammer…

Uw zicht zou u niet moeten weer-
houden van wat u graag doet. 
Daarom werken we bĳ  Oogwe-
reld Egbers, Tilburgseweg 76 in 
Goirle met innovatieve produc-
ten, zoals Varilux brillenglazen 
van Essilor. Met de introductie 
van de nieuwe Varilux X-series 
maken we nu een reuzenstap 
vooruit! Met dit type glas neemt 
u namelĳ k elk detail binnen en 
buiten handbereik moeiteloos 
waar en geniet u van ongekend 
scherp zicht en vloeiende over-
gangen van dichtbĳ  tot veraf. 

EINDEJAARS SALE
De eindejaars SALE loopt t/m 
30 december 2017. Profi teer uit 
een ruime collectie monturen 
voor vaste lage prijzen. Er zijn 
monturen van € 100,-, € 50,- en 
zelfs gratis monturen (dan be-
taalt u alleen de glazen). Tevens 
bieden we designer monturen 
aan met kortingen die oplopen 

tot wel 50%.
Uw voordeel kan nog meer op-
lopen als u gebruik maakt van 
het aanbod bĳ  aanschaf van een 
tweede bril. Alleen in de SALE 
periode geldt: koopt u twee 
complete brillen tegelĳ k, dan is 
de tweede complete bril voor de 
halve prĳ s. We informeren u in 
de winkel graag wat de voorwaar-
den en mogelĳ kheden zĳ n.
Hee�  u in 2017 nog recht op een 
brilvergoeding van uw zorgver-
zekeraar? Dan kan het, afhan-
kelĳ k van uw zorgverzekerings-
pakket, zĳ n dat uw nieuwe bril 
bĳ na of helemaal niets kost! We 
berekenen graag uw voordeel 
in de winkel of u kunt op www.
oogwereld.nl  de zorgvergoeding-
checker raadplegen.

Oogwereld Egbers
Tilburgseweg 76  Goirle
Tel. 013 5348567
www.oogwereld.nl

Geniet van ieder 
detail in uw leven

Donderdag 16 november hebben 
wĳ , groep 6 van bs De Regenboog, 
een bezoek gebracht aan het ge-
meentehuis. Een primeur voor 
Goirle. Dit in het kader van onze 
aardrijkskundeles die over het 
reilen en zeilen van de gemeente 
gaat. 
We werden in de hal van het ge-
meentehuis verwelkomd door de 
burgemeester en Maggie (ambte-
naar van onderwĳ s en welzĳ n). In 

de raadzaal werden wĳ  ontvan-
gen en vertelde de burgemeester 
wat zĳ n taken zĳ n en wat de ge-
meente doet voor de bevolking. 
Daarna werd de klas in 2 groe-
pen verdeeld. De ene groep bleef 
in de raadzaal en kregen ranja en 
puzzels, waar de kinderen samen 
naar de juiste oplossingen zoch-
ten. De andere groep gingen met 
Maggie mee voor een rondleiding 
door het gemeentehuis. We kre-

gen o.a. een kĳ kje in de kamer van 
de burgemeester en het archief. 
Na de wisseling van de groepen, 
ontmoetten we elkaar weer in 
de raadzaal. Tot slot ontvingen 
de kinderen bĳ  het weggaan een 
goodiebag van de gemeente. Met 
een rugzak vol informatie kĳ ken 
we terug op een heel bĳ zondere 
middag en bedanken de burge-
meester en Maggie voor hun tĳ d 
en enthousiasme.

Geslaagd bezoek aan de burgemeester
BS DE REGENBOOG OP BEZOEK IN GEMEENTEHUIS

 s Een rugzak vol informatie.

 s Samen op de foto in de kamer van de burgemeester. s Samen op de foto in de kamer van de burgemeester.

De vereniging Muziek en Vriend-
schap in Riel is dringend op zoek 
naar nieuwe leden. In de bĳ na 75 
jaar dat de vereniging bestaat, 
zijn er veel muzikanten geko-
men en gegaan. Echter de laat-
ste jaren merken we dat er geen 
nieuwe leden meer bijkomen 
en zonder nieuwe instromers 
kunnen we niet blĳ ven bestaan. 
Vooral het harmonieorkest hee�  
te kampen met tekorten, maar 
u bent ook van harte welkom 
bĳ  onze slagwerkgroep of sam-
baband. Met veel enthousiasme 
repeteren we iedere week (met 
uitzondering van de schoolva-
kanties). 

OP WELK NIVEAU BLAAST 
U EEN TOONTJE MEE?
Is uw interesse gewekt, kom dan 
gerust kĳ ken en luisteren tĳ dens 
één van de repetitieavonden. 
Jong en oud kan zich bij ons 
aansluiten. Het gewenste niveau 
wordt bereikt door een opleiding 
die naar behoe� e wordt aange-
boden. Wie weet speelt u deze 
kerst wel zelf alle kerstliedjes 
thuis! 
U bent van harte welkom in ge-

meenschapshuis “De Leybron” 
in Riel. Ook als u geïnteresseerd 
bent in de slagwerkgroep of bĳ  
de sambaband wilt spelen. Op 
onze website, www.muzieken-
vriendschap.nl is alle informa-
tie over de vereniging te vinden. 
Naast een fotoboek staat hierop 
ook de agenda met optredens en 
andere activiteiten vermeld. 

MUZIEK & VRIENDSCHAP
De vereniging Muziek & Vriend-
schap uit Riel bestaat uit een har-
monieorkest, een slagwerkgroep 
en een sambaband. De vereni-
ging verzorgt regelmatig concer-
ten voor de Rielse gemeenschap, 
zoals met Nieuwjaar, carnaval 
en tĳ dens de kermis. De vereni-
ging trekt ook regelmatig door 
Goirle en Riel met onder andere 
het dauwtrappen, Koningsdag, 
Sinterklaas en carnaval. Ook op 
gouden bruilo� en of voor andere 
serenades zĳ n ze vaak muzikaal 
te gast. Naast deze activiteiten 
in Goirle en Riel wordt ook deel-
genomen aan concoursen en 
vinden uitwisselingsconcerten 
plaats met muziekverenigingen 
in de buurt. 

Zit er nog muziek in Riel?

Muziek & Vriendschap Riel

Hebt u ze gezien en gehoord afge-
lopen donderdagavond?
Aaron, Boyt, Keyan en Sepp had-
den zelfstandig hun programma 
voorbereid, hun muziekkeuze 
bepaald, hun gast uitgenodigd en 
geleerd hoe de knoppen, micro-
foons en headsets te bedienen. 
Het werd weer een fantastische 
uitzending. Een lokale wieler-
held, Timo Roosen, werd stevig 
aan de tand gevoeld en moest 
de nodige wielergeheimen aan 
de jongens prijsgeven. Het en-
thousiasme spa� e er weer van 
af. Na afl oop verzuch� e een van 
de jongens: het was kaai leuk en 
wanneer mogen we weer? 
Inmiddels is de redactie alweer 
in gesprek met de derde groep. 
Deze zal medio december voor 
de buis en achter de knoppen 
verschĳ nen. 

Houdt Goirles Belang in de ga-
ten!!
Komende donderdag 30 novem-
ber hebben wij Odette Kool-
en- v.d. Korput aan tafel. Na de 
afgelopen zomervakantie is zĳ  
Piet Henrard opgevolgd als loca-
tiemanager van Factorium. Tĳ -
dens het gesprek laten wij o.a. 
haar muzikale voorkeuren aan 
u horen.
Elke donderdagavond brengen 
wij mensen voor het voetlicht, 
die interessant en gevarieerd 
kunnen vertellen over hun am-
bities, interesses en hun muziek-
keuze.
Stem daarom af op kanaal 44 
van ZIGGO en bekĳ k en beluis-
ter Podiumbreed van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Op zaterdag kunt u 
de uitzending terugzien op You-
Tube LOG Podiumbreed. Mocht 

LOG Podiumbreed en Factorium 
(de vroegere muziekschool)

u niet in het bezit zĳ n van een 
Ziggo aansluiting, dan kunt u 
ook afstemmen op de LOG via: 
105.6FM en onze website: loka-
leomroepgoirle.nl.
Mocht u ook een keertje muziek 
van uw keuze willen horen, neem 
dan contact op met de redactie 
van Podiumbreed. Wĳ  zĳ n be-
reikbaar via ons e-mailadres: 
log_cultuur@lokaleomroep.nl
Wilt u onze gasten life vragen 
stellen, dan kunt u ons bellen 
op: 013 5341344 tijdens de uit-
zending.

Op zondagmorgen 19 november, 
aan het eind van de Eucharistie-
viering, kondigde Pastoor Dem-
mers aan dat we een jubilaris in 
ons midden hadden, een koorlid.
Hij nodigde mevr. Agnes van 
Rĳ swĳ k uit naar voor te komen, 
rich� e zich tot haar en zei, ’Ag-
nes, jij bent 40 jaar lid van het 
Gemengd Koor St. Cecilia, in de 
Parochie van de 
H. Antonius Abt in Riel. Al die 
jaren heb jĳ  je verdienstelĳ k ge-

Goud voor mevr. Agnes 
van Rĳ swĳ k- Vermeulen

maakt, door te zingen in de litur-
gie, dat houdt in, wekelĳ ks naar 
de repetitie en om de 2 weken een 
zondagsdienst mee opluisteren.’
Agnes is een trouw lid, altijd 
present ook als het wat moeilĳ k 
gaat. Daarnaast hee�  ze ook nog 
vele jaren in het “rouw en trouw 
koor”gezongen. Zij is een bijna 
onmisbare sopraan. Voor de in-
zet van al die jaren wordt ze nu 
gehuldigd en krĳ gt de Kerkelĳ -
ke onderscheiding uitgereikt. 
Een Eremedaille in Goud, met 
Oorkonde en een draaginsigne. 
Jeanne mag het opspelden. 
De Pastoor feliciteert haar met 
dit prachtige jubileum. Ze krĳ gt 
een mooi boeket bloemen van 
Naantje Zegers en er volgen nog 
meer felicitaties.Tot slot een luid 
applaus van alle aanwezigen in 
de kerk.
Agnes bedankt voor je geweldige 
inzet al die jaren, en we hopen 
nog heel lang van je stem te mo-
gen genieten. Dank je wel.
Namens het bestuur en het hele 
koor.
Jeanne van den Brand

Dag en nacht bereikbaar  tel.: 013 - 5442926
Veldhovenring 80A  -  5041 BD Tilburg  -  E-mail: post@deglascentrale.nl

HET ADRES VOOR:
• Alle soorten dubbelglas
• Alle soorten enkelglas en spiegels
• Veiligheidsglas
• Glas in lood benodigdheden
• Afhalen Doe-het-zelver
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• VW - AUDI - SEAT - SKODA
• Verkoop van alle merken,                       

zowel nieuw als occasions
• Alle reparaties en onderhoud
• A.P.K. Keuringsstation
• Airco-Service
• Tankstation – Shop - Carwash

Hoge Wal 1 | 5022 KH Tilburg / Goirle
013-5430935 | info@jacdebrouwer.nl
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Ellen Brouwers Nieuwstraat 53 Gilze 0161-452594

Kadotip!
Zoekt u een 
bijzonder geschenk?

www.artduell.nl
of maak vrijblijvend een atelierafspraak!


