
 KBO Afdeling Gilze     
 

Secretariaat 

Kerkstraat 81 

5126 GB Gilze 

 

www.KBO-Gilze.nl 

Beste leden, 
 

Hebt u wel eens gedacht, ik zou ook wel een naar de bioscoop willen, maar ik 

wil niet alleen of ik heb geen vervoer.  

Wij willen dat voor U regelen. Elke eerste dinsdag van de maand is er een 60 

plus filmmiddag in de Euroscoop, Olympiaplein 2, (Stappegoor) in Tilburg om 

13.00 uur. (Vertrek 12.30 uur) De kosten voor deze film inclusief een kop 

koffie met iets lekkers erbij zijn slecht € 5,50. 
 

Op 12 maart draait de film genaamd Stan & Ollie, beter bekend als Laurel en 

Hardy, is het grootste komische duo dat Hollywood gekend heeft. Met een 

gouden tijdperk op zak, besluit het duo jaren later hun triomfantelijke 

afscheidstournee te plannen in Groot-Brittannië en Ierland. Ondanks de druk 

die op hen ligt wegens een hectisch schema weten ze met de steun van hun 

echtgenotes hun status veilig te stellen bij het aanbiddende publiek. 

Op 2 april het waargebeurde verhaal Colette begint wanneer ze als simpel 

plattelandsmeisje rond 1900 als jonge bruid van de beroemde, maar berooide 

schrijver Henri “Willy” Gauthier-Villars haar entree maakt in de Parijse high 

society. Verveeld met haar nieuwe bestaan schrijft ze dagboeken vol met haar 

seksuele fantasieën, die uiteindelijk onder Willy’s naam gepubliceerd worden als 

de novellereeks Claudiné. De sensuele verhalen zijn een hit en Willy en Colette 

groeien uit tot het bekendste koppel van Frankrijk. Tot Willy haar op een dag 

verraadt. 
 

U kunt zich opgeven voor een middagje gezellig naar de bioscoop via de mail 

kbogilze@gmail.com en maak 5,50 euro of 11,00 euro over op rekening NL 90 

RABO 0116 6121 26. 

Of u vult onderstaand strookje in en levert dit in bij het Trefpunt samen met 

de 5,50 euro of de 11,00 euro. 

Uiterlijk inleverdatum 14 februari. Dan gaan wij dat voor u in orde maken. 
 

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

Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon:……………………………………………………………….   K.B.O. Lidnummer 1270………………………. 

 

Heeft zelf vervoer en kan ………………. personen meenemen 

 

Schrijft in voor  O film 12 maart 

   O film  2  april 

mailto:kbogilze@gmail.com

