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UITNODIGING KERSTVIERING 
 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 
 

Foyer CC Jan van Besouw 
 

 

13.30 uur  Opening door de Voorzitter Toine v.d. Sande 

13.35 uur  Kersttoespraak door Wethouder Marijo Immink 

13.45 uur  Pauze met koffie /thee met krentenbrood 

14.30 uur    Optreden Elckerlyc Speellieden 

15.15 uur  Pauze met warme hapjes en drankje(s) 

15.50 uur  Optreden Elckerlyc Speellieden 

16.30 uur   Sluiting  

         

         
Entree € 4,00 per persoon, te voldoen bij entree Foyer 
 

Zaal is open vanaf 13.00 uur 
  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   

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


__________________________________________________________________________________________ 
Kijk ook even op onze webpagina: www.kbo-goirle.nl                                                               Blz. 2 van 5 
 

Samen uit dineren “KERSTDINER”  

 

Op dinsdag 19 en woensdag 20 december 2017 hebben we ons jaarlijks 

“Kerstdiner”, dit jaar bij Brownies & Downies, de Hovel in Goirle.  
 
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het diner wordt geserveerd vanaf 

17.30 uur.   

Omdat u naast het heerlijke Kerstdiner ook kunt genieten van een 

stukje amusement zal deze avond tot ongeveer tot 21.00 uur duren.  

De kosten zijn € 20,00 exclusief de door u gebruikte drankjes.  
 
Wijze van aanmelden: Om alle KBO-leden de kans te geven zich in te schrijven voor ’t maandelijks 

etentje kunt zich inschrijven vanaf maandag 11 december 2017 t/m vrijdag 15 december 2017, 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 de andere namen voor wie u 

reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees of vis 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 af. Wanneer u zich pas 2 dagen 

of korter voor de datum van het etentje afmeldt, hebben wij in overleg moeten besluiten dat wij  

voortaan de kosten van het etentje bij u in rekening brengen. De restaurants hebben dan inmiddels 

hun inkopen gedaan, afgestemd op het aantal deelnemers. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 

Even een Kerstgedachte … Tijdens de Internationale Dag van de Ouderen, die we op 

vrijdag 29 september jl. hebben gevierd is naar voren gekomen dat eenzaamheid een 

groot probleem is. Het “Samen uit dineren” gaan is vooral bedoeld om met elkaar in 

contact te komen/blijven. Wilt u als groep samen eten, kom dan ook als groep naar het 

restaurant, maar ga géén plaatsen vrij houden, zodat andere mensen die graag bij u aan de 

tafel willen komen zitten, zich niet welkom voelen. Hiervoor vragen wij uw medewerking.  

 

 

 

Bestuurslid Paula Baan na 5 jaar afscheid 

 

Voor Paula Baan werd november door een ongelukkige val een pechmaand. Tot op dat 

moment is Paula Baan vijf jaar actief bestuurslid van het KBO-Goirle. Daar is ze 

verantwoordelijk voor de reizen en een aantal creatieve activiteiten van de vereniging. 

Maar ook actief, is ze bij een aantal activiteiten als deelnemer. 

Aan haar bestuursperiode komt nu een einde. Ze richt zich op het volledig herstel na de 

ongelukkige val, die haar enige weken geleden overkwam. Paula herstelt wel, maar 

door omstandigheden neemt ze nu toch ook afscheid als bestuurslid. Dit gebeurt op de  

Algemene Ledenvergadering in maart. In de toekomst zullen we haar als deelnemer bij 

activiteiten op veel plaatsen weer tegenkomen. 
 
Voor de bestuurszaken op de gebieden die Paula aanstuurde, kunt u nu terecht voor: 

 Reizen bij Feliks de Vroomen,  

 Yoga en Samen uit Dineren bij Conny Gravers,  

 Handwerken en 3-D Kaarten bij Hanny Schuurkes, 

 Schilderen bij Marij van Dongen, en de ondersteuning van de 

 Zondagmiddag Inloop bij Toine van de Sande of Piet van der Waarden.  
 
Voor de contactgegevens van de bestuursleden: zie onze website www.kbo-goirle.nl  
 

 Belangstellenden voor de opvolging van de bestuursfunctie of belangstelling voor bestuur 

inzet, kunnen voor informatie terecht bij de secretaris, Feliks de Vroomen, 

kbogoirle@gmail.com 
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11 december, activiteit bij de Kenniskring 

 

KBO-leden, de volgende lezing van de 

Kenniskring is voor u weer te volgen op 

maandag 11 december om 14:00 uur in het CC 

Jan van Besouw.  Het thema is dan 

‘multiculturele samenleving en vluchtelingen’. 

Deze lezing wordt gehouden door Irene van den 

Tillaart, projectleider bij Vluchtelingen Werk 

Zuid-Nederland.  
 
Waarom de Kenniskring dit thema kiest en wat 

na deelname duidelijk wordt, leest u hieronder.  

De afgelopen jaren zijn miljoenen mensen op 

de vlucht voor oorlog of andere 

gewelddadigheden in hun land. Een deel van 

deze mensen zoeken daarom een veilige haven 

in Nederland.  

Echter, welke criteria hanteert de Nederlandse 

overheid om hen toe te laten in onze 

samenleving. Met andere woorden: wanneer 

krijgen deze mensen wel of niet een 

verblijfsvergunning? Welke procedures moeten 

zij  hiervoor volgen? Wat zijn de gevolgen 

indien zij niet worden toegelaten. Wat is  hier 

de status en de positie van deze mensen? Juist 

op deze vragen gaat Irene van den Tillaart in.  

De lezing past weer helemaal in het brede 

gebied van onderwerpen die de Kenniskring 

aanbiedt. Daarmee blijven we als senioren bij. 

We willen allemaal bijblijven over wat er rond 

ons heen gebeurd. Daarom nu een 

maatschappelijke ontwikkeling.   

We lezen in kranten, zien op TV, of horen op de 

radio wel wat het betekent dat er vluchtelingen 

in ons land zijn, maar wat op de vluchtelingen 

afkomt is voor vele niet bekend. De informatie 

hierover daarom deze maand.  
 
Om de lezing interactief te houden en 

deelnemers de mogelijkheid te bieden vragen te 

laten stellen is er, zoals iedere maand, een 

maximum aantal deelnemers van 40 senioren, 

waarbij geldt dat volgorde van opgeven 

bepalend is voor de plaatsen.   

De kosten bedragen, inclusief koffie of thee 

onder de pauze, zes Euro. Te voldoen bij 

binnenkomst. U kunt erbij zijn als u zich vooraf 

aanmeldt via kbo.kenniskring@gmail.  U krijgt 

altijd antwoord dat er plaats is of dat u op de 

wachtlijst staat. Ook voor andere vragen over 

de Kenniskring, stel ze op dit mailadres. 
 

 

3-D kaarten maken: Goede sfeer, nauwkeurig werken, én nog enkele stoelen vrij … 

 

Nauwgezet knippen, vouwen en plakken door zo’n 15 deelnemers op dinsdagavond. Daarbij gevoegd 

de welkome aanwijzingen van Frances Hulsman. Het resultaat, iedere week een bijzondere kaart. Dat 

nauwgezet werken, samen gevoegd met een gezellige sfeer tekent de sfeer op de activiteit 3-D 

kaarten maken van de KBO. 

Het 3-D kaarten maken is een van de activiteiten met de langste historie  bij onze vereniging. Frances 

en Corrie Hulsman maakten al knip en plak werk (toen ook nog in schilderij vormen van Anton Pieck) 

bij de Deel.  En een tiental jaren geleden startten ze de groep voor de KBO het 3-D kaarten maken op. 

Bij deze activiteit is plaats voor een twintigtal deelnemers. En momenteel is er ruimte voor nieuwe 

senioren die belangstelling hebben. 

Hoe is het georganiseerd; Frances maakt thuis een voorbeeld kaart. Op 

het eind van iedere dinsdagavondbijeenkomst in het CC Jan van Besouw 

van 19:00 tot 21:00 uur beslissen de deelnemers of de kaart interessant 

genoeg is om deze, in de week erop, te maken. Sommige kiezen voor ‘een 

aparte of eigen’ kaart. Dat kan ook. Frances Hulsmans maakt in de week 

daarna pakketjes voor alle leden, die voor die kaart kiezen. Dit voor een 

klein bedrag voor het materiaal. Ze bereid feitelijk alles voor. Ze zorgt dat 

de kaart in een normale enveloppe past en ontwerpt zelfs zo dat de 

frankering ervoor, straks beperkt blijft. En Corrie helpt de leden weer die 

wat minder handvaardig zijn om de kaart af te maken. 

De deelnemers zijn erg enthousiast over de creativiteit van Frances. Dat 

blijkt dat iedere keer weer een groot aantal voor de voorgestelde kaart 

kiest. Ook al is er veel ruimte voor ‘eigen’ modellen. Zo knipte een van de 

deelnemers, vorige week, een door een bekende gevraagde speciale 

hockeykaart.  

Zo wordt het creatief bezig en elkaar wekelijks ontmoeten aantrekkelijk.  

Dat toont zich in de afsluiting van de avond, deelnemers drinken dan 

samen nog een kopje thee! 

Ook belangstelling, ga kijken op dinsdagavond vanaf 19:00 uur in het CC Jan van Besouw. Wilt u meer 

erover weten, of hebt u nog een vraag, bel Corry Hulsman, tel.nr 013-5343456   

mailto:kbo.kenniskring@gmail
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Cursus filosofie KBO 

 

Filosofen over ouder worden. Van Plato tot protestgeneratie. 
 
Ouder worden is van alle tijden. Het is een proces dat bij het leven hoort. Maar de huidige tijd is 

bijzonder. Er is sprake van een totaal nieuwe situatie omdat de laatste honderd jaar de 

levensverwachting van de mensen meer dan verdubbeld is. Vroeger werd iemand die gezond oud werd 

beschouwd als een gezegend mens. Momenteel is oud worden meer regel dan uitzondering. Het grote 

aantal ouderen heeft vele maatschappelijke en financiële gevolgen. De financiële gevolgen worden 

vaak breed uitgemeten in de media. Wat minder vaak ter sprake komt is wat "goed ouder worden" nu 

precies inhoudt. 
 
In deze cursus worden vele aspecten besproken die te maken hebben met ouder worden.  Daarbij  

komen natuurlijk de opvattingen over de ouderdom van klassieke filosofen zoals Plato en Cicero aan 

bod, maar ook de visies van meer hedendaagse filosofen en wetenschappers. Tijdens zes 

bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen worden besproken: 
 
 Goed ouder worden. De opvattingen die wij hebben over ouder worden zijn gedateerd.  

Er is dringend behoefte aan een nieuw perspectief. Hoe zou dit er uit  kunnen zien? 

 Ouder worden en tijdservaring. De tijd wordt niet altijd op dezelfde manier ervaren.  

Soms lijkt hij te zijn "omgevlogen" of lijkt hij juist stil te staan. Die bijzondere ervaringen van  

de tijd zijn het onderwerp van de filosofie van de negentiende-eeuwse filosoof Bergson. 

Aansluitend wordt ingegaan op de invloed van de tijd op het menselijk geheugen. 

 Gezond 200 jaar. Kan dat, en willen wij dat? Sommigen beweren dat veroudering in de toekomst 

vertraagd kan worden waardoor de levensverwachting met tientallen jaren zou kunnen toenemen. 

Is die visie realistisch en wat zouden de consequenties daarvan zijn? 

 Zingevingsvragen bij ouderen; wat is de rol van spiritualiteit hierin? 

 Waarom zou onsterfelijkheid een ramp kunnen zijn. 
 
Deze cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol. Beide docenten zijn afgestudeerd in de 

filosofie aan de Universiteit van Tilburg en hebben ruime ervaring in het geven van cursussen. 

Voorkennis van de filosofie is voor deze cursus niet vereist. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 60,00 ( voor 6 bijeenkomsten). 
 
Tijd:  Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 

Plaats:  Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle 

Data:  9 januari t/m 13 februari  2018. 

Contact: 013 - 4633197 Ingrid Aarts of  013 - 5346700 Lucy Roodbol 

 

 

 

Museum bus … 

Een volledig verslag door Jac Vos over de geslaagde Excursie naar Kröller-Müller Museum op 9 

november is te lezen op onze website www.kbo-goirle.nl (met foto’s van Ad v.d. Sande). 

 

 

 

16 t/m 21 januari 2018 openingsdagen van de jaarlijkse senioren Expo in Veldhoven 
 
De Senioren Expo in januari, is een leuke en interessante beurs voor 50-plussers, met totaal meer dan 

20.000 bezoekers. Het is deze keer de 16de editie. De beurs is in Veldhoven in het NH Conference 

Centre Koningshof.   Het is een complete huishoudbeurs met specifiek informatie voor senioren 

vanachter ruim 100 stands. U vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en 

beweging, hobby en creativiteit. Omdat er tevens veel optredens zijn kan het ook een dagje uit bieden. 

Het programma vindt u op de website van de beurs. 

En er is een ontmoetingsplein, ingericht door de KBO Brabant. Hier kunt u vragen 

kwijt over zaken zoals cultuur, educatie, kadervorming, belangbehartiging en 

ouderen advisering. En hier ontmoet u andere leden en bestuursleden en 

kaderleden van de KBO-Brabant.  

De Beurs is elke dag geopend van 10:00 tot 17:00 uur.   

Het adres van de NH Koningshof is Locht 117,  5504 PM Veldhoven. Entree is € 10,00 en leden van de 

KBO ontvangen € 4,00 korting op vertoon van hun lidmaatschapskaart. 

Meer achtergrond informatie kijk op de website van de expo: www.seniorenexpo.nl 

https://www.kbo-brabant.nl/index.php
http://www.kbo-goirle.nl/
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Seniorensport op woensdagochtenden … doe mee !! 

 

Bewegen is gezond en wekelijks een ‘vaste’ groep leeftijdsgenoten 

ontmoeten is ook gezond. Dat samen sporten kan op 

woensdagmorgen in de sporthal ‘De Vendelier” aan de Vendelierhof. 

De Gemeente ziet het belang van deze groepen in en steunt het 

financieel. De KBO helpt de activiteit ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ 

met de organisatie ervan. ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ is niet 

commercieel ingericht, de gemeente subsidieert het mede, de KBO 

organiseert zonder kosten, daardoor is de contributie van de 

deelnemers beperkt.  

Daarom nu een oproep voor de leden om mee 

te (gaan) doen. Er zijn al veel deelnemers die ook lid zijn van onze KBO.   

De senioren sporten en bewegen daar op een ontspannen, leuke en tegelijk 

serieuze manier gedurende zo’n drie kwartiertjes onder begeleiding van 

seniorensport begeleidsters. Deze richten de oefeningen precies zo in dat het 

voor ouderen goed is. Leeftijd speelt geen rol om wel of niet mee te kunnen 

doen, het programma wordt juist op uw leeftijd afgestemd.  

Ga eens meedoen woensdagochtend of om half tien of om elf uur in de 

Vendelier Sportzaal. Loop gerust binnen als u meer wilt weten of zien, of loop 

binnen en doe een keer mee en probeer uit of het geschikt voor u is.  
 
Er zijn op de woensdagochtenden twee groepen. De eerste groep, de 

gymnastiekgroep, begint om 9:30 uur in de grote zaal. Deelnemers strekken en versterken hun 

spieren en houden zo het lichaam soepel. De tweede groep, de bewegingsgroep, begint om 11:00 uur 

in de kleine zaal. Deelnemers bewegen op speelse manieren, veel coördinatie dus erbij.  Iedere week 

op een andere verrassende wijze.  

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 8 januari 2018 is er wederom een inloopspreekuur 

van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. 

Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 

 

 

 

Van de ledenadministratie    << Toos Derix ~ 013-5343209 ~ kbogoirleleden@gmail.com >> 
 
 Nieuwe leden 

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 10 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgende meldingen ontvangen: 

         * Mevr. M.A.L. Kools-van Haaren  * Mevr. W. Kuijsters-Verschuuren 

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte met het verwerken van hun verlies. 

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 1 = januari 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 8 januari 2018 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 27 december 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. 

 

** Digitale Nieuwsbrief:  Als u de nieuwsbrief digitaal wilt lezen, vanaf  

6 januari staat deze op onze webpagina www.kbo-goirle.nl .  

Wilt u hierover een notificatie ontvangen, stuur ons een mailtje naar 

kbogoirle@gmail.com . 
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