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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart 2017 gaan we dineren bij FLANDERS, 

Eet en Borrelhuis, (Tilburgseweg 37, hoek Hovel) Vanaf 17.00 uur bent u van harte 

welkom en het diner wordt geserveerd om 17.30 uur.  

De kosten zijn € 15,50 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 u zich inschrijven vanaf maandag 13 maart 2017 t/m vrijdag 17 maart 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. 

 

 

KBO-Kenniskring organiseert maandagmiddag 10 april een bedrijfsexcursie naar 

Handelsonderneming DESTIL … 

 

De geschiedenis van DESTIL gaat terug tot 

1865, toen ijzergieterij Van der Schoot werd 

opgericht. Uit de ijzergieterij is een 

innovatieve technische handelsonderneming 

ontstaan voor bedrijven die actief zijn in de 

bouw en industrie. 
 
Sinds augustus 2007 maakt DESTIL deel uit 

van de Franse multinational Descours  & 

Cabaud Group. Het is dus nu een bedrijf, dat 

in heel Europa afnemers heeft en 

internationale kennis en expertise volgt. Hier 

zien we dus een voorbeeld van de wereldwijde 

marktontwikkelingen. 
 
KBO-Goirle leden die lid zijn van de 

Kenniskring (of lid van de Kenniskring willen 

worden) kunnen zich opgeven via e-mail 

kbo.kenniskring@gmail.com. Het maximum 

aantal deelnemers is 40 deelnemers. 
 
Locatie: Bedrijventerrein Kraaiven, Laurent 

Janssensstraat 101, 5048 AR Tilburg-Noord. 

Melden bij de Receptie, juist voor 14.00 uur. 

Om 14.00 uur wordt u ontvangen in de 

presentatieruimte met koffie/thee.  
 
Na een korte presentatie volgt een rondleiding 

door het bedrijf. Er is ook een museum waar 

de winkel van Van der Schoot uit de 

Heuvelstraat is nagebouwd. In het gebouw is 

een lift aanwezig.     

 

De kenniskring vraagt u na opgave om 

eventueel te carpoolen of dit aan te bieden, 

mede i.v.m. beperkte parkeermogelijkheid. 
 
De kosten zijn ook nu zes Euro. Het bedrijf 

stelt voor dat het deel van de bijdrage, 

normaal voor de presentatie van de lezingen, 

nu een donatie is voor "Orange baby's". Deze 

stichting helpt HIV-moeders en -baby's in 

Afrika. De kennisgroep neemt dit voorstel 

over. (Graag gepast betalen bij binnenkomst). 

 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 
      5051 SP Goirle   
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KBO-Kenniskring Lezing op 20 maart 
 
20 maart is de volgende activiteit van de Kenniskring, van 14:00 tot 16:00 uur en vindt plaats in het 

CC Jan van Besouw. Het thema is: Ouder worden en positief blijven; Volg je missie en beoefen je 

passie. Gerard van de Kam, houdt de deelnemers daarover een visie voor.  
 

Over Gerard van de Kam: 
Hij werkt al vanaf 1965 op het terrein van mens en arbeid. Hij was 25 jaar docent in 
loopbaanmethodiek en is ook nu nog steeds actief als spiritueel-ecologisch missiecoach.  
Hij verzorgt o.m. lezingen, workshops  en cursussen werkt mee aan de Spirituele Sociëteit, de 
Tilburg-in-dialoog-beweging en geweldloze communicatie. Ook via eigen schilderijen en teksten 
draagt hij zijn gedachten uit. Hij is vooral gericht op het onderzoeken van de samenhang van 

wetenschap, kunst en spiritualiteit, als zoektocht naar de essentie, om van daaruit het 
dagelijkse leven te kunnen verrijken. 

 
Ook voor Senioren is er nieuw perspectief met als vraag:  

wat is onze eigen betekenis, vorm en plaats daarin? 
 

  Leven nemend  leven gevend.  

 

De nieuwsfoto van 2017:  weer een moordaanslag!  
Diezelfde dag keken vele miljoenen naar een 
dubbel-zwangere Beyoncé, als een 
vruchtbaarheidsgodin. In wat voor krankzinnige 
wereld leven wij?  Een wereld van chaos en 
verwarring.  
De kernvraag in deze beeld-lezing is:  Wat is mijn 

plaats, onze plaats, mijn vorm, onze vorm, 
mijn betekenis, onze betekenis, in deze tijd, in 

deze wereld, in het grotere geheel?  Deze vraag 
is  relevant voor elk mens, van elke leeftijd en in 
elke toestand, dus ook voor senioren. 
 
In de beeldlezing verkennen we de huidige wereld 

en de huidige tijd. Dat kan machteloosheid en 
onveiligheid geven. We kunnen echter ook vanuit 
een ruimer perspectief naar deze crisis kijken met 
informatie uit wetenschap, kunst en mystieke 
spiritualiteit. We zitten in een wereldwijde 
overgangsfase, die gekenmerkt wordt door een 

grootschalige chaos. De chaosdeskundige Prygogine 
zegt dan: “Chaos is een noodzakelijke voorfase 
voor een nieuwe ordening op hoger niveau”.   
In de wetenschap is sprake van een “paradigma-
verschuiving”. sommigen spreken zelfs van een 

“mega-paradigma-wisseling”, nog groter dan in de 
tijd van Galilei en Copernicus. En kunst geeft, 

vooruitlopend op wetenschap en -zich onbewust 
voedende aan oude wijsheid-  al eeuwenlang  

nieuwe richtingen aan. Zie de invloed van de 
surrealisten, nu te zien in Rotterdam. 
 
Chaotische overgangen waren er al eerder in de 
geschiedenis en passen bij een spiralende 
ontwikkeling, waarbij we telkens oude 
tegenstellingen op een hoger niveau konden 

overstijgen en nieuwe perspectieven konden 
ontwikkelen.  

En kunnen we als eenling of groep daarbij invloed 
hebben? Kunnen wij samen als een Jonas-kracht 
zijn, die op een beslissend moment een ramp 
voorkomt?  Alleen het benutten van wat je gegeven 
is , kan volstaan:  

Als je een echte passie hebt, kan juist die passie 
een mooie vormgeving zijn voor je missie. “Volg je 
missie en beoefen je passie”, is dan het parool. 
De unieke combinatie van missie en vormgevings-
criteria maken ons leven zinvol, hetgeen tegelijk 
een van de belangrijkste bijdragen blijkt te zijn aan 

gezond ouder worden en blijven. Dat leert 
wereldwijd onderzoek.   
 
De lezing wordt ruim geïllustreerd en onderbouwd 
met beelden en inzichten uit kunst, spiritualiteit en 

wetenschap. De intentie is vooral: verbanden laten 
zien, inspireren, bemoedigen, uitdagen en onze 

eigen kracht herkennen.   

 

Onze Kenniskring handhaaft ook bij deze lezing haar afspraak dat maximaal 45 KBO leden kunnen 

deelnemen. Daarmee  blijft het mogelijk om vragen te stellen en betrokken mee te doen rond dit 

onderwerp. Een lezing voor groot publiek, dan ben je alleen toehoorder. 

De kosten zijn € 6,00, inclusief een kopje koffie of thee (Betalen bij binnenkomst, graag gepast.). 

Heeft u belangstelling, geef je dan op via kbo.kenniskring@gmail.com. 
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Uitnodiging ALV  donderdagochtend 23 maart van 10 tot 12 uur 
 

Het bestuur nodigt alle KBO-Leden uit om donderdag 23 maart 2017 deel te 

nemen aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
De Algemene ledenvergadering is de mogelijkheid bij uitstek om mee te praten en 

samen te beslissen over de toekomst van KBO-Goirle: waar moeten we zuinig op 

zijn, wat moet zeker behouden blijven, wat kan er beter en welke vernieuwing 

moet er aan toegevoegd worden. 

Daarbij deelt u met elkaar uw mening over een aantal zaken en benoemt nieuwe bestuursleden.  
 
Vanaf 10 maart vindt u op onze website www.kbo-goirle.nl  de uitgebreide agenda  met aanvullende 

informatie. 
 
De Algemene Ledenvergadering  is donderdag 23 maart 2017 van 10.00 – 12.00 uur  in het CC Jan van 

Besouw, Thomas van Diesenstraat 1. De zaal is open vanaf 9.15 uur. De agendastukken (verslagen en 

verantwoording 2016) liggen ter inzage. Wilt u ze eerder lezen, kijk dan vanaf 10 maart op onze website 

www.kbo-goirle.nl .  Na afloop drinken wij graag met u een glaasje in de Foyer van het CC Jan van 

Besouw en kunnen we nog gezellig met elkaar bijpraten. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
 

1. Welkom, opening en mededelingen. 

2. Verslag ALV 24 maart 2016.* 

3. Jaarverslagen 2016. * 

4. Vanuit de werkterreinen;  Algemene Activiteiten; Belangenbehartiging;    

      Ontspanning; Reizen; Sociaal Maatschappelijke activiteiten;  

     Sportieve activiteiten; Vorming en scholing; Ledenadministratie; Bestuur. 

5. Financiële verantwoording, verslag kascommissie, voorstel decharge bestuur. 

6. Begroting 2017, contributie 2018, financiële ontwikkelingen, nieuwe kascommissie, 

7. Aftreden bestuursleden Koos Hensing en Maurice van der Stee en verkiezing nieuwe 

bestuursleden. 

8. Bestuurs zaken 2017. 

9. Organisatie aspecten: 

o Terugblik algemene Medewerkersvergadering.* 

o Werkwijze/Afspraken vergoedingen vrijwilligers. 

o Terugkoppeling activiteiten. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting inhoudelijke gedeelte van de ALV. 

 

* zie website vanaf 10 mrt. 

 

Het bestuur heet u graag welkom 

 

 

Verkiezing nieuwe bestuursleden op 23 maart 
 
Het bestuur is in gesprek met een aantal belangstellenden en we kunnen al twee namen bekend maken. 

Vanuit het bestuur zijn we blij dat de inspanningen van iedereen bij de werving succes heeft gehad. We zijn 
niet in zwaar weer terecht gekomen zoals we afgelopen maand vreesden. Dit mede de publicaties in de 
Nieuwsbrief en het Goirles Belang en vooral door de inzet van degenen die daadwerkelijk mee hebben gezocht.  
KBO-Goirle blijkt toch steeds weer sterk.  
 

 De heer Toine van de Sande heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter KBO-Goirle. 

Toine was directielid in het bedrijfsleven en heeft daarna functies bekleed in Goirle als voorzitter en bestuurslid, 
o.a. bij schoolbesturen, MHC Goirle, Stichting Karnaval, Harmonie O&U. 

 Mw. Marij van Dongen-van Abeelen stelt zich kandidaat als bestuurslid. Marij is een jonge senior en zal  
daarmee de vertegenwoordiging in het bestuur van deze instromende groep senioren sterk kunnen behartigen. 
Zij is afkomstig uit het onderwijs. 
 
Wij vragen instemming om deze kandidaten te benoemen tot respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur. 
Met een derde kandidaat bestuurslid zijn we nog in bespreking.  
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Vooraankondiging: Dagreis op donderdag 22 juni 2017 
 
Momenteel wordt de jaarlijkse dagreis voor leden van KBO-Goirle georganiseerd. Deze bustocht 

staat gepland voor donderdag 22 juni. Het doel van de reis blijft nog even een verrassing. In de 

Nieuwsbrief van april komt de Uitnodiging met  het programma van de dag inclusief de 

inschrijfstrook. 

 

 

 

Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 3 april 2017 is er wederom een inloopspreekuur van 

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

Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 

 

 

 

Themadag van 13 april 2017 komt helaas te vervallen bij het ontbreken van een geschikt 

onderwerp in deze periode. 

 

 

 

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

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 10 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten hen van harte 

welkom. 
 
 Overledenen 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgenden meldingen ontvangen. 

* Mevr. H.M.L. Sprengers-de Roij  * Dhr. H. Boomaars  * Dhr. J.H.J. Wilke 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 4 ~ april 2017 
 
Deze verschijnt samen met het blad ONS vanaf 3 april 2017.  

Kopij graag aanleveren uiterlijk 22 maart a.s. 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. 
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Culturele Stedentrip Haarlem   

 

 
Programma: woensdag 10 mei 2017. 

 

8.15 uur Vertrekplaats: Parkeerplaats Waterspoor. 

     

Aankomst in Haarlem, koffie / thee  met gebak. 

    

      Hofjes wandeling door Haarlem. 

 

      Lunchen op eigen gelegenheid.  

      

Gelegenheid om zelf in Haarlem rond te kijken. 

 

Rondleiding St. Bavo kerk. 

  

16.15 uur Vertrek naar Goirle  ~  Aankomst in Goirle rond 18.15 uur 

 

Aanmelden: Woensdag 12 april tussen 10 en 11 uur, in C.C. JvB (foyer) . 

 

Kosten:  €32,- te voldoen bij de inschrijving 

. 

 Er zijn 50 plaatsen beschikbaar in de bus voor KBO leden. Als er meer gegadigden zijn komt 

U op de reservelijst.  

 Men moet goed ter been zijn om aan deze trip deel te kunnen nemen i.v.m. wandeling en 

rondleiding. 

 Er wordt voor alle deelnemers een collectieve reisverzekering afgesloten. 

 Bij annulering worden de reiskosten niet terug betaald.(U kunt zelf vervanging regelen) 

 Contactpersoon en voor nadere vragen: Ivonne Vervoort 013-5348891 of 06-50413189 

 

 
Inschrijfstrook ingevuld  inleveren bij aanmelding i.v.m. verzekering 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfstrook reis Haarlem 10 mei 2017 

 

 

Naam: ………………………………………………………………    KBO nr: ……………. 

 

 

Naam:………………………………………………………………     KBO nr: ……………. 

 

 

Adres: …………………………………….……………………….     Tel.: …………………. 

 

 


