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Samen uit dineren  

 

Op dinsdag 21 en woensdag 22 november 2017 gaan we dineren bij 

Eetkaffee Mozes aan de Hovel in Goirle. 

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 zich inschrijven vanaf maandag 13 november 2017 t/m vrijdag 17 november 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.  
 
Attentie: 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. 

 

 

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.  

 

Samen uit Dineren, Jol en Hannie 

 

 

 

Enkele gratis toegangskaarten voor 5de editie Thuis Beurs in Eindhoven … 

 

Er zijn voor onze leden een tiental gratis toegangskaarten 

beschikbaar voor de Thuis Beurs op 23, 24 en 25 november 

in Het Beursgebouw Eindhoven. Het beursgebouw ligt direct 

naast het station. 

De beurs geeft kijk op de mogelijkheid op comfortabel, 

veilig en plezierig wonen en leven voor senioren. Via de 

KBO-Brabant hebben we de vrijkaarten. Op de KBO-stand (nr 172) is er tevens een kopje koffie of thee 

voor u, met voor de vroege vogels een stukje vlaai.  

Hebt u belangstelling, vanaf 10 november kunt een berichtje sturen naar het Secretariaat 

kbogoirle@gmail.com met vermelding van uw naam en adres. De eerste tien aanmelders komen in 

aanmerking voor een toegangskaart.  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Op donderdag 21 december 2017 houdt KBO-Goirle haar 

Kerstviering in de Foyer van het CC Jan van Besouw. U 

bent uiteraard weer van harte welkom. We hopen op een 

grote opkomst en dat we het succes van 2016 mogen 

overtreffen.  

Dit jaar zullen o.a. de speellieden van Elckerlick weer voor een sfeervol optreden gaan zorgen.  Het 

volledige programma wordt in de December nieuwsbrief bekend gemaakt. 

 

 

Dementiewijzer voor Goirle en Riel 

 

In oktober is een dementiewijzer uitgebracht waarin op overzichtelijke en hanteerbare manier veel 

informatie over dementie te vinden is. In de vorm van een waaier vindt u antwoorden op veel vragen. 

Aan de hand van twintig vragen vindt u antwoorden hoe u mogelijke kunt omgaan met mensen waarbij 

de ziekte vastgesteld is of met mensen waarvan u denkt dat het speelt. Maar u vindt ook twintig 

vragen met antwoorden waar u terecht kunt voor vragen, waar lotgenoten elkaar kunnen 

treffen, welke methodische of medische hulp bestaat, en waar opvang bestaat. De 

dementiewijzer is gratis. Hij wordt verspreid via de huisartsen en daar kunt u deze in ieder 

geval verkrijgen. Uiteraard zijn er ook andere manieren om eraan te komen, maar dit 

vormt een uitstekende plek om er een op te halen. De wijzer is zeer informatief.  

 

 

KBO-Kenniskring: Lezing maandag 20 november ‘Digitalisering en Kerk’  

 

Deze lezing voor leden van de Kenniskring vindt 

plaats in het CC Jan van Besouw aan de 

Thomas van Diessenstraat 1.  Digitalisering 

werkt door binnen de gemeenschap en het 

leiderschap binnen de kerken. De lezing wordt 

gegeven door Henk Witte. 
 
Digitalisering is veelomvattend en grijpt snel 

binnen onze samenleving om zich heen. Nu al is 

het uitzonderlijk als iemand nog zo’n ‘oud’ 

mobieltje met een klein schermpje gebruikt. 

Nieuwe ontwikkelingen hebben iets 

fascinerends en iets beangstigends, in positieve 

én in negatieve zin. 

Kerken en geloofsgemeenschappen kunnen zich 

niet aan deze ontwikkeling onttrekken. Zij gaan 

al online. Op kerkelijke websites is allerlei 

informatie te vinden: wat zij geloven, welke 

activiteiten zij ondernemen, hoe laat een 

viering begint, wie we kunnen bereiken voor 

een of ander, enzovoort. Dat is echter 

eenrichtingsverkeer: de zender bepaalt wat 

online beschikbaar is. Wordt het echter ook 

mogelijk online geloofsgemeenschap te 

vormen?  

Een voorbeeld dat  de grenzen zichtbaar maakt 

tussen virtuele en reële vorming van 

geloofsgemeenschap is de vraag: Komt de 

communie straks uit de 3D printer, terwijl we 

de eucharistieviering van zes weken geleden 

van achter onze computer ‘bijwonen’, heerlijk 

zelf bepalend wanneer we dat doen? 

De Kenniskring wil de mogelijkheid bieden 

maandagmiddag 20 november van 2:00 tot 

4:00 uur u te verdiepen in dergelijke vragen of 

toekomst beelden. Ook over de vraag hoe dit 

doorwerkt in de 

gemeenschapsvorming 

en welke dat oproept. 
 
Wie is Henk Witte 

(1947) die de lezing  

geeft? Hij is emeritus 

van de Tilburg School 

of Catholic Theology en 

heeft gewerkt op het 

terrein van de 

theologie van de kerk 

en was bijzonder 

hoogleraar binnen het 

gebied van de spiritualiteit van Ignatius van 

Loyola, de stichter van de Jezuïeten.  

Hebt u belangstelling geeft u zich dan op voor 

deelname via www.kbo.kenniskring@gmail.com 

Via dit mailadres kunt u tevens terecht voor uw 

vragen over de Kenniskring, ook als u hieraan 

voor de eerste keer deelneemt. 
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Cliëntondersteuning in gemeente Goirle 

 

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek 

met een medewerker van uw gemeente. 

Dan vindt u het misschien prettig dat 

daar iemand bij zit. Die samen met u 

het gesprek voorbereidt. Die er op let 

dat u uw situatie goed en volledig 

uitlegt. En die meeluistert of u antwoord 

krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u 

MEE bellen 013-5424100 of u kunt contact opnemen met KBO-Goirle via het Secretariaat – Zie hier 

boven onze Logo voor contactgegevens. Onze cliëntondersteuners staan u gratis bij met al uw vragen. 

 

 

Nieuwe Gezelschapsspellen … 

 

EN …? Hebt u zich al aangemeld voor de nieuwe serie rond ‘Gezelschapsspellen’ ? 

Met garantie voor GEZELLIGHEID en HILARITEIT!  

Zie de nieuwsbrieven van september en oktober. 

Maandagmiddag 13:30 – 16:00 in de bibliotheek; kosten 15 euro voor 6 middagen. 

Data 13+17 november, 11 december, 15+29 januari, 12 februari.  

Nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden en info marijkbo@fvandongen.nl 

 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 4 december 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. 

 

 

 

 

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

 

 Nieuwe leden 

Na de vorige nieuwsbrief hebben we 3 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

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

         * Mw. T. Wouters-van Hest  * Dhr. A.G.T. Colen    

         * Mw. M. van Gils-Stokkermans * Mw. M.A.P. Hermans-Bertens 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 12  = december 2017 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 4 december 2017 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 25 oktober 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  

2 december 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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