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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 

JAARGANG 17 NR. 12 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
  

      SECRETARIAAT: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a Eikenlaan 8 

      5051 ZT Goirle 

  

UITNODIGING KERSTVIERING 
 

Donderdag 20 december 2018 
 

Foyer Cultureel Centrum Jan van Besouw 
 

 

13.30 uur Opening door de Voorzitter Toine van de Sande  

 

13.35 uur Kersttoespraak door Wethouder Marijo Immink 

 

13.45 uur Pauze; koffie / thee krentenbrood 

 

14.30 uur Optreden “t Kumt vaneiges” 

 

15.15 uur Pauze; gebruik consumptie // warme hapjes en drankje(s) 

 

15.50 uur Optreden “t Kumt vaneiges” 

 

16.30 uur Sluiting  

 

 

 

 

 

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

 

       Zaal open om 13.00 uur 
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SAMEN UIT DINEREN “KERSTDINER” 

  

Op dinsdag 18 en woensdag 19 december 2018 hebben we ons jaarlijks 

“Kerstdiner”, bij Brownies & Downies, op de Hovel in Goirle.  

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het diner wordt  

geserveerd vanaf 17.30 uur.  

De kosten zijn € 21,00 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 u inschrijven vanaf maandag 10 december 2018 t/m vrijdag 14 december 2018, 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 lidmaatschapsnummer én de 

andere namen voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees of vis 

of vegetarisch. 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. TELEFONISCH tijdig af.  
 
 
 

BESTUURLIJKE MEDEDELING 
 

Wij willen eenieder van harte dank zeggen voor hun aanwezigheid op de Herdenking 

bijeenkomst van Feliks de Vroomen op 15 november jl.  Het was voor ons zeer 

hartverwarmend om zovelen te mogen begroeten. In de toespraken en gesprekken werd 

het weer eens duidelijk hoeveel Feliks betekende voor de mensen om hem heen.  

Een mooi, goed en integer mens is ons ontvallen en het gemis is enorm. 
 

 

 

Wij betreuren het besluit van Mw Marij van Dongen om te stoppen als bestuurslid. Zij was 

benoemd in de ALV 2017 en legde haar functie neer op 16 november jl. Wij nemen 

afscheid van haar en betuigen onze dank voor het werk verricht gedurende deze periode.  

Het Bestuur heeft de taken overgenomen en zegt steun en advies toe aan alle coördinators 

van de betreffende activiteiten. 

 
 
 
 
BERICHT VAN :  
 

 SENIOREN BELANGEN RIEL – MET DE MUSEUM PLUS BUS NAAR KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM 

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018 – HERINNERING!!   
 

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u dat het maximum aantal deelnemers had 

ingeschreven en dat wij een wachtlijst hanteren.  

Had u zich aangemeld, maar kunt of gaat u niet mee, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan 

Carool Kennes  – bij voorkeur vóór 6 december 2018.  Als u tijdig afmeldt kunnen wij iemand 

benaderen die op de wachtlijst staat, zodat die alsnog meekan. 
 

Diegenen die op wachtlijst staan en NIET mee kunnen - omdat er meer inschrijvingen waren dan 

het maximum aantal deelnemers - hebben bericht ontvangen. 
 

Had u aangemeld en heeft u geen bericht ontvangen, dan mag u mee naar Kröller-Müller   we 

vertrekken omstreeks 09.10 uur vanaf het Dorpsplein in Riel; graag tijdig aanwezig zijn.  
 

Hebt u nog vragen?  -  neem dan contact op met Carool Kennes, telefoon 06 - 514 29 958 of per 

mail via c.kennes@home.nl  
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KENNISKRING LEZING: “(NEP)NIEUWS, KIJKEN ACHTER DE FEITEN“ 

 
Het lijkt wel of we, nu meer dan ooit, overspoeld worden door informatie. Het 

nieuws gaat 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Televisie, radio, krant, 

tijdschrift, computer, tablet, telefoon – alles wat er te weten valt, is binnen 

handbereik. Maar waar komt al dat nieuws eigenlijk vandaan? En hoe weten we 

of het betrouwbaar is? Wat is het verschil tussen écht nieuws en nepnieuws? En 

tussen goede en slechte journalistiek?  

Daarover gaat Frits van Exter graag met u in gesprek. 
 
Frits van Exter is journalist en voorzitter van de Raad voor Journalistiek, die 

klachten van burgers over media beoordeelt. Hij schrijft een column over 

journalistieke ethiek voor het vakblad Villamedia. Hij is tevens voorzitter van het Stimuleringsfonds 

voor de Journalistiek, dat vernieuwing en onderzoek financiert. Hij was tot 2016 hoofdredacteur van 

weekblad Vrij Nederland. Daarvoor heeft hij vele jaren in verschillende journalistieke functies bij 

dagblad Trouw gewerkt, van 1998 tot 2007 als hoofdredacteur.  
 
Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via het e-mailadres van de Kenniskring: 

kbo.kenniskring@gmail.com 
 
Datum: Maandag 17 december 2018  

Tijd: 14.00 – 16.00 uur  

Plaats: CC Jan van Besouw,  ruimte 1.010 

Kosten: 6 euro, inclusief een kopje koffie of thee   (Betalen bij binnenkomst, graag gepast !) 

   

 
FILOSOFIE CURSUS: OVER DE RELATIE TUSSEN MENS EN TECHNIEK 
 

Mensen zijn door en door technische wezens. 

Wij zijn net zo afhankelijk van technologie als 

van taal en zuurstof, zegt filosoof Jos de Mul. 

Technologie is niet alleen iets van de laatste 

decennia, maar speelde al vanaf de eerste mens 

een rol. Mensen hebben altijd al gebruik 

gemaakt van gereedschap en techniek. Dat 

heeft ons veel goeds gebracht: het werk werd er 

door vergemakkelijkt, het leven veraangenaamd 

en ziektes genezen, om er maar een paar te 

noemen. Maar er is ook een schaduwkant. In 

vele gevallen was de oorlogsindustrie de 

aanjager van nieuwe ontdekkingen en 

ontwikkelingen. Niet zelden met desastreuze 

gevolgen voor mens en milieu. De geschiedenis 

heeft ons ook laten zien dat technieken nooit 

zomaar neutrale instrumenten zijn. Vaak kleven 

er gevaren of negatieve gevolgen aan of brengt 

techniek verantwoordelijkheden met zich mee 

die we van te voren niet hadden verwacht. 

Moraal en techniek blijken een innige band te 

hebben. Ook politiek en techniek zijn met elkaar 

verweven. Tijdens de lessen zal daar uitgebreid 

aandacht aan worden besteed. 

Tenslotte verdiepen we ons in de toekomst van 

de mens. In de huidige tijd hebben de 

ontwikkelingen in de nanotechnologie, 

biotechnologie, informatietechnologie en 

cognitieve technologie ons een 

"gereedschapskist" vol nieuwe instrumenten in 

handen gegeven. Wat zou daarvan de gevolgen 

kunnen zijn voor de mens? 
 
Tijdens de zes bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen worden besproken: 
 
- Geschiedenis van de technologie. - De invloed van technologisch ingrijpen op persoonlijke identiteit. 

- De mens als technisch wezen.   - Leven in een digitale maatschappij: uitloggen kan niet. 

- Techniek en moraal.             - Hoe ziet de toekomst van de mens eruit? 
 
Deze cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol. Beide docenten zijn afgestudeerd aan 

de Faculteit van Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Beide docenten hebben ruime ervaring in het 

geven van cursussen. 
 
Voor het volgen van deze cursus is voorkennis van de filosofie niet noodzakelijk. 

Deze cursus bestaat uit zes ochtenden. 
 
Tijdstip: dinsdagochtenden van 8 januari tot en met 12 februari 2019. 

Plaats: Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. 

Kosten: 60 euro per persoon. 
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij: Lucy Roodbol tel. 013-5346700, email: lm.roodbol@kpnmail.nl of 

Ingrid Aarts tel. 013-4633197. email:  ingrid.aarts@ziggo.nl  
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SCHAKEN 
 

Wilt u deze sport leren of u verder bekwamen in het spel ?  
KBO-GOIRLE BIEDT U DEZE GELEGENHEID! 

Op donderdagmiddag, om de veertien dagen, krijgt u onder leiding van een 

deskundige trainer van de eerste schaakclub Goirle "ESG" de beginselen 

aangeleerd en de wat gevorderden worden gewezen op techniek en het vooruit 

kijken.  

Het is een serie van 6 middagen in 3 maanden en de kosten (mits genoeg aantal 

deelnemers) voor deze training bedragen € 7,00 per middag. Meldt u aan voor 

dit interessant tijdverdrijf tijdens de wintermaanden via kbogoirle@gmail.com en 

wij nemen contact met u op voor verdere informatie. 
 
 
 
 
DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE … 
 

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 7 januari van 14.00 - 16.00 uur. 

Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) 

apparatuur mee. 
 

 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 1, JANUARI 2019 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 

7 januari 2019 bezorgd. * 

Kopij kunt u 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 versie:  Vanaf  5 januari 2019 staat deze te 

lezen op onze website www.kbo-goirle.nl . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWE LEDEN 

 
IN OKTOBER EN NOVEMBER HEBBEN  
WE 20 NIEUWE LEDEN MOGEN 
INSCHRIJVEN. 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM. 

 
 

 OVERLEDENEN 
 

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN: 
 
MEVR. J.P.M.J. VAN AMELSFOORT- 
   VERHOEVEN 
DHR. S. DOUENBURG 
DHR. F.O. DE VROOMEN  

 
WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES. 

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

LEDENADMINISTRATIE: 

TOOS DERIX, 
TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
 

DE REDACTIE WENST U FIJNE 

FEESTDAGEN EN EEN PRETTIGE 

JAARWISSELING  TOE 
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