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Samen uit dineren 

 

Op dinsdag 23 en woensdag 24 januari 2018 gaan we dineren bij  

FLANDERS aan de Hovel in Goirle. Vanaf 17.00 uur bent u van harte 

welkom en het diner wordt geserveerd om 17.30 uur.  

 

Omdat alles per 1 januari duurder wordt is besloten de dinertjes met  

€ 1,00 te verhogen naar € 16,50 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 15 januari 2018 t/m vrijdag 19 januari 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 naam,  telefoonnummer en, dat is nieuw, ook uw  

lidmaatschapsnummer van u en van degene 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. Ook verzoeken wij u 

uw lidmaatschapskaart mee te brengen tijdens de etentjes.  
 
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 met het bestuur 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.  
 
Jol & Hannie 

 

 

Een Gelukkig en Gezond 2018 toegewenst 

 

De feestdagen zijn achter de rug. De december maand, die voor 

vele van ons bezoeken en feestjes betekenden en voor andere 

een moeilijke maand, is afgesloten.  

Inmiddels zitten we al in de 2de week van het nieuwe jaar en 

KBO-Goirle wenst u bij deze een gezond en gelukkig 2018 toe. 

We hopen dat we vanuit KBO-Goirle, door ons aanbod van 

activiteiten, daar een bijdrage aan kunnen leveren,. 

Een gedachte voor de leden die wat minder gebruik maken van 

ons aanbod;  Stap in 2018 eens over de drempel en sluit uzelf 

aan bij een activiteit e.o. woon een bijeenkomst bij van het 

KBO. Dat kan voor ontspanning zijn, maar ook om andere 

leeftijdsgenoten te ontmoeten of wat op te steken, samen van 

gedachte te wisselen of je lichaam te bewegen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden bij KBO-Goirle. 

En op de achtergrond blijven wij 2018 uw belangen verdedigen. 

Niet dagelijks merkbaar, maar we duiken op veel plaatsen op. 

Daar kunt u op rekenen. 

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Automatische inning contributie 2018 in februari 

 

De contributie voor het jaar 2018 is net als vorig jaar € 22,50 per jaar, per persoon. Veruit de meeste 

van de leden betalen deze bijdrage aan de vereniging via een automatische afschrijving. Wij maken u 

erop attent dat we in februari deze van uw rekening afschrijven. 

Voor de volledigheid, er is afgesproken dat leden van KBO-Goirle en KBO-Riel (die vanaf 1 januari SBR 

Senioren Belangen Riel gaat heten) aan elkaars activiteiten kunnen deelnemen, tegen dezelfde kosten 

die de eigen leden ook moeten betalen. Dat geldt vooral voor de vaste activiteiten. Deelneming onder 

voorbehoud dat het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt. 

 

 

Uw KBO lidmaatschap gegevens actueel houden … 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het tijdig doorgeven van een verandering in uw 

persoonsgegevens; zoals b.v. een adreswijziging, een (ander) e-mail adres, e.o. een ander 

telefoonnummer, etc. Het is belangrijk voor u en voor ons om uw gegevens actueel te hebben, onder 

meer voor de verspreiding van het blad ONS & de Nieuwsbrieven.  

Mw. Toos Derix van onze ledenadministratie is te bereiken via tel.nr 013-5343209 en e-mail 

kbogoirleleden@gmail.com  

Ook kunt u met Toos contact opnemen ingeval van overlijden van uw naaste en alle andere zaken 

omtrent het lidmaatschap van KBO-Goirle. 

 

 

 

Maandagmiddag 15 januari lezing Kenniskring 

=Gezondheid, zorg en nieuwe technologie en hun betekenis voor de oudere mens= 
 
Op maandagmiddag 15 januari a.s. verzorgt 

Jan Vorstenbosch voor de leden van KBO-Goirle 

Kenniskring een lezing met het thema 

Gezondheid, zorg en technologie en hun 

betekenis voor de Ouderen. Deze vindt plaats in 

lokaal 1.010 van het CC Jan van Besouw vanaf 

14:00 uur en eindigt om 16:00 uur. 
 
Jan Vorstenbosch belicht de ethisch kant van de 

alsmaar toenemende automatisering van de 

Gezondheidszorg en de menselijke betekenis bij 

die ontwikkelingen. Zowel voor patiënten als 

voor de verzorgers of mensen om hen heen. 

Zo is er een verschillende betekenis van het 

elektronische patiënten dossier, voor de 

gezondheidszorg zelf en voor de mensen die 

aankloppen voor hulp. Maar ook bij robots die 

ingezet worden voor medische handelingen of 

bij ouderen die verzorging nodig hebben. 

Bij dat alsmaar verbeteren van technieken en 

medische parktijken en het streven naar steeds 

ouder worden, zijn er ook menselijke vragen te 

stellen over die ontwikkelingen. 
 
Jan Vorstenbosch verbonden aan het Ethiek 

Instituut van de Universiteit Utrecht, gaat in 

zijn lezing uit van de ervaring en betekenis van 

gezondheid en zorg van mensen in het dagelijks 

leven. Dit doet hij aan de hand van drie 

thema’s.  

De betekenis van de introductie van de 

technologie in het Elektronisch 

Patiëntendossier, in de Zorg. Als tweede thema 

behandelt hij de opvatting van ouderdom als 

ziekte en als betekenisvolle tijd in een 

mensenleven. In het derde thema komt de 

inzet van zorgrobots voor afhankelijke ouderen 

aan bod. 
 
Zoals gebruikelijk bij de Kenniskring wordt de 

middag interactief ingericht om de 

betrokkenheid van de deelnemers optimaal te 

laten verlopen. Jan Vorstenbosch wil na zijn 

inleiding werken met werkgroepjes en na de 

pauze de dialoog aangaan met deelnemers over 

de resultaten. 

Dat betekent uiteraard wel dat er opnieuw 

sprake is van maximaal 40 deelnemers. Zoals 

gewoonlijk kunt u zich hiervoor opgeven via 

kbo.kenniskring@gmail.com .

 

 

Vooraankondiging Carnavalsbingo 

 

Op maandagmiddag 12 februari kunt u weer genieten van onze Carnavalsbingo. 

Noteer deze datum vast op uw kalender of in uw agenda. Nadere gegevens kunt u 

lezen in de nieuwsbrief van februari !! 
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Activiteit bij de Kunstkring – WeerZien 
 
De Kunstkring organiseert al vele jaren excursies en lezingen voor haar leden. Op donderdag 25 

januari a.s. staat de eerste activiteit van 2018 op het programma. 

Wij bekijken dan, onder leiding van een gids, de jubileumexpositie WeerZien in Museum de Pont. 

De Pont viert met deze expositie haar vijfentwintig jarig bestaan en geeft tevens een inkijk in de 

geschiedenis van De Pont. Zelf schrijft het museum dat het een weerzien is van verwanten. 

Voor bezoekers van het eerste uur een weerzien van iconische kunstwerken die eenmalig in Tilburg te 

zien waren, voor anderen een kennismaking met geweldige kunstwerken die bijdroegen aan de 

ontwikkeling van De Pont. 
 
Wanneer : Donderdag 25 januari 2018 

Van  : 14.15 – 15.15 uur, graag om 14,00 uur aanwezig zijn in het Museum café 

Kosten  : € 5,00 per persoon (graag gepast betalen) +  

  : Entree museum € 10,00 (museumkaart gratis) 

Parkeren : De Pont beschikt over een parkeerterrein voor 20 auto's (vaste prijs € 2,00) 

Aanmelden : Uiterlijk 12 januari 2018 bij Albert Wilbrink. 
 
Mocht u belangstelling hebben om eens met ons mee te gaan, bij voorbeeld met de hierboven 

genoemde excursie of lid te worden van onze Kunstkring, neem contact op met Albert Wilbrink,  

tel.nr 06-40581562, e-mail albert.wilbrink@home.nl . Kennis van kunst is niet noodzakelijk, interesse 

volstaat. Het lidmaatschap van de Kunstkring is gratis. Wel moet u lid zijn van KBO-Goirle. 

Meer informatie over de Kunstkring kunt u vinden op www.kbo-goirle.nl  onder activiteiten. 

 

 

Yoga 2de periode 2018     Aan onze yoga deelnemers,  
 
Op uw yoga schema van september 2017 staat aangegeven dat de 2de  periode is gepland van 23 

januari t/m 5 juni 2018 = 19 lessen. Omdat voorheen alle deelnemers m/v hadden aangegeven graag 

langer door te willen en gehoor gevend aan dit verzoek, heeft het bestuur besloten de 2de periode te 

verlengen tot eind juni (12,19,26 juni). Dit betekent dat u geen 19 lessen maar 22 lessen gaat volgen.  

Gezien dat het CC JvB besloot hun deuren ook op 2 januari dicht te houden en er dus geen yoga kon 

plaatsvinden, waarvoor u eerder wel hebt betaald, wordt deze gemiste les met u verrekend in de 2de 

periode. U krijgt nog schriftelijk bericht omtrent de betaling hierover. 

Momenteel zijn er nog enkele yoga plaatsen vrij. Samen met docent Corrie Roos hopen wij dat we deze 

plaatsen binnenkort mogen opvullen. Let wel, men is geacht lid te zijn / te worden van KBO-Goirle. 

Opgeven e.o. vragen, bel of email Conny Gravers op 06-51908084, kbogoirle@gmail.com . 

 

 

 

Nieuwe Gezelschapsspellen blijkt succesvol te verlopen … 
 
Vanaf half november 2017 loopt de activiteit Nieuwe Gezelschapsspellen al weer in de bibliotheek naast 

het CC Jan van Besouw. Er staan nog drie maandagmiddagen op de agenda. De laatst gespeelde 

middag in december werd vanwege de sneeuw om veiligheidsredenen verzet. 

De eerste bijeenkomsten van de activiteit zijn geslaagd. Met veel plezier wordt er aan een 

gezelschapsspel deelgenomen. Per bijeenkomst werden wel drie nieuwe spellen geïntroduceerd.. Het 

leverde gezelligheid maar ook hilariteit op.  

Omdat er een opbouw in de serie zit en er ook teruggegrepen moet kunnen worden op eerdere 

bijeenkomsten is tussentijds instappen wat lastig; er wordt zeker een nieuwe serie ingepland. Die gaat 

dan waarschijnlijk ook gehouden worden op een andere dag. 

Diverse nieuwe mensen hebben hun naam al opgegeven. 

Deelname aan de zesdelige serie Nieuwe Gezelschapsspellen 

was € 15,- voor de serie. Dat is twee en een halve euro per 

keer, en dat kan geen spelbreker vormen. Deze bescheiden 

prijs is mogelijk omdat er gespeeld wordt in de ruimte van 

de Bibliotheek in Goirle, waardoor de onkosten beperkt zijn. 

Frans van Dongen leidt de middag, die bedoeld is voor KBO 

leden. Aanmelden en verdere info kunt u krijgen via  

marijkbo@fvandongen.nl. Maar u kunt Marij van Dongen ook 

bellen via 013–5345549 voor vragen. 
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Kunst houdt de mens jong en actief  … laat je verleiden om in 2018 eens iets creatiefs te 

gaan doen 
 
De KBO en Atelier’78 willen het schilderen, beeldhouwen, keramiek of werken met textiel als hobby bij 

een grotere groep ouderen en jongere ouderen onder de aandacht brengen. Op een viertal 

bijeenkomsten krijgen de deelnemers gelegenheid de basisvaardigheden van het schilderen, 

beeldhouwen, keramiek of textiel, in de vorm van korte cursussen, te beoefenen. 

Leden van de KBO kunnen  tegen een gereduceerd tarief € 50,-deelnemen aan een korte cursus van 

Atelier’78. 

 

Kennismaken met Atelier’78  

Tekenen schilderen dinsdagavond 
Cursus 1:     16, 23, 30 jan, 2 februari 2018 

Cursus 2:     20, 27 febr, 6, 13 maart 2018 

Tekenen schilderen vrijdagmiddag 
Cursus 1:     19, 26 jan, 2 en 9 februari 2018 

Cursus 2:     23 febr. 2, 9 en 16 maart 2018 

Keramiek werken met klei, do.mo 1,8,15 en 22 maart 2018 

Textiel Pimp Vierdaagse 7,14,21 en 28 maart 2018 

Sieraden smeden(zilver of koper) 8, 15, 22 en 29 maart 2018 

Beeldhouwen 4 proeflessen in bestaande groep data in overleg 

 

Informatie en opgeven: www.atelier78.nl of via het secretariaat van Atelier’78, tel. 013-5347687 

 

 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
Op maandag 5 februari 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 7 nieuwe leden mogen inschrijven die wij van harte welkom 

heten. 
 
 Overledenen 

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

* Dhr. A.J.M. de Jong   * Dhr. L. Turnhout 

* Dhr. A. Nouwens   * Mevr. A.M. Coppens-v.d. Berg 

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

 

 

Volgende nieuwsbrief nr. 2 = februari 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 5 februari 2018 bezorgd. ** 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 24 januari 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  

3 februari staat deze op onze webpagina www.kbo-goirle.nl .  

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

kbogoirle@gmail.com . 

 

 

Losse bijlage: Activiteitenoverzicht 2018 
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