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Samen uit dineren 

 

Op woensdag 28 en donderdag 29 maart 2018 gaan we dineren bij  BLAUW aan 

de Kloosterstraat 4 in Goirle. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het 

diner wordt geserveerd om 17.30 uur.  

De kosten zijn € 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 12 maart 2018 t/m vrijdag 16 maart 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. Wij vragen hiervoor uw 

begrip. 
 
Jol & Hannie 

 

 

 

Dagreis 2018 … 

 

Op donderdag 21 juni a.s. hebben wij een geheel verzorgde dagreis naar Staphorst 

en Giethoorn voor u gepland. Noteer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie 

volgt in de nieuwsbrief van april. 
 
 

 
 
Line dancing 
 
Een berichtje van de line dancers KBO-Goirle.  
 

Na enige tijd zoeken hebben wij Silvia en Hans bereid gevonden om ons op vrijdagmiddag bij de 

Deel les te gaan geven.  Het is toch moeilijk hier goede mensen voor te vinden.  Het zou jammer 

zijn als het line dansen zou stoppen na 15 jaar.  Silvia en Hans willen na Carnaval beginnen.  Bij 

deze wil ik Helma Scheepens bedanken voor de lessen die zij gegeven heeft van Januari tot 

Carnaval. 

Ook zouden we het leuk vinden als er nog meer mensen mee willen dansen op vrijdagmiddag, altijd 

gezellig en ook de beginners zijn welkom. Bewegen is belangrijk en ook goed voor je geheugen. De 

prijs hiervoor is 10 euro per maand. Je moet echter wel lid zijn van de KBO.  
 
Met dans groetjes, 

Johanneke van Amelsfoort, telefoon nummer 013-5340063.  

      Secretariaat: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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Kenniskring: De verhouding Rusland - (West)Europa 

 

Op dinsdagmiddag 17 april a.s. houdt Prof. Dr. Evert van der Zweerde in het CC Jan van Besouw de 

lezing "De verhouding Rusland - (West)Europa". 
 
Evert van der Zweerde heeft na een promotie onderzoek over de voormalige Sovjet-Unie, en vele 

reizen naar en onderzoeken over het land veel expertise opgebouwd. Hij kent de ziel van Rusland. 

Vanuit zijn vak praat hij dan ook over haar ideologie, civiele samenleving en democratie.  

Onlangs heeft hij aan Rusland nog een bezoek gebracht en heeft dus actuele informatie tot zijn 

beschikking. 

Duidelijk is wel dat de Russen en Oost-Europeanen een heel andere kijk hebben op ontwikkelingen bij 

elkaar, en wij onderling een haat-liefde verhouding hebben. Hij wil ons een aantal zaken over Rusland 

vertellen die wij van dat land nog niet kennen. Zijn verhaal is bedoeld om te snappen wat er in de 

wereld bezig is. 
 
Ook deze keer is de groep die deel kan nemen aan de Kenniskring op dinsdag 17 april weer beperkt. 

Vol is vol. Bent u nog geen deelnemer van de Kenniskring, geef u dan op als lid vanaf 7 april via het 

mailadres van de Kenniskring: kbo.kenniskring@gmail.com. Deelnemers van de Kenniskring krijgen 

nog bericht. We plaatsen nu toch al dit bericht omdat de april nieuwsbrief, door de Paasdagen, een 

week later uitkomt en u als belangstellende er ruimte er voor vrij kunt houden. 

 

 

Kunstkring: Atelierbezoek Anja van Unen, Riel 

 

Staat u weleens voor een beeldhouwwerk en 

vraagt u zich af, wat stelt dit voor, is dit kunst, 

hoe is het gemaakt of waarom heeft de 

beeldhouwer dit zo gemaakt? 
 
Wat is het dan fijn om dit te kunnen vragen, 

staande voor het object,  in het atelier van de 

kunstenaar zelf. 
 
Op 12 en 19 april a.s. gaan we op bezoek bij 

beeldhouwster Anja van Unen in Riel. 

Anja kan op deze donderdagen een groep van 

maximaal 20 personen in haar atelier 

ontvangen. Zij heeft dan de tijd en mogelijkheid 

om haar unieke visie op werken met steen met 

u te delen. 
 
Op haar site schrijft zij (beknopt samengevat) : 

Ik hou van werken met steen. Ik heb respect 

voor dit bijzonder materiaal, het is miljoenen 

jaren oud en het draagt de geschiedenis van de 

aarde in zich. 

Tijdens het hakken komt het beeld langzaam 

tevoorschijn. Elke slag met hamer en beitel 

geeft vorm aan een beeld, een proces waar ik 

keer op keer van geniet. 
 
Anja is psycholoog en beeldhouwster en heeft in 

een boek haar werkwijze als beeldhouwer in 

stappen beschreven en elke onderdeel 

“vertaald” hoe je als psycholoog met anderen 

kunt werken. Dit boek is ook te koop tijdens dit 

atelierbezoek.  

De prijs hiervan bedraagt € 14,50. 
 
De leden van de Kunstkring kunnen binnenkort 

de uitnodiging voor dit atelierbezoek 

verwachten. 
 
Mocht u, na het lezen van het bovenstaande, 

belangstelling hebben om lid te worden van de 

Kunstkring, neem dan 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 is gratis. Wel moet u lid zijn 

van KBO-Goirle. 

 
 

 

 
Digi-spreekuur in de bibliotheek … 
 
I.v.m. Pasen 1~2 april is de inloop nu op maandag 9 april, van 

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

Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
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Algemene Ledenvergadering  op  
Donderdag-ochtend 22 maart 2018 
Plaats: CC Jan van Besouw 

Thomas van Diessenstraat 1 
 
 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdagochtend 22 maart in het 

CC Jan van Besouw. Alle leden zijn welkom. De vergadering begint om 10.00 uur. De zaal is open 

vanaf 9.10 uur, zodat u het jaarverslag daar nog door kunt kijken. Het jaarverslag en andere 

belangrijke stukken zijn van 15 maart a.s. ook op onze website www.kbo-goirle.nl te lezen. 

 
De agenda: 

 

1. Welkom, opening en mededelingen.  

2. Vaststellen agenda. 

3. Verslag ALV 23 maart 2017.  

4. Jaarverslagen 2017:  

A. Jaarverslag van de werkterreinen:  

 Algemene Activiteiten; Belangenbehartiging / dienstverlening; Ontspanning; 

Reizen; Sociaal Maatschappelijke activiteiten;  

 Sportieve activiteiten; Vorming en scholing. 

B. Jaarverslag Ledenadministratie 2017. 

C. Jaarverslag Bestuur 2017 en Financieel Jaarverslag 2017. 

5. Financiële jaarverslag, inkomsten en uitgaven en de financiële situatie van de van onze 

vereniging. 

6. Verslag kascommissie en zo mogelijk het voorstel van decharge bestuur, kandidaatstelling en 

benoeming kascommissie 2018. 

7. Begroting 2018, financiële ontwikkelingen KBO Brabant, contributie 2018. 

8. Aftreden bestuursleden: Paula Baan. 

De zittingsperiode van Jim Rosenau verstrijkt maar hij is herkiesbaar. 

9. Verkiezingen nieuw bestuur.  

Het bestuur draagt Jim Rosenau voor om te herbenoemen en is tevens met een aantal 

kandidaten in overleg. Als deze geschikt en verkiesbaar zijn dragen wij hen op 22 maart voor. 

Vanuit de Leden kunnen ook kandidaten aangedragen worden. Vanwege de organisatie vragen 

wij u dit uiterlijk maandag 19 maart te doen. Met deze kandidaten vindt nog voor 22 maart een 

gesprek plaats. 

10. Bestuurlijke situatie 2018. 

Hoe denkt het bestuur in 2018 de vereniging aan te sturen? De voorzitter Toine van de Sande 

geeft toelichting en vraagt uw medewerking daarvoor. 

11. Samenwerking tussen KBO-Goirle en KBO afdeling SB-Riel.  

12. Organisatie aspecten, bijzonderheden: 

o Terugblik algemene Medewerkersvergadering.  

o Terugkoppeling activiteiten. 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting inhoudelijke gedeelte van de ALV. 
 

Na afloop biedt het  bestuur u de mogelijkheid samen na te praten, indien gewenst met een drankje in 

de Foyer van het CC Jan van Besouw. 

 

 

X-X-X 
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Thema-dag 12 april  “Het ANWB AutoMaatje” 
 
Wat houdt dat nu in “Het AutoMaatje”? 

De ANWB zegt het volgende: “Met ANWB AutoMaatje vervoeren 

vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe 

onkostenvergoeding ....” 
 
Het aanbod in het vervoer voor minder-mobiele en zelfstandige 

ouderen is weinig geschikt en vandaar dat een maatschappelijk 

vervoersplatform zoals ANWB AutoMaatje samen met lokale partners en vrijwilligers minder mobiele 

wijkgenoten, die anders aan huis gekluisterd zijn, weer onder de mensen probeert te brengen. 
 
KBO-Goirle nodigt u uit om op donderdag 12 april a.s. gezamenlijk te bekijken of de mogelijkheid tot 

het invoeren van “Het AutoMaatje” haalbaar is voor onze vereniging in samenwerking met de 

gemeente Goirle en anderen.  
 
Wij informeren u verder via een artikel in “Het Goirles Belang” in de week vóór 12 april over de 

aanvangstijd en locatie. 

 

 

Taalhuis Goirle in de Bibliotheek Goirle … 
 
Op donderdag 1 maart j.l. opende wethouder Guus van der Put met het Taalnetwerk Midden-Brabant: 

het Taalhuis Goirle. 
 
Het Taalhuis is een herkenbare plek waar laaggeletterden terecht kunnen met vragen die gericht zijn 

op het verkrijgen van de basisvaardigheden lezen, schrijven, omgang met de computer en/of rekenen.  

Het Taalhuis is een initiatief van Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerking tussen o.a. 

Bibliotheek Midden-Brabant, Gemeente Goirle, ROC Tilburg, Contour de Twern, en anderen. 

Uit eerder onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat van de Nederlandse 55-plussers 

ongeveer 20 procent van de mannen en 22 procent van de vrouwen laaggeletterd is. Bij geen enkele 

andere leeftijdsgroep is dit percentage zo hoog. Men kan wel lezen en schrijven, maar beheersen niet 

het gewenste niveau om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij.  
 

Taalhuis Goirle heeft wekelijks spreekuur op donderdag van 9.00-12.00 uur. 

 

 

Creatief aan de slag bij Atelier’78 met korting voor KBO-leden … 
 
Informatie en opgeven: www.atelier78.nl of via het secretariaat van Atelier’78, tel. 013-5347687 
 
 
Textiel Pimp Vierdaagse 
Contact docent:  Joop Aalbers 
Dagdeel:  Maandagavond 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 

Data:  7, 14, 21, en 28 maart 
Activitiet: Het toepassen van extreem zichtbare reparatie technieken uit Japan en Europa 

voor beginners en gevorderden. Gooi je oude kleding niet weg maar maak er een 
persoonlijk pronkstuk van. 

Kosten: Kosten € 60,-  Leden van Atelier’78  en KBO leden betalen € 50,-  

Extra kosten: Materiaalkosten € 7,50 
 

Sieraden smeden 
Docent:  Edelsmid Jodemieke Segers 
Dagdeel:  donderdagochtend 
Tijd:  9.30 – 12.00 uur 

Data: 8, 15, 22, 29 maart 
Cursusvorm: Zin in kennismaking met metaal? In deze cursus leer je de basistechnieken van 

edelsmeden. Je ontwerpt zelf een vorm voor een hanger of een ring. In de 
uitvoering wordt je geadviseerd en begeleid door edelsmid Josemieke Seegers. Je 
leert zagen, vijlen, schuren, hol/bol maken van materiaal, boren, bind en 
klinktechniek en solderen. Etc. 

Kosten: Kosten € 60,-  Leden van Atelier’78 en KBO leden betalen € 50,- 
Extra kosten: Materiaal kosten in zilver ongeveer € 20,- koper ongeveer € 10,- 

http://www.atelier78.nl/
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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: 

* F.J.A. Hendrickx * Mw. J.F.M. Donders-van Riel 

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

 

 

 

Wij vragen u de volgende verandering te noteren op uw gele Activiteitenlijst 2018: 
 

1. Het nieuwe telefoon nummer van Kunstkring, Albert Wilbrink is geworden 06-40581562.  

2. Het Volksdansen is bij gebrek aan voldoende belangstelling helaas komen te vervallen. 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief nr 4, april 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt i.v.m. Pasen 1-2 april, vanaf 9 april 2018 bezorgd. * 

Mocht u kopij hebben, dan kunt u dit aanleveren uiterlijk 28 maart 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 7 april staat deze nieuwsbrief op onze webpagina www.kbo-goirle.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie blz 6: Programma en inschrijfformulier Culturele stedentrip Leiden 16 mei 2018 
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Culturele stedentrip Leiden,  

d.d. 16 mei 2018 
 

 

 

 

 
Programma: woensdag 16 mei 2018 
 

8.15 uur  Vertrekplaats: Parkeerplaats Waterspoor. 

     

   Aankomst in Leiden, koffie / thee  met ……... 

    

   Hofjes wandeling door Leiden. 

 

   Lunchen en op eigen gelegenheid.  

 

Gelegenheid om zelf in Leiden rond te kijken. 

 

Rondvaart Leiden. 

 

16.15 uur  Vertrek naar Goirle. 

   Aankomst in Goirle rond 18.15 uur 

 

Aanmelden: Woensdag 28 maart om 10.30 uur, in C.C. JvB (foyer).  

 

Kosten:  €30,- 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 redelijk goed kunnen lopen, er wordt regelmatig gewandeld. Om aan deze trip deel te 

kunnen nemen is het gebruik van rollators niet mogelijk. 

 Er wordt voor alle deelnemers een collectieve reisverzekering afgesloten 

 Bij annulering door u zelf worden de reiskosten niet terug betaald.(U kunt zelf vervanging 

regelen) 

 Contactpersoon: Ivonne Vervoort 013-5348891 of 06-50413189 

 

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

 

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

 

Inschrijfstrook reis Leiden, 16 mei 2018 

 

 

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

 

 

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

 

 

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


