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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018 
JAARGANG 17 NR. 11 

 
 

 
 
 
 

 

 
SAMEN UIT DINEREN 
 
Op dinsdag 27 en woensdag 28 november 2018 gaan we dineren bij MOZES 

te 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: U kunt zich inschrijven vanaf maandag 12 november 

2018 tot en met vrijdag 16 november 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. 

 

 

 
HERINNERING INSCHRIJVEN -TOT VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018- VOOR MEERDAAGSE REIS 2019   
 
WIJZE VAN INSCHRIJVEN: Wanneer u zich wilt inschrijven voor de Meerdaagse reis 2019 gaat u eerst 

telefonisch contact opnemen met Hannie van de Wal (tel.nr. 013-8220129).  

Zij spreekt met u een tijdstip af waarop u verwacht wordt op woensdagochtend 21 of 

donderdagochtend 22 november 2018 in het CC Jan van Besouw. (dit om lange wachttijden te 

voorkomen).  

Bij het inschrijven hoeft u geen inschrijfgeld mee te nemen. De reisverzekering wordt door de KBO 

geregeld. Als u een annuleringsverzekering wilt dan regelt u dat zelf (zie de info die u uitgereikt krijgt 

bij de inschrijving). 
 
Wat dient u WEL mee te nemen bij het inschrijven: 

 Uw KBO pas 

 Uw emailadres (als u dat heeft)  

 Contactadres + telefoonnummer + emailadres van ’n thuisblijver 

 Naam en tel.nr. van uw huisarts 

 Het pasje van uw ziektekostenverzekering 
 

We zijn met z’n allen weer een jaartje ouder geworden. Dat vraagt zorg van ons maar ook van u 

zelf. Een rollator is geen bezwaar, echter we hebben maar ruimte voor 15 rollators, maar u dient 

wel geheel zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen lopen. Helaas is het gebruik/meenemen 

van een rolstoel niet mogelijk.  
 

We beschikken maar over 18 x 1 persoonskamers. Wanneer méér deelnemers zich inschrijven voor 

een 1 persoonskamer,  wordt er geloot onder de inschrijvingen van de 1 persoonskamers. Ons advies 

is om eens rond te kijken met wie u eventueel een kamer zou willen delen. Tijdstip van inschrijving 

heeft géén invloed op een eventuele loting!!  
 
U kunt zich tot vrijdag 16 november 2018 inschrijven.  
 
~ Hannie van de Wal en Jol van Doremalen-van Loon ~ KBO Meerdaagse Reis 2019 

      SECRETARIAAT: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a van Hogendorpplein 12 

      5051 SP Goirle   
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OPROEP VOOR : NIEUWE LEDEN, OOK RESERVES, VOOR DE RAAD VAN ELF VAN KBO-GOIRLE  
VAN 1 T/M 5 MAART 2019 
 

Door bijzondere omstandigheden zijn twee leden van onze Raad van Elf moeten 

stoppen. Wij doen een oproep aan onze KBO leden om zich op te geven voor 

deze Raad. Kom kennis maken met deze gezellige senioren groep van onze KBO. 

Op 15 november hebben wij onze eerste samenkomst ter voorbereiding van 

Carnaval 2019. Kom eens kijken. Vragen staat vrij.  Wij zijn van 10.00 uur tot 

11.30 uur aanwezig.  Informatie/opgeven, bel Wil Kap, telefoon 013-5345123. 

 

 

 

 
ACTIVITEIT BIJ DE KUNSTKRING – LEZING 100 JAAR ‘KUNSTKRING DE PLOEG’ 
 
Ze waren jong en wilden  negentiende-eeuwse 

kunstidealen  afschudden. Daarom richtten Jan 

Alting, Jan Wiegers en Johan Dijkstra  precies 

honderd jaar geleden in Groningen Kunstkring 

De ploeg op.  

Vincent van Gogh was hun grote voorbeeld. 

Maar de artistieke ontwikkeling van De Ploeg 

kwam pas goed op stoom nadat een zieke Jan 

Wiegers in Davos had kennisgemaakt met het 

expressionisme in de persoon van Ernst Ludwig 

Kirchner. Daarna ontstonden de typische 

“ploegschilderijen”: felgekleurde landschappen, 

dynamische stadsgezichten en karakteristieke 

portretten.  

Is deze vorm van expressionisme nu typisch  de 

“De ploeg”-stijl of zijn er internationale 

verbanden te leggen, bij voorbeeld via 

Kirchner? 

Het antwoord kunt u ongetwijfeld horen tijdens 

de lezing die Mart Janssens op 13 december 

gaat geven voor leden van de kunstkring in de 

Annetje van Puijenbroek kapel van het CC Jan 

van Besouw. 

Mart Jansen is beeldend kunstenaar, docent en 

kartrekker van de kunstkring van Senioren 

Belangen Riel (nieuwe naam van de KBO Riel), 

opgeleid tot eerstegraads docent op de 

Academie voor beeldende vorming, thans een 

onderdeel van Fontys hogeschool voor Kunsten, 

en in zijn werkzame leven naast docent 

intensief bezig geweest met de ontwikkeling 

van kunstvakken. Kortom; een man die iets te 

vertellen heeft. 

De leden van de Kunstkring kunnen  binnenkort 

de uitnodiging voor deze lezing verwachten. 

Ook de leden van de kunstkring uit Riel zijn bij 

deze lezing van harte welkom. 

Mocht u, na 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. 

Meer informatie over de kunstkring kunt u 

vinden op www.kbo-goirle.nl onder tabblad 

‘activiteiten’. 

 

 
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN: HET ENTHOUSIASME SPAT ER AF! 
 
In de oktober nieuwsbrief las u dat de woensdagochtend gymnastiek groep van kwart over negen 

onder druk stond. Als de groep niet groter werd, zou deze niet door kunnen gaan. 

Tegelijkertijd weten wij, lezen wij, horen wij overal dat bewegen voor ouderen zo belangrijk is om 

gezond oud te kunnen worden of te blijven. 
 
Wat bleek afgelopen maand:  Prima reacties … want een grote groep senioren dachten er ook zo over 

en meldde zich op de woensdagen in oktober aan en deden mee om te ontdekken hoe leuk het is en 

hoe het een goed gevoel geeft te gymmen. Het enthousiasme spatte ervan af.  

Het blijkt dus een lust om mee te doen met de gymnastiek les, zowel voor de jonge als de oudere 

senior.  De groep van 9.15 uur is weer groot genoeg om door te gaan. En ook de groep van 11.00 uur 

is toegenomen, ook daar meldden zich extra deelnemers. 
 
Beide gym groepen vormen nu zo’n 16 tot 18 senioren. Kom er gerust bij, want er is altijd nog plaats 

voor u in de groep van uw keuze. 

Wilt u meer informatie, u kunt terecht bij onze KBO en de coördinator Jim Rosenau in het bijzonder. 

Zijn telefoonnummer is 06-36141375, zijn mailadres is kbogoirlevorming@gmail.com . 

Maar het duidelijkste is gewoon op woensdagochtend binnen te lopen: kom kijken en voel vrij om mee 

te doen in sporthal de Vendelier aan het Vendelierhof 1 in Goirle. 
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WIJ GAAN ZORGVULDIG OM MET UW PERSOONSGEGEVENS 

 

Voor een seniorenvereniging als KBO-Goirle zijn uw persoonsgegevens onmisbaar.  

Zonder uw persoonsgegevens kunnen we de KBO niet organiseren. Daarom hebben we u die aan u 

gevraagd en gebruiken we ze. Met deze persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Als u uw 

lidmaatschap opzegt bewaren we deze niet langer dan administratief nodig is.   

 

Wat zijn uw persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, datum van 

inschrijving als lid of rekeningnummer. Wij hebben daar naar gevraagd op het moment dat u zich 

opgaf, of als u aan een activiteit deelneemt en deze daarvoor nodig zijn.  

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens. 

Hoe we daarmee omgaan staat in de handleiding van en voor onze eigen afdeling;   

“KBO-Goirle en de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )”, juli 2018. Deze geeft de 

volledige privacy statement aan en onderstaand leest u de belangrijkste onderdelen daarvan. Op de 

website www.kbo-goirle.nl is het gehele statement te lezen onder het tabblad ‘Organisatie’.  

 

We gebruiken uw gegevens alleen voor duidelijke doelen. 

Het belangrijkste doel is het uitvoeren van de activiteiten van ons KBO en het regelen ervan. Zonder 

uw geboortedatum kunnen we geen subsidie aanvragen, zonder uw adres kunnen we geen nieuwsbrief 

verspreiden, zonder uw contactgegevens kunnen we u niet indelen bij een activiteitengroep, zonder uw 

bankrekening kunnen we geen lidmaatschapsgelden regelen en zonder persoonsgegevens kunnen we 

geen hulp bieden op terreinen waar we het nu wel doen. 

 

Uw gegevens delen we niet met anderen. 

We geven uw gegevens niet aan derden. We gebruiken de gegevens alleen maar als het nodig is voor 

het runnen van de organisatie van de eigen vereniging of uitvoering van de activiteiten. Hetzelfde geldt 

voor beeldmateriaal dat we voor de communicatie gebruiken. 

 

U kunt uw persoonsgegevens controleren en aanpassen. 

U heeft daartoe rechten. U kunt via het secretariaat uw belangrijkste persoonsgegevens inzien. Deze 

zijn voor u beschikbaar. In gevallen dat u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn 

vastgelegd, kunnen we deze gegevens verwijderen. 

 

We zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens. 

Alleen voor de leidinggevende bestuursleden en coördinatoren van activiteiten zijn uw gegevens 

inzichtelijk, en dan alleen deze die voor die activiteit noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld de verspreider van 

de nieuwsbrief heeft alleen adressen, de penningmeester uw naam, lidnummer, adres en 

bankgegevens en de coördinator van een groep de namen en contactgegevens van de eigen 

groepsleden. Wij ontwikkelen een werkwijze bij onze medewerkers die het niet mogelijk maakt lijsten 

in te zien van (e-mail)adressen. Hiervan worden afgeweken als u hiertoe toestemming gaf.  

 

Toezien op naleving van de afspraken. 

De secretaris van KBO-Goirle heeft een coördinerende rol met betrekking tot de bescherming van de 

privacy van leden. Hij ziet toe dat medewerkers ernaar handelen en zorgt voor bijsturing indien 

noodzakelijk. Op deze wijze organiseren wij dat de bescherming van persoonsgegeven bij KBO-Goirle 

goed geregeld is, niet alleen nu maar ook in de toekomst. 

 

~ Het secretariaat ~ 

 

 

 

http://www.kbo-goirle.nl/
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DE GESPREKSGROEP LEVENSBESCHOUWING START 14 NOVEMBER 

 

Eerder dit seizoen informeerden 

we u over de gesprekken bij de 

groep Levensbeschouwing die 

plaatsvinden in De Wildakker.  

Voor dit seizoen is de eerste 

bijeenkomst gepland op woensdag 

14 november. Voor de begintijden van de 

groepsgesprekken informeer bij André Muller, 

telefonisch bereikbaar op 06-51539827.  

In het voorjaar vinden de gesprekken 

vervolgens maandelijks plaats en informeren 

wij u dan over de data ervan. 

Tijdens de bijeenkomsten vertellen deelnemers 

over, of luisteren ze naar elkaar over hun 

beleving van identiteit en zingeving. Door dit te 

doen kunnen ze zich sterker daarin voelen en 

ontdekken ze dat ze niet de enige zijn in de 

sterk veranderende samenleving, waar het ook 

voor senioren niet altijd in alle omstandigheden 

makkelijk is om te leven. 

De middag kan ook gericht zijn om als 

“lotgenoten” ervaringen te delen om elkaar 

helpen. Juist dat delen werkt vaak ook als 

draaglijk maken ervan.  
 
Als u zich wilt aansluiten bij deze groep vraag 

om informatie  bij Frans Pasmans, 013-

5345049 of André Muller 06-51539827. 

 
 
KERSTVIERING 2018 
 
Op donderdag, 20 december 2018 houden wij onze Kerstviering in de 

Foyer van het Jan van Besouwhuis. 2017 was een groot succes en wij 

hopen dit succes op zijn minst te evenaren.   

Dit jaar zal Zanggroep ’t  Kumt Vaneiges uit Berlicum voor de muzikale 

omlijsting zorgen. Het programma zullen we in de Nieuwsbrief van 

december bekendmaken. U bent uiteraard weer van harte welkom. 

Noteer in uw agenda!!! 

 

 

 
BERICHT VAN SB-RIEL :  GEWIJZIGDE BESTEMMING MUSEUM PLUS BUS … 
 
 SB-Riel gaat naar Kröller-Müller Museum in het  Nationaal Park De Hoge Veluwe op vrijdag 14 

december 2018.  

In de Nieuwsbrief oktober 2018 informeerden wij u dat wij met de Museum Plus bus een bezoek 

zouden brengen aan het Instituut Beeld & Geluid in Hilversum. 

Op het allerlaatste moment – toen de Nieuwsbrief van oktober al was gedrukt - liet de organisatie 

van de Museum Plus Bus ons weten dat de locatie is gewijzigd; we gaan dus NIET naar Hilversum. 
 
Het dagprogramma naar het Kröller-Müller Museum is als volgt    

08.45 uur   aankomst bij opstapplaats De Leybron, Dorpsplein in Riel  

09.15 uur    vertrek opstapplaats  

11.00 uur    aankomst Kröller-Müller Museum 

11.30 uur    ontvangst met koffie/thee 

12.00 uur    rondleiding 

13.15 uur  lunch  -  gebruiken we gezamenlijk  

14.15 uur    gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 

14.45 uur  vertrek uit Kröller-Müller Museum 

15.15 uur    vertrek bus 

17.00 uur    aankomst Riel 
 

De kosten zijn gelijk – dus  € 11,50 per persoon voor de geboekte lunch. 
 

Had u zich aangemeld om mee te gaan naar Hilversum en wilt u mee naar Kröller-

Müller -  dan hoeft u geen verdere actie te nemen.   

Als u zich had aangemeld – maar niet mee wilt naar Kröller-Müller – stuur dan een 

mailtje naar Carool Kennes, met uiteraard vermelding van uw naam en uw rekening-

nummer; wij zorgen dat uw betaling wordt teruggestort.  
  
Omdat het maximum aantal deelnemers al heeft ingeschreven is het helaas niet meer mogelijk om 

in te schrijven!! 
 
Hebt u nog vragen? – neem dan contact op met Carool Kennes, tel. 06-51429958 of per mail via 

c.kennes@home.nl . 

https://www.pexels.com/photo/cold-snow-holiday-winter-40541/
mailto:c.kennes@home.nl
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WE HELPEN; DE KRACHT VAN ELKAAR 
 

WeHelpen is een website waarop mensen hulp 

kunnen aanbieden en vragen. 

Dit varieert van bijvoorbeeld de hond uitlaten tot 

boodschappen doen of het snoeien van 

de heg tot een ritje naar het ziekenhuis. 

Tienduizenden mensen in Nederland hebben zich 

al aangesloten. Ook de gemeente Goirle is lid 

van de Coöperatie WeHelpen. 
 
WeHelpen maakt helpen en hulp organiseren een 

stuk eenvoudiger. De website is gratis en door 

iedereen te gebruiken. Met WeHelpen kun je je 

hulpvraag plaatsen en/of kiezen welke hulpvraag bij je past en wanneer het je uitkomt. Het resultaat: 

een goed gevoel omdat je de dag van iemand anders wat mooier hebt gemaakt! 

Je kunt zelf direct een account aanmaken op de website www.wehelpen.nl/Goirle-Riel. Vind je het 

aanmaken van een account te spannend of te moeilijk? Kom dan donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

naar de WeHelpen-Ontmoetingsplek in de bieb in Goirle. 

Het WeHelpen-team helpt je met je vraag, aanbod en de website. En je kunt er afspreken voor een 

(eerste) ontmoeting. We zijn bereikbaar via email wehelpengoirle@gmail.com, telefoon 013-5349191 

en Facebook https://www.facebook.com/wehelpengoirleriel/ 

We staan voor je klaar. 

 

 

 

 
DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE … 
 
Inloop is op maandagmiddag 3 december van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen 

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

 

 

 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 12, DECEMBER 2018 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 

3 december 2018 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 21 november 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 1 december staat deze te 

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

 

 

 

 
 
 NIEUWE LEDEN 

 
AFGELOPEN MAAND HEBBEN WE 3 
NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN. 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM. 

 
 

 OVERLEDENEN 
 

WIJ HEBBEN DEZE MAAND 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 FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES. 

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

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX, 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
 

http://www.wehelpen.nl/Goirle-Riel
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