
31-12-2018 /CG                                                                                                                      Pagina 1 van 6  

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 

JAARGANG 18 NR. 1 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste leden van KBO-Goirle, 
 
Het jaar 2018 ligt achter ons en heeft zijn goede en positieve kanten gehad maar 

ook negatieve en trieste momenten gekend. 

De wekelijkse activiteiten op de maandag tot en met vrijdag werden goed bezocht 

en liepen organisatorisch voor ons als bestuur naar tevredenheid. Alles kan beter 

dat moge duidelijk zijn en we streven ernaar om de lat steeds wat hoger te leggen 

maar dat kost energie in mankracht en natuurlijk geld. En met name de laatste 

twee elementen, geld en mankracht spelen ook bij onze vereniging een zeer 

belangrijke rol.  

Onze insteek is en blijft dat alles wat we organiseren betaalbaar moet zijn voor de 

deelnemers en dat we onze inkomsten, zijnde de contributie van onze leden en 

wat subsidie vanuit de gemeente en KBO-Den Bosch, zo eerlijk mogelijk moeten 

verdelen over onze activiteiten. 

Voor het jaar 2018 is dat aardig gelukt en de jaarbegroting voor 2019 begint ook 

vorm te krijgen. Als in de komende maand maart de ALV daar mee instemt - en 

onze penningmeester houdt zoals gewoonlijk de vinger aan de pols - dan komt het 

jaar 2019 financieel ook weer goed uit de verf. 

Door het trieste wegvallen van een belangrijke pijler van onze organisatie in 

november, werd het proces van taakverdeling van de bestuurders bespoedigd en 

een verhoogd prioriteit gegeven. 
 
We streven naar meer verantwoordelijkheden bij onze coördinatoren in het veld, 

de mensen die daadwerkelijk leiding geven aan een van onze 32 activiteiten, 

waarbij wij als bestuurders toezien op beleid en sturing. 

Daar ontwikkelen we een aantal handvatten voor zoals een meerjaren beleidsplan, 

een onderbouwde detailbegroting en periodieke terugkoppeling naar de 

beleidsmakers zodat sturing mogelijk wordt. 

Momenteel wordt achter de schermen hard aan deze onderdelen gewerkt en zo 

hopen wij als bestuur dat we in maart bij de Algemene Ledenvergadering een 

werkbaar concept kunnen presenteren. Ook de broodnodige uitbreiding van het 

bestuur gaat vaste vormen aannemen en ik hoop dat we in dezelfde 

ledenvergadering een akkoord krijgen op de door ons aangebrachte nieuwe 

bestuurders. 
 
We zijn met nieuwe activiteiten bezig die we onze leden gaan aanbieden, we gaan 

meer aandacht besteden aan het werven van nieuwe leden, we gaan ons speciaal 

focussen op nieuwe jongere leden die andere zienswijze in  kunnen brengen etc. 
 
Onze contacten met de organisaties waar we mee samenwerken zijn goed en 

geeft ons meer dan voldoende stof die we kunnen gebruiken in onze eigen 

organisatie om tot een hoger plan te komen. 

Jullie zien en horen het: voldoende ambitie en de wil om het goed te doen is er, 

en nu in 2019 de uitvoering. 
 
Wij zetten ons ervoor in en nu niet klagen als er iets niet loopt 

zoals je vind dat het moet, maar meedenken en doen, daar worden 

we met z’n allen sterk van. 
 
Namens het bestuur wens ik eenieder een vooral gezond en fijn 

2019, niet alleen voor jezelf maar voor iedereen om je heen en ik 

hoop dat je het geweldig naar je zin hebt binnen ons KBO ! 
 
Toine van de Sande, 

Voorzitter 
   

      SECRETARIAAT: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a Eikenlaan 8 

      5051 ZT Goirle 
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SAMEN UIT DINEREN 
 

Op woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019 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 14 januari 2019 t/m vrijdag 18 januari 2019, door (bij 

voorkeur) te mailen of te bellen naar: 
 
 voor de donderdagavond 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,  telefoonnummer en  lidmaatschapsnummer van u 

en van degene voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees, 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. tijdig TELEFONISCH af.  
 

 
 
VERVOLG KBO KUNSTCURSUSSEN 
 
In het nieuwe jaar gaan we weer door met de KBO kunstcursussen. De eerstvolgende is gepland in 

januari-februari, serie 8 is nu aan de beurt. 
 

De vier bijeenkomsten dragen de titels: 
 

 Begin 20ste eeuw: een explosie van nieuwe vormen in de kunst 

 Symboliek in de kunst 

 Bertha, Magda, Elvira en de anderen …  

(over kunstwerken waarin een vrouw de hoofdrol speelt) 

 Een rondje kunst door Europa … 

(met schilderijen, beelden, gedichten, muziek en vormgeving uit acht Europese landen) 
 

Data:  donderdag 24 en 31 januari, 7 en 14 februari 2019 

Tijd:  10.00 - 12.00 uur 

Plaats:  CC Jan van Besouw, lokaal 1.018 

Kosten: 11 euro p.p. voor de vier bijeenkomsten, exclusief koffie/thee  
 
Aanmelding: bij Jacques Heeren, tel. 013-5341030 of email: jhlbs8@gmail.com ` 

 

 

CREATIEF HET NIEUWE JAAR BEGINNEN   Kennismaken met de activiteiten van Atelier’78 
 
Kennismaken met Atelier’78 kun je op twee manieren: 

Deelnemen aan een korte kennismakingscursus van 4 bijeenkomsten of 4 lessen volgen bij een 

bestaande groep. 

In de loop van het jaar starten speciale korte cursussen waarin u kennis kunt maken met verschillende 

activiteiten.  

Kosten €60,- leden van de KBO krijgen een korting van €10,- en betalen dus slechts € 50,-. 
 
Overzicht kennismakingscursus voorjaar 2019 

Keramiek:   werken met klei Paul Kollau donderdagmorgen 7,14,21 en 28 februari 

Textiel/ weven:  Joop Aalbers woensdagmorgen 6,13,20 en 27 februari 

Model tekenen:  Toon v. Gisbergen dinsdagavond 15,22,29 januari en 5 februari 

Tekenen schilderen:  Els Crawfurd vrijdagmiddag 11,18,25 januari en 1 februari 

Tekenen schilderen:  Els Crawfurd vrijdagmiddag  8,15,22 februari en 1 maart 

Tekenen schilderen:  Lucy Aerts woensdagmorgen 16,23,30 januari en 6 februari 

Beeldhouwen:  Frank van der Loo, maandagavond, data in overleg. 

    Harm Timmermans, dinsdag of woensdagavond, data in overleg. 

Voor meer informatie en aanmelding zie atelier78@home.nl of bel met het secretariaat 013-5347687.  
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DE KUNSTKRING: LEZING OVER MAURITS ESCHER 

 

Heeft  u in Het Paleis in 

Den Haag of wellicht vorig 

jaar in het Fries Museum 

in Leeuwarden de 

tentoonstelling gezien van 

zijn werk en smaakt dit 

naar meer? 
 
Als eerste activiteit in 

2019 organiseren wij op  

7 februari een lezing over 

Maurits Escher. 

De lezing wordt gegeven in het CC Jan van 

Besouw door Carla van Bree. 

Carla studeerde aan de kunstacademie van 

Tilburg en aan de universiteit van Utrecht. 

Zij geeft cursussen en lezingen aan 

volksuniversiteiten en verenigingen, zoals het 

KVG, NVVH, 't Nut, Probus en PVGE. 

Haar vaste “standplaats” is museum De Pont, in 

Tilburg, waar ze werkt als rondleider. 
 
Over haar lezing met de titel: De onmogelijke 

werelden van Maurits Escher, schrijft zij het 

volgende :  

Wie kent Maurits Escher (1898-1972)  niet? 

Vrijwel iedereen heeft zijn onmogelijke figuren 

gezien. Maar wie heeft echt goed gekeken? 

Tijdens deze lezing doorlopen we zijn carrière: 

startend met de vroege houtsneden van, de 

opleiding in Haarlem en de vele gesneden en 

lithografische landschappen in Zuid-Italië en 

Rome, naar de fantasievoorstellingen vol 

herhalingen, metamorfosen en kringlopen. 

We duiken in zijn voorstellingen en gaan héél 

goed kijken. Een feest van herkenning én van 

verrassingen. 
 
De leden van de Kunstkring zullen in de loop 

van januari de persoonlijke uitnodiging voor 

deze lezing ontvangen. 
 
Mocht u iets meer willen weten over de 

Kunstkring, neem dan contact op met Albert 

Wilbrink, telefoon 06-40581562, e-mail  

albert.wilbrink@home.nl  
 
Om lid te zijn, is kennis hebben van Kunst niet 

noodzakelijk, interesse volstaat. 

Uiteraard moet u wel lid zijn van KBO-Goirle. 

 
 
 

De werkgroep van de Kunstkring wenst alle leden van KBO-Goirle en in het  

bijzonder de leden van de Kunstkring een gelukkig en gezond 2019 toe. 
 
 
 
VOORAANKONDIGING:  MUSEUMBEZOEK NOORDBRABANTS MUSEUM IN DEN BOSCH 
 
 

Bent u van plan de expositie “de wilde jaren” van Jan Sluijters te bezoeken ? 

Het Noordbrabants Museum toont in deze expositie zijn vroege werk. In zijn 

vroege periode trok Sluijters zich nergens wat van aan. Hij experimenteerde 

onstuimig met de nieuwe stromingen in de schilderkunst de elkaar toen in hoog 

tempo opvolgden. 

De expositie laat zien hoe hij zich met veel energie op het schilderen stortte en al 

die nieuwe invloeden met veel elan in zijn kleurrijke doeken wist te verwerken. 
 
De Kunstkring organiseert in maart een museumbezoek, zodat u begeleid door 

een gids zijn werken kunt bewonderen. Meer gegevens volgen in de komende 

Nieuwsbrief. 

Vanzelfsprekend krijgen de leden van de Kunstkring tijdig een persoonlijke 

uitnodiging voor deze activiteit. Overigens, de expositie is te zien tot en met 7 april. 
 
Wilt u iets meer weten over de Kunstkring?  Kijk dan eens op de site van KBO-Goirle www.kbo-goirle.nl  

 

 

 

 
 
DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE … 
 

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 4 februari van 14.00 - 16.00 uur. 

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

apparatuur mee. 
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KENNISKRING LEZING: “LEEFSTIJL ALS MEDICIJN“ 
 

Naarmate we ouder worden 

gaat er steeds meer in ons lijf 

haperen. Veel (ouderdoms) 

kwalen zijn goed te bestrijden 

met een gezonde leefstijl, 

maar veel vaker dan nodig is 

grijpen we naar pillen.  
 
Te hoge bloeddruk? Pillen voor 

de bloeddruk. Te hoog 

cholesterol? Pillen om het cholesterol te 

verlagen. Te hoge bloedsuikers? Pillen om de 

suikers weer in het gareel te krijgen. Het zijn 

medicijnen die de symptomen onderdrukken 

maar het onderliggende probleem niet 

aanpakken. In zijn voordracht helpt arts en 

verouderingswetenschapper David van 

Bodegom ons om te ‘ontpillen’. Hoe hou je zelf 

je botten sterk, je maagzuur in bedwang en je 

darmen gezond? Slaap je beter als je meer 

sport? Kun je je hersenen trainen? Wat kun je 

doen om erectiestoornissen te voorkomen? Leer 

je lijf beter begrijpen en zonder medicijnen en 

met aanpassing van je leefstijl langer gezond te 

blijven. David van Bodegom (1978) is arts, 

historicus en schrijver. Hij is als 

verouderingswetenschapper verbonden aan de 

Leyden Academy, een kennisinstituut op het 

gebied van vitaliteit en veroudering en is 

universitair docent bij het LUMC. 
 
Tijdens zijn promotieonderzoek in Ghana 

ontdekte hij dat mensen in een oorspronkelijke 

omgeving vitaler oud worden en hoe de 

omgeving hierbij een belangrijke rol speelt. Zijn 

ervaringen in Afrika verwerkte hij in zijn roman 

‘Nood breekt wet’. 

In 2015 verscheen de bestseller ‘Oud worden in 

de praktijk‘, waarin hij samen met de 

hoogleraar Rudi Westendorp uiteenzet hoe onze 

moderne omgeving ons ongezond oud maakt en 

wat je eraan kunt doen. In 2018 verscheen zijn 

boek ‘Ontpillen’, waarin hij laat zien hoe veel 

ouderdomsklachten kunnen worden opgelost 

met kleine aanpassingen in je dagelijkse 

routine. Nieuwsgierig geworden? Op 

www.davidvanbodegom.nl vind je meer 

achtergrondinformatie en je kunt het eerste 

hoofdstuk van ‘Ontpillen’ gratis lezen ter 

introductie. 
 

Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via het e-mailadres van de Kenniskring: 

kbo.kenniskring@gmail.com 
 

Datum:  Maandag 21 januari 2019 || 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 !) 
 

 

 
(NEP)NIEUWS, KIJKEN ACHTER DE FEITEN … 
 
Op maandag 17 december 2018 hield KBO-Kenniskring een lezing over ‘wat is het verschil tussen écht 

nieuws en nepnieuws’. Over deze interessante lezing, gepresenteerd door Frits van Exter, heeft de 

Kenniskring een nabeschouwing geschreven. U kunt deze lezen op onze website www.kbo-goirle.nl  

 

 

 

KBO-GOIRLE YOGA 2DE PERIODE 2019    Aan onze Yoga Deelnemers, 
 
Op uw yoga schema 2018 -2019 staat aangegeven dat de 2de Yoga periode ingaat 

op 5 februari en eindigd op 25 juni 2019, dit zijn 20 lessen. 

Wilt u blijven deelnemen aan onze yoga lessen dan zien wij uw betaling van  

€ 70,00 graag tegemoet uiterlijk 22 januari 2019, t.g.v. KBO-Goirle, bankrekening  

NL 21 RABO 0116 8051 37  onder vermelding van Yoga periode 2. 

Als er nog vragen zijn, bel of email Conny Gravers op 06-51908084, kbogoirle@gmail.com. 

 
 
HERHAALDE OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN, OOK RESERVES, VOOR DE RAAD VAN ELF VAN  

KBO-GOIRLE VAN 1 T/M 5 MAART 2019 
 
De vorige oproep heeft twee nieuwe leden opgeleverd. Wij willen er eigenlijk nog een of 

twee bij om reserves te hebben. Wij doen daarom nogmaals 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. Onze eerste volgende samenkomst is op 31 januari 2019.  

Kom eens kijken. Vragen staat vrij.  Wij zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur aanwezig.   

Je kan je ook opgeven bij Wil Kap, telefoon 013-5345025. 
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SENIOREN EXPO TE VELDHOVEN 
 
Van 15 t/m 20 januari 2019 || Elke dag open van 10.00 - 17.00 uur.    

De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor de 50-plusser met ruim 100 stands. U vindt er 

alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. De Senioren 

Expo is alles voor de 50-plusser onder één dak. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u 

in een sfeervolle ambiance genieten van optredens van diversen bands, orkesten, koren en artiesten. 

Als KBO lid betaal u slechts € 6,- op vertoon van uw leden-pas. 

Koop online uw entreeticket voor de Senioren Expo en vermijd de lange wachtrijen voor de kassa. 

Zie https://seniorenexpo.nl/tickets/  

Uiteraard is het ook mogelijk uw entreeticket aan de kassa te kopen!  

    

 

BERICHT VAN DE DEEL:   de Deel Dagquiz op 3 Februari 2019   
 
 In 2017 werd in Goirle de eerste dorpsquiz gehouden, er deden maar liefst 70 teams mee. Op 

zaterdag 25 november werd er om 19.30 een vragenboek opgehaald, de teams zochten de 

antwoorden om vervolgens voor 23.30 uur het boek weer in te leveren. Het werd een race tegen 

de klok, een gezellige avond en het is alle teams gelukt de antwoorden in te leveren. 
 

Hieruit is het idee ontstaan een quiz voor de bezoekers, gebruikers en vrijwilligers van de Deel en 

de Wildacker te organiseren. Met een zelf samengesteld team deelnemen aan de quiz, een 

gezellige middag, een wedstrijd tussen verschillende teams met een mooie prijs voor het winnende 

team.   

Er zijn verschillende categorieën: Sport, Ambachten, Beeld en Geluid, Goolse Weetjes, Hoofkrakers 

en Natuur. 

Iedereen kan een team vormen en deelnemen, dit kan vanuit een vereniging, vrijwilligers of 

bezoekers Het team mag ook aangevuld worden met familie of vrienden. Vorm een team, ga de 

uitdaging aan, zoek samen naar antwoorden! 
 
Inschrijven kan via een inschrijvingsformulier bij de Deel en de Wildacker of 

inschrijving via mail: dedeel@sccgoirle.nl of dewildacker@sccgoirle.nl onder vermelding van 

deelname De Deel Dagquiz. Vermeld ook de naam van het team en de naam en telefoonnummer 

van de teamcaptain. 
 
Op zondagmiddag 3 februari 2019 wordt u vanaf 13.00 uur verwacht in de Deel. 

De deelnemende teams krijgen een quizboek vanaf 13.30 uur en kunnen van start. 

Om 15.30 uur worden door alle teams de quizvragen/antwoorden ingeleverd, deze wordt meteen 

nagekeken door een aantal vrijwilligers.  

In afwachting van de uitslag worden  de  vragen en antwoorden getoond aan de deelnemers via 

een beamer in de zaal. De winnaars worden bekend gemaakt en ontvangen hun prijs. 

BETALING  VAN UW LIDMAATSCHAP 
CONTRIBUTIE 2019 
 
De contributie voor het jaar 2019 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. Leden 

die (nog) geen automatische incasso 

hebben afgegeven, ontvangen een 

schrijven met verzoek tot betaling. 

=== 

We willen u er aan herinneren dat leden 

van KBO-Goirle en SB-Riel aan elkaars 

activiteiten kunnen deelnemen, tegen 

dezelfde kosten die de eigen leden ook 
moeten betalen.  

UW KBO LIDMAATSCHAP GEGEVENS 
ACTUEEL HOUDEN 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor het 

tijdig doorgeven van een verandering of 

aanvulling van uw persoonsgegevens; 

zoals een adreswijziging, e-mail adres, en 

of telefoonnummer.  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.  Voor uw vragen omtrent 

het lidmaatschap van KBO-Goirle of 

melding maken van het overlijden van 

uw naaste, neem contact op met  Mw. 

Toos Derix van onze Ledenadministratie 

via tel. 013-5343209 en e-mail 
kbogoirleleden@gmail.com. 

https://seniorenexpo.nl/tickets/
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LOSSE BIJLAGE : ACTIVITEITEN-AGENDA 2019  

 

~bewaar exemplaar~ 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 2, FEBRUARI 2019 
 
De nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt vanaf 

4 februari 2019 bezorgd. * 

Kopij kunt u aanleveren uiterlijk 23 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 versie:  Vanaf  2 februari  2019 staat deze te 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWE LEDEN 

 
IN DECEMBER HEBBEN  
WE 12  NIEUWE LEDEN MOGEN 
INSCHRIJVEN. 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM. 

 
 

 OVERLEDENEN 
 

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN: 
 
DHR. W. CRIENS 
F. VAN DER VELDEN 

 
WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES. 

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

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX, 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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