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U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR ONZE KERSTVIERING OP 
DONDERDAG 19 DECEMBER IN DE FOYER VAN CC JAN VAN BESOUW
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Entree € 4,00 p/p
Betalen bij binnenkomst
Open vanaf 13.00 uur



 ONZE BESTUURSSAMENSTELLING EN DE OP HANDEN ZIJNDE WIJZIGINGEN
 
Zoals in elke organisatie zijn er op gezette tijden wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Dat heeft te 
maken met een aantal factoren zoals:

 Het op houden  van de statutair afgesproken zittingstermijn en het wel of niet willen verlengen 
door de functionaris in kwestie.

 Het wijzigen van het bestuurlijk inzicht in de organisatie waardoor de inhoud van functies 
omgezet moeten worden.

 Door persoonlijke situaties van zittende bestuurders die hem of haar doen besluiten het bestuur
te verlaten.

Deze situatie doet  zich nu voor in ons bestuur van de Goirlese afdeling van het KBO.
Het bestuur heeft een werkgroep samengesteld die zich de komende periode intensief bezig gaat 
houden met het op kracht houden c.q. brengen van het bestuur wat, gezien het werk wat dat met zich 
meebrengt, moet bestaan uit minimaal 7 tot 8 personen.
Het streven van het zittend bestuur is, dat bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in maart 
2020, de personen die als vervanger van de uittredende bestuursleden ter goedkeuring voorgesteld 
kunnen worden aan de vergadering.

Zonder verder nu in te gaan op details, treft u onderstaand aan een profielschets van de beoogde 
functionarissen.
Hebt u interesse en of wil u wat beter geïnformeerd worden over een functie voor wat betreft inhoud 
en of tijdsbesteding etc. neem gerust vrijblijvend contact op met onze voorzitter Toine van de Sande, 
op onze site kan u lezen hoe hij te bereiken is.

De beoogde profielen van de bestuurders:

Wij zoeken bestuursleden die

1. Betrokken zijn bij het sociaal maatschappelijk belang van de senioren in Goirle.
2. Kunnen opereren vanuit bestuurlijke deskundigheid, de deelbelangen van onze senioren kunnen

bevorderen en het voortbestaan van de vereniging kunnen borgen.
3. Dit alles vanuit een werkhouding die open, sociaal, vooruitziend, collegiaal en coöperatief is.

Penningmeester

Naast bovenstaande aspecten moet deze persoon verstand hebben van, affiniteit hebben met 
boekhouden en een goed financieel inzicht. Hij moet integer zijn, hulpvaardig zijn en in staat duidelijke
financiële kaders aan te geven en mee te denken in de procesgang. 

Secretaris

Wij zoeken iemand met secretariële ervaring, die binnen het bestuur de ingaande en uitgaande post 
beheert, vergaderingen secretarieel voorbereidt en uitwerkt en de bestuur afspraken mede bewaakt. 
Ook het opstellen van een jaarverslag behoort tot haar of zijn activiteit. Verder is zij  of hij coördinator 
van de vrijwilligers die zich bezig houden met de web-site, de nieuwsbrief en het bijhouden van het 
digitaal archief.

Voorzitter

Wij zijn op zoek naar een bestuurder die verbind,  anderen motiveert en ruimte geeft en waar nodig 
bijstuurt. Iemand die de beleidsontwikkelingen bewaakt en bijhoudt. Die de samenwerking binnen de 
organisatie bevordert en oog heeft voor het individu. Iemand die de contacten onderhoudt met 
instanties die werkbaar zijn binnen het sociaal domein en de belangen van de senioren op een 
positieve manier weet uit te dragen. Een boegbeeld zowel intern als extern.

Indien men interesse heeft in een van deze functies of een vervolg wil geven aan de eerste informatie 
van onze voorzitter, kan men zich per e-mail melden bij het secretariaat (kbogoirle@gmail.com). 
Hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk van onze commissie een uitnodiging voor een gesprek.

x-x-x
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SAMEN UIT DINEREN  :  “KERSTDINER” 

Op woensdag 18 en donderdag 19 december 2019 hebben we ons
jaarlijks “Kerstdiner”, wat we dit jaar houden bij BLAUW Eten en Drinken,
aan de Kloosterstraat 4 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 zich inschrijven vanaf maandag
9 t/m vrijdag 13 december 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 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.   

  3-D KAARTEN CLUB  :  WIJZIGING TIJD EN LOCATIE

  Door omstandigheden gaat de 3D kaartenclub met ingang van 6 januari 2020 naar de
  maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook de locatie veranderd. We gaan naar de Wildacker.

  Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Frances Hulsman tel. 013-5348488 of 06-33424442.

EVEN DE ZANGGROEP BOEREMOESKE VOORSTELLEN …

Zanggroep Boeremoeske is in 1984 ontstaan uit een groepje zangers die spontaan tijdens de carnavalsdagen 
optrad bij o.a. de Boerenbruiloft. De zanggroep is gevestigd in Eindhoven en zingt onder begeleiding van een 
accordeonist overwegend Brabantse liedjes. Zij treden op in een passend kostuum uit de jaren 1900-1920, het 
zogenaamde deftig boerenpak met Brabantse mutsen en poffers. De zanggroep zingt voor de ouderen 
aansprekende liedjes en vertelt tussendoor grapjes uit de jeugd van deze ouderen. Voor meer informatie zie 
www.boeremoeske.nl 
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KENNISKRING  :  STERK HUIS GOIRLE > EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN    

Op 16 december is de volgende activiteit van de Kenniskring: een bezoek aan 
Sterk Huis in Goirle, een unieke gelegenheid om eens een kijkje achter de 
schermen te nemen bij deze belangrijke zorginstelling in onze gemeente. 
Medewerkers van Sterk Huis vertellen over opvang, begeleiding en behandeling. 
Voor dit bezoek zijn 40 plaatsen beschikbaar. 

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Zij bieden hulp bij grote 
opvoeding- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot 
rust kunt komen en waar zij samen bouwen aan een veilig en zelfstandig leven 
voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Hun kennis van complexe 

problemen en kwetsbare situaties zetten zij in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het 
voorkomen van grote problemen. Daarom werken zij ook nauw samen met scholen. Zij geloven in een 
samenleving waarin iedereen wordt gezien, die mensen meer kansen biedt op een stabiel, veilig, 
zelfstandig en veerkrachtig leven.

U kunt zich voor deze activiteit aanmelden via ons e-mailadres: kbo.kenniskring@gmail.com

Datum: maandag 16 december 2019 van 14.00–16.00 uur             
Locatie: Rillaersebaan 75, 5053 DT Goirle
Vervoer: op eigen gelegenheid
Kosten: € 6,00 

KERSTMIS IN DE KUNST

Kerstmis, vieren van de geboorte van Jezus, feest van licht, nieuw 
leven, vrede, feest ook van verbondenheid, van warmte en gezelligheid.
Door de eeuwen heen hebben kunstenaars zich laten inspireren door de 
evangelieverhalen over de geboorte van Jezus: schilders, dichters, 
componisten, beeldhouwers, glazeniers …..

In deze mini-serie van twee bijeenkomsten bekijken we werken van 
schilders, afgewisseld met luisteren naar muziek, instrumentaal en 
gezongen. De diverse werken dateren van de 13e tot en met de 20e eeuw. 
Ze geven gedeeltes van het kerstverhaal weer, nu eens eenvoudig en 

sober dan weer uitbundig met veel elementen die in de fantasie van de schilder ontstaan zijn. Heel 
bijzonder zijn de 16e eeuwse werken waarin veel symbolen verwerkt zijn.

Aanmelden: Jacques Heeren, jhlbs8@gmail.com, tel: 013-5341030

Data en tijd: Dinsdag 10 en 17 december, 9.45-12.00 uur.
Plaats: CC Jan van Besouw, lokaal 1018.
Kosten: € 9,00, inclusief koffie/thee. (contant te voldoen bij de eerste bijeenkomst)
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WORDT ALS SENIOR DIGI-STERKER

KBO-Goirle richt zich al meerdere jaren op het verbeteren van digitale vaardigheden van senioren, 
zodat zij kunnen blijven meedoen in de maatschappij en niet achterblijven. Digitale ontwikkelingen 
gaan snel en helaas kan niet iedereen deze bijhouden. Er zijn veel ouderen die niet digitaal vaardig 
zijn. Vaardigheden die essentieel zijn voor iedereen om mee te kunnen doen, ze vergroten je wereld en
zelfredzaamheid. KBO-Goirle wil hier graag een bijdrage aan leveren en biedt u computerhulp aan huis!
Onze vrijwilligers nemen alle tijd voor u.
Maak kennis met onze hulp en ondersteuning. Meld u aan via kbogoirlevorming@gmail.com of bel ons 
op 0636141375 als u ons persoonlijk wilt spreken.
WIJ HELPEN U GRAAG.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 6 januari 2020 van 14.00 - 16.00
uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)
apparatuur mee.

CURSUS FILOSOFIE OVER "HET GOEDE LEVEN?"

Het goede leven stond al vroeg op de filosofische 
agenda. De oude Grieken hadden al allerlei 
ideeën over wat zo'n leven zou moeten inhouden.
Zo dacht Aristoteles bijvoorbeeld dat het goede 
leven was verbonden met deugden en het juist 
gebruik van de rede. 

Tijdens de Middeleeuwen, als het christendom een
centrale plaats inneemt binnen de samenleving, 
denkt men dat het goede leven pas komt na de 
dood, in het hiernamaals.
Tijdens de Verlichting ontstaan weer nieuwe 
opvattingen over het goede leven. Vanaf dan 
streeft men ernaar om het goede leven in het hier
en nu te realiseren. De ideeën van de Verlichting 
liggen aan de basis van de hedendaagse 
maatschappij. Een ander, voorheen onbekend 
fenomeen ontstaat dan ook: de vrije markt. 
De vrije markt neemt in de huidige maatschappij 
een bijzonder dominante plaats in en heeft ertoe 
geleid dat tegenwoordig alles tot geldhandel 
wordt gereduceerd. Wat betekent dat voor de 
samenleving? Wat zijn de gevolgen als allerlei 

maatschappelijke sectoren steeds meer in termen
van de markt worden uitgelegd?

De cursus begint met een overzicht van de 
verschillende historische opvattingen over "het 
goede leven". Daaruit blijkt dat elke opvatting 
over het goede leven verbonden is met de ideeën 
van een bepaalde groep mensen in een bepaalde 
historische periode. Dat betekent dat die ideeën 
ook weer kunnen veranderen. En op dat punt 
lijken we nu weer te zijn aangekomen. Alles wijst 
erop dat bepaalde ideeën en opvattingen die wij 
hebben over de vrije markt het goede leven niet 
dichterbij brengen maar juist in de weg staan. 
Daarom zijn sommige ideeën aan een revisie toe.

Deze cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en 
Lucy Roodbol. Beide docenten zijn afgestudeerd in
de filosofie aan de Universiteit van Tilburg en 
hebben ruime ervaring in het geven van 
cursussen. Voorkennis van de filosofie is voor 
deze cursus niet vereist. De kosten voor deze 
cursus bedragen 60 euro (voor 6 bijeenkomsten).

Contact: Ingrid Aarts : 06-812832 66 of Lucy Roodbol: 013-5346700

Tijd:    dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Data :    7 januari tot en met 11 februari 2020
Plaats:   CC Jan van Besouw in Goirle
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KERSTCONCERT

Op zondag 22 december om 14.30 uur wordt er een sfeervol kerstconcert 
gegeven door het Gemengd Koor Goirle en het Gemengd Koor Malkander uit 
Tilburg in de kerk St. Jan, Kerkstraat in Goirle. 

De drie solisten bij dit kerstconcert zijn sopraan Christina Karenovics, alt Emilie 
Wijers en de tenor Harald Quaaden. 
De begeleiding is in handen van organist Kazue Goto en het strijkorkest, 
bestaande uit studenten van AMPA Fontys Tilburg en jonge talenten uit Goirle en 
Tilburg. 
Gabrielka Clout heeft de muzikale leiding over beide koren en het orkest. 

Het programma ontvangt u bij binnenkomst. Kaartjes (€ 10,-) zijn verkrijgbaar via de koorleden of bij 
Ad van der Bruggen, Hoogstraat 123 Goirle, tel. 013-5342947 of 06–44251378; of een mailtje naar 
avanderbruggen@home.nl  of  k  aa  r  tverkoop.malkander@gmail.com     

INDIEN NOG BESCHIKBAAR, ZIJN ER KAARTJES TE KOOP BIJ DE INGANG VAN DE KERK.

SENIOREN EXPO, ECHT EEN DAGJE UIT … 14 T/M 19 JANUARI 2020

De Senioren Expo, NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven, 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.
De entreeprijs bedraagt slechts € 10,- per persoon. Bent u lid van KBO-Brabant, dan betaalt 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. https://seniorenexpo.nl/ . Uiteraard is het ook mogelijk uw 
entreeticket aan de kassa te kopen!  U GAAT OP EIGEN GELEGENHEID.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 01, JANUARI 2020

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS
vanaf 6 januari 2020 bij u bezorgd.

 En vanaf 4 januari kunt u bladeren in de digitale 
versie op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 25 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.
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 NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE
13 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDEN

ER ZIJN GEEN MELDINGEN 
BINNENGEKOMEN

----------------------------------------------------
LEDENADMINISTRATIE:

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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