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SAMEN UIT DINEREN
   
Op dinsdag 26 en woensdag 27 november 2019 gaan 

we dineren bij Brownies & Downies, op de Hovel in Goirle. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom 
en het diner wordt geserveerd vanaf 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 11 t/m vrijdag 15 november 2019, 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.   

KENNISKRING : LEZING ENERGIETRANSITIE, EEN GROENE ILLUSIE?

Op maandagmiddag 18 november 2019 geeft Maarten van Andel een lezing voor 
de kenniskring van de KBO. In deze lezing over energietransitie wordt uitgelegd 
waar kansen liggen en waar niet.

We hebben een klimaatakkoord, maar de energietransitie wordt beheerst door 
opportunistische politici en ondernemers. Hoog tijd om feiten van fictie te 
onderscheiden en na te gaan of elektrische auto’s en aardgasloze huizen wel echt 
bijdragen aan CO2 reductie.

Elke energieoptie, van steenkool tot biomassa, heeft voor- en nadelen. Het vergt 
natuurwetenschappelijk inzicht om deze in kaart te brengen en verstandige keuzes 
voor de toekomst te maken. Verder verdient de belangrijkste invloedsfactor, ons 

gedrag, veel meer aandacht!

Maarten van Andel studeerde scheikunde, werkte 32 jaar in het hightech bedrijfsleven en is momenteel
directeur bij Fontys Hogescholen. Als auteur van ‘De Groene Illusie’ zet hij feiten en fictie van 
duurzame energie overzichtelijk op een rijtje, en legt hij uit hoe wijzelf het beste kunnen bijdragen aan
de klimaatdoelstellingen. 

Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via het e-mailadres kbo.kenniskring@gmail.com

Datum: Maandag 18 november 2019 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Plaats: CC Jan van Besouw, ruimte 1.010
Kosten: 6 euro, inclusief een kopje koffie / thee  [ Betalen bij binnenkomst, graag gepast ! ]
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CARNAVAL 2020 … OPROEP VOOR LEDEN !!

Op 14 november 2019 komt ’s-morgens de voorlopige Raad van Elf van KBO- 
Goirle bijeen. Tijdens de bijeenkomst worden de Prins/Prinses van de Raad door 
de leden gekozen.
We kunnen nog nieuwe Raadsleden gebruiken. Man en/of vrouw. Ben je 
nieuwsgierig schroom niet!! Sluit je aan bij deze gezellige Raad. Heb je vragen ?
Bel met Wil Kap telefoon 5345025 of Koos Hensing telefoon 5345123, e-mailadres
koos.hensing@gmail.com. We nodigen je dan graag uit om onze bijeenkomst bij 
te wonen. 

VOORAANKONDIGING KERSTVIERING

Op Donderdagmiddag 19 december is het zover. KBO-Goirle nodigt u uit om in de foyer van CCJvB 
samen gezellig Kerst te komen vieren. De werkgroep heeft wederom gezorgd voor een sfeervolle 
invulling. Noteer de datum van 19 december alvast in uw agenda. U koopt uw toegangskaart op de dag
zelf, bij binnenkomt. Meer informatie over de kerstviering leest u in de volgende nieuwsbrief.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 2 december van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)
apparatuur mee.

DE KUNSTKRING : LEZING REMBRANDT VAN RIJN

2019 is het Rembrandtjaar, je kunt er niet omheen. Het 350ste sterfjaar 
van de meester van licht en donker wordt groots herdacht. U ziet artikelen 
in tijdschriften en kranten en programma's op TV over deze molenaarszoon
uit Leiden. Ook de Kunstkring draagt hieraan haar steentje bij.

Op 12 december organiseren wij een lezing over deze meester in de 
kapel van het het CC Jan van Besouw. Deze lezing wordt gegeven door 
Carla van Bree.

Carla studeerde aan de kunstacademie van Tilburg en aan de universiteit 
van Utrecht. Haar vaste “standplaats” is museum De Pont, in Tilburg, waar

ze werkt als rondleider. Over haar lezing schrijft zij onder meer:

“We bespreken zijn veelzijdige oeuvre: zijn schilderijen, tekeningen, de portretten, zelfportretten en 
historische voorstellingen. De intieme portretten van Saskia en Hendrickje naast het bijbelse drama 
van het offer van Abraham. De prestigieuze groepsportretten van het Amsterdamse chirurgijnsgilde, de
kloveniers en de staalmeesters van het lakengilde, maar ook het debacle van de decoratie van het 
Amsterdamse stadhuis. Van Tobit en Anna met het bokje tot het Joodse bruidje. Van de Leidse 
fijnschilderkunst tot de tovenaar die met klodders verf en hele wereld suggereerde”. 

De leden van de Kunstkring zullen binnenkort de persoonlijke uitnodiging voor deze lezing ontvangen. 
Ook geïnteresseerden en introducees zijn bij deze lezing van harte welkom.

Mocht u deze lezing willen bijwonen, neem dan contact op met Albert Wilbrink, telefoon 06-40581562, 
e-mail albert.wilbrink@home.nl.
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HERINNERING   :   UITNODIGING EN INSCHRIJVEN MEERDAAGSE REIS 2020
5-DAAGSE “ALLES INCLUSIEF” REIS NAAR RIJS, IN HET FRIESE GAASTERLAND.

VAN MAANDAG 25 MEI T/M VRIJDAG 29 MEI 2020 

H  otel Gaasterland 
We verblijven in Hotel Gaasterland, Het excursieprogramma is totaal vernieuwd; we hebben o.m. een 
rondvaart op de Friese Meren, bezoeken Giethoorn, het Jopie Huismanmuseum en Harlinger 
Aardewerk. Onze verblijfplaats Rijs ligt aan de rand van het majestueuze Rijsterbos, vlakbij het 
IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is een prachtig klein plaatsje waar het elke dag van het 
jaar aangenaam vertoeven is. Lekker wandelen, fietsen (kunt u huren bij het hotel), steeds weer iets 
nieuws zien in een parkachtige omgeving, dennengeur en frisse lucht van “zee” opsnuiven. De 
verzorging is op basis van “alles inclusief” (logies, ontbijt, lunch/lunchpakketten, dinerbuffet en 
drankjes van 18.00-22.00 uur, de hele dag gratis koffie/thee in het voorste gedeelte van het hotel). De
kamers zijn voorzien van douche of bad met toilet, telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift.

Wijze van inschrijven
Wanneer u zich wilt inschrijven voor de Meerdaagse reis 2020 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 maandagochtend 11 november 2019 of dinsdagochtend 12 november 2019
in het CC Jan van Besouw. (dit om lange wachttijden te voorkomen).  U kunt tot uiterlijk 10 november 
a.s. bellen voor een afspraak. 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  en  Uw emailadres (als u dat heeft) 
 Contactadres + telefoonnummer van ’n thuisblijver en  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. U dient wel geheel zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen lopen. 
Helaas is het gebruik/meenemen van een rolstoel / scootmobiel niet mogelijk. 

Kosten van deze reis
€ 467,50 per persoon  (1 pers. Kamer)   |  € 417,50 per persoon (2 pers. kamer) 

– Hannie van de Wal en Jol van Doremalen-van Loon  –  KBO Meerdaagse Reis 2020 -

=======================================================================

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 12, DECEMBER 2019

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS
vanaf 2 december bij u bezorgd.

 En vanaf 30 november kunt u bladeren in de digitale
versie op onze website www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 20 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.
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 NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE
9 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM

 OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN:

MEVR. M.J.L. VAN DE BOGAART
DHR. R.J.M. VAN DEN BERG

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

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

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com
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