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SAMEN UIT DINEREN

Op dinsdag 21 en woensdag 22 januari 2020 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 13 januari tot en met vrijdag 17 januari 
2020, 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  :   DIGITALE GELETTERDHEID, (OVER)LEVEN IN HET 
DIGITALE TIJDPERK

Op maandagmiddag 20 januari 2020 geeft Corno Vromans een lezing 
voor de Kenniskring van de KBO. In deze lezing over ‘digitale 
ontwikkeling’ wordt uitgelegd waar mogelijkheden liggen en waar niet.

In zijn presentatie zal hij ingaan op diverse ontwikkelingen zoals Artificial
Intelligence (kunstmatige intelligentie, b.v. kunnen robots ook ‘denken’ 
en ‘zelfstandig’ handelen), Internet of Things (situatie waarin door 
mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in
de minderheid zullen zijn op het internet). Studeren in het digitale 
tijdperk. 

Corno Vromans is 29 jaar werkzaam op de Universiteit van Tilburg. Hij 
heeft daar diverse functies gehad en is momenteel directeur van de 
divisie Library & IT Services.

Naast zijn opleidingen op het terrein van technische en bedrijfskundige informatica aan Nederlandse 
HBO-instellingen en de Universiteit van Tilburg heeft hij zich ontwikkeld op het gebied van strategie en 
ontwikkeling t.a.v. ‘artificial intelligence’ bij gerenommeerde instellingen in binnen- en buitenland.

* OPM. Voor deze lezing is het maximale aantal deelnemers inmiddels bereikt en u kunt zich hiervoor 
helaas niet meer aanmelden. 

WILT U OOK VOORAF INFORMATIE ONTVANGEN OVER ONZE ACTIVITEITEN? MELDT U DAN AAN ALS LID VAN DE 
KENNISKRING VIA KBO.KENNISKRING@GMAIL.COM  
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YOGA, BETALING 2DE PERIODE 2020    Aan onze huidige Yoga Deelnemers

Op uw yoga schema staat aangegeven dat de 2de Yoga periode ingaat op 
dinsdag 4 februari en eindigt op 30 juni 2020. 
Met geen les op 25 febr en 5 mei bestaat deze periode uit 20 lessen.

Wilt u blijven deelnemen aan onze yoga lessen, dan graag het bedrag van 
€ 70,00 uiterlijk 20 januari 2020 overmaken t.g.v. KBO-Goirle, bankrekening  
NL 21 RABO 0116 8051 37  onder vermelding van Yoga periode 2.

Hebt u vragen, bel of email het Secretariaat op 06-51908084, kbogoirle@gmail.com   .  

* OPM. ONZE YOGA GROEPEN ZIJN MAXIMAAL BEZET, ER WORDT EEN WACHTLIJST GEHANTEERD.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 3 februari 2020 van 14.00 - 16.00
uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)
apparatuur mee.

CREATIEF AAN DE SLAG BIJ ATELIER’78 IN 2020

Maak kennis met de activiteiten van Atelier’78 door deel te nemen aan een korte cursus van 4 bijeenkomsten. De 
kosten voor een kennismakingscursus zijn € 60,- Materiaalkosten + € 7,50. 
Leden van de KBO krijgen €10,- korting

 Overzicht kennismakingscursussen januari 2020 (4 lessen)

Keramiek : Heeft u nog nooit met klei gewerkt, dan is dit de kans om kennis te maken met dit materiaal en om de 
mogelijkheden van keramiek te ontdekken.
Loura van Amersfoort | donderdagavond 19.30-22.00 uur | 30 jan., 6, 13 en 20 febr. 

Textiel/weven : Maak kennis met verschillende weeftechnieken.
Joop Aalbers, Annemiek Loonen  | maandagavond 19.30-22.00 uur | 27 jan. 3 ,10 en 17 febr. 

Model en portret tekenen en schilderen : Kennismaken met model en portret tekenen en schilderen.
Toon v. Gisbergen | dinsdagavond 19.30-22.00 uur | 28 jan., 4, 11 en 18 febr.

Tekenen schilderen: Kennismaken met teken en schilder technieken. 
Lucy Aerts | woensdagmorgen 9.30-12.00 uur | 29 jan., 5, 12 en 19 febr.

Tekenen schilderen: Kennismaken met teken en schilder technieken.                                      
Els Crawfurd | vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur | 31 jan.,7 ,14 en 21 febr.  

Beeldhouwen : Je maakt kennis met ruimtelijk vormen door middel van beeldhouwen in steen, hout, klei.
Frank van der Loo | Maandagavond 19.30-22.00 uur | 27 jan. 3, 10 en 17 febr. 

Sieraden maken van papier : In deze cursus van 4 lessen leer je zelf sieraden maken met kralen van papier 
(paper jewelry) | Corry van Erve | dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur | 28 jan., 4, 11 en 18 febr.

Beeldende technieken met natuur rond je huis : Met behulp van monoprint, zeefdruk, ecoprint en eitempera 
ontstaan op klein formaat juweeltjes van composities en eigen gedachten.
Joop Aalberts, Joska Pouw | maandagmiddag 13.30-16.00 uur | 27 jan., 3, 10 en 17 febr.

 Korte cursussen Atelier’78

Perspectief tekenen (8 lessen, € 110,-) : Leren hoe je  perspectief kunt gebruiken om op het platte vlak diepte te 
tekenen. Dit is ook een mooie gelegenheid voor instromers om hun kennis van het perspectief tekenen weer eens 
op te frissen.
Thed Vervoort | donderdagmiddag 13.30-16.00uur | 30 jan., 6, 13 en 20 febr., 5, 12, 19 en 26 maart 

Beeld boetseren naar model (7 lessen (€ 100,-) : In 7 lessen onder begeleiding een beeld boetseren naar (een 
deel van het) model, zowel voor beginners als gevorderden. Beginners kunnen werken met klei en sluiten de 
cursus af met een gebakken beeld. Gevorderden kunnen werken met materiaal en afwerking naar keuze.
Harm Timmermans | Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur | 24 en 31 jan., 7,14 febr., 6, 13 en 20 maart

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WEBSITE WWW.ATELIER78.NL     OF BEL 013-5347687 
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KBO-GOIRLE, UW CONTRIBUTIE VOOR 2020

De contributie voor uw lidmaatschap 2020 is net als vorig jaar € 22,50 per persoon. Uw 
jaarlijkse bijdrage wordt in februari geïnd via automatische incasso. Leden die (nog) geen 
automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een schrijven met verzoek tot betaling.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 02, FEBRUARI 2020

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS 
vanaf 3 februari 2020 bij u bezorgd.

 Voor de digitale versie zie onze website
www.kbo-goirle.nl .

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 29 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.

LOSSE BIJLAGE : ACTIVITEITEN-AGENDA 2020

~bewaar exemplaar~
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  NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE 
GEEN NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

  OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDING ONTVANGEN:

MEVR. T.A.P. KOOLEN-V.D. SANDE

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN 
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES

       ------------------------------------------------
LEDENADMINISTRATIE

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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