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SAMEN UIT DINEREN

Op dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart 2020 gaan we
dineren bij BROWNIES en DOWNIES, op de Hovel 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: U kunt zich inschrijven vanaf maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart 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.

 KOERSBAL : Graag willen wij Mw Sjak van Gool hartelijk dank zeggen voor haar jarenlange inzet als
 coördinator van de wekelijkse activiteit Koersbal in de Guldenakker. Ze heeft aangegeven te willen stoppen
 wegens persoonlijke omstandigheden. 
 Contactpersoon is nu: Bestuurslid Hanny Schuurkes, 013-5341069, schuurkes@hccnet.nl 

KUNST IN DE PASSIETIJD

In de vier evangelies staan verhalen over het lijden en sterven van Jezus.
Deze verhalen inspireerden in het verleden en vandaag de dag nog, veel kunstenaars. Schilders, 
beeldhouwers, dichters, componisten, enzovoorts. Bekende voorbeelden zijn Het Laatste Avondmaal 
van Leonardo da Vinci en de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach.
Terwijl het kerkbezoek in onze tijd afneemt, kan geconstateerd worden dat de aandacht voor kerkelijke
kunst groeit. 
Tentoonstellingen met werken met een religieus thema trekken veel bezoekers. En wat te denken van 
uitvoeringen van The Passion of de Mattheus- en Johannes Passie van Johann Sebastian Bach? Ze zijn 
binnen de kortste keren volgeboekt.
Dit KBO kunstproject stelt kunstwerken rondom het thema ‘de Lijdensverhalen over Jezus’ centraal. 
We bekijken en bespreken een tiental reproducties van bekende en minder bekende fragmenten uit het
lijdensverhaal. 
Hierbij aansluitend luisteren we naar bijpassende muziek, onder andere uit de Mattheus- en Johannes 
Passie van J.S. Bach en uit het Stabat Mater van Pergolesi. Het project bestaat uit twee bijeenkomsten 
van elk ruim twee uur.

Data: Donderdag 12 en 19 maart 2020, van 9.45–12.00 uur
Plaats: Cultureel Centrum Jan van Besouw, lokaal 1018
Kosten: € 15,00 [inclusief koffie/thee]

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

 HERINNERING: Algemene ledenvergadering, donderdag 5 maart 2020, kapel CCJvB, open 09.30 uur,
 aanvang 10.00 uur. Agenda en jaarverslag liggen ter inzage. Zie hiervoor ook onze website www.kbo-goirle.nl
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VOORAANKONDIGING: KBO STEDENREIS naar Nijmegen, Ravenstein
en Grave
Op vrijdag 15 mei 2020. Inschrijfdatum is op 16 april 2020. 
Noteer deze data vast in uw agenda.
Meer informatie in onze volgende nieuwsbrief.

DIT JAAR KOMEN WIJ ALS KBO-GOIRLE weer in aanmerking voor 
een gratis museumplus-busreis en begeleid museumbezoek voor 45
personen. De reis is gepland op 25 mei a.s. en gaat naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Meer informatie in de volgende 
nieuwsbrief.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

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

SENIOREN DIE DIGITAAL VAARDIG WILLEN WORDEN

Er wordt steeds meer van senioren verwacht als het om digitale vaardigheid gaat. Maar hoe maak je je
al die zaken eigen als je al een tijdje met pensioen bent? Of als je nooit eerder een computer of een 
smartphone hebt gebruikt? Voor senioren kan het lastig zijn om goed te leren omgaan met de digitale 
wereld.
Een van de doelstellingen van KBO-Goirle is ouderen digitaal vaardig te maken. Onze ervaring is dat 
als senioren eenmaal met een klein zetje ‘over de drempel zijn’ en online actief worden, zij meer 
zelfredzaam zijn en meer sociale contacten hebben. Het maakt hun wereld groter. 
De vrijwilligers van KBO-Goirle helpen hun leeftijdgenoten hier graag bij. Doe een aanvraag voor 
computerhulp aan huis! Onze vrijwilligers nemen alle tijd voor u.
Voor informatie neem contact op met Jim Rosenau via kbogoirlevorming@gmail.com of bel 06-
36141375. Wij helpen u graag.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF : NR 03 MAART 2020

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

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

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 25 maart 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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LEDENADMINISTRATIE
TOOS DERIX

TEL. 013-5343209
EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 

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

  NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE 
7 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

  OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDING ONTVANGEN:

DHR. W.J.M. DE GRAAF
DHR. J.J.M. VAN LOON
DHR. J.C.A. VAN DIJK

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN VEEL 
STERKTE MET DIT VERLIES

  ***
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