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AAN ALLE LEDEN

Na de zomervakantie zijn ook weer activiteiten in de 
(wijk)centra begonnen, zij het met de beperkingen vanwege 
corona. 
Per 25 september is het meest opvallende het loslaten van 
de 1,5 meter met een “geldig coronatoegangsbewijs” 
(vaccinatiebewijs – herstelbewijs of negatieve testuitslag van 
minder dan 24 uur oud). Dit heeft ook betrekking op de 
activiteiten van KBO-Goirle zoals o.a. de Dag van de 
Ouderen op 1 oktober en de Algemene Ledenvergadering op 
21 oktober. De uitnodiging voor de ALV vinden jullie in deze 
nieuwsbrief.

In de Verenigingskrant in het Goirles Belang van 8 
september heeft ieder KBO-Goirle kunnen vinden op pagina 
29. We hopen daardoor beter bekend te blijven bij de 
inwoners van Goirle. 

Op 2 september is de bijeenkomst met medewerkers 
geweest. Zo’n 50 vrijwilligers hebben onder leiding van Lucy 
Roodbol geanimeerd van gedachten gewisseld met elkaar en 
met het bestuur. Op kleine en grote papieren zijn ideeën 
verzameld en besproken. In de komende tijd wordt gekeken 
naar een nadere uitwerking. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Jim Rosenau. 
Op 26 augustus kregen de bestuursleden bericht dat hij per 
direct stopt met het bestuurslidmaatschap. Namens de leden 
en het bestuur wil ik hierbij onze hartelijke dank uitspreken 
voor zijn inzet en werkzaamheden in de zes jaar van zijn 
bestuurslidmaatschap. Hij heeft vanaf het begin het 
computergebeuren op zich genomen. Maar later ook de 
contacten met Dynamic Tennis en Meer Bewegen voor 
Ouderen.

Hans van den Tillaart, voorzitter
06-16541172 | kbogoirlevz@gmail.com

DEELNAME AAN RABO CLUBSUPPORT 2021

De data zijn bekend: vóór 27 september kunnen 
verenigingen zich inschrijven voor deze actie. Het bestuur 
heeft vorig jaar besloten daar aan mee te doen.

Als argumentatie hiervoor: we willen het lidmaatschap laagdrempelig houden, maar zoveel mogelijk de 
activiteiten blijven uitvoeren. Huur van ruimtes vormt de grootste kostenpost, maar die stijgen telkens. 
Deze actie kan helpen. 

Leden van de Rabobank, van wie het e-mailadres bekend is bij de Rabobank, kunnen mee stemmen. 
Dat kan van 4 tot 25 oktober: je mag een aantal stemmen verdelen over de verenigingen. De uitslag 
komt pas na de volgende nieuwsbrief. Helpen jullie mee?
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LEDENADMINISTRATIE

U KUNT WIJZIGINGEN VAN UW 
LIDMAATSCHAPSGEGEVENS DOORGEVEN 
AAN : 
TOOS DERIX, TEL. 013-5343209
EMAIL: KBOGOIRLELEDEN@GMAIL.COM
OF VIA :
HET MUTATIEFORMULIER OP ONZE WEBSITE 
WWW.KBO-GOIRLE.NL  TABBLAD →
LEDENADMIN.

AANMELDING LEDEN : 
WIJ VERWELKOMEN 7 NIEUWE LEDEN.

OVERLEDEN : 
DHR. L.A. DEKKERS
MEVR. M.VAN AERT-V.D. VLEUTEN
DHR. J. JANSSENS
MEVR. H. PONDS-MOSMAN

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN 
VEEL STERKTE TOE.
------------------------------------------------

REDACTIE

VANAF 25 OKT VERSCHIJNT DE NOVEMBER 
NIEUWSBRIEF + ‘ONS’ MAGAZINE.

VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF ZIE 
WWW.KBO-GOIRLE.NL

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 14 
OKT VIA 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.

 📩
WILT U DE NIEUWSBRIEF OOK DIGITAAL 
ONTVANGEN?  STUUR EEN BERICHTJE NAAR 
KBOGOIRLE@GMAIL.COM EN U KRIJGT DEZE 
TOEGESTUURD OP DE MAANDAG IN DE 
WEEK VAN DE PAPIEREN UITGAVE .

ALS KBO LID KUNT OOK DE 2-WEKELIJKSE 
‘ONS ACTUEEL’ VAN KBO-BRABANT IN UW 
MAILBOX ONTVANGEN. MELD U AAN VIA 
WWW.KBO-BRABANT.NL

http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/
http://www.kbo-goirle.nl/
mailto:kbogoirleleden@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Voor leden van afdeling Goirle zijn de jaarstukken vanaf 7 oktober   
toegankelijk via www.kbo-goirle.nl . U dient hiervoor in te loggen op onze 
website. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u zich aanmelden via 
het venster dat verschijnt nadat u op ‘inloggen’ hebt geklikt : 

Ook is het mogelijk, vanaf dezelfde datum, de stukken digitaal op te vragen 
via het secretariaat kbogoirle@gmail.com met vermelding van uw 
lidmaatschapsnummer. 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2021

Kapel - CC Jan van Besouw, Opening 10.00 uur 

Het bestuur nodigt de leden uit deel te nemen aan deze vergadering.

De kapel is open vanaf 09.30 uur om u de gelegenheid te geven de stukken door te nemen

   AGENDA

1. Opening
2. Procedure benoeming voorzitter en bestuursleden en laatste rooster van aftreden
3. Vaststellen agenda
4. Verslag van de ALV van 5 maart 2020
5. Jaarverslagen 2020: Activiteiten, ledenadministratie en bestuur
6. Financiën 2020, verslag kascommissie en decharge bestuur
7. Pauze
8. Bestemming resultaat 2020, begroting 2021 en vaststelling contributie 2022
9. Tweede en reserve lid voor de kascommissie
10. Verkiezing bestuursleden (indien mogelijk)
11. Missie
12. Jaarplan 2021
13. Samenwerking KBO-Goirle en SB-Riel en Kring Beekland
14. Rondvraag

            Napraten in de Foyer

Bij de punten 9 en 10 willen wij geïnteresseerden vragen zich zo mogelijk vooraf al te melden. Ook 
voor het organiseren/begeleiden van een bestaande of nieuwe activiteit. 

U hoeft zich niet aan te melden voor deelname aan de vergadering. Wel gelden de laatste corona-
maatregelen die op 25 september zijn ingegaan: toegang met coronapas (vaccinatiebewijs – 
herstelbewijs of negatieve testuitslag van minder dan 24 uur oud).

Krijg toegang met de CoronaCheck-app via App store of Google play:
Met de app bewijs je dat je gevaccineerd of negatief getest bent. Of dat je 
eerder corona hebt gehad. Je kunt CoronaCheck gebruiken voor toegang 
tot bepaalde plekken. Of om naar andere landen te reizen.
Liever een papieren bewijs?
Een bewijs op papier is handig als je geen smartphone hebt. Je kunt een 
bewijs maken van een vaccinatie en/of van een testuitslag via 

google play android https://coronacheck.nl 
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KENNISKRING : LEZING, CHINA door FRANS GREIDANUS op 1 NOVEMBER 2021

Voor vele Nederlanders is China een grote onbekende. Het land roept associaties op aan de het 
Chinese restaurant in ons dorp of onze stad. De laatste jaren staat China wel steeds meer in het 
nieuws. We lezen in de kranten over de handelsoorlog met de Verenigde Staten en meer recentelijk 
over de uitbraak van het COVID-19 virus in Wuhan. Maar wat speelt er zich werkelijk af in China, is 
China nog steeds een ontwikkelingsland of een moderne economische grootmacht? Wat maakt de 
Chinese cultuur zo verschillend van de onze? Kopiëren de Chinezen de Westerse producten of 
ontwikkelen ze ook zelf nieuwe producten en diensten? Moeten we China zien als een bedreiging of een 
kans? 

In zijn voordracht hoopt hij een klein stukje van de sluier op te lichten. Onderwerpen die aan de orde 
zullen komen zijn: de Chinese Cultuur, de rol van de Communistische partij, het Sociale Krediet 
Systeem, de Handelsoorlog met de Verenigde Staten, de aanpak van de COVID-19 pandemie en de 
economische en innovatieve kracht van China. 
China is voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang. De voordracht wordt afgesloten met een 
korte beschouwing over de rol en geschiedenis van Philips in China.

Frans Greidanus (1953) woonde bijna acht jaar in China. Van 2005 tot 2013 was hij 
hoofd Research en CTO van Philips in Azië met standplaats Shanghai. Momenteel is 
hij Quishi Chair professor aan Zhejiang University in Hangzhou China, adviseur van 
de Raad van Bestuur van Tilburg University, economisch adviseur van de stad Wuxi 
in Jiangsu, China en lid van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Historie der 
Techniek.

Datum: maandag 1 november 2021  |  Tijd: 14.00 uur
Plaats:  Kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw 
Kosten: € 6,00

Belangstellende leden van de kenniskring kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar 
kenniskring.kbogoirle@gmail.com.   

VERSLAG 5-DAAGSE REIS NAAR DUITSLAND 

 Maandagochtend 30 augustus vertrokken we, na een woordje van onze 
voorzitter Hans van den Tillaart die daarbij ook nog eens een paar zakken 
snoepjes achter liet, naar het Teutoburgerwald in Duitsland. We hadden er 
erg veel zin omdat door corona drie keer de reis moest worden verzet. Na 
zo’n 3 uur rijden kwamen we aan bij Hotel Am Wall voor de lunch en een 
korte wandeling waarna we de reis voortzetten naar ons Hotel der Jägerhof in Willebadessen. Dit 
hotel staat in een prachtige omgeving, de kamers waren prima en het eten was, in buffetvorm, elke 
dag zeer uitgebreid en over-heerlijk! Na een vriendelijke ontvangst en de sleuteloverdrachten kon 
iedereen naar de kamer. Daarna was er nog tijd om even op het terras van het hotel iets te drinken 
waarna we konden aan-schuiven voor het dinerbuffet. ’s Avonds was iedereen vrij om te doen waar 
hij/zij in had wat erop neerkwam dat er werd gekaart, gekletst en veel gelachen.

 Dinsdag om 9.15 u. op weg naar de Schiedersee voor ’n rondvaart en jawel, de zon ging met ons 
mee. Via een mooie route terug naar het hotel voor de lunch en voor allen een “vrije middag” die 
verschillend werd doorgebracht: wandelen, naar het wildparkje of lekker in de zon op het terras. ’s 
Avonds stond een kegelavond op de planning waar fanatiek werd gespeeld en gewonnen door Martine 
Oosterlaak die hiermee eeuwige roem scoorde.

 Woensdag konden we “uitslapen” omdat we om 10.00 u. vertrokken (met lunchpakket) naar 
Hannover-Münden, een prachtig stadje met een eeuwenoude binnenstad vol met vakwerkhuizen. 
Daar lekker rondgewandeld, gewinkeld en terrasjes genomen. Het weer was ons gunstig gezind want 
ook nu kwam de zon erdoor. ’s Avonds stond midget-golf op de planning. Ook hier weer fanatieke 
spelers en veel plezier. Deze leverde 2 winnaars op: Yvonne Auditor en Hannie van de Wal die dus 
ook eeuwige roem scoorden. 

 Donderdag om 9.30 u. op weg naar Bad Arolsen voor een bezoek en rondleiding aan 
Residentzschloss Arolsen waar Koningin Emma is geboren. Maar wat schetste onze verbazing: het 
paleis was gesloten omdat er ‘n “prinses” 90 jaar werd en er een receptie stond gepland. Dit was niet 
aan het reisbureau, noch aan ons en ook niet aan onze gids doorgegeven. Wat dan? Dan maar even 
voor ’n lekker bakkie koffie naar een restaurantje en daarna terug naar het hotel voor de lunch. 
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’s Middags, en dat was buiten het programma om, zijn we naar Paterborn geweest voor een bezoek 
aan de Dom, winkelen en terras. Onze chauffeur was zo aardig om voor een kleine vergoeding ons 
weg te brengen en weer te komen halen. Ook nu was de zon weer nadrukkelijk aanwezig. Wat 
hebben we toch geboft!! ’s Avonds was er weer genoeg animo om te kegelen en nu had ook Yvonne 
Auditor gewonnen.

 Vrijdag moesten we helaas weer op huis aan gaan. Om 9.30 u. alle bagage weer in de bus en konden 
we, na het hotel te hebben bedankt voor de uitstekende verzorging, om 9.45 u. vertrekken. We 
maakten een tussenstop bij de Möhnesee om te lunchen en was er gelegenheid om een wandeling te 
maken over de gigantische stuwmuur. Daarna richting Venlo waar we nog een tussenstop hadden en 
door BTR (het reisbureau) werden getrakteerd op koffie/thee met Limburgse vlaai. Om precies 17.00 
u. waren we weer in Goirle waar deze reis dus echt ten einde was.

We hebben een bijzonder gezellige en leuke week gehad met ’n heel fijne, leuke groep deelnemers die  
het erg goed met elkaar konden vinden. Hopelijk zijn jullie volgend jaar allemaal weer van de partij om 
nog eens zo’n fijne week samen te beleven. Dus: tot ziens, tot volgend jaar!

Hannie van de Wal – Organisator meerdaagse reis.

KENNISMAKEN MET ATELIER’78

Kennismaken met Atelier’78 kun je door deel te nemen aan een korte 
kennismakingscursus van 4 bijeenkomsten. Dat kan 2 x per jaar: de eerste 
kennismakingscursussen starten in week 41 (11 oktober 2021) en de 
tweede serie kennismakingscursussen start in week 4 (24 januari 2022).

De kosten voor een kennismakingscursus zijn € 60,-
Leden van Atelier’78 en leden KBO betalen € 50,-  Eventuele materiaal-
kosten zijn € 7,50.
Je kunt per seizoen éénmalig een kennismakingscursus per discipline 
volgen. Als je na een kennismakingscursus doorgaat in een jaarcursus 
worden de kosten van de kennismakingscursus in mindering gebracht op 
het bedrag van de jaarcursus.

Kennismaken overzicht :

Beeldhouwen en 
Weven

In een van de reguliere 
groepen, als er plaats is

In week 41, 42, 44, 45 en in week 4, 5, 6, 7

Keramiek Loura van Amelsfort Donderdagavond 19.15-21.45 uur
14, 21 okt, 4,11 nov en 27 jan, 3, 10, 17 febr

Tekenen/schilderen Leonie van Lare
Aquarelleren

(korte cursussen)

Leonie van Lare

Els Crawfurd

Dorothé van de Wiel

Donderdagmorgen 9.30-12.00 uur
23, 30 sept, 7, 14 okt, en 21 okt, 4, 11, 18 nov en 25 nov, 
2, 9, 16 dec

Woensdagmorgen 09.30-12.00 uur
13, 20 okt, 3, 10 nov en 26 jan, 2, 9, 16 febr

Vrijdagmiddag13.30-16.00 uur
15, 22 okt, 5, 12 nov en 28 jan, 4, 11, 18 febr

Woensdagavond 19.15-22.45 uur
13, 20 okt, 3, 10 nov en 26 jan, 2, 9, 16 febr

Beeldhouwen Harm Timmermans 4 woensdagavonden in overleg met docent 19.15- 21.45 uur
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