
 
 
 
Goirle: 8 november 2022 

Betreft: Samen Kerstmis vieren op 1e Kerstdag!  

 

 

Beste Goirlese Organisatie, 

 

Hoe mooi zou het zijn, als we gezamenlijk het voor elkaar kunnen krijgen, om ook 

daadwerkelijk op 1ste Kerstdag een bijeenkomst kunnen organiseren voor mensen die 

eigenlijk alleen zijn op deze dag?  

Juist dan, wanneer het zo hard nodig is om je niet eenzaam te voelen. Help je mee? 

 

Dankzij de medewerking van het Cultureel Centrum Jan van Besouwhuis, de gemeente Goirle, 

de vele sociale-maatschappelijk organisaties én de vele vrijwilligers wordt dit mooie idee 

hopelijk een succesvolle bijeenkomst. 

 

 

Wat is het idee: 

Op 1steKerstdag gaan we ervoor zorgen dat de inwoners van onze dorpskernen Goirle en Riel 

die alleen zijn, een mooie dag gaan beleven met aandacht voor “de Kerstgedachten”, 

gezellige lunch, entertainment en gezellige gesprekken met elkaar. 

 

Om de doelgroep te bereiken zetten we alle contacten in en we beginnen bij jou!  

De Huisartsen, de Thuiszorg,  de POH-ers, vrijwilligers van burgerinitiatieven en verenigingen; 

we hebben jullie nodig om deze inwoners te informeren en deel te nemen aan deze 

Kerstbijeenkomst. Bespreek eens de mogelijkheid om bij ons aan te melden voor een fijne 

dag. Leeftijd, gezondheid, taal of geloof zijn niet relevant: iedereen die alleen is met Kerst is 

van harte welkom! 

 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 

 

11:00 – 11.30 u: ontvangst met koffie/thee met wat lekkers in het Cc Jan van Besouw 

11:30 – 12.30 u: Gools Kerstverhaal met medewerking van Dhr. Jan van Eijck, 

kerstliedjes door kinderen van Basisschool de Kameleon uit Goirle en 

diverse voordrachten. 

12:30 - 14:30 u:   Gezamenlijk lunch met entertainment en gezelligheid 

 

De Kerstbijeenkomst wordt voor een groot gedeelte gesponsord door de Gemeente Goirle en 

Cc Jan van Besouw.  De kosten per aanmelding bedraagt  €10 per persoon.  



 
Het is de bedoeling dat men op eigen gelegenheid naar het CC Jan van Besouwhuis komt, 

mocht dit een uitdaging zijn, dan horen we dit graag.. 

 

De aanmeldingen lopen via het volgende mailadres: kerst2022@goolsgenieten.nl  

Graag de volgende gegevens vermelden:  

Naam,  

Adres,  

Telefoonnummer,  

Mailadres (indien aanwezig)  

Evt. bijzonderheden  

 

Na inschrijving zullen we de deelnemer(s) bevestigen via de mail. 

De inschrijving sluit op 12 december 2022. 

 

Mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar bovenstaand mailadres of bellen mag 

natuurlijk ook. Heb je nog leuke ideeën of wil je meehelpen tijdens deze bijeenkomst; laat het 

ons weten. 

 

Help je ons mee om de juiste mensen aan de Goolse kersttafels te krijgen, want samen is alles 

leuker!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annemarieke Lamper-Wegdam Tel. 06-13428829 

Isabelle Visser-Seijkens  Tel. 06-28654306 

van Gôols Genieten / info@goolsgenieten.nl 

 

 

 

p.s. Gools Genieten is een nieuw initiatief in Goirle-Riel door samen te Genieten. 
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