
 

Donderdag 12 en 26 oktober 2017
Raadzaal gemeentehuis Goirle 14.00 - 16.30 uur

Hoe werkt de gemeente?     Cursus van twee bijeenkomsten

 Kennis over de werking van de landelijke overhied versus gemeentelijk bestuur 
 De taken en rollen van B&W en Gemeenteraad
 Wat zijn manieren om het gemeentebeleid te beïnvloeden                                             
        Docenten: de heer Berry van ‘t Westeinde / mevrouw Ingrid van Breda 
donderdag 5 oktober 2017 bij ledenadministratie@kvggoirle.nl. De kosten bedragen € 5,00 p.p te voldoen 
op rekeningnummer NL32RABO0191295604 met vermelding van: Cursus ‘Hoe werkt de gemeente?’.
U kunt dit bedrag ook contant betalen (gelieve gepast te betalen) bij de contactpersoon, direct vóór aanvang van de cursus.

Dinsdag 16 januari 2018                                                                                                            
Kapel CC Jan van Besouw 19.45 - 22.00 uur     

Lezing ‘Over democratie gesproken’  door prof. dr. F. Meijer     De toegang is gratis        

 Democratie in historisch perspectief in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 
Aanmelden is niet persé noodzakelijk, maar om organisatorische redenen stellen wij het wel op prijs. 

Aanmelden kan bij: ledenadministratie@kvggoirle.nl.

‘KVG betrokken!’  Thema: Cultuur, gezondheid en ouderen’
cyclus van drie bijeenkomsten

Dinsdag 6 februari 2018                                                                                                                                        
Het Ooievaarsnest 13.30 - 16.00 uur Kosten: € 5,00 voor drie bijeenkomsten
Eerste bijeenkomst: Brainstormen

 Wandeldialoog naar het Ooievaarsnest o.l.v. bibliotheek Goirle, vertrekpunt Goorstraat
 Met medewerking van natuurgids Alie Stofberg
 Afsluiting met koffie of thee aangeboden bij Klooster Nieuwkerk   

Dinsdag 20 februari 2018                                                                                                                                        
CC Jan van Besouw 13.30 - 16.00 uur 
Tweede bijeenkomst: Informatie

 0.15 min. inleiding door mevrouw Sanna Weustink (directeur CC Jan van Besouw)
 0.15 min. inleiding door mevrouw Liselotte Franssen (gemeente)
 0.15 min. inleiding door mevrouw Pernell Criens (gemeente)      z.o.z.

          

H E E L  G O I R L E  S T E M T  2.0

Maak gebruik 
van uw 

democratisch recht

‘Ons höshaawe’



  

Dinsdag 27 februari 2018                                                                                                                                        
Bibliotheek Goirle 19.45 - 22.00 uur 
Derde bijeenkomst: Meedenken en debatteren
 Debatteren aan de hand van stellingen
 o.l.v. Karin Bruers, bekend als cabaretier van ‘t Benkske en de ‘Social scene’ van Tilburg e.o.
Aanmelden kan tot donderdag 1 februari 2018. De kosten € 5,00 te voldoen op rekeningnummer NL32RABO0191295604 met 
vermelding van: Activiteit ‘KVG betrokken’.
U kunt dit bedrag ook contant betalen (gelieve gepast te betalen) bij de contactpersoon, direct vóór aanvang van de activiteit.

Het CC Jan van Besouw presenteert Theatergezelschap Matzer
Donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart 2018                                                                                                                                        
Raadzaal gemeentehuis Goirle        aanvang 20.15 uur 

Niemand wacht op je
als je zelf de ring niet instapt
dan zal iemand anders je plek innemen
en sta je zelf aan de zijlijn te roepen wat er beter moet

Als betrokken burger, vertwijfelde kiezer en als theatermaker gaat regisseur Madeleine Matzer, samen 
met auteur Lot Vekemans (o.a. Zus van en Gif - voor NT Gent) en actrice José Kuijpers, op zoek naar ant-
woorden. In de solo Niemand wacht op je, kruipt José Kuijpers in de huid van drie vrouwen. Vrouwen die 
niet langer wachten, maar doen. Vrouwen op zoek naar nieuwe politieke inspiratie. En die ligt soms 
dichterbij dan je denkt.
De kaartverkoop verloopt via de kassa van het Jan van Besouw, kosten € 15,00 p.p.

‘Waar ga ik nu op stemmen?’
Woensdag 14 maart 2018                                                                                                                                        
Bibliotheek Goirle en het LeesCafé       aanvang 19.30 uur 
Interactief uitvinden welke partij bij jou past. Kom gewoon meedoen!
Ontvangst met coffee&cookie.
Opgeven via goirle@bibliotheekmb.nl

Uitslagenavond in de kapel van het CC Jan van Besouw 
Woensdag 21 maart 2018                                                                                                                                        
Inloop vanaf 21.30 uur      De toegang is gratis 

Goirle


