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Beste leden van KBO-Goirle,

We leven in onzekere tijden. 
Op dit moment is onduidelijk hoe de afgekondigde maatregelen ons leven 
verder gaan beïnvloeden en hoe lang dit allemaal gaat duren. 
Maar gezondheid gaat voor alles. Dat betekent dat naast de activiteiten die nu 
al zijn stopgezet, de activiteiten die iets later in het jaar zijn gepland in 
overleg met de coördinatoren zijn afgelast. 
In het bijzonder zijn dat de Meerdaagse reis, de Dagreis en de Culturele 
stedentrip. Ook de Themamiddag van 23 april en de geplande Museum-
plusbus op 25 mei vinden geen doorgang. Het maandelijkse Samen uit 
Dineren ligt ook stil tot nader bericht.

Inmiddels hebben binnen onze KBO-afdeling ook organisatorische 
veranderingen plaatsgevonden : 
Op de Algemene ledenvergadering van 5 maart jl. zijn zowel de voorzitter, de 
secretariaat ondersteuner als de penningmeester afgetreden. 
De meest noodzakelijk vacatures die ingevuld dienen te worden zijn die van 
Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
Er hebben zich nog geen nieuwe bestuursleden gemeld en dat betekent dat we
in een ingelaste bestuursvergadering op 9 maart jl. hebben besloten de taken 
onder de overige bestuursleden te verdelen.
Chris Brock* neemt a.i. de taken van zowel de Penningmeester als Secretaris 
op zich. 
Zelf zal ik de komende tijd als waarnemend voorzitter optreden. Jim Rosenau 
en Hanny Schuurkes zijn de overige bestuursleden.
Hans van den Tillaart wil het bestuur de komende tijd als adviseur helpen.

Wij willen bij deze al onze leden vragen na te denken of zij zelf iets 
kunnen betekenen voor ons bestuur of mensen kennen die geïnteresseerd
zijn in een bestuursfunctie. Wij nodigen u uit contact op te nemen met 
Tonny Beekes **

We overwegen in het najaar een extra ALV te houden om bestuursleden 
officieel te benoemen.
Door de situatie rond het Coronavirus gaat het alles wat langzamer omdat er 
geen vergaderingen meer zijn, wij vragen hiervoor uw begrip. 

Via de nieuwsbrieven en onze website www.kbo-goirle.nl zullen we u van de 
ontwikkelingen op de hoogte houden.

Wij wensen u allemaal veel sterkte, positiviteit en gezondheid in deze periode.

Namens het bestuur,
Tonny Beekes [voorzitter a.i.]

**Tonny Beekes Voorzitter a.i. : 013-8801012  |  kbogoirlevz@gmail.com 
*  Chris Brock Penningmeester a.i. : 06-81558128  |  kbogoirlefin@gmail.com 
*  Chris Brock Secretaris a.i. : 06-81558128  |  chrisbrockkbo@gmail.com 
    p/a Bakertand 3, 5053 LA Goirle.
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HET LEVEN STAAT EVEN STIL ...

KBO-Goirle staat voor senioren solidariteit, ontmoetingen, ontspanning, beweging 
en kennis opdoen en belangenbehartiging.
Graag zouden wij alle senioren gewoon weer uitnodigen voor een of meer van onze
groepsbijeenkomsten. 
Zo heeft de werkgroep Levensbeschouwing maandelijks een interessante 
bijeenkomst waar gewoon de dingen van alledag de revue passeren.
Het beleven van dit soort bijeenkomsten wordt ons nu ontnomen door de 
vervelende gevolgen van het Corona virus. 
Toch zeker tot in de loop van de maand april, maar mogelijk ook nog veel langer 
zijn veel buurthuizen en ontmoetingscentra gesloten om verdere verspreiding te 
voorkomen. U leest en hoort daar veel over in de sociale media.

Dit alles trekt best een zware wissel op onze samenleving en zeker onder de 
ouderen en vooral op de alleenstaande ouderen. Behalve dat dit een kwetsbare 
groep is, kunnen veel ouderen zich nu ook eenzaam gaan voelen.
Gelukkig wordt hier veel aandacht aan besteed hetgeen het onheil iets kan 
verlichten.

De KBO werkgroep Levensbeschouwing wil onze KBO leden een hart onder de riem 
steken, een beetje een positieve blik uitsturen om het geloof en vertrouwen te 
blijven houden in de toekomst. Wij moeten deze Corona situatie samen doorkomen
en dat kan het best door positief te blijven. 

Natuurlijk is het allemaal anders dan we zouden willen; gewoon ons gewone ding 
doen is er nu niet bij. Gewoon de dingen die we altijd doen kunnen even niet. 
Misschien realiseren we ons nu wel dat we eigenlijk steeds meegaan in een 
dagelijkse sleur.
Maar alle negativiteit heeft voor velen ook een positieve kant; gewoon omdat alles 
anders is en je niet kunt doen wat je gewend bent. 
Misschien heb je noodgedwongen wel meer oog voor de natuur. Misschien hebben 
we noodgedwongen wel tijd om aandacht te besteden aan dingen waar we nooit 
aan toe komen.

We zien immers (zolang het kan) veel mensen buiten wandelen. Voor veel mensen,
ook voor veel ouderen, is onderling contact nog wel mogelijk en dat kan ook 
gezellig zijn, mits we maar de voorschriften in acht nemen.
Belangrijk is dat je positief blijft en kijkt naar wat wèl kan.
Maar vooral: ben verstandig en luister naar goede raad, blijf gezond en blijf in 
beweging.
Wij wensen u allen een goede gezondheid.

Er is een artikel in omloop van Susan Blanco dat de burger moed geeft; mooi om te
lezen en hoop te houden op de toekomst.

André Müller, levensbeschouwing

zie volgende pagina
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Origineel gedicht door de Italiaanse journaliste Irene Vella 
Aangepast door Susan Blanco (De Taalrecycler) :

MAAR DE LENTE WIST HET NIET…

Het was begin 2020... 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens 
voor wilde waarschuwen… En toen werd het Maart...

Het was Maart 2020... 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de
kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, 
landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo 
onwerkelijk... Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet...

En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan.
En de zwaluwen kwamen terug. 
En de lucht werd roze en blauw. 
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Het was Maart 2020... 
De jongeren studeerden online, vanuit huis.
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis.
Pubers verveelden zich en ouders wisten niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten.
Bijna alles was gesloten… Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken. 
Ondernemers kwamen in de problemen. 
De meeste kinderen konden niet meer naar school. 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken 
werden uitgesteld... Iedereen wist het.
Maar de lente wist het niet...

De lente wist het niet en de natuur ontsproot.
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.

Het was Maart 2020...
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist
wanneer dat weer kon.

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk... 
Er was isolatie, ziekte en paniek… Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
En de weken duurden ineens veel langer... 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht... 
Iedereen wist wat er gebeurde.
Maar de lente wist het niet...

En de rozen bleven bloeien.
De Magnolia stond in de knop. 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
En toen…
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Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt.
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en 
verveling ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal. 
Sommigen ontdekten kunst. 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden 
meer gewaardeerd dan ooit. 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te 
zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen.
Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar.
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of 
mensen zouden moeten ontslaan.

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.
Om 20:00 uur s‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, 
verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles 
draaiende te houden.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van 
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met 
het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… 

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal.
Maar de lente wist het niet...

En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit.
En het werd steeds warmer en er waren veel meer vogels.

Maar toen kwam de dag van bevrijding...
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren ! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen !!!
En toen ging iedereen de straat op... 
Met tranen in de ogen... 
Zonder maskers en handschoenen…

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was.
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. 
En de mensen waren humaner geworden. 
En ze hadden weer waarden en normen. 
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de 
mensen háár veel eerder hadden aangedaan.

En toen kwam de zomer...
Omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds. 
Ondanks alles, 
Ondanks het virus, 
Ondanks de angst, 
Ondanks de dood,
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven…

x0x0x
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Tot slot een berichtje van CdT:  www.contourdetwern.nl

CONTOUR DE TWERN : BABBELTRUCS ...

Voor kwetsbare ouderen kan een boodschapje doen in deze onzekere tijden een stuk minder 
onbezorgd zijn dan gebruikelijk. Ingaan op het aanbod van iemand die aanbiedt om boodschappen 
voor je te doen, is dan wellicht aantrekkelijk. 
En dat biedt mogelijkheden voor oplichters!   "Zal ik boodschappen voor je doen?"→
Een vrijwilliger of medewerker van ContourdeTwern zal nooit onaangekondigd aan de deur staan om 
boodschappen voor iemand te doen.

Het advies
 Maak gebruik van de bezorgdiensten die supermarkten zelf aanbieden
 Vraag (boodschappen-) hulp of advies via het speciale AdviesPunt, tel.nr. 013-549 8646 of

email naar adviespunt@contourdetwern.nl 
 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
 Vertrouw je het niet? Doe de deur dan niet open.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF : NR 05 MEI 2020

 Deze nieuwsbrief wordt samen met het blad ONS 
vanaf 4 mei bij u bezorgd.

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

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 22 april 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.

📧
KBO-Goirle leden die geïnteresseerd zijn om onze maandelijkse nieuwsbrieven via e-mail te ontvangen,
kunnen dit aangeven met een berichtje naar kbogoirle@gmail.com.  U wordt meteen toegevoegd aan 
onze distributielijst. [red.]
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LEDENADMINISTRATIE
TOOS DERIX

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

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

  NIEUWE LEDEN

IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN WE 
 6 NIEUWE LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN

  OVERLEDEN

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN:

DHR. W. VAN DE VRANDE
DHR. RH. VAN BEUSEKOM
MEVR. M.B. NOUWENS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN VEEL 
STERKTE MET DIT VERLIES

  ***
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