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Beste leden van KBO-Goirle,

Speciaal in deze tijd wensen wij u :  GEZONDHEID en heel veel goede wensen
De mooie dingen in het leven 
Omringd door lieve mensen. 

Onzekerheid, verwarring, onduidelijkheid, allemaal begrippen waar we deze dagen onder bedolven 
worden. Steeds meer wordt duidelijk dat we eigenlijk nog maar heel weinig weten over het verloop van
deze crisis. Wat is de beste manier om deze crisis te bestrijden. Ook daar zijn verschillende meningen 
over. 
Wat betreft de activiteiten van KBO-Goirle, hierover heeft het bestuur besloten deze voor de 
zomervakantie niet meer op te starten. Ook als b.v. de Wildacker, de Deel, CC Jan van Besouw, de 
sporthallen of horeca wel eerder open gaan. 
Een uitzondering is het “Samen uit dineren”. Omdat Jol en Hannie normaal in de zomervakantie 
doorgaan, wordt in juni de beslissing genomen of de etentjes hervat kunnen worden.

We willen iedereen vragen na te denken hoe de activiteiten vorm kunnen krijgen in de 1,5 meter 
maatschappij. Als u ideeën heeft laat het ons weten via kbogoirle@gmail.com. Ook als u iets mist in 
het aanbod van de KBO of andere vragen heeft, wij horen het graag. Bij voorkeur via e-mail.

Komt u in de problemen doordat u thuis moet blijven, dan kunt u contact opnemen met Contour de 
Twern Adviespunt, 013-5498646 of e-mail adviespunt@contourdetwern.nl . Tevens staan onze 
Ouderenadviseurs voor u klaar : bel of e-mail Johan van Dijk via 013-5342411, dijk2080@gmail.com 
Verder heeft KBO-Brabant de telefooncirkels gestart : informatie hierover heeft u vorige maand 
ontvangen middels een flyer bij uw nieuwsbrief.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, voor reactie bel mij op tel 013-8801012.
Ik wil eindigen met u de moed van de morgenzon te wensen, die iedere dag weer opkomt en zich door 
niets laat tegenhouden.

Tonny Beekes [voorzitter a.i.]

WIST U DAT ...

u ‘s ochtends sportief mee kunt bewegen met Nederland in Beweging op [tv] NPO1
de bieb Goirle een tijdelijk boekenbezorgservice heeft voor 70+ biebleden : info 013-4648510
de Leystromen haar huurders een boodschappendienst aanbiedt : info 088-0313300
de LOG extra programmas heeft ingelast : info via http://www.lokaleomroepgoirle.nl
u KBO-Brabant persberichten kunt lezen op www.kbo-goirle.nl  tabblad Actueel→

Ook wensen wij alle moeders een stralende en liefdevolle Moederdag toe op zondag 10 mei 💝
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VOOR DE PUZZELAARS ONDER ONS [met dank aan KBO-Brabant]: 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal:  1  zeuren  6  vitrine  12  hoofd  v.e.  moskee  13  adellijk  14  strik  16
bedieningsloon 18 grote papegaai  19 Europeaan 21 Verenigde Naties  22 naaigerei
24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende
31 landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41
een zeker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra
large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58
omsingeling  59  reeds  60  bovenste  dakrand  62  regel  63  stuk  goed  65  Bijbelse
priester 66 Australische struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned.
provincie.

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8
gravin van Holland  9 Frans lidwoord 10 Engels bier  11 uitwendig  15 alleen in zijn
soort 17 motorpech 18 voordat 20 straatje 23 spil  29 tragedie 32 laatste deel 35
vlaktemaat  36  bergweide  38  deel  v.h.  oor  39  ontkenning  42  vangwerktuig  43
ontzag  44  boerse  vrouw  45  stoel  46  sierlijk  47  tamelijk  48  dierenpension  52
individualist  55  namelijk  61  houten wig  62  hemellichaam  64  via  65  etcetera  67
mobiele eenheid 69 selenium.
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DE PERSCONFERENTIE VAN PREMIER MARK RUTTE OP 21 APRIL jl. 
[bron: www.rijksoverheid.nl  / www.lezenenschrijven.nl ]

Het belangrijkste in eenvoudige taal even op een rijtje : 

Kinderen en jongeren :
De regering heeft onderzoek gedaan naar corona bij kinderen.
In het onderzoek staat dat corona voor kinderen meestal ongevaarlijk is.
Als kinderen corona hebben besmetten ze andere mensen bijna nooit.
Daarom mogen kinderen weer naar de basisschool, de opvang en de sportclub.
Kinderen en opvang ( van 0 tot 4 jaar ) :
Op 11 mei gaat het kinderdagverblijf weer voor alle kinderen open.
Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de opvang.
Kinderen op de basisschool ( van 4 tot 12 jaar ) :
Op 11 mei gaat de basisschool weer open.
Kinderen krijgen wel minder lessen.
De kinderen gaan niet allemaal tegelijk naar school.
De school kiest wanneer uw kind naar school moet komen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school.
Het speciaal onderwijs : 
Op 11 mei gaat het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs weer open.
De kinderen krijgen weer normaal les op school.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school
Buitenschoolse opvang :
De buitenschoolse opvang gaat op 11 mei weer open.
Misschien mag uw kind niet elke dag naar de opvang.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de opvang.
Buiten sporten :
Vanaf 29 april mogen kinderen weer samen buiten trainen in een team.
Ze hoeven geen afstand te houden.
Kinderen moeten thuis douchen.
Ouders mogen niet komen kijken naar het sporten.
Een wedstrijd spelen met een ander team mag niet.
Jongeren op de middelbare school ( van 12 tot 18 jaar ) :
De middelbare school blijft dicht.
De regering beslist eind mei of de scholen in juni weer open gaan.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school.
Het voortgezet speciaal onderwijs :
Het voortgezet speciaal onderwijs blijft dicht.
De regering beslist eind mei of de scholen in juni weer open gaan.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school.
Buiten sporten :
Vanaf 29 april mogen jongeren weer samen buiten sporten.
Zij moeten altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Op bezoek bij ouderen thuis :
Vanaf 29 april mogen mensen van 70 jaar en ouder die thuis wonen bezoek krijgen.
Dit moeten steeds dezelfde 1 of 2 mensen zijn.
Kinderen mogen niet op bezoek bij ouderen.
Mensen die in een verzorgingstehuis wonen mogen nog geen bezoek krijgen.
Contact met andere mensen :
 Cafés, bioscopen en pretparken blijven dicht.
 Contactberoepen zoals de kapper, pedicure en

fysiotherapeut blijven dicht voor bezoek.
 Betaald voetbal, concerten en festivals gaan niet

door tot 1 september.
Niet vergeten :
 Blijf thuis.
 Nies in uw elleboog.
 Houd 1,5 meter afstand.
 Was vaak uw handen met zeep.
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KBO-GOIRLE FELICITEERT de 8 inwoners die op vrijdag 24 april jl. benoemd werden tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Burgemeester Mark van Stappershoef feliciteerde hen via beeld:

Mevrouw Mien Glaser – Van der Spek (Goirle)
De heer Joop Spermon (Goirle)
Mevrouw Margo Crombach – Van der Werf (Goirle)
Mevrouw Riet Vromans – Van Gestel (Riel)
De heer Henk Aerts (Riel)
De heer André Müller (Goirle)
De heer Jan van den Brekel (Goirle)
De heer Hein Nijhuis (Goirle)

[bron: www.goirle.nl/actueel/nieuws-van-de-gemeente.html] 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF : JUNI 2020

 Deze wordt samen met het blad ONS vanaf 8 juni
bij u bezorgd.

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

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 27 mei 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 :  -

  OVERLEDEN

DE VOLGENDE MELDINGEN ZIJN ONTVANGEN:

MEVR. J. WOUTERS-DE VISSCHER
MEVR. A. HUTTEN-ERNSTING
DHR. S. VAN GESTEL
MEVR. T. VAN GESTEL-VAN DE LISDONK
MEVR. J.F.M. SNELS-VERKERK
DHR. C.A.M. VAN GOOL
MEVR. M.J.B.C. ROBBEN-VAN GESTEL
DHR. C.W.M. AUDENAERDE
MEVR. M. NOUWENS
MEVR. J. ENGBERSEN-MAAS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN VEEL 
STERKTE MET DIT VERLIES

***
RECTIFICATIE: IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF 
STAAT PER ABUIS VERMELD  DHR. RH. VAN 
BEUSEKOM. DIT MOET ZIJN  DHR. TH. VAN 
BEUSEKOM. ONZE EXCUSES. 

Meldt u aan voor ontvangst van onze maandelijkse nieuwsbrief per e-mail. Een klein 
berichtje naar kbogoirle@gmail.com en u wordt meteen toegevoegd aan onze 
distributielijst. Wilt u tussendoor op de hoogte blijven, kijk dan ook eens op onze website 
www.kbo-goirle.nl  [red.]
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