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Beste leden van KBO-Goirle,

De zomer komt snel dichterbij, de dagen worden langer en de temperatuur stijgt. Dit is ongeveer de 
enige zekerheid die we in deze tijd kennen.
Voorzichtig worden de eerste versoepelingen in de maatregelen aangekondigd. 
De kinderen mogen weer naar school en heel voorzichtig mag er weer een bezoek worden gebracht 
aan de bewoners van zorginstellingen. 
Allemaal op voorwaarde dat de besmettingen met het corona-virus niet toenemen. Anders kan alles 
weer worden terug gedraaid naar de oude situatie.

Het blijft belangrijk afstand te houden van 1,5 mtr en bij ziekteverschijnselen thuis te blijven. 
Voor de activiteiten van de KBO is het afstand houden ook een belangrijke beperking. Hoe wij dit 
allemaal gaan inpassen is ook afhankelijk van de wijkcentra en andere locaties waar de activiteiten 
normaliter plaats vinden.

Binnenkort zullen we in een bestuursvergadering bekijken hoe wij het seizoen 2020/2021 kunnen 
invullen. In de nieuwsbrief van augustus zullen we daar uitgebreid op ingaan.

We zijn ook nog steeds op zoek naar bestuursleden. Heeft u belangstelling dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. Tel. 013-8801012.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft in deze tijd dan kunt u de initiatieven in 
Goirle vinden in :

 ‘De Goolse Gids’. Maar beschikt u niet over internet dan kunt u bellen met 
 Contour de Twern tel. 013-5349191 of het 
 Rode Kruis tel. 070-4455888, die met 70.000 vrijwilligers klaar staat door het hele land hulp te 

verlenen waar nodig.

Het bestuur wenst u een prettige en zonnige vakantie. 

Met vriendelijke groet,

Tonny Beekes [voorzitter a.i.]

   Kermis Goirle : zaterdag 27 juni t/m woensdag 1 juli 2020
   op het Oranjeplein.  Geen doorgang volgens richtlijnen Rijksoverheid.

   Zomervakantie regio zuid : 11 juli t/m 23 augustus 2020
   [wk 29-34]

   De Deel en Wildacker blijven gesloten tot na de zomervakantie.
   CC Jan van Besouw is gesloten tijdens de zomervakantie. 
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Wordt u
onze collega
bestuurder ?!

mailto:kbogoirle@gmail.com


Voor de Routekaart voor mensen met kwetsbare gezondheid, ga naar www.kbo-goirle.nl  
[ tabblad Actueel ] of volg onderstaande link : 
https://www.kbo-goirle.nl/files/2020/05/Routekaartvoormensenmeteenkwetsbaregezondheid.pdf  
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De basisregels in een oogopslag ...

https://www.kbo-goirle.nl/files/2020/05/Routekaartvoormensenmeteenkwetsbaregezondheid.pdf
http://www.kbo-goirle.nl/


NIET-MEDISCH MONDKAPJE VANAF 1 JUNI 2020 VERPLICHT IN HET OPENBAAR VERVOER 

Hoe maak je het en hoe gebruik je het?

In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms
niet mogelijk. Daarom is daar vanaf 1 juni 2020 een niet-
medisch mondkapje verplicht. Dit kun je aanschaffen of thuis
maken, zodat medische mondmaskers beschikbaar blijven
voor de zorg. 
Een niet-medisch mondkapje draag je niet ter bescherming
van jezelf, maar ter bescherming van de mensen om je heen. 
Per enkele reis met het openbaar vervoer heb je een schoon
niet-medisch mondkapje nodig. Hoe maak je je eigen niet-
medische mondkapje? (voorbeeld instructie) 

Benodigdheden: textiel, elastiek, schaar, naald en draad of
naaimachine. 
1. Was het textiel op 60 °C 
2. Knip twee stukken textiel uit van 20 bij 27 cm en neem
twee bandjes elastiek van 18 cm lang. 
3. Leg de 2 stukken textiel op elkaar. Vouw de lange zijden 0,5
cm om en naai ze aan elkaar vast. 
4. Vouw de korte kanten ruim 1,5 cm naar binnen en naai ze
vast. 
5. Trek daar de elastieken doorheen en maak er een knoop in. 
6. Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht. Stel
daarvoor de knopen in het elastiek bij wanneer nodig. 
7. Schuif de knoop in de zoom, rimpel de stof zodat het goed
over je mond, neus en kin past en naai het elastiek vast aan
de stof. 

Let op: dit is geen medisch hulpmiddel of persoonlijk
beschermingsmiddel. 
Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje? 
• Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-
medische mondkapje je handen minimaal 20 seconden met
water en zeep.
• Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan. 
• Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het
daarna niet meer aan. 
• Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per
keer. 
• Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar
in een afgesloten zakje of bakje. 
• Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60 °C
op een volledig wasprogramma.  Was alleen met wasmiddel,
voeg geen wasverzachter toe. 
• Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de
wasmachine hebt gestopt. 
• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. 
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Maak uw eigen mondkapjes van fleurig 
textiel … net weer wat anders !!



VOOR DE PUZZELAARS ONDER ONS, puzzel voor juni-juli …

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

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16
wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in
Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier
40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier
51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64
zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73
naaktloper.

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9
gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort
20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31
reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van
Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55
woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw
68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.
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OPLOSSING PUZZEL VAN MEI : 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF : AUGUSTUS 2020

 Deze wordt samen met het blad ONS vanaf 27 juli*
bij u bezorgd.

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

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 15 juli 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.

* Note:
Vanaf 27 juli ontvangt u de Nieuwsbrief+ONS 
voortaan in de laatste week van de maand. 
[beslissing KBO-Brabant 2019] 

 📩
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LEDENADMINISTRATIE
TOOS DERIX

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

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

  NIEUWE LEDEN

ER ZIJN 3 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN

  OVERLEDEN

DE VOLGENDE MELDINGEN ZIJN ONTVANGEN

MEVR. A.M.F. BEKKER-MOL
DHR. L.W.A. FRANSEN
MEVR. J.P. GRAAFMANS-V.D. BROEK

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN VEEL 
STERKTE MET DIT VERLIES

***

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief per e-mail. Stuur een berichtje naar 
kbogoirle@gmail.com en u wordt meteen toegevoegd aan de verzendlijst.
Kijk ondertussen ook eens op onze website www.kbo-goirle.nl 

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

