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Beste leden van KBO-Goirle,
 
Op dit moment zitten we nog midden in de schoolvakantie. Echter voor veel mensen zal de 
zomervakantie er anders uitzien dan andere jaren.

Hoewel wat soepeler kan worden omgegaan met de corona regels blijven er toch nog veel 
onzekerheden over. Het is ook niet echt duidelijk hoe de komende maanden er uit gaan zien. 
De wijkcentra  zullen na de vakantie hun deuren weer openen en ook het Jan van Besouwhuis is weer 
open.  

We hebben ons als bestuur gebogen over de [mogelijke] doorstart van de activiteiten in de komende 
maanden en het resultaat kunt u lezen in deze nieuwsbrief.  
We gaan er van uit dat in ieder geval de komende maanden en misschien wel heel 2020 de 1,5 meter 
afstand van kracht blijft. Voorzichtigheid blijft geboden en iedereen die gezondheidsklachten heeft, hoe
gering ook, wordt verzocht thuis te blijven.  
 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling. Weet u iemand of bent u zelf geïnteresseerd laat 
het ons weten via tel 013-8801012. U bent van harte welkom ! 

Wij wensen u een fijne voortzetting van uw vakantie, in goede gezondheid, en graag tot ziens.  

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

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE ...

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 3 augustus van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur
mee.

Bij deze willen wij Koos Hensing hartelijk dank zeggen voor zijn nooit aflatende 
steun aan KBO-Goirle. Zelfs na zijn actieve jaren als bestuurslid heeft Koos nog 
jarenlang de Kerstviering en de Carnaval voor al onze KBO leden tot een ware 
belevenis geregeld.  Hij geeft nu het stokje door. 
Nogmaals onze dank Koos, we gaan je missen !!
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STATUS ACTIVITEITEN

De volgende activiteiten worden wel/niet hervat in september 2020 met inachtneming van de nu 
geldende Covid-19 maatregelen. Informatie over doorstart datum en ruimte : via de coördinatoren.

ACTIVITEIT COÖRDINATOR STATUS PER SEPTEMBER

3-D kaarten Frances Hulsman 013-5348488 Kan opstarten gesplitst in 2 groepen

Bridge Francien de Jongh 013-2116682 Men wacht met opstarten

Dynamic tennis Drieke vd Pouw Kraan 013-5903045 Is opgestart

Gymnastiek MBvO Jim Rosenau 06-36141375 Kan opstarten mits grotere ruimte

Handwerken Jo van Iersel 013-5344320 Kan opstarten

Jeu de Boules Wil Uijens 013-5345959 Is opgestart

Koersbal Hanny Schuurkes 013-5341069 Toestemming nodig van Guldenacker

Line dancing Johanneke v Amelsfoort 013-5340063 In beraad

Samen uit dineren Jol 013-8502427 | Hannie 8220129 In beraad

Sjoelen Coby de Beer 013-5341146 Kan opstarten

Tekenen en schilderen Gré van de Mast 013-5343019 In beraad

Wandelen Doortje 013-5342675 | Janny 5348849 Is opgestart

Yoga Conny Gravers 06-51908084 Kan opstarten in grotere ruimte 2004

Filosofie Lucy Roodbol 013-5346700 Geen verdere activiteit in 2020

Kenniskring Thea Swalen kbo.kenniskring@gmail.com 1ste bijeenkomst 28 sept. in kapel

Kijk op Kunst Jacques Heeren 013-5341030 Geen verdere activiteit in 2020

Kunstkring Albert Wilbrink 06-40581562 In beraad : mogelijk geen activiteiten

Levensbeschouwing André Muller 013-5345835 In beraad : mogelijk in okt.

Alle bus reizen Hannie W| Hanny S| Jacques H en Jac V Geen doorgang in 2020

Belangenbehartiging Chris Brock 06-81558128 Volgens geldende maatregelen

Dag van de Ouderen okt. Algemeen bestuur Vervalt in 2020

Themadag Algemeen bestuur Vervalt in 2020

Medewerkersdag nov. Algemeen bestuur In beraad

Kerstviering dec. Algemeen bestuur In beraad

 Na evaluatie heeft het bestuur aangegeven dat het ‘Salsa dansen’ en ‘Schaken’ niet langer 
onderdeel zijn van ons activiteitenpakket. 

 note aan coördinatoren  : Voor een goede voortgang van het administreren van facturen c.q. 
budgetten, heeft het bestuur besloten dat alle verzoeken voor reserveringen inzake ruimtes in 
CCJvB, de Wildacker en de Deel gedaan dienen te worden via het Secretariaat 
kbogoirle@gmail.com . Het is met de Locaties overeengekomen dat zij alleen reserveringen van 
ons Secretariaat accepteren.
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ANWB AUTOMAATJE GOIRLE/RIEL IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

De Gemeente Goirle/Riel, KBO-Goirle, S-B Riel en ContourdeTwern 
gaan in samenwerking met de ANWB het project “ANWB AutoMaatje” 
opzetten in Goirle/Riel. Eind september 2020 gaan we officieel van 
start.

Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt zich 
eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Ook in 

Goirle/Riel raken steeds meer mensen geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om 
naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Met ANWB 
AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij.

Vrijwilligers van ANWB AutoMaatje vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen. Zo kan 
men weer naar de kapper, de huisarts, een boodschap doen, maar ook weer lekker op de koffie gaan 
bij vrienden. Om dit project tot een succes te kunnen maken zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
(chauffeurs en planners).

Chauffeurs
Heeft u een eigen auto? En heeft u tijd en zin om met een plaatsgenoot op pad te gaan? Dan zijn wij 
op zoek naar u. Voor het project hebben we een pool met chauffeurs nodig die dit project kunnen gaan
uitvoeren. Als vrijwillige chauffeur krijgt u een onkostenvergoeding van €0,30 per kilometer plus 
eventuele parkeerkosten. Deze vergoeding wordt betaald door de deelnemer. Uw auto moet een 
geldige APK keuring en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben. Chauffeurs 
moeten jonger zijn dan 75 jaar en er wordt u gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven. U 
bepaalt zelf hoe vaak u wilt rijden.

Planners
Als planner gaat u een vervoersverzoek van een inwoner die zich heeft aangemeld koppelen aan een 
vrijwillige chauffeur die in de buurt woont. We zijn op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere 
dagdelen per week aanwezig kunnen zijn in het Zorgcentrum ‘t Loket, Thomas van Diessenstraat 4, in 
Goirle.

Wat mag u van ons verwachten
 ondersteuning en begeleiding
 vergoeding van de verklaring omtrent gedrag
 deskundigheidsbevordering
 elk jaar een leuk presentje en bedankmomentje.

Contact
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
Bhartie Persad, coördinator ANWB Automaatje bhartiepersad@contourdetwern.nl 
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AUGUSTUS PUZZEL 

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

Horizontaal:  1  propaganda  6
deel  v.e.  uitlaat  12  vette
vloeistof  13  zwaardwalvis  14
deel  v.h.  oor  16
gymnastiektoestel  18  eerste
vrouw  19  grote  beker  21
Chinese  munt  22  cosmetisch
product  24 Frans lidwoord 25
loofboom  26  alsmede  27
Engels bier  28 muzieknoot  30
slee  31  reeds  33  extra  large
34  pl.  in  Italië  37  lacune  40
soort  hert  41  bijbelse  vrouw
42  bijna  nooit  45  treurig  48
vanaf  49  tegenover  50  en
omstreken  51  rooms-
katholiek  53  koraalbank  54
regenscherm  56  Europeaan
57  bijwoord  58  eetgerei  59
lidwoord  60  water in Utrecht
62  kerkstraf  63  volledig
dronken  65  eikenschors  66
erg leuk  68  opbergmiddel  70
Europeaan 71 bijna altijd.

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort
verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 effen 20
brede laan met bomen  23  United Nations  29  naaigerei  32  vet  35  vlaktemaat  36  plechtige gelofte  38
Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht
47  deel  v.e.  trap  48  eigenaardig  52  insect  55  a  priori  61  bloeimaand  62  nogmaals  64  vermoeid  65
Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund.

 oplossing puzzel juni-juli :
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF : SEPTEMBER 2020

 Deze wordt samen met het blad ONS vanaf 24 aug.
bij u bezorgd.

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

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 12 aug. bij 
het secretariaat via e-mail 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-Brabant Persbericht – 15 juli 2020 

“Whatever it takes!”  Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord juridisch 
bestrijden. Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro is de 
Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter 
wereld wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel 
jarenlang is ondermijnd door een irreële rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van 
gepensioneerden en de pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet geïndexeerd. 
Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar ook een perspectief op spoedige 
indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige 
belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de 
belanghebbenden te beschermen. 

Wilt u meer hierover lezen, ga naar onze website www.kbo-goirle.nl ->tabblad actueel of klik >>  
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LEDENADMINISTRATIE
TOOS DERIX

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

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

  NIEUWE LEDEN

ER ZIJN 2 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN

  OVERLEDEN

DE VOLGENDE MELDINGEN ZIJN ONTVANGEN

DHR. B. HAZELHOFF
MEVR. M.J.F. ZAGERS-TUYTELAARS
DHR. A.B.J. VAN OIRSCHOT
DHR. B. KOKX

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN VEEL 
STERKTE MET DIT VERLIES

***

Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen ? Stuur een berichtje naar 
kbogoirle@gmail.com en u krijgt deze op de maandag van de uitgave week
toegestuurd. Kijk ondertussen ook eens op onze website www.kbo-goirle.nl 

https://www.kbo-goirle.nl/files/2020/07/Persbericht-15-juli-2020-Juridisch-verzet-KBO-Brabant-tegen-pensioenakkoord.pdf
http://www.kbo-goirle.nl/
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