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Beste leden van KBO-Goirle,

Als ik dit stukje schrijf is het buiten 34 graden binnen 27 
graden en beleven we de langste hittegolf ooit 
geregistreerd.

Op het nieuws klinken verontrustende geluiden over een 
nieuwe corona-golf. We beleven een heel bijzondere 
zomer. Het is juist nu belangrijk dat we het hoofd koel 
houden en ons niet druk maken over de dingen waar we 
zelf geen invloed op hebben. Laten we proberen te 
genieten van de kleine dingen en de oefening van geduld 
ons eigen te maken.

Geduld is ook belangrijk voor de activiteiten van de KBO.
Met inachtneming van de restricties zijn er gelukkig enkele
wekelijkse activiteiten die uitgevoerd kunnen worden e.o. 
in de startblokken staan maar verder ligt er nog veel stil. 
Het is absoluut onduidelijk wanneer er weer begonnen kan
worden. De KBO Brabant geeft richtlijnen over de 
activiteiten die wel of niet verantwoord zijn en wij volgen 
deze adviezen. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de 
richtlijnen van de accommodaties waar onze activiteiten 
plaats vinden.

Dat heeft ook gevolgen voor onze nieuwsbrief. De planning
voor de volgende uitgave is 28 september maar onze 
activiteiten agenda is zo beperkt geworden dat de kans 
bestaat dat er de komende maand zo weinig te melden 
valt dat er twee maanden worden gecombineerd. Echter 
we blijven optimistisch, voor ons is het glas half vol en 
hopen voor u hetzelfde.

Namens het bestuur,

Tonny Beekes
[voorzitter a.i.]

Wij zijn nog steeds op zoek naar collega’s. Weet u iemand of 
bent u zelf geïnteresseerd laat het ons weten via tel. 013-
8801012. Wij horen graag van u ! 

Het bestuur wil bij deze Mw Francien de Jongh heel hartelijk danken voor haar 
jarenlange inzet als Bridge coördinator. Het stokje wordt overgenomen door Mw 
Anske Nauta. U kunt haar bereiken via tel. 013-5342525.
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TOOS DERIX
TEL. 013-5343209
EMAIL: KBOGOIRLELEDEN@GMAIL.COM 

NIEUWE LEDEN : -
ER ZIJN 2 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN

OVERLEDEN : -
DE VOLGENDE MELDINGEN ZIJN 
ONTVANGEN

DHR. J. VAN DER HEIJDEN
MEVR. E.M. EVERS-SLEGERS
DHR. C. ZEBREGS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN VEEL 
STERKTE MET DIT VERLIES

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

REDACTIE

DE OKTOBER NIEUWSBRIEF EN HET BLAD 
‘ONS’ WORDEN VANAF 28 SEPTEMBER BIJ 
U BEZORGD.

VOOR DE DIGITALE VERSIE ZIE ONZE 
WEBSITE WWW.KBO-GOIRLE.NL

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 16 
SEPTEMBER 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.

 📩
WILT U DE NIEUWSBRIEF OOK DIGITAAL 
ONTVANGEN ?  STUUR EEN BERICHTJE 
NAAR KBOGOIRLE@GMAIL.COM EN U 
KRIJGT DEZE TOEGESTUURD OP DE 
MAANDAG IN DE WEEK VAN DE PAPIEREN 
UITGAVE .

ALS KBO LID KUNT OOK DE 2-WEKELIJKSE 
‘ONS ACTUEEL’ VAN KBO-BRABANT IN UW 
MAILBOX ONTVANGEN. MELD U AAN VIA 
WWW.KBO-BRABANT.NL  OF VIA >> 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/subscribe?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-goirle.nl/
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KENNISKRING : Lezing ‘Omgaan met sterven en verlies’

Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en toe 
te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te 
sterven en ook rustiger doodgaan.

Maatschappelijke discussie

De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het teken van 
euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is? Over 
het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen dat wat er regelmatig in de 
publiciteit komt.

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:

 Het gewone sterven
 Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden

(zoals niet behandelen/stoppen)
 Palliatieve sedatie
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding
 Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen

doodgaan?
 Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament)
 Uitvaart en afscheid nemen

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd te 
zijn, geeft rust. 
De kenniskring van KBO Goirle heeft Rieke Mes uitgenodigd om hierover een (interactieve) lezing te 
houden.

Wie is ’t Pastorieke  [www.pastorieke.nl]

Rieke Mes (Goirle 1950) studeerde dwarsfluit en algemene muzikale vorming/schoolmuziek aan het 
conservatorium te Tilburg. Na haar afstuderen is zij vele jaren actief geweest in het muziekonderwijs. 
In 1977 begon zij de studie theologie aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Als specialisatie koos zij 
pastoraat en liturgie. In 1983 rondde zij de studie af met een scriptie over jongerenliturgie. 
Na haar theologiestudie was zij op verschillende plaatsen werkzaam in het pastoraat (Oirschot, 
Hilvarenbeek en Heerlen). Vanaf 1991 werkt zij als geestelijk verzorger met dementerenden in en 
buiten verpleeghuizen. Tevens is zij bezig geweest met de ontwikkeling van dit vakgebied. Zij schreef 
boeken en artikelen over geestelijke verzorging en liturgie met dementerenden. In oktober 2011 
promoveerde zij aan de universiteit van Tilburg met een proefschrift over geestelijke verzorging en 
dementie.

Datum: maandag 28 september 2020
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw
Kosten: € 6
Maximaal aantal deelnemers: 50

Opgeven kan door een mail te sturen naar kbo.kenniskring@gmail.com.  Als het maximaal aantal 
deelnemers bereikt is, komt u op de wachtlijst.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE ...

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 7 september van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)  apparatuur
mee.
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14-8-2020

Maak het ze niet te makkelijk! 

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te 
informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd 
Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te 
zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.  

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare 
feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en 
dus ook elke oudere. 

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap 
zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is 
het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt 
gedaan bij de politie. 

Wat kunt u in de maand september verwachten
 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;
 Elke week wordt een ander thema behandeld: 

◦ Week 36 (1/9 t/m 7/9)   :   Meekijken bij pinnen
◦ Week 37 (8/9 t/m 14/9)  :   Babbeltrucs
◦ Week 38 (15/9 t/m 21/9  :   Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
◦ Week 39 (22/9 t/m 28/9  :   Phishing

 Op de website van KBO-Brabant www.kbo-brabant.nl komt een pagina waar u 
alle informatie kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars 
gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden 
uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het 
thema Hulpvraagfraude (week 38);

 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven,
met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links 
naar deze webinars geplaatst. 

 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht 
worden besteed aan de onderwerpen;

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp. 

Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze 
vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail 
sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met 
vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen 
naar 073-6444066. 
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‘T LOKET GOIRLE …

Tijdens een leuk telefonisch gesprek met Tonny 
Beekes, vroeg zij om vanuit ’t Loket Goirle een 
stukje voor de nieuwsbrief te schrijven. Natuurlijk
doe ik dat, want dat is een mooie gelegenheid om
’t Loket onder de aandacht te brengen. 

’t Loket is voor de meesten van u een naam die 
waarschijnlijk opkomt wanneer er vragen zijn 
over zorg. Dit kan zorg zijn die iemand zelf nodig 
heeft, maar ook de zorg voor een ander. ’t Loket 
geeft informatie, advies en ondersteuning. Niet 
alleen op het gebied van zorg, maar ook wanneer 
er vragen zijn over bijvoorbeeld mantelzorg, 
wonen, financiën etc. Bij ’t Loket merken we dat 
er binnen de gemeente Goirle veel voor elkaar 
gedaan wordt. Met elkaar en voor elkaar lees ik 
ook op de website van KBO Goirle. Reden genoeg 
om de banden eens aan te halen. We vinden het 
vanuit ’t Loket namelijk erg belangrijk dat alle 
inwoners ons weten te vinden. 
Uitgangspunt vanuit ’t Loket is om iedereen zo 
lang mogelijk zelfstandig te laten zijn en anderen 
te kunnen ontmoeten. Dit is niet voor iedereen 
even makkelijk. Heeft u een vraag of probleem 

waar u zelf of met hulp van mensen uit uw 
omgeving niet uitkomt? Dan kunt u zonder 
verwijzing terecht bij ’t Loket. Bij ’t Loket kijken 
we wat er nodig is om u te ondersteunen bij uw 
vraag. 
Deze ondersteuning is heel divers, soms is een 
stukje informatie verstrekken voldoende, soms 
moet er gekeken worden naar maatwerk vanuit 
de gemeente (WMO). ’t Loket bestaat uit een 
aanmeldteam waar u met uw eerste vraag terecht
kan en meerdere ondersteuningsteams die de 
vervolggesprekken voeren. 
Heeft u vragen aan ’t Loket? Neemt u dan contact
met ons op. We zijn op maandag tot en met 
vrijdag van 8.30-12.30 uur telefonisch bereikbaar
via telefoonnummer 013-5310531 of via e-mail 
loket@goirle.nl. 
’t Loket heeft ook aan handige folder waarin u 
meer informatie kunt vinden over de verdere 
werkwijze van ’t Loket. Wij sturen u de folder 
graag toe! 

Hartelijke groeten,
Marjolein Sparla  –  Medewerker ’t Loket Goirle

SEPTEMBER PUZZEL

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

Horizontaal: 1  natuurverschijnsel  5  overvloed  
10 lof bewijzen  11 fijn weefsel  13 persoon  14 
houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 
20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 
27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog
36 kerkelijke straf  37 boerenbezit  39 nauw 40 
soort schaatsen  41  mannetjesbij  42  deksel  43  
schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 
echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 
59  normaal profiel  60  aanvallend  63  zangnoot  
64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 
68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 
smakelijk 73 watersport.

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 
4 profeet  6 riv. in Spanje  7 luitenant  8 ergo 9 
groot  hert  10  ontroering  12  uitholling  door  
stromend water  14  niets uitgezonderd  15  wiel  
16  grote  bijl  17  draad  20  dierenmond  21  
vruchtennat  22  biljartstok  25  mossteppe  28  
bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans
35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 
43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op
de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 
55  waterdoorlatend  56  ratelpopulier  58  harde  
klap  61  kerkgebruik  62  honingbij  65  
sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-
katholiek 71 laatstleden.
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