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Beste leden van KBO-Goirle, 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt is er wat meer duidelijk 
over de gang van zaken in de wijkcentra en de 
gymnastieklokalen. Als ik dit schrijf is er een grote stijging
van het aantal besmettingen  vooral in de randstad en 
onder jongeren. De grote vraag is of en hoeveel invloed dit
zal gaan hebben ons dagelijks leven. 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u opnieuw een oproep 
voor nieuwe bestuursleden, hoop doet leven.

Ik heb het als heel positief ervaren dat er vanuit het 
pastoraal team van de parochie de Goede Herder het 
verzoek is gekomen wat nader kennis te maken met KBO-
Goirle. Er heeft een prettig kennismakingsgesprek plaats 
gevonden.
Pastoraal werker Theodoor van den Boom heeft binnen het
pastoraal team als aandachtspunt de contacten in Goirle. 
Als u prijs stel op persoonlijk contact kunt u hem bereiken 
via het secretariaat van de parochie in Broekhoven tel: 
013 -5423038 (van 9.00-12.00) of via zijn mailadres :
tvdboom@parochiedegoedeherder.nl

Pastor van den Boom heeft een stukje geschreven waarin 
hij zich voorstelt. U vindt het elders in deze nieuwsbrief.
Aarzel niet als u behoefte heeft aan een gesprek of om 
andere reden contact op te nemen. 

Voor de komende periode wens ik u vooral gezondheid en 
heel veel goede dagen. 

Namens het bestuur,

Tonny Beekes [voorzitter a.i.]

OP 2 SEPTEMBER jl. IS FRANCES HULSMAN OVERLEDEN

Zij is jarenlang actief geweest als vrijwilligster bij 
KBO-Goirle. Samen met haar moeder was zij begeleidster bij
het 3-D kaarten maken. Wij zijn haar daarvoor veel dank 
verschuldigd. Wij wensen haar dierbaren veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies. 
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LEDENADMINISTRATIE

OM WIJZIGINGEN DOOR TE GEVEN OVER 
UW LIDMAATSCHAPSGEGEVENS, NEEM 
CONTACT OP MET: 

TOOS DERIX
TEL. 013-5343209
EMAIL: KBOGOIRLELEDEN@GMAIL.COM 

NIEUWE LEDEN : -
ER ZIJN 6 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN

OVERLEDEN : -
ER ZIJN GEEN MELDINGEN ONTVANGEN. 

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

REDACTIE

VANAF 26 OKTOBER KUNT U DE NOVEMBER
NIEUWSBRIEF EN HET BLAD ‘ONS’ 
VERWACHTEN.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 14 
OKTOBER 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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MAG IK ME VOORSTELLEN ...

Graag ga ik in op het verzoek mij te presenteren aan KBO-Goirle. Mijn naam is Theodoor van den 
Boom, pastor van de parochie De Goede Herder. Namens het pastoraal team ben ik, met het vertrek 
van pastoor van Zutphen, contactpersoon voor de locatie Goirle.

Bij een eerste kennismaking hoort ook dat je iets van je geloofspapieren laat zien. Ik doe dat met het 
woord “presentie”, het aanwezig zijn bij mensen. Ik voeg daar aan toe dat God zich aan mensen 
bekend gemaakt heeft, juist met de naam: “Ik-zal-er-zijn-voor-jou”.
Die naam, ik-zal-er-zijn-voor-jou, is voor mij mijn opdracht. In ons er zijn voor elkaar kan er iets 
zichtbaar worden van God. Zichtbaar in de (geloofs)verhalen die we elkaar vertellen. Zichtbaar in het 
verhaal dat de ander mij toevertrouwd. Want in de zorg, in aandacht, in het vertrouwen, in vragen en 
verdriet, in hopen en dromen van de ander, licht er iets op van God. En dat met elkaar te mogen 
ontdekken is wat (mij) heilig is.

Ik ben dan ook letterlijk en figuurlijk vaak onderweg. Om ook anderen uit te 
nodigen er te zijn voor elkaar, om naar anderen om te zien. Die weg naar de 
ander wil ik ook graag in Goirle gaan. Om met elkaar te ontdekken dat het de 
moeite waard is die weg naar de ander te gaan. Om mij in te blijven zetten, 
sámen onderweg te blijven. Mijn presentatie is dan meteen ook een uitnodiging: 
ga met ons mee, in Gods Naam!

Met vriendelijke groet, 
pastor Theodoor van den Boom

VACATURES BINNEN BESTUUR KBO-GOIRLE, AFDELING VAN KBO-BRABANT

De KBO is er voor “senioren”: mensen vanaf 50 jaar. Afdeling KBO-Goirle zoekt aanvulling voor het 
bestuur. Binnen het bestuur komen de functies van voorzitter en secretaris in aanmerking voor een 
nieuwe invulling. Maar ook voor een bestuurder zonder bijzondere functie is plaats.

Wij zoeken bestuursleden die:
 Betrokken zijn bij het sociaal maatschappelijk belang van de senioren in Goirle.
 Kunnen opereren vanuit bestuurlijke deskundigheid.
 De belangen van onze senioren kunnen behartigen.
 Dit alles vanuit een werkhouding die open, sociaal, vooruitziend, collegiaal en coöperatief is.

Secretaris
Iemand met affiniteit met secretariële vaardigheden heeft een pré. Beheer van ingaande en uitgaande 
post; vergaderingen secretarieel voorbereiden en uitwerken en vastleggen van afspraken behoren tot 
het takenpakket. Zo ook het opstellen van het jaarverslag. Verder is zij of hij [eind]verantwoordelijk 
voor de in- en externe media communicatie en het digitale archief.

Voorzitter
Verbinden, anderen motiveren en ruimte geven en waar nodig
bijsturen zijn de kernwoorden.
Hij of zij bewaakt en stuurt beleidsontwikkelingen, bevordert
samenwerking binnen KBO-Goirle en met anderen en heeft oog
voor het individu. Iemand die de contacten onderhoudt met
instanties die werkbaar zijn binnen het sociaal domein en de
belangen van de senioren op een positieve manier weet uit te
dragen. Aanspreekpunt dus, zowel intern als extern.

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de interim-voorzitter van KBO-Goirle, mevrouw Tonny 
Beekes, kbogoirlevz@gmail.com of 013-8801012.
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POSITIE VAN OUDEREN IN GOIRLE : HOE BEHOUDEN WE EEN VOLWAARDIGE PLAATS BINNEN DE 
(GOIRLESE) GEMEENSCHAP

We worden steeds ouder, blijven langer vitaal, 
zijn financieel onafhankelijker dan ooit. We 
hebben een redelijk tot goed pensioen en doen 
nog volop mee in de samenleving. 

Maar waar kunnen we op rekenen als de 
kwetsbaarheid toeneemt, onze fysieke mogelijk-
heden afnemen, we alleen komen te staan?
Het aantal ouderen boven de 65 jaar stijgt ook in 
Goirle naar de 40 procent. Er zal dus ook een 
toename ontstaan van kwetsbare, alleenstaande, 
min of meer hulpbehoevende ouderen.

Er is grote twijfel of de groeiende hulpvraag naar 
zorg en aandacht opgevangen kan worden, gezien
de beperkte financiële kaders en de te verwachte 
professionele personele capaciteit.

Wordt het dan nog moeilijker hulp te krijgen? Of 
moet er nog meer een beroep gedaan worden op 
het eigen netwerk (partner, kinderen, familie en 
vrijwilligers). Gezien de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen (tweeverdieners, langer door-

werken, verminderde cohesie met buren en 
dorpsgenoten) is ook deze bron beperkt. 
Hierdoor lopen we het risico dat deze kwetsbare 
senioren, maar ook de mantelzorgers, in de kou 
komen te staan.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden en daarmee ook de bekostiging van en 
aandacht voor een zeer groot gedeelte van de 
ouderenzorg zijn doorgeschoven van rijk en 
provincie naar de plaatselijke politiek.
Heeft Goirle voldoende oog voor deze 
problematiek? Wordt er voldoende voorge-
sorteerd? Is er een duidelijk integraal lange 
termijn ouderenbeleid uitgezet?

KBO-Goirle met 1300 leden heeft in zijn statuten 
belangenbehartiging hoog in het vaandel staan. 
Juist nu is het hard nodig de politiek te door-
dringen van de noodzaak het ouderenbeleid een 
grote prioriteit te geven. De politiek te overtuigen
meer oog te hebben  voor de ouderen en zijn 
behoefte nu en in de toekomst.

 Denk hierbij aan voldoende betaalbare op de doelgroep gerichte woningen binnen Goirle.
 Denk hierbij aan goede bereikbare voorzieningen en faciliteiten in de ondersteuning van deze 

kwetsbare ouderen.
 Denk hierbij ook aan preventie

Het bestuur wil zorgen dat hieraan extra aandacht wordt gegeven. Zelf
hebben we hiervoor onvoldoende mankracht. Wij zijn daarom op zoek naar
(jonge) ouderen, die zitting willen nemen in een werkgroep/commissie, die
zich richt op de collectieve belangenbehartiging van onze ouderen in Goirle.
Gaat de positie van de kwetsbare oudere (jijzelf straks mogelijk ook) je na
aan het hart, wil je hierover meedenken en meepraten, heb je de tijd en
vaardigheid hiervoor, meld je dan aan en doe mee. We hebben je hart/d
nodig.

Aanmelden kan via ons secretariaat, kbogoirle@gmail.com

KERSTBOOM ACTIE 2020 ...

Normaal gesproken organiseert de gemeente Goirle samen met vele 
vrijwilligers van KBO-Goirle de jaarlijkse kerstboomactie waarbij 
inwoners van Goirle worden gevraagd cadeautjes onder de 
kerstboom te komen leggen. De doelgroep voor deze actie zijn mede-
inwoners die geen middelen hebben om zelf kerstcadeaus te kopen. 
Helaas kan de kerstboomactie dit jaar [ivm corona] niet doorgaan 
omdat er tot 31 december in het gemeentehuis geen activiteiten voor
publiek zal plaatsvinden. Hopelijk volgend jaar mogen we weer !

GOOLSE KRINGEN : Op woensdag 7 oktober is Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, te gast in 
het LOG-programma Goolse Kringen dat wordt uitgezonden tussen 19.00 en 20.00 uur.
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MEERDAAGSE REIS 2021 [vooraankondiging]

Ondanks de onzekere (corona) tijd waarin we nu leven zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de 
meerdaagse reis voor volgend jaar. Van woensdag 26 mei t/m zondag 30 mei 2021 gaan we naar 
Duitsland en verblijven in Hotel der Jägerhof in Willebadessen. De inschrijfdata zijn 2 en 3 november 
2020. Meer informatie en de wijze van inschrijven vind u in de nieuwsbrief van november a.s.

KBO Meerdaagse reis – Hannie van de Wal, 013-8220129

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE ...

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 5 oktober van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)  apparatuur
mee.

OKTOBER PUZZEL

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

Horizontaal:  1  kampioen  6  fameus  12
gehoorzaal  13  boomvrucht  14  loofboom  16
bergweide  18  achterkant  v.d.  hals  19  droog
(van  wijn)  21  langspeelplaat  22  tweewielig
voertuig  24  mobiele  eenheid  25  aanwijzend
vnw.  26  uurwerk  27  vreemde munt  28  extra
large  30  loofboom  31  Romanum Imperium  33
luitenant  34  rang  37  sinds  40  ik  41  grote
papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip
49 en dergelijke  50 en volgende  51 ter inzage
53  jockeypet  54  schuifbout  56  aanhanger  57
hectare  58  iedereen  59  gouden  tientje  60
vlaktemaat  62  glorie  63  grappenmaker  65
afslagplaats  bij  golf  66  naar  mens  68
motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren.

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje  3 vandaag
4  op  de  wijze  van  5  liefdegift  7  werklust  8
vrouwenkleding  9  onderofficier  10  gravure  11
leerkracht  15  hechtlat  17  seinalfabet  18
Europese taal  20 muggenlarve  23 buislamp  29
toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot
38  waterkering  39  ondersoort  42  Russische
vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief
46 linie 47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend
55 namelijk  61 getal  62 tijdperk  64 deel v.e.  

        boek 65 insect 67 motorraces 69 overdreven.
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