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Beste leden van KBO-Goirle,

De klok is weer verzet en het is al weer vroeg donker. We 
gaan een donkere tijd tegemoet, letterlijk maar ook figuurlijk. 

Het beroep op de eigen verantwoordelijkheid heeft niet het 
resultaat gehad, waarop was gehoopt. Het aantal corona 
besmettingen neemt in hoog tempo toe en het sociale contact 
moet worden beperkt zowel binnen als buiten.  
Dat betekent voor ons dat we knopen hebben moeten 
doorhakken over grote bijeenkomsten in de laatste en 
komende maanden van 2020.

De dag van de ouderen [Nationale ouderendag in oktober] is 
stilzwijgend voorbij gegaan. Juist om te voorkomen dat de 
ouderen extra risico zouden lopen hebben we geen ouderen 
dag georganiseerd. 

De jaarlijkse medewerkersbijeenkomst in november gaat dit 
jaar helaas ook niet door. Zelfs niet met kleinere groepjes. Wij
zijn voornemens de bijeenkomst te verplaatsen naar voorjaar 
2021. Dus wat in het vat zit, verzuurt niet.  

Ook de kerstviering moeten we dit jaar overslaan. Normaal 
mogen wij een groot aantal van u verwelkomen in het CC Jan 
van Besouw en het gaat ons aan het hart deze sfeervolle 
bijeenkomst in december aan ons voorbij te moeten laten 
gaan. 

Als laatste de Carnaval.  Er zullen geen voorbereidingen 
worden getroffen omdat wij denken dat de kans groot is dat 
ook dit feest in kleine kring zal moeten worden gevierd.

Activiteiten waarbij ook de nieuwe coronaregels kunnen 
worden gehandhaafd zullen zoveel mogelijk doorgaan. 

Alles bij elkaar niet zo'n vrolijk nieuws, maar na regen komt 
zonneschijn en hoop doet leven.

Namens het bestuur,

Tonny Beekes [voorzitter a.i.]

MEERDAAGSE REIS 2021 : De eerder aangekondigde inschrijvingsdata 2 en 3 november voor de 
Meerdaagse reis 2021 moet aangepast worden omdat de geplande locatie voor de inschrijvingen 
mogelijk niet open is vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen. In de nieuwsbrief van 
december wordt het reisprogramma gepubliceerd en de [alternatieve] wijze van inschrijven.
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LEDENADMINISTRATIE

U KUNT WIJZIGINGEN VAN UW 
LIDMAATSCHAPSGEGEVENS DOORGEVEN 
VIA : 
TOOS DERIX, TEL. 013-5343209
EMAIL: KBOGOIRLELEDEN@GMAIL.COM
OF VIA :
HET MUTATIEFORMULIER OP ONZE WEBSITE
WWW.KBO-GOIRLE.NL  TABBLAD →
LEDENADMIN.

NIEUWE LEDEN : 
ER ZIJN 7 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN.

OVERLEDEN : 
DHR. P.J.G. GUSSEN
MW. A. VAN BIJSTERVELDT-HOOZEMANS
DHR. J.P.M. VAN BIJSTERVELDT

WIJ WENSEN DE FAMILIE EN 
NABESTAANDEN VEEL STERKTE TOE.

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

REDACTIE

VANAF 23 NOVEMBER KUNT U DE 
DECEMBER NIEUWSBRIEF + HET BLAD 
‘ONS’ VERWACHTEN.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 11 
NOVEMBER VIA 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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LEZINGEN VAN DE KENNISKRING

Op 28 september jl. kon het nog. We mochten met bijna 50 personen een 
lezing houden in de kapel. De stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar en 
met oog voor de andere maatregelen van de overheid.

Rieke Mes sprak in deze lezing over het levenseinde, het sterven. Er valt 
niet aan te ontkomen, iedereen heeft er mee te maken. Rieke Mes heeft 
als geestelijk verzorger in verpleeghuizen veel te maken met ziekte en 
dood. Zij pleit ervoor om in gesprek te gaan met partner of andere naasten

over een toekomst van een naderend levenseinde. Als de dood onverwacht komt, dan is er weinig tijd 
en is erover praten vaak emotioneel. Vooraf praten over sterven en afscheid nemen geeft rust. Voor 
wie alles heeft geregeld, was het een opnieuw kijken naar, want: je kan en mag altijd wijzigen. Voor 
anderen is er werk aan de winkel: informatie inwinnen, in gesprek gaan met jezelf, je naasten en de 
huisarts en het vastleggen. Gaat u het doen? 

Door de nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen wij de komende tijd geen 
lezing(en) organiseren. Daarom is de lezing van 16 november voor die datum geannuleerd.  

Op 14 december staat er een lezing over China in de planning. Het zou mooi zijn als het virus dan 
onder controle is en we deze lezing wel kunnen laten doorgaan. De tijd zal het leren ...
Blijf gezond en graag tot ziens!

De werkgroep Kenniskring KBO-Goirle

ATELIER ‘78 KENNISMAKINGSCURSUSSEN

Ook dit jaar werkt Atelier’78 weer samen met de KBO op het gebied van creativiteit.
Voor mensen met weinig ervaring op creatief gebied of voor iedereen die graag wil 
weten hoe het werkt bij Atelier’78, gaan we na de herfstvakantie, in de week van 26 
oktober, weer starten met 4 kennismakingslessen. 
Al onze cursussen vinden in deze Coronatijden op een veilige en verantwoorde manier 
plaats in kleine groepen en volgens RIVM regels.

KBO leden zijn daarbij van harte welkom en krijgen eenmalig € 10,- korting op de 
cursusprijs van € 60,-.

Kennismakings-cursus Docent Tijdstip

Beeldhouwen Frank van der Loo Dinsdagmorgen  9.30 – 12.00 uur
17, 24 november, 1 en 8 december

Keramiek Loura van Amelsfort Donderdagavond 19.30 – 22.00 uur
19, 26  november, 3 en 10 december

Tekenen/ schilderen Leonie van Lare Woensdagochtend 9.30 – 12.00 uur
17, 24 november, 1 en 8 december

Tekenen/ schilderen Els Crawfurd Vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 uur
20, 27 november, 4 en 11 december

Ook in onze jaarcursussen zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Meer informatie en een aanmeldformulier kunt u vinden op de website van Atelier’78: 
www.atelier78.nl  of via ons secretariaat telefoonnummer 013-5347689 / 06-51571498
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AANBIEDING AAN LEDEN VAN APPARATUUR 

 KBO-Goirle beschikt over een aantal iPads en laptops. Ze zijn  
gebruikt voor de ICT cursussen van de KBO, dus hebben kleine 
gebruikssporen.
Omdat de opslagruimte leeg moest worden gemaakt, worden ze nu 
aan de leden aangeboden.

 Het type van de iPad is A1416. Deze wordt hersteld naar de originele configuratie en meldt 
zelf dat de software up-to-date is en werkt goed met iOS 9.3.5. De prijs is € 75,-

 De laptop is van MSi, model CX700, type MS-1731, een scherm van 17 inch 1600*900; 
Processor T4500, dual core, 4GB intern geheugen en een harde schijf van 200GB. 
Momenteel staat er Windows 10, versie 2004 van oktober 2020 op. Ook Office 2013 werkt op 
deze laptop. Niet de nieuwste, maar prima voor mail, tekstverwerking en eenvoudige 
fotobewerking en spelletjes. De prijs is  € 150,-

Als je in aanmerking wilt komen, kun je dat tot 8 november melden bij het secretariaat via email 
kbogoirle@gmail.com met vermelding van gegevens waardoor je als lid herkend kunt worden 
(lidnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) én voor welk apparaat je inschrijft. 
Zijn er meer vragers dan apparaten, dan wordt door het bestuur geloot. Degenen die een van de 
apparaten kan kopen, krijgen uiterlijk 15 november bericht over betaalwijze en aflevering.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE ...

Deze vrije inloop staat gepland voor maandagmiddag 2 november van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is 
welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele)  apparatuur mee.

NB: Ivm met mogelijke aangepaste openingstijden van bieb Goirle, check hun agenda
op https://www.bibliotheekmb.nl/vest/goirle/agenda.html 

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

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. 
boerderij  11  heldere  ster  13  loofboom  14  Turks  
bevelhebber  16  bestuurbare  slee  18  wurgslang  19  
kippenproduct  20 grootse vertoning  23 de onbekende 24 
nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 
dierlijke uitwerpselen  32 hoge berg  34  pret  36 deel v.e.  
fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge 
mate  42  voertuig  43  woonboot  44  tropisch  visje  46  
varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk
55  tijdperk  57  deel  v.e.  piano  59  overdreven  60  
kaarsenhouder  63  spil  64  een  zeker  iemand  66  
sprookjesfiguur  67  komisch  nummer  68  vlaktemaat  69  
strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.

Verticaal: 1  sterk oplopend  2  bierpomp  3  extra large  4  
schildknaap 6 blinde woede 7 plus  8 zeehond 9 deel v.d.  
dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15
grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 
onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 
31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 
38  ik  42  vulkaanmond  43  carnavalsgroet  45  friet  47  
voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 
pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 
reukorgaan  62  krachtbron  in  een  auto  65  voordat  68  
vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.
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