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Beste leden van KBO-Goirle,

Dit is de laatste keer dat ik het voorwoord van de 
nieuwsbrief als voorzitter a.i. zal schrijven.
Intern heb ik voor de zomervakantie al aangegeven dat ik 
midden december zal stoppen met mijn huidige functie in 
het bestuur.

We hebben veel moeite gedaan om een nieuwe voorzitter 
te vinden. We zijn dan ook heel blij dat Hans van den 
Tillaart bereid is het voorzitterschap op zich te nemen. 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen welke 
procedure moet worden gevolgd om het voorzitterschap 
rechtsgeldig te laten zijn nu het uitschrijven van een extra
algemene ledenvergadering niet mogelijk is.

De afgelopen periode was heel bijzonder door de 
“intelligente lockdown” waardoor veel activiteiten geen 
doorgang konden vinden. In de vakantie leek het erop dat
in september de meeste activiteiten weer opgestart 
konden worden. Helaas alles is anders gelopen. 

Het is onduidelijk wanneer alles weer ‘normaal’ wordt. Op 
dit moment zijn er hoopvolle berichten over een vaccin en
laten we hopen dat dit binnen afzienbare tijd beschikbaar 
komt. 

Omdat er dit jaar geen Kerstviering gehouden kan worden
en wij u niet kunnen ontmoeten, ontvangt u bij deze 
nieuwsbrief onze kerstkaart met warme kerstgroeten. 

De afgelopen periode heb ik KBO-Goirle wat beter leren 
kennen en het was een heel aangename kennismaking. Ik
blijf bestuurslid en hoop nog velen van u persoonlijk te 
leren kennen.

Wij wensen u het allerbeste en een
heel fijne decembermaand met een
creatieve manier om de feestdagen
door te brengen. 

Namens het bestuur,
Tonny Beekes [voorzitter a.i.]
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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 2 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN.

OVERLEDEN : 
MW. J.E. BEKKERS-FRIJTERS
DHR. H. SMITS
DHR. J. VAN SEETERS
DHR. P.J.M. VAN DE SANDE
MW. J.H.G.M. KRIJNEN-JACOBS
MW. C.M. BERTENS

WIJ WENSEN DE FAMILIE EN 
NABESTAANDEN VEEL STERKTE TOE.

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

REDACTIE

VANAF 21 DECEMBER VERSCHIJNT DE 
NIEUWSBRIEF JAN’21 + HET BLAD ‘ONS’.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 10 
DECEMBER 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.
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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 >> ]
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PROCEDURE :  VOORDRACHT, BENOEMING IN CORONATIJD

Benoeming voorzitter en bestuursleden

Na de ledenvergadering van 5 maart 2020 miste KBO-Goirle een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. En toen begon ook nog de coronatijd. Chris Brock heeft de taken van secretaris en 
penningmeester op zich genomen. Tonny Beekes heeft het voorzitterschap ad interim op zich genomen
tot uiterlijk 15 december. Maar gelukkig heeft Hans van den Tillaart zich gemeld als kandidaat voor het
voorzitterschap. Het bestuur hoopt dat ook nog kandidaten voor het bestuur zich aanmelden.

Via deze nieuwsbrief legt het bestuur twee voorstellen voor aan de leden, omdat er nu geen fysieke 
ledenvergadering kan worden gehouden. Het eerste gaat over de benoeming van de voorzitter, het 
tweede over benoeming van overige bestuursleden.

Voorstel 1: benoeming voorzitter

Het bestuur stelt voor Hans van den Tillaart te benoemen tot voorzitter.

Toelichting bij eerste voorstel:

Al kort na de ALV van 5 maart 2020 heeft Hans bij het bestuur aangeboden mee te denken en te 
zoeken naar opvolging van de afgetreden bestuursleden. Hij heeft vanaf die tijd als adviseur 
meegedacht met het bestuur en de bestuursvergaderingen mee voorbereid en bijgewoond. Nu 
heeft hij zich kandidaat gesteld als voorzitter.

Voorstel 2: benoeming bestuursleden

Het bestuur stelt voor bestuursleden zelf te mogen benoemen tot de volgende ledenvergadering.

Toelichting bij tweede voorstel:

Na de ALV was het aantal bestuursleden gezakt naar vier. Reden om naar meer menskracht te 
zoeken. Desgewenst willen we personen die zich in willen zetten ook de status van bestuurslid 
kunnen geven.

Volgens de statuten wordt de voorzitter in functie, overige kandidaten als bestuurslid benoemd door de
ledenvergadering. Maar nu kan geen ledenvergadering worden gehouden.

Over mogelijkheden van benoeming door de ledenvergadering in coronatijd is overleg geweest met 
KBO-Brabant. Daarbij is de mogelijkheid aangegeven voor een digitale ledenraadpleging. Digitaal 
vergaderen is vanwege de onbekendheid hiermee en het aantal leden niet mogelijk. 

We nodigen alle leden   uit vóór 5 december   hun mening kenbaar te maken via post naar het 
secretariaat p/a Bakertand 3, 5053 LA Goirle, of per e-mail kbogoirle@gmail.com of via tel.nr. 
06-81558128. 
Reacties worden vervolgens besproken in de bestuursvergadering van 8 december. Indien er geen 
reacties zijn, zijn de voorstellen direct aangenomen.

In de volgende ledenvergadering is gelegenheid voor evaluatie. Naar verwachting zal die in de eerste 
helft van 2021 gehouden kunnen worden.

Daarnaast zijn actieve mensen buiten het bestuur gestopt met hun activiteiten. We zoeken nog naar 
invulling van een aantal taken, zoals organiseren van dagactiviteiten als muziekdag, kerstviering, 
carnaval, dag van de ouderen, medewerkersdag. Voorbereidingen kunnen al wel gedaan worden; het 
opstarten pas als de coronamaatregelen dat toestaan.

Het bestuur.

_________________________________________________________________________
21-11-2020 | CG                                                                                                                       Pagina 2 van 4

mailto:kbogoirle@gmail.com


KANDIDAAT VOORZITTER HANS VAN DEN TILLAART

Graag stel ik me aan u voor …

Volgens mijn moeder was het ijskoud toen ik geboren werd: 28 februari 1947. Zo 
koud maken we niet meer mee. Maar wel een warm nest daar op de boerderij in 
Veghel. Veel kippen, geen waterleiding, dus water uit de put en rond de boerderij 
naar de hokken dragen. Je wordt er wel sterk van, toch? Ik weet nog dat 
elektriciteit werd aangelegd: rode buizen óp de muur met draden in katoen. En 
toen ik 10 was, werd de eerste tractor geleverd. Rijd jij maar, zei mijn vader 
meteen.

Na lagere en middelbare school theologie in 
Tilburg, tegelijk met jeugdwerk en dansles, Elly, 
trouwen, les geven. Het eerste jaar het vak 
godsdienst al hernoemd naar de toen moderne 
naam katechese; tegenwoordig heet het 
levensbeschouwing. Elly en ik kregen 4 kinderen 
die op hun beurt voor 7 kleinkinderen zorgen 
(samen dan). 

Vanaf 1980 wonen wij in het centrum van Goirle; 
ik deed nog actief mee met een politieke partij. 
Toen ook een cursus wiskunde gevolgd omdat een
collega zo trots was op zijn diploma daarvan. Na 
het eerste jaar zegt de directeur: als jij die cursus
volgt, kun je wel wiskundeles gaan geven, maar 
dus wel een jaar onbevoegd. Na dat tweede jaar 
met diploma zegt hij: kun jij niet uit gaan zoeken 
wat de computer voor ons onderwijs kan 
betekenen? Op 23 december 1983 de eerste 
Commodore 64 gekocht. Er zouden nog vele 
computers volgen. En het computergebeuren 
heeft me niet meer losgelaten. Je kunt maar een 
hobby hebben – of twee, want al bijna 20 jaar 
ben ik vaak op de tennisbaan te vinden; ik kan de
bal af en toe wel goed raken én vaak ook goed 
misslaan. En “knutselen” in huis is een goede 
derde daarnaast.
Naast het lesgeven vele jaren lid geweest van 
medezeggenschapsraden. Toen mijn school bij 
schoolbestuur OMO kwam, ook in de Gemeen-
schappelijke Raad. Was ik er een enkele keer 

niet, kreeg ik als antwoord op de vraag hoe het 
was gegaan: “Goed, we waren vlug klaar”.

Een aantal jaren geleden hoorden wij dat de KBO 
voor de leden korting had bedongen op de 
ziektekostenverzekering voor het komende jaar. 
Later bleek dat ook werkgevers en andere 
groepen datzelfde deden. We waren meteen lid 
geworden, mijn vrouw Elly en ik. Geen 
verzekering via de KBO afgesloten, wel lid 
gebleven. En meegedaan, bijvoorbeeld ’n keer 
met de Museumbus en wekelijks bridge. 
Activiteiten waren verder vaak overdag, maar met
een baan is dat lastig te combineren. 
Langzamerhand steeds meer aandacht gegeven 
aan KBO-Goirle, jaarvergaderingen en andere 
activiteiten kunnen bezoeken. Je hoorde er steeds
meer over, vooral omdat ik meer en beter 
luisterde. Een jaar secretaris geweest, maar dat 
bleek toch slecht te combineren met de 
mantelzorg voor mijn schoonouders, zelfs al 
waren wij intussen gepensioneerd. 
Voor de laatste jaarvergadering in maart had ik 
me voorgenomen eens niets te zeggen. Maar 
direct na de vergadering al met een van de 
aanwezige bestuursleden afgesproken samen 
eens vlug te gaan praten over wat er nu mogelijk 
zou zijn. Als adviseur kon ik vervolgens ook aan 
vergaderingen van het bestuur deelnemen. De 
vergadering van 10 november jl. was zelfs de 
eerste videovergadering. 

Nu heb ik aangeboden de taak van voorzitter op me te nemen. Ik wil mee zorgen dat KBO-Goirle nog 
beter op de kaart komt. Als jullie, de leden, dat goed vinden.

Met vriendelijke groet, 
Hans van den Tillaart

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE ...

Deze vrije inloop staat gepland voor maandagmiddag 7 december 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 
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ONS PRIJZENFESTIVAL : Leden die geen e-mailadres hebben en toch graag willen deelnemen aan 
Ons Prijzenfestival [artikel in de december Ons uitgave], kunnen de klantenservice van KBO-Brabant 
bellen op (085) 486 33 63. Uw naam wordt dan geregistreerd en zo dingt u alsnog mee naar een prijs.
Ook als u wel een e-mailadres hebt, maar hulp wilt, kunt u dit nummer bellen. De medewerkers van 
KBO-Brabant klantenservice helpen graag en doen zo nodig de registratie voor u. Deelname is mogelijk
tot en met 30 december 2020. De KBO-Brabant klantenservice is alleen bereikbaar op werkdagen.

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

Horizontaal:  1  pl.  in  Italië  5  deel  v.e.  klok  10
ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14
sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans
lidwoord  20 burger  23 modern  24 buit  26 bijbelse
vrouw  27  soort schaatsen  29  inwendig orgaan  31
koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland
37  opstaande  kraag  39  watering  40  brilslang  41
Bijbelse priester  42 kerker  43 hok met gaas 44 op
de wijze van  46 grote papegaai  48 melkklier  51 in
de knel  53 dekkleed  55 Turks bevelhebber  57 dier
59  extra  large  60  brandstof  63  overdreven  64
lokspijs  66 rivierarm 67 visgerei  68 nachtjapon 69
vereniging  71  vaartuig  72  werktuig  73
doktersvoorschrift.

Verticaal:  1  dichterbij  2  vlaktemaat  3  per dag  4
hard klinkend 6 lichtpaars  7 per persoon 8 glorie  9
evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in
zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17
overdreven voorliefde  20 vrouwtjesschaap  21 soort
hert  22  cachot  25  ongeval  28  propaganda  30
autocoureur  31 hechtlat  33 Engels bier  35 gewicht
36  tijdperk  38  nageslacht  42  geschenk  43  soort
appel  45  verzamelband  47  oplettend  49  loofboom
50  ik  52  water  in  Utrecht  54  groot  hert  55
woonboot  56  indien  58  flinke zet  61  plakband  62
Ierland  65  Engelse  titel  68  ingesponnen  rups  70
errore excepto 71 schapengeluid.
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MEERDAAGSE REIS 2021

In de nieuwsbrief van oktober jl. werd bekend gemaakt dat we van 26 mei t/m 30 mei 2021 naar 
Willebadessen in Duitsland zouden gaan. Maar omdat het nog steeds onzeker is hoe het corona virus 
zich zal gaan gedragen is, in overleg, besloten de reis een paar maanden uit te stellen in de hoop dat 
we dan “veilig” op reis kunnen. 
De bestemming blijft hetzelfde en gelukkig kon het hotel ons nog één midweek aanbieden n.l. van 30 
augustus t/m 3 september 2021. Het inschrijven voor de reis wordt dus ook een paar maanden later, 
waarschijnlijk in maart 2021. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.
Hopelijk wordt uitstel geen afstel zodat we weer met z’n allen een leuke en gezellige midweek kunnen 
gaan beleven.

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