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_________________________________________________________________________
[van de nieuwe voorzitter]
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 6 NIEUWE LEDEN INGESCHREVEN.
OVERLEDEN :
MW. H. SPOORMAKERS
WIJ WENSEN DE FAMILIE EN
NABESTAANDEN VEEL STERKTE TOE.
-------------------------------------------------

REDACTIE
VANAF 25 JANUARI’21 VERSCHIJNT DE
FEBRUARI NIEUWSBRIEF + HET LEDENBLAD
‘ONS’.
VOOR DE DIGITALE VERSIE ZIE ONZE
WEBSITE WWW.KBO-GOIRLE.NL
KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 14
JANUARI 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 >> ]

Beste leden van KBO-Goirle,
Het jaar 2020 is het jaar van corona geworden. We
wensen hen die een dierbare verloren hebben, veel
sterkte bij het verwerken van het verdriet.
Als we zo lang beperkt worden in contacten met anderen,
niet kunnen doen wat we graag zouden willen, dreigen we
soms de moed te verliezen. Maar gelukkig blijven mensen
oplossingen zoeken; hopelijk hebben we de moeilijkste
helft gehad. En hoe beter we het met z’n allen volhouden,
hoe sneller het voorbij is. HOU DUS VOL !!!
En een (extra) belletje of berichtje helpt een ander ook
weer even vooruit. Via whatsapp of zoom of skype of
meet of … kan dat ook met beeld: kun je je glimlach laten
zien.
Als ik ergens mee zat, zei mijn moeder vaak: “Het komt
wel goed”. Dat vertrouwen wil ik ook uitspreken naar
jullie, leden van KBO-Goirle.
Ook voor de organisatie ging het moeizaam: het bestuur
bijna gehalveerd en activiteiten die stopgezet en weer
gestart moesten worden. Vergaderen op afstand via
internet, of in een zaal, maar wel op 1,5 m afstand. Geen
nieuwe ledenvergadering, maar een ledenraadpleging via
nieuwsbrief, mail, post en telefoon. Er kwamen positieve
reacties, geen enkele afwijzende. Zo kon ik in de
bestuursvergadering van 8 december het voorzitterschap
van KBO-Goirle aanvaarden. In de volgende ledenvergadering zullen we de gevolgde procedure evalueren
en aan jullie voorleggen.
Ik dank de leden van het bestuur en alle andere
medewerkers/vrijwilligers voor het vele werk dat zij ook
dit jaar gedaan hebben: KBO-Goirle kan niet zonder jullie.
Helaas kon ook de jaarlijkse medewerkersdag niet
doorgaan. Zodra het weer mogelijk is, gaan we die in een
of andere vorm alsnog houden.
Tot slot sluit ik me aan bij de woorden van Tonny in de
Kerstwens bij de vorige nieuwsbrief:
Fijne feestdagen en een heel mooi nieuw jaar.
Namens het bestuur,
Hans van den Tillaart, voorzitter

Met deze januari uitgave introduceren wij ons opgefriste beeldmerk in navolging van KBOBrabant. Dit nieuwe beeldmerk gaan wij toepassen op onze website, email, documenten en
correspondentie. Net als bij het ‘oude’ beeldmerk is de betekenis ook hier :
“De cirkel staat voor de mens, die met opgeheven armen het dakje draagt dat bescherming
en beschutting biedt”.
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ACTIVITEITEN OVERZICHT 2021

Andere jaren kreeg u bij de januari nieuwsbrief een los A4 gekleurd Activiteiten-overzicht inclusief de
agenda voor dat komend jaar. Dit bewaarexemplaar kon u dan door het jaar heen raadplegen.
Door de corona-maatregelen, met zijn steeds wisselende beperkingen tot het uitvoeren van onze
activiteiten, kunnen wij u deze keer geen concreet overzicht aanbieden. Helaas is het in de huidige
situatie ook niet mogelijk een jaarlijkse agenda samen te stellen. Wilt u toch op de hoogte blijven van
de meest actuele activiteiten situatie dan kunt u altijd even kijken op onze website www.kbo-goirle.nl ,
tabblad ‘activiteiten’. Hier vindt u ook alle contactpersonen van onze afdeling.
SITUATIE VAN ALLE

[WEKELIJKSE]

ACTIVITEITEN INCL UPDATE LOCKDOWN

3D Kaarten maken [tijdl gestopt per 23 okt]
• Contact: Hanny Schuurkes
schuurkes@hccnet.nl | 013-5341069
Bridge [ sept’20: nog geen doorstart ]
• Contact: Anske Nauta
elanco@home.nl | 013-5342525
Dynamic tennis [tijdl gestopt per 18 okt]
• Contact: Drieke v.d. Pouw Kraan
joopendrieke@home.nl | 013-5903045
Gymnastiek- MBvO [gestopt 15 dec]
• Contact: Jim Rosenau | 06-36141375
kbogoirlevorming@gmail.com
Handwerken – in even weken [gestopt 15 dec]
• Contact: Jo van Iersel
c.vaniersel@ziggo.nl | 013-5344320
Jeu de boules [gestopt 15 dec]
• Contact: Wil Uijens
013-5345959 en 06-17883501
Line dancing [sept’20: nog geen doorstart]
• Contact: Johanneke van Amelsfoort
ostaden@ziggo.nl | 013-5340063

15

DEC T/M ZEKER

19

JAN

Samen uit dineren – 1x per maand
[ sept’20: nog geen doorstart ]
• Contact: Jol van Doremalen
jolvandoremalen@home.nl | 013-8502427
Hannie vd Wal | jpvdwal@home.nl | 013-8220129
Koersbal [sept’20: nog geen doorstart]
• Contact: Hanny Schuurkes
schuurkes@hccnet.nl | 013-5341069
Sjoelen – in oneven weken [gestopt 15 dec]
• Contact: Coby de Beer | 013-5341146
fransencobie@telfortglasvezel.nl
Tekenen en schilderen [gestopt 15 dec]
• Contact: Gré van der Mast
kleinduimpje1@zonnet.nl | 013-5343019
Wandelen [gestopt 15 dec]
• Contact: Doortje Michels | 013-5342675
Janny Ceton | 013-5348849
Yoga – groep 1, 2, en 3 [gestopt 15 dec]
• Contact: Conny Gravers via
kbogoirle@gmail.com | 06-51908084

CONTACTPERSONEN VOOR OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN ONZE AFDELING

:

Belasting invulhulp, Antoon van den Dungen 013-5341419 avandendungen007@hetnet.nl
Bezoek Jubilea, Antoon van den Dungen
013-5341419 avandendungen007@hetnet.nl
Carnaval, via het Secretariaat
06-51908084 kbogoirle@gmail.com
Cliëntondersteuning, Maurice van der Stee & Martin van den Akker, via 06-51908084, kbogoirle@gmail.com
Culturele Stedentrip, Hanny Schuurkes
013-5341069 schuurkes@hccnet.nl
Dagreis, Hanny Schuurkes,
013-5341069 schuurkes@hccnet.nl
Digi spreekuur, Jim Rosenau
06-36141375 kbogoirlevorming@gmail.com
Filosofie cursus, Lucy Roodbol,
013-5346700 lm.roodbol1@kpnmail.nl
Kenniskring, Thea Swalen / Thea Prinsen
--kenniskring.kbogoirle@gmail.com
Kerstviering, via het Secretariaat
06-51908084 kbogoirle@gmail.com
Kijk op Kunst, Jacques Heeren
013-5341030 jhlbs8@gmail.com
Kunstkring, Albert Wilbrink
06-40581562 albert.wilbrink@home.nl
Levensbeschouwing, André Muller,
013-5345835 mulan1@home.nl
Meerdaagse Reis, Hannie van de Wal
013-8220129 jpvdwal@home.nl
Ouderenadviseurs, Johan van Dijk
013-5342411 dijk2080@gmail.com
Scootmobiel oefendag, Koos Hensing
013-5345123 koos.hensing@gmail.com
Ziekenbezoek | Beterschapskaart, Wil Kap
013-5345025 kaphenkwil@gmail.com
Distributie Nieuwsbrief+Ons, Leo van Zeeland 013-5300781
Financiële Administratie, Chris Brock
06-81558128
Ledenadministratie, Toos Derix
013-5343209
Secretaris, Chris Brock
06-81558128
Secretariaat|Redactie|Website, Conny Gravers 06-51908084
Voorzitter, Hans van den Tillaart
06-16541172

l.v.zeeland@home.nl
chrisbrockkbo@gmail.com
kbogoirleleden@gmail.com
chrisbrockkbo@gmail.com
kbogoirle@gmail.com
kbogoirlevz@gmail.com
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LAATSTE NIEUWS VAN DE MUSEUM PLUS BUS

KBO-Goirle stond voor het afgelopen voorjaar op de lijst van de Museum Plus Bus.
Eindelijk werd de aanvraag voor een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam
gehonoreerd. Helaas strooide Corona roet in het eten.
De organisatie van de MPB was ook niet blij dat alle museumbezoeken afgezegd
moesten worden. We ontvingen wel een brief met de mededeling dat het toegezegde bezoek aan het
Rijksmuseum op de lijst blijft staan. Wanneer het groene licht gegeven wordt, krijgen we een nieuwe
datum door en kunnen we het bezoek gaan organiseren.
Intussen heeft de organisatie van de Museum Plus Bus niet stil gezeten. ‘Als we de mensen niet naar
de musea kunnen brengen, dan draaien we de zaak om’, was de gedachte. ‘Wij gaan naar de mensen
toe’. Hoezo, zult u nu wel denken.
De MPB heeft een magazine uitgegeven met informatie over en mooie foto’s uit de collecties van alle
bij de MPB aangesloten musea. We hebben het maximum van 50 exemplaren ontvangen en kunnen
deze onder belangstellenden verdelen.
Wilt u het magazine ontvangen, meld u dan aan per e-mail met vermelding van uw naam en adres of
telefonisch bij Jacques Heeren. E-mail: jhlbs8@gmail.com of telefoon: 013-5341030.
Omdat het om slechts 50 exemplaren gaat moeten we helaas de regeling hanteren van ‘op is op’. Wie
het eerst komt, het eerst maalt! Wacht dus niet te lang met reageren.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep MuseumPlusBus: Jac Vos en Jacques Heeren

KENNISMAKINGSCURSUSSEN BIJ ATELIER’78

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 kerstvakantie, in de week van 18
januari, 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
VAN

€ 60,-.

€ 10,-

KORTING OP DE CURSUSPRIJS

Kennismakings -cursus

Docent

Tijdstip

Keramiek

Loura van Amelsfort

Donderdagavond 19.30 – 22.00 uur
21, 28 januari en 4, 11 februari

Tekenen/ schilderen

Leonie van Lare

Woensdagochtend 9.30 – 12.00 uur
20, 27 januari en 3, 10 februari

Tekenen/ schilderen

Leonie van Lare

Donderdagochtend 9.30- 12.00 uur
21, 28 januari en 4, 11 februari

Tekenen/ schilderen

Els Crawfurd

Vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 uur
22, 29 januari en 5, 12 februari

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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DigiHulplijn
Vindt u het soms lastig om de weg te vinden in de digitale wereld? Het coronavirus zorgt er voor dat er
in een sneltreinvaart meer digitaal gebeurt. Videobellen met familie, online bankieren of online
boodschappen bestellen. Het is fijn om digitaal mee te kunnen doen, maar het kan ook lastig zijn.
Daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken samen met een aantal andere partijen de
DigiHulplijn opgericht. Deze hulplijn is er om u te helpen met alle vragen over de computer, laptop,
smartphone en/of tablet.
Het gratis telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag van 9 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s
middags te bereiken via 0800-1508.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

De vrije inloop gepland voor 4 januari kan niet doorgaan omdat de bibliotheek
de deuren van 15 dec t/m zeker 19 jan moet sluiten n.a.v. de lockdown
afkondiging van 14 december. Wij hopen u in februari weer te kunnen
verwelkomen.

JANUARI PUZZEL : Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10
sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16
boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour
23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27
snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij
golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker
39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42
kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46
woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53
moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong
59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64
muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker
iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei
73 kampeerwagen.
Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans
bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8
slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12
claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17
drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22
deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30
schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35
opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit
naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47
gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid
52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate
56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron
62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord
71 knokploeg.

Prettige
jaarwisseling
Iedereen …

🥂 [red.]
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