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AAN ALLE LEDEN

Jij al? Wanneer dan? Doe je het ook? Ja, want hoe meer 
prikken, des te eerder kan het over zijn. En bijwerkingen 
gehad?....  Opmerkingen uit deze tijd. Maar de vaccinatie 
loopt, verpleeghuizen zijn minder afgesloten. Binnenkort ook
vaccinatiebewijzen, voorwaarden voor versoepeling?

We wachten allen in spanning tot activiteiten weer kunnen 
starten. Dan moeten wel beperkingen worden opgeheven en 
fysieke contacten toegestaan zijn. Het bestuur heeft de 
afspraak gemaakt dat plannen voor starten van een activiteit
eerst worden besproken met en toegestaan moeten worden 
door het bestuur (portefeuillehouder).

Op 13 april heeft het bestuur Lucy Roodbol tot bestuurslid 
benoemd, zodat er nu 7 bestuursleden zijn. Welkom Lucy. 
De nieuwe personen zijn druk bezig zich verder in te werken.
Helaas is de nieuwe secretaris nog niet gevonden, dus 
blijven we zoeken. Zoeken jullie ook mee?

De evaluatie van de ledenpeiling over benoeming voorzitter 
en bestuursleden zetten we bij het begin van de Algemene 
Ledenvergadering. We verwachten dat die pas na de zomer 
kan worden gehouden.

Bijzonder is het bericht over e-mailberichten door KBO-Goirle
en de ledenadministratie. Hierbij wil ik even duidelijk 
vermelden dat e-mailadressen in de ledenadministratie los 
staan van die op de sites van de KBO. Er is geen koppeling 
tussen de websites account en de ledenadministratie.

Na de oproep voor onafhankelijke cliëntondersteuner (oco) 
gaan 2 personen verder naar het traject voor de opleidingen 
(ook voor vrijwillige ouderenadviseur). Wij wensen hen een 
goede voortgang.

Blijf volhouden, want er komen betere tijden...als we maar 
ver genoeg kijken, zien we het perspectief.

Hans van den Tillaart, voorzitter
06-16541172 | kbogoirlevz@gmail.com
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LEDENADMINISTRATIE

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

NIEUWE LEDEN : 
GEEN AANMELDINGEN

OVERLEDEN : 
MW M.J.T. SWINKELS-VERMEULEN
MW E. VAN OUTHEUSDEN–V.D. BROEK
MW A. MEGENS-BIERINGS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN 
VEEL STERKTE TOE.
------------------------------------------------

REDACTIE

VANAF 25 MEI VERSCHIJNT DE JUNI/JULI 
NIEUWSBRIEF + ‘ONS’ MAGAZINE.

VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF ZIE 
WWW.KBO-GOIRLE.NL

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 13 
MEI 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
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WERKGROEP BELANGENBEHARTIGING

De rol van de KBO is de laatste jaren duidelijk 
veranderd. Naast het belangrijke sociale aspect 
van het ontmoeten is gaandeweg meer accent 
komen te liggen op algemene belangenbe-
hartiging. 
De oorzaak hiervan is de decentralisatie van het 
beleid van de overheid en de steeds groter 
wordende groep senioren. Er is sprake van 
dubbele vergrijzing door de betere levenskansen 
voor ouderen. 
Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer senioren 
een beroep zullen doen op zorgvoorzieningen en 
culturele en recreatieve voorzieningen ter plaatse.
De KBO wil haar leden daarbij ondersteunen. 
Binnen KBO-Goirle is om die reden de werkgroep 
Belangenbehartiging1 opgericht. 

Zeker als het gaat om de thema’s wonen, zorg en 
welzijn, veiligheid en mobiliteit zoeken we de 
samenwerking met de Gemeente en de politiek. 
Bij nadere oriëntatie blijkt dat de gemeente nog 
geen integraal Ouderenbeleid heeft, waarbij de 
bovengenoemde thema’s samenkomen.
Als eerste heeft de werkgroep een verzoek 
gedaan naar alle politieke partijen om aandacht 
voor een geïntegreerd Ouderenbeleid  te vragen. 
De politieke partijen zijn immers een partij-
programma aan het schrijven voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een aantal
partijen heeft al positief gereageerd en wij gaan 
de komende maanden met hen in gesprek om 
onze belangen in de partijprogramma’s op de 
kaart te zetten. 

1Contactpersoon: Liedeweijde Majoor, email liedmaj@gmail.com

AF EN TOE CONTROLE IS GOED …

Nee, geen problemen, hoor. Maar KBO-Goirle gaat nu een controle van de 
e-mailadressen in haar ledenbestand uitvoeren.
Want ook KBO-Goirle wil bij de tijd blijven. Aanleiding is het idee is om iedereen 
berichten te sturen, zoals b.v. dat over het Automaatje. En ook onze afdelings- 

nieuwsbrief, maar die blijft ook gewoon samen met de Ons aan huis bezorgd worden. Maar dan 
moeten de gegevens in onze ledenadministratie wel op orde en actueel zijn. 

Eind april sturen we eenmalig een controle-e-mailbericht met deze tekst vanuit  
kbogoirleleden@gmail.com naar de e-mailadressen die in de ledenadministratie zijn opgenomen.

Er zijn dan de volgende mogelijkheden:
• Je hebt de mail niet ontvangen: dan staat je e-mailadres niet óf verkeerd in de ledenadministratie. 

We krijgen dan de melding dat het bericht niet bezorgd is: dat adres wordt verwijderd.
• Je hebt de mail niet ontvangen, maar je wilt dat wél? Dan kun je je e-mailadres doorgeven met 

vermelding van je naam en lidnummer. Bij voorkeur via een mailtje naar de ledenadministratie: 
kbogoirleleden@gmail.com

• Je hebt de mail wel ontvangen, maar wilt géén e-mailberichten van KBO-Goirle ontvangen: dan 
graag beantwoorden met de mededeling dat dit e-mailadres verwijderd moet worden. Let wel, dat 
wij je dan ook geen gerichte informatie kunnen sturen over de activiteit[en] waaraan je deel neemt.

• Je hebt de mail wel ontvangen, maar reageert niet: dan geef je toestemming aan KBO-Goirle dit e-
mailadres te gebruiken voor e-mailberichten. 

• Heb je zelf geen e-mailadres, dan kan het misschien wel met het volgende idee! Vraag een 
(klein)kind of mantelzorger of je hun e-mailadres mag opgeven, zodat zij de berichten aan jou 
kunnen doorgeven. 

Kortom, als je de mail hebt ontvangen en niet reageert óf een e-mailadres doorgeeft, dan geef je KBO-
Goirle toestemming dat e-mailadres te gebruiken om e-mailberichten te sturen ter informatie.
E-mailadressen worden niet buiten KBO-Goirle doorgegeven.

D  oorgeven van gegevens   kan altijd via kbogoirleleden@gmail.com . Zie daarvoor en voor overige 
vragen, de contactgegevens op de voorpagina van de Nieuwsbrief of het mutatieformulier op de 
website.

Het bestuur
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MEERDAAGSE REIS 2021

De reis van 2020 naar Willebadessen kon helaas niet doorgaan en dus hebben we die nog tegoed. 
Zoals bekend staat deze nu gepland voor de periode 31 augustus tot 3 september. In overleg met het 
bestuur is besloten dat we alle ontwikkelingen rondom het virus en de vaccinaties willen afwachten en 
eind juni definitief beslissen of de reis dit jaar door kan gaan. 
Ook is besloten eerst te peilen of – en hoeveel belangstelling er is voor deze reis. Heeft u interesse dan
kunt u zich telefonisch of per e-mail bij mij aanmelden vóór 15 mei.
Enkele aandachtspunten:

 Het minimum aantal deelnemers voor deze reis is 35.
 Het is belangrijk dat u bent gevaccineerd, het is bescherming van uzelf als van uw 

medereizigers.
 Mocht de reis doorgaan dan is de inschrijving in de eerste helft van juli. In de nieuwsbrief van 

juni vindt u meer info.
Wilt u meer informatie dan mag u mij altijd bellen op 013-8220129 / 06-49137366 of mailen naar 
jpvdwal@home.nl 

Met vriendelijke groet, Hannie van de Wal

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

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 
vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 
aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 
afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 
hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span
31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle 
loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 
Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 
nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 
zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 
59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 
66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 
overblijfsel 71 sleep 72 kaartje.

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje 
(afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op
de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 
intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 
deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 
22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 
logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 
bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 
42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 
zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 
rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 
deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 
een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 
rooms-katholiek (afk.).

oplossing april puzzel : lentekriebels
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