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AAN ALLE LEDEN

Er is weer veel gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Toen 
kon je je aanmelden voor een gratis magazine over het 
Koningshuis. Dat bleek de uitgave “Maxima 50” te zijn. Leo 
van Zeeland heeft 19 aanvragers snel van een exemplaar 
kunnen voorzien. Hartelijk bedankt, Leo. De overige 
exemplaren krijgen later nog een goede bestemming.

Alle leden van KBO-Goirle zijn ook lid van KBO-Brabant. In 
het magazine de ONS kun je veel lezen over initiatieven en 
activiteiten. Zo was bijvoorbeeld de Zomerfair van KBO-
Brabant in Veldhoven aangekondigd. Maar ondanks dat ook 
wij als afdeling hier publiciteit aan hadden gegeven, waren er
niet genoeg aanmeldingen binnengekomen en kon het niet 
doorgaan.

We waren heel blij met de mogelijkheid een aantal 
activiteiten weer te kunnen beginnen. De blijdschap over de 
grote versoepelingen mocht maar een paar weken duren. 
Het aantal besmettingen steeg al weer razend snel. De 
bezetting van ziekenhuizen gelukkig minder, maar sommige 
versoepelingen moesten na twee weken toch gedeeltelijk 
teruggedraaid worden. Onzeker dus wat de toekomst gaat 
brengen. 
Coördinatoren en werkgroepen zijn wel druk met de 
activiteiten na de vakantieperiode. Alles onder voorbehoud 
van de coronamaatregelen. Dat geldt ook voor de geplande 
Dag van de Ouderen op 1 oktober en de Algemene Leden-
vergadering op 21 oktober. Nu maar hopen dat het aantal 
vaccinaties en de opgebouwde immuniteit het op tijd gaan 
winnen, zodat alles volgens de planning door kan gaan.
Laten we elkaar helpen het vol te houden.

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

Vooraankondiging Dag van de Ouderen

De 'Nationale Ouderendag' wordt jaarlijks gehouden behalve
dan vorig jaar, toen mochten er helaas geen evenementen
plaatsvinden. Inmiddels zijn we een jaar verder en met de
nu geldende corona maatregelen bestaat er een reële kans
op  doorgang.  Wij  blijven  optimistisch  en  de  werkgroep  is
daarom  bezig  met  het  organiseren  van  de  Dag  van  de
Ouderen op 1 oktober in het CC Jan van Besouwhuis : Een
programma met interessante actuele onderwerpen over o.a.
Digitale  veiligheid,  WhatsApp  fraude  en  babbeltrucs.  De
verkoop van de toegangskaarten zal zoals gebruikelijk ook
daar plaatsvinden op 2 verschillende datums in september.
In de volgende nieuwsbrief hebben wij voor u alle informatie
voor en over vrijdag 1 oktober. Reserveer deze dag alvast in
uw agenda !!
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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 : 
WIJ MOGEN 7 LEDEN VERWELKOMEN.

OVERLEDEN : 
DHR. J.G.J. RAAIJMAKERS
MEVR. H.J.M. SANTEGOETS-BRUERS

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

REDACTIE

VANAF 23 AUG VERSCHIJNT DE SEPTEMBER
NIEUWSBRIEF + ‘ONS’ MAGAZINE.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 12 
AUG 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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WAT DOET DE KBO EIGENLIJK ? 

Ook achter de schermen werken KBO-Brabant en KBO-Goirle aan de belangen van ouderen.
Om u een paar voorbeelden te geven:

 Onderhandelingen over de nieuwe pensioenregelingen en de indexering van bestaande
pensioenen. Zie www.kbo-brabant.nl/pensioenen/ 

 Informatie geven bij allerlei vragen rondom het ouder worden.
 Opleiding en ondersteuning van onafhankelijke cliëntondersteuners : De cliëntondersteuners  

werken op plaatselijk niveau. U kunt hun hulp inroepen bij gesprekken over de WMO met ’t Loket 
en de gemeente. Zie www.kbo-goirle.nl/clientondersteuning/ 

 Hulp bij het doen van aangiftes voor de inkomstenbelasting, zorgtoeslag en huurtoeslag. Zie  
www.kbo-goirle.nl/belastingaangifte/ 

 Ambassadeurschap van VGZ, waardoor kortingen mogelijk zijn. Zie www.kbo-brabant.nl/contributie-
retour/ 

 Team deskundigen WLZ [wet langdurige zorg]: u kunt hen om hulp vragen.

Voldoende redenen om lid te blijven of te worden van onze afdeling KBO-Goirle onder de paraplu van 
KBO-Brabant, de grootste organisatie van ouderen in onze provincie. En ieder kan vanaf het 50e jaar 
al lid worden [in Goirle nu € 22,50 per jaar] >>  “op tijd voorbereiden voor de toekomst”.

VOORAANKONDIGING SCOOTMOBIELDAG

Een leerzame dag voor scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruikers uit 
Goirle en Riel. 
Het is zeer belangrijk dat u als verkeersdeelnemer voldoende kennis 
opdoet van de verkeersregels, tips en instructies voor voertuigbeheersing 
en technische informatie krijgt over uw voertuig. Dit zowel in het belang 
van u zelf als van de medeweggebruikers. Daarom zijn wij zeer content 
dat wij deze dag kunnen organiseren op donderdag 23 september 2021. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Informatie over inschrijven volgt.
Meer informatie: Ingrid Muijs/ Prisca Pigmans 013-5349191 of 
infogoirle@contourdetwern.nl                      Namens de commissie.

KOM GEZELLIG BIJ DE LINE DANCE ...

Wij zijn een groep linedancers van 50 jaar tot ...? Het oudste lid is 
momenteel 90 jaar! Het is een gezellig clubje, laagdrempelig en het
niveau is leeftijdsconform en we willen onze groep heel graag uitbreiden. 
We dansen in De Deel op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur met 
een pauze tussendoor en krijgen les van José.
Interesse om na deze vervelende coronatijd de conditie weer wat op peil 
te krijgen, dan ben je van harte welkom, zowel mannen als vrouwen, voor
een gratis proefles. De kosten zijn € 10,— per maand.
Interesse of nog meer vragen, bel of mail naar contactpersoon Mieke, 
tel. 06-11129854 of miekebeerens63@gmail.com.            Tot ziens!

 LEZING EN MUZIEK: DE OUDER WORDENDE MENS 

Op maandag 13 september viert Science Café Tilburg zijn
15e verjaardag met een bijzonder evenement in Theaters 

Tilburg. Als gastspreker hebben we Prof. dr. Andrea Maier, specialist op het gebied van veroudering en,
onder andere, bekend van de Masterclass over dat onderwerp bij Omroep Max. De lezing wordt 
muzikaal omlijst door een bruisend optreden van het Regionaal Senioren Orkest Midden-Brabant, met 
een bijzondere cross-over met Hilvarenbeekse artiest Lennart “Wiwa” Lenaerts.
In plaats van € 12,50 betaald u € 7,50 met de volgende kortingscode : science21
Met deze kortingscode kunt u maximaal 2 kaartjes met korting bestellen via de website van Theaters 
Tilburg. Voor informatie en bestellen     🔗   van toegangskaarten ga naar : www.theaterstilburg.nl , klik op 
“bekijk hele programma” en scroll omlaag en klik op “ma 13 sept”.
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