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AAN ALLE LEDEN

Allereerst dank aan alle coördinatoren, medewerkers en 
bestuursleden voor de voorbereidingen om in september 
weer de activiteiten te beginnen. Het is toch telkens weer 
een klus om alles goed te regelen, rekening houdend met de 
coronamaatregelen. 
Helaas kunnen ook nu enkele activiteiten nog niet starten 
zoals Bridge vanwege de vereiste afstand, en Meer Bewegen 
voor Ouderen dat opnieuw moet worden opgezet. Zodra er 
nieuwe mogelijkheden zijn, wordt dat gecommuniceerd via 
de coördinatoren. 

Onder nog geldende beperkingen willen we een aantal 
eenmalige activiteiten zeker laten doorgaan. Voor de Dag 
van de Ouderen op 1 oktober vind je in deze nieuwsbrief de 
informatie. De agenda en de datum van beschikbaarheid van 
de stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 21 
oktober worden gepubliceerd in de oktober nieuwsbrief 
[uitgave 27 sept]. Informatie over de Kerstviering op 23 
december komt weer een maand later. 
Intussen hebben de medewerkers de uitnodiging voor de 
Medewerkersdag ontvangen.

Voor het eerst heeft het bestuur besloten mee te doen met 
de Grote Clubactie van de Rabobank, waarin Rabo-leden 
kunnen stemmen voor de verdeling. We kunnen dan een 
doel opgeven. We verzamelen nu ideeën. Dan nemen we in 
de bestuursvergadering van 14 september een besluit 
daarover. In de oktober nieuwsbrief volgt nadere informatie.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 
in werking getreden en in het kader van deze WBTR hebben 
we afspraken gemaakt. Ook is de naam ‘KBO-Goirle’ die we 
al lang gebruiken, officieel vastgelegd als verkorte naam bij 
de Kamer van Koophandel.

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

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

De ALV zal plaatsvinden in het CC Jan van Besouw op donderdagochtend 
21 oktober. Reserveer deze datum! De jaarstukken liggen, voor aanvang, ter 
inzage in de kapel. In de volgende nieuwsbrief leest u o.a. ook wanneer deze 
beschikbaar zijn op onze website www.kbo-goirle.nl en via het secretariaat.
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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 2 LEDEN VERWELKOMEN.

OVERLEDEN : 
DHR. J.R. ZIJLSTRA
DHR. H.C.A.M. FRANSEN

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

REDACTIE

VANAF 27 SEPT VERSCHIJNT DE OKTOBER 
NIEUWSBRIEF + ‘ONS’ MAGAZINE.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 16 
SEPT 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

http://www.kbo-goirle.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com
mailto:kbogoirle@gmail.com
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KENNISKRING : Lezing ‘Van pokken, cholera en Spaanse Griep’, over epidemieën in Noord-Brabant van 
    1800-1945

Op 4 oktober a.s. start de Kenniskring met een 
lezing van Jan van Eijck over epidemieën. 
In Goirle stierven in 1872 elf mensen aan de 
pokken; in twee gezinnen moesten ze vier van 
hun kinderen begraven in 2 weken tijd. 
In 1918 overleden er in Tilburg liefst 340 mensen 
aan de Spaanse Griep, het merendeel als jong-
volwassenen binnen 6 dagen… Maar in 2020 
dachten we dat we dat allemaal wel de baas 
waren. Mooi niet. Jan van Eijck, terug van de 
Corona-vaccinatiehallen in Waalwijk, Tilburg en 

Veghel, schetst u de vele epidemieën die onze 
voorouders allemaal voorbij zagen razen tussen 
1800 en 1945. Hij vertelt u wat er allemaal niet 
hielp. En wat er dan overschiet, dat helpt! Covid-
19 krijgen we niet meer, dat belooft hij u. Maar 
pas op voor de Heukelomse variant! Hij kan zo 
meegekomen zijn met zijn auto...
Het wordt zeker een leerzame middag, en de 
spreker dist het verhaal luchtig op. Laat ons 
zeggen dat je er een beetje wijzer van wordt en 
er in ieder geval niets aan over houdt! 

Jan van Eijck (71) is geboren in Alphen en Riel, studeerde geneeskunde in 
Nijmegen (1976) en werkte ruim 35 jaar in de GGD-wereld. Daarnaast is hij een 
fanatiek heemkundige in Goirle en ook al 35 jaar conservator van Museum De 
Dorpsdokter in Hilvarenbeek. Hij woont al een jaar of 40 tot volle tevredenheid in 
Goirle.

Datum: maandag 4 oktober 2021   |   Tijd: 14.00 uur
Plaats: Kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw 
Kosten: € 6,00

Voor de veiligheid van u en de ander houden we tijdens deze bijeenkomst 1,5 meter afstand van 
elkaar. Er kunnen een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij deze lezing. Daarom is aanmelding 
noodzakelijk! Dat kan door een mail te sturen naar kenniskring.kbogoirle@gmail.com

SCOOTMOBIELDAG donderdag 23 sept 2021  [informatie van CdT]

Met de ervaring van voorgaande jaren organiseer het Platform Gehandicapten Goirle en Riel, ContourdeTwern, de 
KBO’s van Goirle en Riel, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Goirle) en de Politie, ook dit jaar weer een 
scootmobieldag en wel op donderdag 23 september 2021 in de kantine en op het parkeerterrein van VOAB, aan de 
Spoorbaan 45 ingang Wim Rötherlaan in Goirle.  We starten om 09.30 uur, vanaf 09.00 uur bent u welkom voor 
koffie of thee.
Deze dag is bedoeld voor alle gebruikers van scootmobielen en elektrische rolstoelen woonachtig in Goirle / Riel. 
Ook gebruikers die de verkeersregels willen herhalen kunnen zich opgeven voor deze dag.
Programma:
1. Oefening van de rijvaardigheid met scootmobiel of rolstoel op een speciaal oefencircuit.
2. Kennis opdoen van verkeersregels.
3. Technisch advies gebruik en onderhoud scootmobiels door medewerkers van Medipoint.
4. Het geleerde brengt u in de middag na de lunch in praktijk door het rijden van een route door het dorp. 
Kosten:
Deelname kost 5 euro per persoon (ook voor begeleiders). Dit is inclusief de lunch, koffie en thee! 
Frisdrank en andere drankjes zijn voor eigen rekening. 
Te betalen bij afgeven van het inschrijfformulier bij de balie t.a.v. Prisca Pigmans, Thomas van Diessenstraat 4, 
5051 RK Goirle, Telefoon 013-5349191. (maandag t/m donderdag tussen 8.30-12.30 / 13.00-17.00 u en op 
vrijdag tussen 8.30-12.30 u). Uiterste inleverdatum: donderdag 16 september 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORDSTROOK   Ik doe mee aan de scootmobieldag op donderdag 23 september 2021

Naam :..………………………………………………….…………………
Man / vrouw ………………………………………………………..……………..
Adres :………………………………………………………..…………….
Postcode / Woonplaats :…………………………………………………………..………….
Telefoonnummer :…………………………………………………………..………….
Ik doe mee voor de ………. keer
Ik ben …….. jaar in bezit van scootmobiel / elektrische rolstoel *
Ik neem een begeleider mee: JA  / NEE* 
Ik heb ………. uur scootmobiel-les gehad via …………………………….……… *Doorhalen van niet van toepassing is.
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foto: Rondje Goirle 2012
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DAG VAN DE OUDEREN

In de nieuwsbrief van augustus hebben wij aangegeven dat wij op vrijdag 1 
oktober op de Dag van de Ouderen een informatieochtend hebben 
georganiseerd met als thema ‘digitale veiligheid’.
Tijdens deze dag zal Edith Mostert (beleidsmedewerker KBO-Brabant) een 
presentatie geven over verschillende vormen van criminaliteit waar vooral 
senioren het slachtoffer van worden.
Aan de hand van filmpjes laat zij ons voorbeelden zien van : babbeltrucs, 
phishing, WhatsApp fraude en spoofing. Daarnaast gaat zij ook het gesprek
aan met de deelnemers. 

Samen met wethouder Marijo Immink (WMO, welzijn, jeugd en sport) zal onze voorzitter Hans van den 
Tillaart deze bijeenkomst openen. Als afsluiting van deze ochtend zal u een lunch worden aangeboden.

Deze Dag van de Ouderen zal worden gehouden in de kapel van het Cultureel Centrum Jan van 
Besouw. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur start met koffie en thee;
10.30 uur opening door wethouder Marijo Immink en Hans van den Tillaart;
10.45 uur presentatie door Edith Mostert;
11.30 uur korte koffiepauze;
11.45 uur vervolg presentatie;
12.30 uur gezamenlijke lunch.

Omdat wij gebonden zijn aan coronamaatregelen, zijn er een beperkt aantal plaatsen in de kapel 
beschikbaar. Mocht er zo veel belangstelling zijn voor deze dag dat wij niet iedereen kunnen toelaten, 
dan zullen wij hetzelfde programma op een ander tijdstip organiseren.

Toegangskaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in de foyer van het Cultureel centrum op:

1) Maandag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur en 
2) Woensdag 22 september van 10.00 tot 12.00 uur

Wij verzoeken u vriendelijk om met gepast geld te betalen en uw inschrijfstrookje* in te leveren !

* Uw gegevens zijn nodig zodat KBO-Goirle een registratielijst kan samenstellen in naleving van de 
corona huisregels van het CC Jan van Besouw.

Inschrijfstrookje voor de Dag van Ouderen op vrijdag 1 oktober 2021

 …………………………………………………………………………………………………………….……...

DAG VAN DE OUDEREN DEELNAME OP VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

KBO lidmaatschap nummer : ……………………………………..………….

Naam : ……………………………………………………………………………………..  Tel.nr : ……………………...………………….………

E-mailadres : ………………………………………………………………………………………...
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SEPTEMBER PUZZEL
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 
vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 
kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 
selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 
27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees 
voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met 
gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet 
overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 
scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 
51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 
toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 
als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 
68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 
omgeving 72 dringend.

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 
enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde 
Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 
dameskleding 13 schaaldier 15 groepje 
muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 
18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 
overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 
boomvrucht 31 eerste aanzet 33 
vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 

gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 
eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 
weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij.

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE

Deze vrije inloop is op maandagmiddag 6 september van 14.00 - 16.00 
uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee.
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