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AAN ALLE LEDEN

Op deze plaats wil ik de hoop uitspreken dat ieder de 
laatste weken van dit jaar op een ingetogen wijze kan 
afsluiten. En voor 2022 dat het snel lukt ieder voldoende te 
beschermen tegen het virus dat nu al enkele jaren ons 
leven bepaalt. Laten we elkaar blijven ondersteunen.

En heb je behoefte aan contact of een troostend woord: in 
Goirles Belang en op de site staan telefoonnummers om 
advies te vragen. Maar je kunt ook bellen om een praatje te 
maken. Kijk bij het Memorandum in het Goirles Belang voor 
adressen van organisaties.
Via KBO-Brabant kun je gesprekken aanvragen over allerlei 
levenszaken: “Ons Gesprek”. Gewoon bellen naar het 
bureau: 073–6444066. De medewerkers staan je heel 
vriendelijk te woord.

In de vorige nieuwsbrief kon ik nog een beetje optimistisch 
zijn over pensioenen, maar nu is duidelijk geworden dat 
voor de meeste pensioenfondsen nog geen indexatie 
mogelijk is zonder extra politiek besluit.
KBO-Brabant wil graag een stem krijgen bij het ABP. Met 
steun van 500 leden kunnen ze een kandidatenlijst 
inleveren. Als je een aanvullend pensioen van ABP hebt, 
dan kun je steunen. 
Bel daarvoor KBO-Brabant: 073-6444066.

* Wil je op de hoogte blijven van allerlei ouderen-zaken, 
kijk dan eens op www.seniorenjournaal.nl. Je kunt ook 
inschrijven voor hun (dagelijkse) nieuwsbrief. 
* In Goolse Kringen van 24 november was uitleg over 
senioren en wonen, o.a. door onze penningmeester Chris 
Brock. Kijk en luister via: Goolse Kringen | 24 november '21 
- YouTube

In het bestuur is nu de aandacht voor de planning van 
komend jaar. Veel is nu weer onduidelijk door het grotere 
aantal besmettingen. En dan ook nog het nieuwe omikron 
variant. Maar we maken gewoon een begroting alsof het 
een normaal jaar is. En ook de planning van de activiteiten.
We houden ons altijd aan de regels van de betreffende 
accommodatie.

Fijne feestdagen.

 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.

AANMELDING LEDEN : 
WIJ HEBBEN 2  NIEUWE LEDEN MOGEN 
VERWELKOMEN.

OVERLEDEN : 
DHR. A.A.W. VERMEER
DHR. J. SPAPENS

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN 
VEEL STERKTE TOE.

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

REDACTIE

IN DE WEEK VAN 24 JAN VERSCHIJNT ONZE 
NIEUWSBRIEF & HET BLAD ONS.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 13 JAN 
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

https://www.kbo-goirle.nl/ledenadmin/lidmaatschap-inschrijven/
https://www.youtube.com/watch?v=vnGkWH7bd4A&t=1524s
https://www.youtube.com/watch?v=vnGkWH7bd4A&t=1524s
http://www.seniorenjournaal.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:kbogoirle@gmail.com
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KENNISMAKINGSCURSUSSEN VOOR KBO-LEDEN BIJ ATELIER’78 IN 2022

Bij Atelier ’78 blijven we actief en creatief ook in deze coronatijden. 
We kijken vooruit, naar januari 2022, want dan staan er weer 
kennismakingscursussen gepland ( in week 4-7).
Iedereen die graag ’n keer wil tekenen, schilderen, keramiek, 
beeldhouwen of weven kan deelnemen aan een cursus van 4 weken 
om de  sfeer te proeven en om te zien wat er allemaal mogelijk is.

  Na deze weken heb je een goed beeld of je het leuk vindt of niet en 
of je misschien wil doorgaan met de jaarcursus. Op onze website kun je zien in welke cursussen en op 
welke dagdelen er plaats is voor het kennismaken en je kunt je daar direct aanmelden. Zo’n cursus 
van 4 weken kost voor KBO leden €50,-. 
We houden natuurlijk rekening met de 1½ mtr en doen er alles aan om veilig in onze ateliers te 
kunnen werken. Mocht het zo zijn, dat de cursussen eind januari 2022 toch niet door kunnen gaan 
i.v.m. coronamaatregelen dan worden ze verplaatst naar een latere datum.

www.atelier78.nl atelier78@home.nl 013-5347687           06-51571498

DIGI SPREEKUUR VOORTAAN ELKE MAANDAG

Zolang de deuren tussen bieb en Jan van Besouw gesloten zijn, zitten we 
in de bieb. Denk wel aan mondkapje totdat je zit en andere maatregelen.
Sinds begin november kunt u elke maandag terecht in de bibliotheek met 
vragen op het gebied van digitalisering en automatisering. 
Bijvoorbeeld over uw smartphone. Waarom lukt het niet een parkeer-app 
te installeren? Hoe krijg ik de QR-code er al goed op? Kan er van een 2e 
persoon ook een QR-code op (nee dus, mogelijk later wel); toevoegen 
booster. 

Of, van een heel andere orde: Hoe kan ik wachtwoorden (passwords) en codes veilig bewaren? Maar 
ook over apparaten in huis. Niet dat we alles weten, maar we kunnen wel helpen zoeken en vinden.
Loop gerust binnen met uw laptop, smartphone, tablet of Ipad of zonder om iets te vragen. Maar ook 
om een praatje te maken en anderen te ontmoeten, en als het weer in JvB kan: een bakje koffie.
We overwegen nog of we bij elk digi-spreekuur een thema centraal kunnen zetten (en hoe dan). 

Hier vind je de data met het speciale thema

27 dec. Mailen 03 jan. Werken met Word    10 jan. Windows 10 / 11?
17 jan. Android 24 jan. Mapjes gebruiken    31 jan. Wat is internet?

Helpdesk : Wies Romeijn, Jan Vermeer, Jim Rosenau, Hans van den Tillaart, Walter Doorakkers

JE WORDT MAAR ÉÉN KEER HONDERD ...

En dan is het fijn dat er aandacht aan besteed word. De Burgemeester 
komt op bezoek en ook de Voorzitter van KBO-Goirle. Die moest wel 
eerst onderzoek doen via andere leden naar je nieuwe adres, want je 
woonde niet meer op het ons bekende adres.

Lies, ook op deze plaats van harte gefeliciteerd met het behalen van de 
leeftijd de “eeuw”-igheid van 100 jaar. Een bloemetje er bij en de 
felicitaties van KBO-Brabant. Daar zagen ze ook je foto: “Nou die ziet er 
nog goed, die zou je geen 100 geven.” Wij kunnen dat alleen maar 
beamen: je bent nog goed bij de pinken. En dat het been minder goed 
wil, dat accepteer je ook gewoon. 

Wij wensen je toe dat je nog lang kunt genieten.
Mw Lies van Gorp-van Dijk, 1-11-1921
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MET DE MUSEUMPLUSBUS NAAR HET RIJKSMUSEUM OP VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

Attentie: in verband met mogelijke wijzigingen in het coronabeleid is het onderstaande bericht onder 
voorbehoud. 

De MuseumPlusBus is een project van de grote Nederlandse musea, opgezet met steun van de 
Bankgiro Loterij. Aan senioren van 70 jaar en ouder die zelf geen museumbezoek meer kunnen 
afleggen, wordt gratis busvervoer en museumbezoek aangeboden.
Ons verzoek om het Rijksmuseum te bezoeken is opnieuw gehonoreerd, nadat het in de twee 
voorgaande jaren vanwege corona uitgesteld moest worden.
Ervaren gidsen begeleiden de rondgang langs werken van Rembrandt, Vermeer en vele andere grote 
meesters.

Dagprogramma vrijdag 11 februari 2022 (wijzigingen voorbehouden)

08.25 uur Bus komt op opstapplaats Wittendijk 2, Goirle
09.15 uur Vertrek naar Amsterdam (Geen toiletbezoek in de bus mogelijk!)
11.00 uur Aankomst Amsterdam
11.30 uur Koffie en lunch in Brasserie Zuiderbad * (niet in het Rijksmuseum!)
12.30 uur Wandelen naar het Rijksmuseum
12.45 uur Aankomst Rijksmuseum en rondleiding
14.15 uur Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken
15.00 uur Vertrek uit Rijksmuseum
15.30 uur Vertrek bus naar Goirle
17.15 uur Aankomst bij de opstapplaats Wittendijk 2, Goirle

* Alleen de kosten van de lunch ad € 13,50 zijn voor eigen rekening. De lunch moet gezamenlijk 
gebruikt worden.

Deelname :    Er kunnen maximaal 45 personen van 70 jaar en ouder deelnemen. Er is plaats voor ten 
hoogste 10 opvouwbare rollators/rolstoelen. Indien nodig kan voor een rolstoelgebruiker een 
persoonlijke begeleider toegelaten worden. De organisatie van de MPB stelt voor deelname een geldige 
QR code verplicht!

Inschrijving :  Op vrijdag 14 januari 2022 in CC Jan van Besouw, 10.00 uur.
 NB: Denk aan mondkapje en QR code.

Meebrengen : KBO pasje, telefoonnummer van uzelf en van iemand die, indien nodig, tijden de reis 
gebeld kan worden.

Na de inschrijving wordt, al dan niet na loting, bekend gemaakt wie er kunnen deelnemen. 
Rolstoelgebruikers en 80+ krijgen voorrang. Na betaling van € 13,50 (graag gepast) krijgt u een 
persoonlijk bewijs van deelneming. Bij een latere afmelding vindt restitutie van € 13,50 alleen plaats 
als vervanging door iemand van de reservelijst mogelijk is.

Verdere informatie krijgt bij de inschrijving. 
Hebt u nog vragen, dan kunt ook bellen naar Jac Vos, 013-5341723 of Jacques Heeren, 013-5341030.

WILT U GRATIS HET MUSEUMPLUSBUS KUNSTMAGAZINE 2022 ONTVANGEN?

Mail dan naar Jacques Heeren jhlbs8@gmail.com of bel 013-5341030.
In de Nieuwsbrief van november j.l. verscheen hierover al een bericht. Velen van u hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Maar er zijn nog exemplaren voorradig.
Een greep uit de inhoud: afbeeldingen en korte beschrijvingen van ‘De briefleester’ van Johannes 
Vermeer, ‘Dame met oorringetje’ van George Breitner en ‘De aardappeleters’ van Vincent van Gogh.
Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden, geef dan uw naam en adres door en het wordt bij u in de bus 
gestopt. Dit aanbod geldt voor alle KBO leden, ongeacht de leeftijd.
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MEDEDELING LEDENADMINISTRATIE

Het telefoonnummer 013-5343209 van de ledenadministratie was door technische storingen 
helaas voor een tijdje niet bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak. 

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

Horizontaal:  1 verdoving  6 keerzang  12 eens 
13 dienstbode  14 borstbeen  16 knaagdier 
18 aanwijzend  vnw.  19 bouwland  21 plus 
22 vorstenzetel  24 Europees  Kampioenschap 
25 duinpan  26 weggebruiker  27 lof  28 daar 
30 voorbij  31 populair  33 buislamp  34 hoofdstad 
van  Albanië  37 stiekem  40 etcetera  41 een  zeker 
iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 
49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 
54 deel  v.e.  dynamo  56 Turks  bevelhebber 
57 muzieknoot  58 deel  v.h.  bestek  59 loofboom 
60 100  vierkante  meter  62 hevig  63 vochtig 
65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 
70 smaldeel 71 roofvogel.

Verticaal:  1 epiloog  2 zeehond  3 compagnon 
4 nageslacht  5 halteplaats  7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur  9 Romanum  Imperium  10 pl.  in 
Gelderland  11 metaal  15 traag  17 deelteken 
18 afgemeten  portie  20 bontsoort  23 Oude 
Testament  29 dierentuin  in  Amsterdam  32 stijl 
35 Europeaan  36 tennisterm  38 roem  39 watering 

42 kaartspel  43 uitstalruimte  44 strijdmacht  45 bouwmateriaal  46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 
48 autowerkplaats  52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant  64 gesloten 65 gravin 
van Holland 67 en andere 69 oosterlengte.

Wilt u meer weten wat KBO-Brabant u kan bieden, ga naar www.kbo-brabant.nl en scroll helemaal 
naar beneden naar deze grijze informatie balk:

# de redactie wenst u hele fijne feestdagen en een geweldige jaarwisseling #
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