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BESTE LEDEN

Meimaand: de natuur is volop bezig. Vorige maand al een 
bijeenkomst met KBO-Brabant voor (nieuwe) bestuursleden, 
deze maand over het werven van leden Ook de plaatselijke 
KBO-afdelingen zoals KBO-Goirle, zijn druk bezig. 
De activiteiten draaien weer volop, zowel die voor groepen 
als die voor individuele leden. De belastinginvullers hebben 
weer vele aangiften verzorgd. Dank aan alle organisatoren. 
We merken wel dat het aantal deelnemers nog niet overal 
op de normale hoogte is. Corona is niet voorbij, het zit nog 
tussen onze oren. ÉN daarnaast is goed te merken dat de 
vakantieperiode is losgebroken. 

Op 10 mei is de eerste keer de “KBO-huiskamer” in de 
Wildacker open geweest. En al meteen 12 bezoekers. Zeker 
reden om met dit goed initiatief door te gaan. Ook via mail 
wordt hierover bericht gegeven.

DUS: heb je nog geen mailadres doorgegeven, dan kan dat 
nog via de ledenadministratie (zie Toos Derix hiernaast). Het 
mag ook dat van een familielid zijn, als die de berichten aan 
jullie willen doorgeven.
Aan Toos kun je ook wijzigingen van uw gegevens 
doorgeven die nodig zijn in de ledenadministratie. We 
hebben graag dat die helemaal in orde komt én blijft.

In een van onze bijeenkomsten is gesproken over het 
welkom heten en informatie geven aan nieuwe leden. Voor 
iedereen die zich nieuw voelt als lid. We hebben nu als 
datum daarvoor gepland 13 september in combinatie met de 
“huiskamer”. 

Bij het opgeven voor het lidmaatschap wordt bij de vraag 
naar een actieve bijdrage aan KBO-Goirle vaak: “op termijn” 
ingevuld. Maar als je een idee hebt, mag je dat ook meteen 
(via mail of telefoon) doorgeven. 

En voor nu: dank jullie wel voor alle inzet; veel plezier en 
fijne contacten bij alle activiteiten of vakantie en tot ziens.

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

We staan stil bij het overlijden van Jan Vekemans die zich jarenlang heeft ingezet bij 
KBO-Goirle als docent KBO computercursses en altijd klaar stond voor al uw digitale 
vragen tijdens de digi inloopspreekuur ... Rust zacht Jan. [red]

_________________________________________________________________________
16-05-2022 | CG          Pag. 1/4 

LEDENADMINISTRATIE

U KUNT WIJZIGINGEN VAN UW LIDMAAT-
SCHAPSGEGEVENS 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 1 NIEUW LID MOGEN 
VERWELKOMEN.

OVERLEDEN : 
DHR. P.A.C. SNELS
DHR. J.L.M. VEKEMANS

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

REDACTIE

VANAF 27 JUNI VERSCHIJNT ONZE VOLGEN-
DE NIEUWSBRIEF + HET BLAD ONS.

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

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 16 
JUNI VIA kbogoirle@gmail.com 

N.B. REDACTIE EN BESTUUR BEHOUDEN ZICH HET 
RECHT VOOR AANGELEVERDE KOPIJ AAN TE PAS-
SEN 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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KOM GEZELLIG BRIDGEN !

In Goirle, in het wijkcentrum De Deel, wordt door KBO-Goirle al een 
aantal jaren gebridged op de dinsdagmorgen. Wanneer u lid bent 
van de KBO mag u daar iedere dinsdagochtend komen bridgen van 
9.00 uur tot 11.30.

Het leuke van deze ochtend is dat u gewoon alleen kunt komen; er 
is geen verplichting van een vaste partner. Het is ook aan u op 
welke dinsdagochtend u wilt komen bridgen, u hoeft zich nooit aan- 

of af te melden, wanneer u zin heeft bent u van harte welkom! De sterkte van de spelers is ook divers, 
er zijn hele ervaren bridgers en ook die pas een cursus hebben gevolgd. En we geven elkaar ook uitleg 
over de manier van spelen. Het gaat niet om de competitie maar om op deze ontspannen wijze elkaar 
te ontmoeten.
Er zijn 55 leden bij onze bridge club aangesloten, maar we zijn er nooit allemaal tegelijk. Na het 
Corona tijdperk is het aantal tafels nog beperkt, dus kunnen anderen nog (tijdelijk?) aansluiten. 
Wij komen altijd tussen 9.00 en 9.30 binnen in De Deel, we betalen 1,40 euro aan de bar voor koffie / 
thee in de pauze en starten om 9.30 met spelen. Bij binnenkomst kun u een kaartje pakken voor de 
plek waarop je die hele morgen speelt. De tafel waaraan u plaats neemt is volgende keer anders, 
zodoende speelt u met iedereen in de loop van de tijd en leert u iedereen een beetje kennen.
Voor de pauze spelen we acht spellen, zo ook na de pauze, en iedereen is klaar om half twaalf. We 
spelen geen competitie en helpen elkaar verder.

Er zijn bij deze groep mensen al heel wat vriendschappen ontstaan en we zijn er alert op om mensen 
met elkaar te verbinden.
Komt u ook eens bij ons langs om te kijken of het u ook aanspreekt. U bent altijd van harte welkom! 
Je kunt je ook eerst bij mij aanmelden.

Anske Nauta, elanco@home.nl

SAMEN uit DINEREN op 21 en 22 juni

Wat was het weer fijn om, na ruim 2 jaar, samen uit eten te gaan. Het was 
weer erg gezellig en iedereen heeft volop genoten van het heerlijke diner. 
Op dinsdag 21 en woensdag 22 juni gaan we dineren bij BROWNIES & 
DOWNIES. Vanaf 17.00 u. bent u van harte welkom en het diner begint om 
17.30 u. De kosten zijn €18,50 p.p. exclusief de door u gebruikte drankjes.

Wijze van aanmelden: U kunt inschrijven vanaf maandag 30 mei t/m 
vrijdag 3 juni door (bij voorkeur) te mailen of te bellen naar: 
Voor de dinsdagavond: Hannie van de Wal, email jpvdwal@home.nl  / tel.nr. 06-49137366
Voor de woensdagavond: Cecile van Herpt, email ciliavanherpt@gmail.com  / tel.nr. 013-5349190

Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk uw naam, telefoonnummer én uw lidmaatschapsnummer door-
geven, ook van de andere namen waarvoor u reserveert, en aangeven of de voorkeur uitgaat naar 
vlees, vis of vegetarisch. Wanneer u niets van ons hoort is uw naam (of namen) genoteerd. Is de 
avond al volgeboekt dan bellen of mailen wij u terug. Mocht u onverhoopt niet kunnen, meldt u zich 
dan a.u.b. tijdig af.

DIGI SPREEKUUR – bieb Goirle

Sinds november hebben we elke week een KBO-Digi spreekuur gehouden. 
In het begin meestal vragen over QR-code, met wat grotere aanloop. 
Daarna kwam per dag 1 tot 2 personen met een vraag. Reden om bij de 
evaluatie (eind april) te besluiten vanaf de maand juni weer terug te gaan 
naar alléén de eerste maandag van de maand van 14.00-16.00 uur.
Jim Rosenau blijft deze inloopspreekuur verzorgen.

Ook kan men elke dinsdagmiddag in de bieb terecht voor vragen bij het IDO [Informatiepunt Digitale 
Overheid] Spreekuur ‘Hulp bij websites overheid’. Hun digitale mogelijkheid en opdracht is de laatste 
jaren erg uitgebreid. Ga er dus gerust heen of bel naar (013-5342068), en heeft het niet direct haast, 
dan kun je je vraag doorgeven via kbogoirlevorming@gmail.com, dan krijg je via mail of telefoon ant-
woord.
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MET DE MUSEUM PLUS BUS NAAR HET RIJKSMUSEUM: vrijdag 12 augustus 2022

Het gaat er nu toch echt van komen, na tweemaal uitstel gaan we naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Ervaren gidsen begeleiden de rondgang langs werken van Rembrandt, Vermeer en vele 
andere grote meesters.

De Museum Plus Bus is een project van de grote Nederlandse musea, opgezet met steun van de Bank-
giro Loterij. Aan senioren van 70 jaar en ouder die zelf geen museumbezoek meer kunnen afleggen, 
wordt gratis busvervoer en museumbezoek aangeboden.

Dagprogramma vrijdag 12 augustus 2022 (wijzigingen voorbehouden)

  8u30 Bus komt op opstapplaats Wittendijk 2, Goirle
  9u00 Vertrek naar Amsterdam (Geen toiletbezoek in de bus mogelijk!)
11u00 Aankomst Amsterdam
11u30 Koffie en lunch in Brasserie Zuiderbad * (niet in het Rijksmuseum!)
12u30 Wandelen naar het Rijksmuseum
12u45 Aankomst Rijksmuseum en rondleiding
14u15 Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken
15u00 Vertrek uit Rijksmuseum (zorg dat u ruim tevoren bij de uitgang aanwezig bent!)
15u30 Vertrek bus naar Goirle
17u30 Aankomst bij de opstapplaats Wittendijk 2, Goirle

Deelname: Deze excursie wordt u gratis aangeboden door de Stichting Museum Plus Bus. 
* Alleen de kosten van de lunch ad € 13,50 zijn voor eigen rekening. De lunch moet gezamenlijk ge-
bruikt worden. 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 rolstoelge-
bruiker een persoonlijke begeleider toegelaten worden.

Inschrijving: Op vrijdag 24 juni 2022 in CC Jan van Besouw, 10.30 uur

Meebrengen: KBO pasje, telefoonnummer van uzelf en van iemand die, indien nodig, tijden de reis ge-
beld kan worden. Na de inschrijving wordt, al dan niet na loting, bekend gemaakt wie er kunnen deel-
nemen. 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 u bij de inschrijving. Hebt u nog vragen, dan kunt u ook bellen naar Jac Vos, 
013-5341723 of Jacques Heeren, 013-5341030. We wensen de deelnemers een fijne dag toe.

MUSEUM PLUS BUS kunstmagazine, vierde en laatste editie. Het ligt voor u klaar. 

De afgelopen twee jaar waren de musea grotendeels dicht vanwege corona. Dat heeft de stichting 
Museum Plus Bus ertoe gebracht om een aantal kunstwerken dan maar bij u thuis te presenteren in de 
vorm van het kunstmagazine TOT ZO! 
Nu de musea weer open zijn vervalt die reden van uitgave. Daarom nu de vierde en laatste uitgave.
Evenals in de vorige afleveringen presenteren diverse musea hun bijzondere kunstwerken en nodigen u 
uit voor een bezoek.  

Zomaar een greep uit de afbeeldingen in deze laatste editie:
De ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh, ‘Het melkmeisje’ van Johannes Vermeer, maar ook een
bijzonder stilleven en het gestileerde ‘Le chahut’ van Georges Seurat dat te bewonderen is in het
Kröller-Müllermuseum in Otterlo op de Veluwe. Bij veel afbeeldingen worden interessante kijktips 
gegeven.

Wilt u dit magazine ontvangen, bel dan 013-5341030, of mail naar jhlbs8@gmail.com en het wordt bij 
u thuis bezorgd. Vergeet niet uw adres te vermelden!
Van het derde MPB-magazine zijn nog enkele exemplaren voorradig. Meld het even als u deze ook wilt 
ontvangen. Wij wensen u van harte een mooi kunstseizoen toe.

Jac Vos en Jacques Heeren 
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   PROFICIAT …

Tijdens de ‘Lintjesregen’ op dinsdag 27 april jl. reikte burgemeester Mark 
van Stappershoef Koninklijke onderscheidingen uit aan 8 inwoners van 
Goirle, waaronder de heer Jan van Beurden. Als lid van KBO-Goirle ont-
ving Jan namens ons bestuur een felicitatie met een bloemetje. Ook van-
uit KBO-Brabant mocht hij een attentie verwachten. 

BERICHTGEVING KBO-BRABANT 11 MEI jl.:

Bij de ONS editie van 23 mei zijn twee folders toegevoegd; één van Plus magazine en één van Wijn-
juweel. Vanwege de afname van adverteerders en een sterk stijgende papierprijs is KBO-Brabant 
genoodzaakt om toch weer reclamefolders toe te laten. Hiermee trachten zij de kosten voor het 
uitbrengen van het Ons magazine laag te houden.

JUNI Puzzel : Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer

Horizontaal: 1 bureaucomputer 
7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse 
bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel v.e. 
fiets 20 vat 21 tijdvak 24 grond om 
boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 
29 als boven 30 ontaarding 34 vogel 
36 hoeveelheid 38 radon 39 deel v.e. 
tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 
42 erfenis 45 pl. in België 48 bond 
51 bevel 53 slagader 54 nikkel 
55 nachtvogel 57 beroep 
59 bijenproduct 60 vochtige warmte 
62 tam 63 waakzaam 65 bespreking 
68 werkplan 69 enigma.

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 
4 schop 5 deel v.d. bijbel 6 deel v.e. 
station 7 helder klinkend 8 de 
onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en 
ander 11 gewoonte 12 sportartikel 
14 scheepsrebel 16 gesloten 
19 jaartelling 22 ambtsrust 23 brancard 
26 elektro-encefalogram 28 metalen 
staafje 30 wilde hond 31 autoriteit 
32 gebak 33 verdieping 35 roem 
37 kwaad 42 naargeestig 43 deel v.e. 
wet 44 mengelmoes 46 voorzetsel 
47 brief 49 deel v.e. breuk 
50 werkweigeraar 52 houding 

54 grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin v.d. dageraad 
64 deksel 66 ijzer 67 achter.
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