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LEDENADMINISTRATIE

Beste leden,

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.

De schoolvakanties zijn bijna voorbij; alles weer “normaal”?
Eerder schreef ik eens dat corona “tussen de oren zit”.
Ik bedoelde daarmee dat we er in het dagelijks leven
voortdurend rekening mee houden. Je merkt het
bijvoorbeeld aan de manier waarop we elkaar begroeten. En
nu zijn er al weer spotjes van de overheid en komt de
oproep voor de volgende vaccinatie er aan. Laten we hopen
dat het mee gaat vallen.

AANMELDING LEDEN :
WIJ HEBBEN 10 NIEUWE LEDEN MOGEN
VERWELKOMEN.
OVERLEDEN :
MEVR. C.P.A.A. MOMMERS-VERMEER
DHR. A. LIST
MEVR. E. SCHEEPENS-VAN LAARHOVEN
MEVR. W.M.M. SPRANGERS-VERSTAPPEN
DHR. H.G.J. IN ‘T VEN
WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN
VEEL STERKTE TOE.
-----------------------------------------------REDACTIE
VANAF 26 SEPTEMBER VERSCHIJNT ONZE
VOLGENDE NIEUWSBRIEF + HET BLAD ONS.
KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 15
SEPTEMBER 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.

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

📩

WILT U DE NIEUWSBRIEF OOK PER E-MAIL
ONTVANGEN? STUUR EEN BERICHTJE NAAR
kbogoirle@gmail.com EN U KRIJGT DEZE
TOEGESTUURD OP DE MAANDAG IN DE
WEEK VAN DE PAPIEREN UITGAVE .

Op 1 juli is het Dorpsteam gestart als opvolger van ’t Loket.
Informatie staat ook in het Memorandum achter in het
Goirles Belang (met blauwe achtergrond).
In juli zijn de AOW en een aantal pensioenen verhoogd. De
behandeling van de nieuwe pensioenwet is uitgesteld. Op
www.pasdepensioenwetaan.nl staat informatie en een
mogelijkheid een petitie te ondertekenen.
Het antivirusprogramma Microsoft Defender beschermt
een computer met Windows het beste tegen gijzelsoftware.
Dat zegt AV-Test, een onafhankelijke Duitse testorganisatie.
Maar klik niet op iets wat verdacht lijkt. En let op bij het
zoeken op internet: de bovenste resultaten zijn vaak
reclames. Om bovenaan te komen staan, wordt betaald.
Als je recht kunt hebben op de energietoeslag (netto
inkomen alleen 1310, samen 1870 euro), vraag die dan
alsnog aan. Maar let op: het bedrag wordt in 1 keer
uitbetaald, maar je moet energiekosten elke maand weer
betalen.
Ook dit jaar doet KBO-Goirle mee met de RABO Clubactie.
Leden van de Rabobank krijgen via een mail de gelegenheid
hun stemmen uit te brengen via internet. Dat is in de
periode van 5 tot 27 september.
Hans van den Tillaart, voorzitter
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Dag van de Ouderen op 29 september 2022
Op donderdag 29 september heeft KBO-Goirle in het kader van “de Dag
van de Ouderen”, voor haar leden een themaochtend georganiseerd
met als onderwerp “goed en succesvol ouder worden”.
Vraag is: wat verstaan wij daaronder. Op deze vraag hebben verschillende filosofen en specialisten in de ouderenzorg geprobeerd hier een
antwoord op te geven.
In haar lezing zal Lucy Roodbol op deze kwestie ingaan.
Na deze lezing is er ruimte voor discussie.
Lucy Roodbol is afgestudeerd aan de Faculteit van Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg. Zij
was actief als docente filosofie aan middelbare scholen. Sinds jaren verzorgt zij, samen met Anna
Aarts, cursussen filosofie aan verschillende KBO’s in Brabant.
Deze ochtend begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de kapel van het Cultureel Centrum Jan van
Besouw.
Het programma is als volgt:
10.00
10.10
11.10
11.30

uur
uur
uur
uur

:
:
:
:

welkoms woord door Hans van den Tillaart (voorzitter)
lezing door Lucy Roodbol
korte koffie pauze
discussie

Deze ochtend wordt omstreeks 12.30 uur afgesloten.
Aansluitend geniet u van een gezamenlijke lunch in de foyer.
* Entree is € 6,00, inclusief lunch.
U betaalt bij binnenkomst; graag met gepast geld.
De kapel is open vanaf 09.30 uur.
U kunt zich aanmelden tot 16 september :
1.
door het inschrijfstrookje in te vullen en in de brievenbus te stoppen op nr 11 Everhardus
Potgieterdreef [groote akkers] in Goirle of
2.
door een mailtje te sturen naar kbogoirle@gmail.com met vermelding van de gevraagde
gegevens.
Inschrijfstrook
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelname Dag van de Ouderen op donderdag 29 september 2022
KBO lidmaatschap nummer : ……………………………………..………….
Naam : ……………………………………………………………………………………..
Tel.nr : ……………………...………………….…

E-mailadres : …………………………………………………...
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Samen uit Dineren op 13 en 14 september
Op dinsdag 13 en woensdag 14 september gaan we naar Tang’s Garden,
het Chinees restaurant op de Tilburgse weg. U bent van harte welkom
vanaf 17.00 en om 17.30 start het diner.
Dit restaurant heeft sinds kort een nieuwe eigenaar en deze mensen waren
zeer enthousiast om mee te doen aan dit project en hebben een erg lekker
diner samengesteld: vooraf een soepje, daarna een (uitgebreider) chinees buffet met als afsluiting een
dessert. De kosten zijn € 18,50 p.p. exclusief de door u gebruikte drankjes.
Aanmelden: u kunt zich inschrijven van maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september door (bij
voorkeur) te mailen of te bellen.
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
doorgeven, ook van de andere personen waarvoor u reserveer. 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 tijdig af !!
Graag tot ziens.

Dynamic tennis overdracht : Drieke van der Pouw Kraan heeft aangegeven te
stoppen als coördinator van het dynamic tennis. 12 jaar lang heeft zij met toewijding de organisatie van deze activiteit voor haar rekening genomen. Haar
opvolger is Dhr Rob Itter en hij is te bereiken op 013-5348017 voor informatie
en aanmelding.
Yoga overdracht : Conny Gravers heeft met veel plezier ruim 4 jaar de yogaseizoenen op de rit gezet. Nu heeft zij het stokje overgedragen aan de nieuwe
coördinator Mw Frank van Tongeren. Het yogaseizoen begint weer op de eerste
dinsdag van september. Vooralsnog is er een wachtlijst, maar voor informatie
kunt u altijd contact opnemen met Frank via 06-55777845.
Zowel Drieke als Conny hebben een mooi boeket bloemen van het bestuur ontvangen als waardering
voor hun inzet tijdens al deze jaren.

Gymnastiek MBvO, oproep voor nieuwe deelnemers …
In september vorig jaar zijn we, na een verplichte pauze door corona, weer
gestart met deze gym voor ouderen. Op dit moment doen een twintigtal
enthousiaste senioren hier aan mee op de woensdagochtend van 09.30 tot
10.30 uur in sporthal de Vendelier, Vendelierhof 1a in Goirle.
Eenmaal per week proberen we door bewegen en gerichte oefeningen de gewrichten en spieren te
activeren, het evenwicht te verbeteren en daarmee het risico op vallen te verkleinen. Alles met als doel
de lichamelijke conditie te onderhouden en waar mogelijk te vergroten.
Iedereen kan op zijn niveau en binnen zijn mogelijkheden actief zijn. Enige conditie en spierkracht is
wel gewenst. De gym wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje
koffie (eigen kosten).
Heeft u ook interesse? U bent welkom om te komen kijken e.o. mee te doen aan een proefles tijdens
de open dagen op woensdag 7 en 14 september van 09.30 tot 10.30 uur. Lid zijn van KBO-Goirle is
niet nodig, dus neem ook gerust een vriend, vriendin of kennis mee.
Bij voldoende deelname hebben we dan de mogelijkheid om een extra groep te starten op de woensdagochtend van 10.20 tot 11.10 uur.
Voor deelname, kosten en andere informatie neem contact op met Chris Brock via tel. 06-81558128.
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Welkom in de Huiskamer
In mei zijn we gestart met deze nieuwe activiteit. De middagen zijn
opgezet om in een gezellige omgeving elkaar te ontmoeten. Deze maand
is de Huiskamer KBO op dinsdagmiddag 13 en 27 september in De
Wildacker van 14.00 tot 16.30 uur. U bent welkom voor een praatje, om
iets drinken, de krant lezen of een kaartje te leggen.
Gewoon om er even uit te zijn. Bij mooi weer is de aangrenzende tuin van De Wildacker een heerlijke
plek om te vertoeven.
Tijdens deze middagen zijn ook gastvrouwen of -heren aanwezig bij wie u terecht kunt met vragen op
het gebied van huisvesting, zorg, welzijn, maatschappelijke en financiële ondersteuning en internet.
Maak vooral gebruik van deze ombudsfunctie, want met elkaar kunnen we op zoek gaan naar mogelijkheden.
Niet alleen voor KBO leden, maar voor alle ouderen in Goirle. Misschien heeft uw buurman of -vrouw
ook interesse? Het zou leuk zijn elkaar hier te ontmoeten.
Mocht vervoer naar De Wildacker een probleem zijn, dan adviseren wij u gebruik te maken van de
diensten van AutoMaatje. E-mailadres: automaatje@dorpsteamgoirle.nl .
Telefoonnummer: 013 534 89 89 (bereikbaar: maandag tot vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur)
Kennismaking met nieuwe leden ...
Speciaal tijdens de ontmoetingsmiddag op 13 september zijn alle nieuwe leden van KBO-Goirle van
harte welkom voor een nadere kennismaking met onze vereniging.
Vanaf 15.30 uur willen wij u als nieuw lid graag persoonlijk ontmoeten om toelichting te geven en om
al uw vragen beantwoorden. Tot dan !
Bestuur en Belangenbehartiging.

Pittige doorloper ...
Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; leesteken
- 2 verheven; uitholling door stromend water;
op die plaats - 3 opstootje; vies; slepende ruzie; muisarm - 4 larve v.d. langpootmug; beroemdheid; dopheide - 5 Eskimowoning;
grootmoeder; oprolbaar meetlint - 6 lidwoord;
behoeftig mens; vlijt; uitstraling - 7 loofboom;
Spaans eiland; Amerikaanse munteenheid 8 Nieuwe Testament; water in Friesland; adellijk persoon; Russisch heerser - 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend vnw; grote
papegaai - 10 knop op het toetsenbord; familielid; slordig - 11 graanafval; persoonlijkheid;
fraai; noordnoordoost - 12 één en ander;
muze v.h. minnedicht; rookgerei.
Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in samenst.);
stuk doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat;
hulde; Australische struisvogel - 5 nieuw (in
samenst.); praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge vrouw; echtgenote - 7 slagader; metaal;
pluk - 8 lectori salutem; aftakeling; proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail; Griekse liefdesgod - 10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland;
zacht en sappig; uniek - 12 moeder van Jezus; ruiterlansier; achter - 13 make-up; kampplaats 14 deel v.e. opera; gewichtsaftrek; insect.
Oplossing kunt u opvragen via kbogoirle@gmail.com
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Uitnodiging Scootmobieldag Goirle/Riel donderdag 15 september 2022
Met de ervaring van voorgaande jaren organiseert het Platform Gehandicapten Goirle en Riel, Dorpsteam Goirle, de KBO’s van Goirle en Riel en Veilig Verkeer Nederland (afdeling Goirle) ook dit jaar weer
een scootmobieldag en wel op donderdag 15 september 2022.
Voor wie?
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.
Het is voor iedere scootmobiel- of elektrische rolstoelgebruiker van groot belang aan deze dag deel te
nemen. Zowel voor uw eigen veiligheid als die van uw medeweggebruikers.
Wanneer en waar?
Deze dag zal gehouden worden op donderdag 15 september 2022 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.
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.
Inschrijven en betalen : [ Uiterste inleverdatum: donderdag 8 september 2022 ]
Antwoordstrookje a.u.b. met gepast geld in een gesloten envelop afgeven aan de balie t.a.v.
Prisca Pigmans, Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Tel. 013-5348989 /013-5349191
Balie is open maandag t/m donderdag tussen 8.30-12.30 / 13.00-17.00 uur, op vrijdag gesloten.
Ook kunt u dan nadere informatie verkrijgen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOK : Ik doe mee aan de scootmobieldag op donderdag 15 september 2022
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.
Uiterste inleverdatum: donderdag 8 september 2022
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