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Beste leden,

– Toen de klok verzet was op 30 oktober werd het ineens erg 
vroeg donker. Maar over een maand worden de dagen alweer 
langer. 

– Voor KBO-Goirle zijn er ook mooie lichtpunten. Zoals het 
thema “Toekomstig wonen begint nu”. Dit krijgt nu al veel 
aandacht en waardering; dank aan Liedeweijde Majoor voor 
het starten hiervan. Zie de berichten in Goirles Belang en op 
onze eigen website.

– Er wordt wat afgeprikt deze tijd tegen corona, griep en 
pneumokokken, kreeg die prikken zelf ook. Twee jaar geleden
na een lange wachtrij rond de Haspel, maar nu: binnenlopen, 
prikken en weer weg. Wel zo fijn. Ik merk dat mensen blijven 
opletten geen besmetting op te lopen.

– De zorgverzekering kent vanaf nu geen korting meer voor 
de basisverzekering. In de ONS wordt daaraan regelmatig 
aandacht besteed. KBO-Brabant maakte afspraken met enkele
verzekeraars, o.a. over vergoeding van het lidmaatschapsgeld
van de KBO. Maar ook meedoen met de activiteiten, aandacht
en hulp hebben van en voor elkaar en mensen ontmoeten zijn
de belangrijkste reden voor het lidmaatschap, toch….

– Het bestuur denkt ook aan de planning voor volgend jaar: 
we hopen bij de nieuwsbrief van december een nieuw over-
zicht van activiteiten en contactadressen gereed te hebben.

– Ook kijken we al vooruit naar de ledenvergadering van
volgend jaar. We hebben als (streef)datum donderdag 26
januari genomen. Dan worden het huidige en nieuwe jaar 
besproken en kunnen voorgedragen bestuursleden benoemd 
worden. Het is ook het einde van mijn benoemingstermijn. 
Enkele maanden geleden heb ik in het bestuur verteld dat ik 
niet de intentie heb die te verlengen. We zoeken bijna
doorlopend naar nieuwe kandidaten. 
Welnu: de huidige bestuursleden hebben kennis gemaakt 
met Wil van der Kruijs. Hij is bereid vanaf de volgende
ledenvergadering het voorzitterschap op zich te nemen.
Dat is ook zo’n lichtpuntje.

Heb je nu zelf interesse of ken je iemand voor een taak 
binnen KBO-Goirle? Meld je dan gerust. Dan is er ook tijd voor
kennismaken en inwerken. Ook als je niet in het bestuur wilt, 
maar wel iets mee kunt organiseren.

Hans van den Tillaart, voorzitter
06-16541172 | kbogoirlevz@gmail.com
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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  ↪ TAB-
BLAD LEDENADMIN.

AANMELDING LEDEN : 
WIJ HEBBEN 6 NIEUWE LEDEN MOGEN 
VERWELKOMEN.

OVERLEDEN : 
MEVR. G.M. MAAS-DE LEEUW

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN 
VEEL STERKTE TOE.

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

REDACTIE

VANAF 19 DECEMBER VERSCHIJNT DE
VOLGENDE NIEUWSBRIEF + HET BLAD ONS.

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 8 
DECEMBER VIA 
kbogoirle  redactie  @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

 📩
OOK DE NIEUWSBRIEF PER E-MAIL
ONTVANGEN ?  STUUR EEN BERICHTJE 
NAAR  kbogoirle  re  d  actie  @gmail.com   EN U 
ONTVANGT DE DIGI-NIEUWSBRIEF OP DE 
MAANDAG IN DE WEEK VAN DE PAPIEREN 
UITGAVE .
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Samen uit Dineren op 13 en 14 december

We gaan op dinsdag 13- en woensdag 14 december voor een 
heerlijk Kerstdiner naar Brownies & Downies. 
De kosten voor dit speciale diner zijn € 22,50 exclusief de door u 
gebruikte drankjes.
U bent van harte welkom vanaf 17.00 u. en het diner start om 
17.30 u.

Wijze van aanmelden: u kunt inschrijven van maandag 28 november tot vrijdag 9 december door (bij
voorkeur) te mailen of te bellen naar:

Voor de dinsdag: bij Hannie van de Wal, mailen naar jpvdwal@home.nl  of bellen naar 06-49137366
Voor de woensdag: bij Cecile van Herpt, mailen naar ciliavanherpt@gmail.com  of bellen naar 013-
5349190

Als u zich aanmeldt wilt u dan duidelijk uw naam, telefoonnummer én uw lidmaatschapsnummer 
vermelden, ook voor de mensen waarvoor u reserveert. Als u niets van ons hoort is uw naam (of 
namen) genoteerd. Is de avond vol geboekt dan bellen of mailen wij u terug. Mocht u onverhoopt niet 
kunnen meldt u zich dan tijdig af!!

Tot ziens !  Hannie van de Wal en Cecile van Herpt

Kenniskring – lezing ‘Journalistiek : een schitterende slangenkuil’

12 december 2022 door Ton Verlind

De journalistiek kan een slangenkuil zijn: journalisten proberen elkaar af te troeven, omroepen strijden
fel om zendtijd. Toch heeft Ton Verlind het al vijftig jaar zeer naar z’n zin in de journalistiek, omdat 
goede verslaggeving kan bijdragen aan een betere samenleving. 

Wegkijkers
Verlind wil met deze lezing niet alleen zijn eigen verhaal vertellen, maar ook laten zien hoe de 
samenleving zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In de woorden van Verlind zelf:  “De 
verwachtingen waren hoog in de jaren zestig: alles zou beter gaan, we zouden afstand nemen van de 
autoritaire bestuurscultuur, de hele maatschappij zou beter worden. En nu moeten we concluderen dat 
die hoge verwachtingen niet waargemaakt zijn. Er is geen dossier of je kunt er “crisis” voor zetten: 
crisis in de politiek, in het klimaat, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, in de zorg. Het verbaast 
me dat we dat hebben laten gebeuren. We hebben ingewikkelde problemen onder het tapijt geschoven
en dat doen we nóg. Wij Nederlanders zijn wegkijkers. We hadden toch zo genoeg van het leiderschap 
van Rutte een paar maanden geleden? En zie nu: hij is populairder dan ooit”.

Brandpunt
Verlind praat graag over zijn Brandpunt-tijd, die toch wel de meeste charme had, ziet hij achteraf. 
Anekdotes vanachter de schermen uit die jaren, soms ontluisterend, soms hilarisch. Van een dronken 
minister in een live-uitzending tot een jonge verslaggever die voor nachtelijk onderzoekswerk op pad 
werd gestuurd en vervolgens een week lang werd vergeten, tot hij zelf opbelde en in alle 
bescheidenheid vroeg wanneer hij weer naar huis mocht.

Ton Verlind (Etten-Leur, 1950) was verslaggever, presentator en
eindredacteur van het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt
dat tot 1995 op tv was. Later was hij hoofd informatieve
programma’s en mediadirecteur bij de KRO. 
In zijn pas verschenen boek “Een schitterende slangenkuil”
beschrijft hij zijn persoonlijke ervaringen met 50 jaar
journalistiek. 

Datum: maandag 12 december 2022  – Tijd: 14.00 uur
Plaats: Cultureel Centrum Jan van Besouw – Kosten: € 6,00

Aanmelding is noodzakelijk!    

Belangstellende leden van de kenniskring kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar 
kenniskring.kbogoirle@gmail.com. Uw aanmelding wordt definitief nadat u een bevestiging heeft
ontvangen en het bedrag van € 6,- is overgemaakt. Betalingsinstructies ontvangt u in de bevestiging. 
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Uitnodiging KERSTVIERING op vrijdag 16 december 

Door coronamaatregelen was de kerstviering de afgelopen twee jaren 
niet mogelijk en konden wij elkaar niet ontmoeten.
Gelukkig zijn deze maatregelen achter de rug en kunnen wij rond de 
kerstdagen weer bij elkaar komen. Daarom hebben wij een feestelijke 
kerstviering georganiseerd waarin ontmoeting, gezelligheid en lekker 
eten centraal staan.

Deze viering zal zijn op vrijdag 16 december en zal worden gehouden in de foyer van het 
Cultureel Centrum Jan van Besouw.

Om 11. 00 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. 
Rond 12.30 uur zal een kerstlunch worden geserveerd.

Deze bijeenkomst zal worden omlijst met een kerstgedachte en kerstverhalen.

U kunt zich opgeven vóór 2 december a.s. door het overmaken van 5 euro.

U kunt zich aanmelden via deze betaallink https://betaalverzoek.rabobank.nl/
of door de QR-code te scannen.

of door € 5,- over te maken op Rekeningnr. NL21 RABO 0116 8051 37
t.n.v. Kath. Bond van ouderen Afdeling Goirle. Graag met vermelding van
kerstviering 16 december.

Wanneer u voor meer personen betaalt kunt u het bedrag aanpassen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Lucy Roodbol tel. 013-5346700 

Welkom in de KBO-Huiskamer op 13 december

De afgelopen maanden hebben we weer leuke ontmoetingen en gesprekken
gehad in de KBO-Huiskamer.
Het was en is gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of 
thee (dat u natuurlijk wel zelf moet betalen voor 1,40 euro).

In december staat op dinsdagmiddag 13 december de deur in De Wildacker tussen 14.00 en 16.30 uur 
voor de laatste keer dit jaar voor u open. Als bijzondere activiteit hebben we Jeanne van Midde 
bereid gevonden om vanaf 15.00 uur verhalen voor te dragen/lezen.
Zij zal verhalen voordragen van (bijna vergeten schrijvers) als bijvoorbeeld: Simon Carmiggelt, 
Godfried Bomans, Toon Tellegen, Yvonne Keuls en mogelijk andere schrijvers die u nog van vroeger 
kent.
Mocht u zelf nog verhalen kennen van vroeger dan bent u uitgenodigd om die verhalen voor te lezen of
dragen. Verder kunt u ook deze middag weer uw vragen stellen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn en zullen wij samen met u naar de mogelijkheden kijken.

Toekomstig wonen begint nu

Op het moment dat de kopij voor deze nieuwsbrief aangeleverd moest worden
was de bijeenkomst van 17 november nog niet geweest. Wat we al wel wisten 
was dat er veel belangstelling was voor deze bijeenkomst. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we verslag doen.

Op donderdagmiddag 19 januari is de volgende bijeenkomst van ‘Toekomstig  
wonen begint nu’. Bij deze informatieve bijeenkomst zal alles rondom Wonen 
centraal staan. De belangrijke keuze om uw eigen huis aan te passen of toch 
te verhuizen naar een andere woning die al toekomstbestendig is. De vele 
mogelijkheden rondom beide opties zullen worden behandeld.
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MEERDAAGSE REIS van 12 t/m 16 juni 2023

Omdat alles erg prijzig is geworden hebben wij eerst gepeild of er nog genoeg belangstelling zou zijn 
voor een duurdere reis. Er werd voor 90% positief op gereageerd dus zijn we aan de slag gegaan en 
kunnen u het volgende bieden:

Parkhotel Hugo de Vries in Lunteren
Het hotel ligt centraal in Nederland in een prachtig aaneengesloten natuurgebied met bossen, enorme 
heidevelden en zand-verstuivingen. Daarnaast zijn er de vele Veluwse dorpjes en bezienswaardigheden
met typische Veluwse folklore en oude ambachten. 
Parkhotel Hugo de Vries is een relatief kleinschalig hotel, in een Jugendstil pand uit 1904, waar 
kwaliteit en gastvrijheid al jaren de boventoon voeren. We verblijven op basis van volpension en elke 
avond is er een leuk programma met o.a. op donderdag een galadiner met aansluitend live muziek van
Hugo’s huisband. Daarnaast bent u vanuit het hotel vrijwel direct in het centrum van Lunteren met het
gezellige voetgangersgebied.

De kamers zijn allemaal drempelvrij en bevinden zich op de begane grond. Ze zijn voorzien van 
modern comfort zoals: een comfortabel boxspringbed, douche, toilet en televisie. Bij mooi weer 
kunnen we gebruik maken van één van de mooie hoteltuinen.

Reissom:
€ 575,00 p.p. bij minimaal 35 deelnemers.

We hebben de beschikking over: 
• 10 éénpersoonskamers
•   5 tweepersoonskamers voor alleengebruik
• 15 tweepersoonskamers

Toeslag 1 persoonskamers:
• € 40,00 voor de 10 éénpersoonskamers
• € 60,00 voor de 5 tweepersoonskamers voor alleengebruik

Wijze van inschrijven:
Inschrijven is op vrijdag 9 december in de foyer van het Jan van Besouwhuis. Hiervoor maakt u eerst 
telefonisch een afspraak met José Wouters. U kunt bellen van maandag 29 november t/m vrijdag 
2 december, telkens ’s avonds van 19.30 u. tot 21.30 u. Haar telefoonnummer is: 06-1566 7849

Wat brengt u mee bij het inschrijven:
• KBO pasje · Telefoonnummer van uw contactpersoon thuis
• Pasje van uw ziektekostenverzekering · Uw niet-reanimeren verklaring (als u die heeft)
• Uw e-mailadres · Naam en telefoonnummer van uw huisarts

Met vriendelijke groet, Hannie van de Wal, tel.nr: 06-49137366 en José Wouters, tel.nr: 06-15667849

December doorloper puzzel

Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 2 op
alle plaatsen; molentrechter; koraaleiland - 3 hoofdgroet; omslag;
keer; strik - 4 deel v.e. platenspeler; voederbak; mineraal - 5 op-
geld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend -  6 scha-
pengeluid; bemanning; opera van Verdi; nagalm - 7 in samenwer-
king met; leerling; binnenkomst - 8 heilige; karaat; entstof; Rus-
sisch heerser - 9 tapkast; Cubaanse munt; adellijk; bladgroente -
10 Engels  bier;  scheidsrechter;  volstrekt  niets  -  11 steunpaal;
Chinese deegwaren; verlegenheid; arbeidsovereenkomst (afk.) -
12 eikenbast; draaisprong; onbezorgd.    

Verticaal: 1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere ka-
mer;  in  combinatie  met;  rimpel  -  4 emeritus;  schermwapen;
scheepsemmer -  5 commerciële tv-zender; niet helemaal; konin-
gin-regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 7 huidziekte; Ned.
omroep; een weinig - 8 voormiddag; omgeving; dus - 9 godin v.d.
aarde; vloer; bakmengsel - 10 ransel; voelspriet - 11 dierlijk vet;
kleine hoeveelheid; hijstoestel -  12 kaartenboek; botsing; Chris-
ten Unie - 13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; juich-
kreet; bestemming.
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