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Algemene ledenvergadering 26 januari 2023 – locatie de Deel – aanvang 14.00 uur

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat zich kandidaten hebben gemeld voor een plaats in het 
bestuur. Wij willen hen de kans geven zo snel mogelijk benoemd te worden. Het bestuur nodigt u uit 
deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van KBO-Goirle. De zaal is open v.a. 13.30 uur. 

Hieronder een beknopte agenda
Verslag van de ALV van 14 april 2022 
Jaarverslagen 2022: Activiteiten en bestuur
Financieel verslag 2022
Verslag Kascommissie
Plannen en begroting 2023
Verkiezing bestuursleden
Rondvraag

De definitieve agenda en de bijbehorende vergaderstukken zijn vanaf 11 januari beschikbaar op onze 
website www.kbo-goirle.nl . In de nieuwsbrief die vanaf 23 januari wordt verspreid vindt u ook de 
volledige agenda.
Leden kunnen vanaf 11 januari (liefst per e-mail) een aanvraag indienen om de stukken digitaal of op 
papier te ontvangen. Dat kan via het secretariaat, email kbgoirle@gmail.com of tel 06-51908084.
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Bestuurskandidaten stellen zich voor :

Kandidaat voorzitter Wil van der Kruijs

Graag stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van KBO-Goirle. Ik ben Wil van der Kruijs, 
geboren in 1945 in Leende en sinds 16 jaar woonachtig in Goirle. Ik ben getrouwd met Carin en we 
hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.
Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik gewerkt op het terrein van personeel en organisatie 
in allerlei functies. Maatschappelijk was ik in die tijd actief als landelijk bestuurslid van de Zonnebloem.
Direct na mijn pensionering ben ik op allerlei terreinen actief geworden. Ik was vier jaar voorzitter van 
het CDA in Brabant en zes jaar voorzitter van de landelijke KBO en ook van de fusieorganisatie met de 
PCOB. Ik ken de wereld van de KBO dus redelijk goed.
In Goirle was ik een aantal jaren voorzitter van het bestuur van Jan van Besouw en van de Lokale 
Omroep Goirle (LOG). De afgelopen vier jaar was ik eindredacteur van het LOG-programma Goolse 
Kringen en vaste columnist van het Goirles Belang. Uit dien hoofde volg ik de Goirlese politiek erg 
goed.
Ik heb er zin in, om de KBO-Goirle verder te begeleiden in haar verdere groei en bloei.

Kandidaat bestuurslid Piet van Tongeren

Ik woon sinds 1977 in Goirle, ben 73 jaar, gehuwd, 3 kinderen en 6 kleinkinderen.
Van mijn werkzame leven bracht ik 35 jaar door bij de Gemeentepolitie Tilburg/Regiopolitie in allerlei 
functies. De laatste 20 jaar vooral op het gebied van de Informatisering.
Veel vrije tijd heb ik besteed binnen Wielertoerclub De Hellen (190 leden) en de bridgeclub Klein Slem,
die dit jaar gefuseerd is met GSV Tilburg (72 leden).
Ik sta graag in het veld en wil me daarom binnen het KBO inzetten bij de vele activiteiten die er zijn. 
Al 4 maanden draai ik mee en ben onder de indruk van het vele werk wat de bestuursleden en vooral 
de vele vrijwilligers verzetten. Het is ook prachtig om te zien dat ouderen die al veel van hun vitaliteit 
ingeleverd hebben er toch op uitgaan, deelnemen aan voor hen passende activiteiten en niet achter de 
geraniums gaan zitten.

Woordje van de voorzitter

Mooie aankondigingen voor 2023 van verhoging van AOW en aanvullende pensioenen. Maar helaas ook
het voorstel toeslagen bij de AOW te schrappen, waardoor er 6,9% verhoging over blijft. En voor veel 
aanvullende pensioenen (volgens Seniorenjournaal van 6 december met 40% achterstand op de 
inflatie) is het de tweede verhoging sinds 2008, dus in 14 jaar.

Het aanvragen van de energietoeslag 2022 is verlengd tot 31 december 2022. Nog niet gedaan? Dan 
snel handelen. Vraag zo nodig hulp aan de belastinginvullers of vrijwillige ouderen adviseurs of bij het 
IDO-punt in de bieb. Ik zag ook al een melding van herhaling volgend jaar.

Heb je een zorgvraag en kun je ondersteuning gebruiken? Onze onafhankelijke cliëntondersteuners 
helpen je graag.

Het kabinet wil de eigen bijdrage voor huishoudelijke zorg afhankelijk maken van het inkomen.

Heb je nieuwe ideeën? Vertel het aan een bestuurslid; samen kunnen die ontwikkeld worden.
Of heb je zelf interesse of ken je iemand voor een taak binnen KBO-Goirle? Meld je dan gerust. Op dit 
moment zoeken we iemand die de financiën kan beheren. 

En tot slot terugblikkend op dit jaar: minder corona heeft ons goed gedaan: we konden elkaar meer 
ontmoeten. Maar het ene land dat het andere binnenvalt is niet te rijmen met kerstgedachten. Ik 
spreek de wens uit dat Kerst tot een tijdje vrede mag leiden, nee tot een lange tijd ... voorgoed ... en 
voor iedereen ... en samen.

Hans van den Tillaart, voorzitter
06-16541172 | kbogoirlevz@gmail.com 
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Samen uit Dineren op 10 en 12 januari

Op dinsdag 10 januari en donderdag 12 januari gaan we naar Restaurant Walhout, 
(voorheen Blauw) op de Tilburgseweg. U bent van harte welkom vanaf 17.00 en om 
17.30 start het diner. 
Zowel restaurant als ondernemer zijn nieuw en dragen de KBO een warm hart toe. Ze 
waren zeer enthousiast om mee te doen aan dit project en wij zijn er van harte welkom. 

Zij gaan zorgen voor een heerlijk diner! De kosten zijn € 18,50 p.p. exclusief de door u gebruikte 
drankjes.

Aanmelden: u kunt zich inschrijven van dinsdag 27 december t/m donderdag 5 januari door (bij
voorkeur) te mailen of te bellen.
Voor de dinsdagavond bij Hannie van de Wal, mailen naar jpvdwal@home.nl  of bellen naar
06-49137366
Voor de donderdagavond 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 door-
geven, ook van de andere personen waarvoor u reserveert en waar uw voorkeur naar uitgaat: 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 tijdig af!!

Kenniskring :  Bedrijfsbezoek MamaLoes Goirle op 16 januari 2023

Voor onze activiteit op 16 januari 2023 gaan we voor een bedrijfsbezoek naar MamaLoes, ontstaan en 
gevestigd op Goirlese bodem. Veel van onze leden hebben dit bedrijf zien groeien, Iedereen weet dat 
je daar babyspullen kunt kopen, maar hoe gaat het er aan toe? Hoe en wanneer ben je een goede 
ondernemer?
Het ondernemersavontuur van Loes de Volder (MamaLoes) startte in 2009. In haar eentje, maar met 
veel ambitie en de behoefte om anderen te helpen, opende ze een winkel met babyspullen. Al snel 
groeide dat uit tot een groot bedrijf met een sociaal hart. Eerst de winkel in de Bergstraat, daarna op 
het industrieterrein en het hoofdgebouw op de Tijvoortsebaan. Klein begonnen en met hard werken is 
de winkel een groot bedrijf geworden met een gewaardeerde webshop en meerdere winkels in Neder-
land. Vanaf het allereerste begin heeft het bedrijf gekozen voor groei met oog voor duurzaamheid en 
een sociaal hart voor mensen in onze maatschappij. Loes: “Ik wil iets kunnen betekenen voor een
ander.” En dat doet ze met een lach waar iedereen blij van wordt. 

Loes de Volder behoort tot een van Brabants beste ondernemers met 
innovatief werkgeverschap. Via het grensverleggend concept van Open Hiring 
neemt zij nieuwe medewerkers aan. Nu telt haar bedrijf zo’n 140 
gemotiveerde medewerkers.
Naarmate het bedrijf groter werd bleef één kerngedachte altijd overeind: alles
delen. “Onze kennis, aandacht en liefde stellen we beschikbaar voor 
iedereen”. Nu heeft Loes de best of both worlds: drie fysieke winkels 
verspreid over het land en een nummer één webshop.

Praktische informatie:
De middag begint op het hoofdkantoor aan de Tijvoortsebaan 15 in Goirle voor een inleiding met 
koffie/thee. Daarna lopen we naar het magazijngebouw waar de logistiek van het bedrijf plaatsvindt 
aan de Nieuwkerksedijk 2AA

Datum: maandag 16 januari 2023 
Tijd: 14.00–16.00 uur     
Locatie: Tijvoortsebaan 15, Goirle  |  Nieuwkerksedijk 2AA, Goirle
Vervoer: op eigen gelegenheid   
Parkeergelegenheid: bij GSBW, vandaar 200 meter lopen  
Kosten: 6 euro 

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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Senior-geschikt wonen? Nee joh, ik ben pas 80

Met deze woorden begon Els van Daal, projectcoördinator van KBO-
Brabant donderdagmiddag 17 november haar presentatie voor 200
aanwezigen in de kapel van het Jan van Besouwhuis.

Door: Simon de Goede

Deze bijeenkomst was de eerste van 4 door KBO-Goirle en Senioren
Belangen Riel georganiseerde middagen, onder de titel TOEKOMSTIG

WONEN BEGINT NU. Els van Daal schetste voor de pauze de ontwikkelingen die zich in de komende 10 
jaar zullen voltrekken. Het aantal 1 persoonshuishoudens wordt groter. De verhouding tussen de 
werkenden, zo vanaf 20 jaar tot 67 jaar en de groep senioren, verandert heel snel. Er zullen steeds 
minder beroepskrachten beschikbaar zijn voor de zorg. Ook de mantelzorg komt onder grote druk te 
staan. Er is nu al een landelijke wachtlijst van 30.000 personen voor een plaats in een verpleeghuis.

We kunnen niet meer spreken over een ‘ouderenprobleem’ maar over een ‘maatschappelijk’ probleem.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat zij 11.700 geclusterde woningen wil 
regelen en 25.000 zogenaamde ‘0-treden’ seniorenwoningen. Minister Conny Helder stelt dat 
’thuisblijven zolang het kan’, mogelijk met behulp van ‘digitaal als het kan’ met andere woorden ‘wen 
er maar vast aan’.

Een schrijnende vraag uit de zaal was: “Als de kwaliteit van leven niet meer aanwezig is, zou ik toch 
zelf voor het einde van mijn leven moeten kunnen kiezen”. Schokkend was, dat uit de zaal een 
voorzichtig maar duidelijk hoorbaar applaus kwam!! Met deze vraag kwam er een einde aan het eerste 
deel voor de pauze. Een presentatie waar je niet bepaald vrolijk van werd, maar gelukkig, toen was er 
koffie. 
Na de pauze veranderde de presentatie van Els van Daal van negatief naar voorzichtig positief. 
Ofschoon ze nog wel stelde, dat het seniorenprobleem bij de Gemeentes nog te weinig prioriteit heeft, 
schetste zij een aantal mogelijkheden, waarmee een begin zou kunnen worden gemaakt van een 
senioren-bestendige maatschappij. 

Voor een woningaanpassing kan een beroep worden gedaan op de Woonscan van de KBO, waarbij 
wordt onderzocht wat er nodig is om de woning senior-geschikt te maken. Domotica, het toepassen 
van elektronica voor het bedienen van allerlei aanwezige apparatuur biedt mogelijkheden. Een 
persoonsalarmering is zeker belangrijk om alleen te blijven wonen. Zorg er voor, dat men een sterk 
sociaal netwerk heeft, waarop in geval van nood een beroep kan worden gedaan. Maar omgekeerd 
werkt het ook als men zelf bereid en in staat is hulp te verlenen. Els vertelde van een dame van 82 die
een Afghaanse man hielp met zijn Nederlandse lessen. Hij op zijn beurt hielp de oudere dame met 
‘klussen’ in huis. Een prachtig voorbeeld van een maatjesproject. 

De heldere presentatie werd afgesloten met een beschrijving van een Voorzorg-cirkel, dat in het Land 
van Cuyk is opgestart, waarbij zo’n 8 tot 15 personen aan een gehandicapte persoon hulp bieden in de
vorm van: hulp bij maaltijd, boodschappen verzorgen, de vuilnisbak buiten zetten, koffie komen 
drinken, vervoer regelen, vaak met behulp van what’s app.

 “Nee joh, dat komt wel als ik oud ben”.

“Niet dus”, zo sloot Els haar boeiende presentatie af. Niks komt tijd, komt raad. Nú nadenken hoe we 
ons kunnen voorbereiden. Maak plannen, praat er met elkaar over. Kom tot actie. En het eerste wat u 
nu al kunt doen, is inschrijven op de tweede bijeenkomst op 19 januari 2023 met als thema HOE ZIET 
TOEKOMSTIG WONEN ER UIT.

Toekomstig wonen begint nu : tweede bijeenkomst

Donderdagmiddag 19 januari is in de kapel van CC Jan van Besouw de 
tweede bijeenkomst van ‘Toekomstig wonen begint nu’ met als titel
’HOE ZIET TOEKOMSTIG WONEN ER UIT’. 
Deze middag krijgt u allerlei informatie over wonen en woonvormen. Zo 
komt er iemand van woningcorporatie Leystromen om toelichting te geven 
op dit thema. U kunt zich voor deze middag, bij voorkeur per e-mail,  
opgeven bij: chrisbrockkbo@gmail.com of telefonisch 06-81558128.
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Gezocht: nieuwe leden voor de sjoelclub

Elke woensdagmiddag op de oneven weken hebben we een gezellige
sjoelclub in wijkcentrum de Wildacker. De club bestaat uit 5 dames. Er 
wordt serieus gesjoeld in totaal 10 rondes. Na 5 rondjes is er een 
koffie/theepauze. We beginnen om 13.30 uur tot ca.15.30 uur. Het sjoelen 
is gratis, alleen de koffie/thee moet betaald worden (Euro 1,40). Het zou 
leuk zijn als er nieuwe leden bij komen, ook heren zijn welkom. 
Aanmelden kan bij Cobie de Beer tel.nr. 013-5341146.

KBO-Huiskamer vervalt

In mei zijn we begonnen met de KBO-huiskamer middagen. We zouden aan het eind van dit jaar dit 
experiment evalueren. Het blijkt dat er geringe belangstelling is voor deze activiteit en hebben daarom 
besloten deze middagen niet verder voort te zetten. Het bestuur is van mening dat een faciliteit om te 
ontmoeten een belangrijke pijler is van de KBO. In 2023 willen we opnieuw bekijken hoe we daar
verdere invulling aan kunnen geven. Op dinsdagochtend kunt u altijd aansluiten bij de Huiskamer in De
Wildacker en op maandagmiddag in De Deel bij Loop’s binnen.

Wildacker Winter Week 27 t/m 30 december

De eenzaamheid onder ouderen is groot. We lezen het elke dag in de krant. En we zien het 
om ons heen. Vooral op dagen, die voor veel mensen ‘gezellig’ zijn, voelt de eenzaamheid 

vaak nog erger. Voor onze KBO is het bestrijden van eenzaamheid een kernpunt. Daarom zijn we ook 
gestart met de ‘KBO huiskamer’ en dan is het zuur te moeten vaststellen, dat de animo daarvoor zo 
gering is, dat we helaas hebben moeten besluiten om er voor nu en in deze vorm mee te stoppen. Het 
bestuur gaat onderzoeken, waarom het ons niet gelukt is en zal later hopelijk met nieuwe ideeën 
kunnen komen.
Wij willen onze leden wel graag wijzen op de activiteiten van de Wildacker in de kerstweek. 
Onderstaand een kort overzicht van de planning  [ zie ook http://www.sccgoirle.nl/ ]
Di  27 In de ochtend staand of zittend dansen o.l.v. een dansdocent. En ‘s middags komt Ineke 

Strouken (Centrum voor Volkscultuur) vertellen over de tradities rond kerst en nieuwjaar.
Wo 28 In de ochtend een bezoek aan Mainframe waar je ouderwetse en moderne digitale spellen kunt 

spelen. En ‘s middags naar Het Heem voor een rondleiding met gids.
Do 29 Tussen 10.00 en 16.00 uur een geweldige “Doe het samen dag” waarin er samen wordt 

genaaid, gebreid, geborduurd en gehaakt voor een goed doel. 
Vr  30 Vanaf 10.00 uur oude Nederlandse liedjes zingen begeleid door een pianist en daarna het jaar 

uitluiden met een drankje en oliebollen.

Senioren expo van 17 t/m 22 januari 2023 

De Senioren Expo in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven is
de grootste beurs voor 50-plussers in Brabant. Het is een complete huis-
houdbeurs voor de 50-plusser met ruim 150 stands. U vindt er alles over sfeervol wonen en leven,
reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. Koop online uw entreeticket voor de Senioren 
Expo en vermijd de lange wachtrijen voor de kassa. Ga naar : https://seniorenexpo.nl/tickets/ 
Uiteraard is het ook mogelijk uw entreeticket aan de kassa te kopen. Als KBO lid betaalt u slechts € 6,-
op vertoon van uw ledenpas. Vervoer is op eigen gelegenheid.

sudoku

<< gemiddeld  

pittiger >> 

oplossingen te verkrijgen via
kbogoirle@gmail.com 
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Zorgverzekeringen

Tot 31 december is er gelegenheid over te gaan naar een andere zorgverzekeringsmaatschappij. Voor 
de basisverzekering mag geen collectiviteitskorting meer gegeven worden. Wel voor aanvullende 
verzekeringen. Ook weer de kans te controleren op de juiste aanvullende verzekeringen. Of het eigen 
risico aan te passen. Maar wel met waarschuwing dat verlaging van premie door het eigen risico te 
verhogen duur kan uitpakken als je toch een behandeling moet krijgen. De speciale verzekeringen via 
KBO, Thebe of anderen met kortingen gelden alleen als ze via die organisatie worden afgesloten. 
Verzekeringen via prijsvergelijkers zijn anders. In de vorige ONS staat een artikel op blz. 22 t/m 25 
(nog op te zoeken via https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs ) over regelingen via KBO-Brabant.
Nalezen kan ook op de site van KBO-Brabant. 

de redactie wenst u hele fijne kerstdagen
en een goed begin van het nieuwe jaar 
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LEDENADMINISTRATIE

U KUNT WIJZIGINGEN VAN UW LIDMAATSCHAPSGEGEVENS DOORGEVEN VIA: TEL. 06-51908084 EN 
EMAIL kbogoirleleden@gmail.com
OF VIA HET MUTATIEFORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.KBO-GOIRLE.NL  ↪ TABBLAD LEDENADMIN.

AANMELDING LEDEN : 
WIJ HEBBEN 13 NIEUWE LEDEN MOGEN VERWELKOMEN.

OVERLEDEN : 
DHR. JOS VAN WEZEL

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN VEEL STERKTE TOE.

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

NIEUWSBRIEF

VANAF 23 JANUARI ‘23 VERSCHIJNT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF + HET BLAD ONS.

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 12 JANUARI 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

 📩
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 .

mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
mailto:kbogoirleredactie@gmail.com
https://www.kbo-goirle.nl/ledenadmin/lidmaatschap-inschrijven/
http://WWW.KBO-GOIRLE.NL/
https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs
http://www.kbo-goirle.nl/
mailto:kbogoirleleden@gmail.com


Bijlage : TERUGKERENDE ACTIVITEITEN 2022-2023 

Bridge
• Elke dinsdag van 9.30–12.00 uur
• de Deel, Frankische Driehoek, Goirle
• Contact: Anske Nauta, 013-5342525
 elanco@home.nl

Gymnastiek: onder-
deel v. MBvO

• elke woensdag
gr 1: 09.20–10.10 uur
gr 2: 10.10 -11.00 uur

• de Vendelier,
Vendelierhof 1a, Goirle

• Informatie :
Chris Brock

06-81558128

Dynamic tennis
• Elke maandag van 9.30–10.30 uur
• Sporthal de Wissel, Goirle
• Contact: Rob Itter, 013-5348017 
rob.itter@12move.nl

Handwerken – in oneven weken
• Donderdag van 14.00–16.00 uur
• Bibliotheek, Goirle
• Contact: Jo van Iersel, 013-5344320 c.-
vaniersel@ziggo.nl

Jeu de boules – elke
• Dins- en donderdag 14.00–17.00 uur
• de Wildacker, v. Hogendorpplein, Goirle
• Contact: Wil Uijens
 013-5345959 en 06-17883501

Line dancing
• Elke vrijdag van 13.30–15.30 uur
• de Deel, Frankische Driehoek, Goirle
• Contact: Mieke Beerens, 06-11129854  
miekebeerens63@gmail.com

Koersbal
• Elke woensdag van

14.00–16.00 uur
• Guldenakker, 

Wittendijk, Goirle
Informatie:

013-5310800

Sjoelen – in oneven weken
• Woensdag van 13.30–16.00 uur
• de Wildacker, v. Hogendorpplein, Goirle
• Contact: Coby de Beer, 013-5341146
 fransencobie@telfortglasvezel.nl

Samen uit dineren – 1x per maand
• Voor informatie over datums en restau-
rants, volg onze nieuwsbrieven.
• Contact: Hannie van de Wal
013-8220129 | jpvdwal@home.nl

Tekenen en schilderen
• Elke maandag van 14.00–16.30 uur
• de Wildacker, v. Hogendorpplein, Goirle
• Contact: Gré van der Mast
 013-5343019 | kleinduimpje1@zonnet.nl

Wandelen
• Elke dinsdagmiddag om 13.30 uur
• Vertrek vanaf CC Jan v. Besouw, Goirle
• Contact: Doortje Michels, 013-5342675
   Janny Ceton, 013-5348849

Yoga
• Elke dinsdag 13.00, 14.15 en 15.30 uur
• CC Jan v. Besouw, Goirle
• Contact: Frank van Tongeren,
06-55777845 | franknagelhout@gmail.com

CONTACTPERSONEN OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN ONZE AFDELING :

Belasting invulhulp, Maurice van der Stee, bij voorkeur email: mvdstee@hetnet.nl of 013-5333361
Carnaval, via het secretariaat 06-51908084 kbogoirle@gmail.com
Cliëntondersteuning, Maurice van der Stee en Chris Brock via 06-51564487 kboclientondersteuner@gmail.com
Culturele stedentrip, via het secretariaat 06-51908084 kbogoirle@gmail.com
Dagreis, Hanny Schuurkes 013-5341069 schuurkes@hccnet.nl
Digitaal helpdesk, Walter Doorakkers 06-40562450 wdoorakkers@gmail.com
Filosofie cursus, Lucy Roodbol 013-5346700 lm.roodbol1@kpnmail.nl
Kenniskring, Thea Swalen / Thea Prinsen kenniskring.kbogoirle@gmail.com
Kerstviering, via het secretariaat 06-51908084 kbogoirle@gmail.com
Kijk op Kunst, Jacques Heeren 013-5341030 jhlbs8@gmail.com
Kunstkring, Ted Deliën-Relik 06-27417953 delrel@home.nl     
Levensbeschouwing, André Muller 013-5345835 mulan1@home.nl
Meerdaagse reis, Hannie van de Wal 013-8220129 jpvdwal@home.nl
Ouderenadviseurs VOA, Chris Brock 06-81558128 chrisbrockkbo@gmail.com
Scootmobiel oefendag, Koos Hensing 013-5345123 koos.hensing@gmail.com

ALGEMEEN :

Belangenbehartiging, Liedeweijde Majoor 06-51564487 liedmajo@gmail.com
Financiële Administratie, Piet van Tongeren 06-11951927 kbogoirlefin@gmail.com
Secretaris, Lucy Roodbol 013-5346700 lm.roodbol1@kpnmail.nl
Secretariaat algemeen 06-51908084 kbogoirle@gmail.com
Voorzitter, Hans van den Tillaart [t/m 26 jan ’23] 06-16541172 kbogoirlevz@gmail.com 

Melding van Jubilea, Overlijden, Zieken, via het secretariaat 06-51908084 kbogoirle@gmail.com

Distributie Nieuwsbrief+Ons, Leo van Zeeland 013-5300781 l.v.zeeland@home.nl
Ledenadministratie, Toos Derix [tot eind ’22] kbogoirleleden@gmail.com     
Redactie, Conny Gravers kbogoirleredactie@gmail.com
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