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Beste leden,

Deze nieuwsbrief staat voor een deel in het teken van de in 
december aangekondigde Ledenvergadering (ALV).

De geschiedenis van KBO-Goirle begint rond 1950. Zoals bij 
veel clubs is het begin niet precies bekend. Maar op 27 
september is de “Bejaardenbond St. Joseph” opgericht op 
initiatief van Kapelaan Remy. Voorzitter is (nog) niet bekend en
verslaglegging niet erg duidelijk. Aldus voorzitter Janus 
Schellekens bij de viering van het 50-jarig bestaan in 2000.

Op 7 april 2004 passeert de “Akte van Oprichting” van 
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Goirle”. Zoals overal is 
er regelmatig discussie over de naamgeving.
In 2021 is de verkorte naam “KBO-Goirle” toegevoegd aan de 
inschrijving in de Kamer van Koophandel. 

Vanaf de ALV van 5 maart 2020 ben ik nauw betrokken bij het 
bestuur, sinds het eind van dat jaar als voorzitter. Na een heel 
bijzondere procedure i.v.m. corona.
Nu, aan het eind van mijn periode, kijk ik een beetje terug en 
zie ik zóveel leden die zich met hart en ziel inzetten voor hun 
medeleden: bijna één tiende! Het is me niet gelukt alle 
activiteiten te bezoeken, maar ik kreeg ook veel te horen van 
anderen. Ik besef het belang van jullie inzet voor het welzijn 
van onze leden; door voor elkaar te zorgen, persoonlijk of voor 
een groep, door aandacht, behulpzaamheid, ontmoeting, 
gezelligheid, ontwikkeling. Ik dank jullie allen daarvoor.
Speciaal wil ik mijn mede - bestuursleden en de ondersteuners 
van het bestuur dank zeggen voor hun inzet voor onze

BELANGENORGANISATIE
VAN en VOOR SENIOREN

De intensiteit van mijn functie als voorzitter heeft me tot het 
besluit gebracht niet te gaan voor een volgende termijn.
Bijzonder hartelijke dank aan mijn vrouw Elly die me alle kans 
gegeven heeft en me voortdurend ondersteund heeft.

Nu is het misschien de eerste keer in de geschiedenis van KBO-
Goirle dat er 4 (vier) kandidaten tegelijk zijn voor een functie in
het bestuur. Om hen niet langer te laten wachten om als 
bestuurder aan te treden, is de ALV al in januari. 
Ik wens het nieuwe bestuur een grote wijsheid toe om zoveel 
verschillende belangen van ouderen, leden én niet-leden te 
kunnen borgen.

Hans van den Tillaart, tot 26 jan. voorzitter
06-16541172 | hvdtillaart@gmail.com
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LEDENADMINISTRATIE 
tel. 06-35609491

U KUNT WIJZIGINGEN VAN UW LIDMAAT-
SCHAPSGEGEVENS DOORGEVEN VIA 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 : 
MEVR. W.J.B. VAN DIJK-SIMONS
DHR. A. KRUGER
MEVR. A.C.M. GEERTS-COOLEN
DHR. J. VEKEMANS
DHR. J. VAN RIEL

WIJ WENSEN FAMILIE EN NABESTAANDEN 
VEEL STERKTE TOE.

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

NIEUWSBRIEF

VANAF 27 FEBRUARI VERSCHIJNT DE 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF + HET BLAD ONS.

KOPIJ AANLEVEREN IS MOGELIJK TOT 16 
FEBRUARI 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.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
26 januari 2023, 14.00 uur, De Deel

1. Opening: welkom, afmeldingen, presentielijst, vaststellen agenda

2. Verslag van de ALV van 14 april 2022

3. Jaarverslagen 2022: Activiteiten, ledenadministratie en bestuur
- Werkterreinen
- Bestuur
- Samenwerking met Gemeente Goirle, SB-Riel en Kring Beekland
- Ledenadministratie

4. Financieel verslag 2022
- Balans
- Verslag kascommissie
- Decharge bestuur
- Tweede en reserve lid voor de kascommissie 2024

5. Bestemming resultaat 2022
- Begroting 2023
- Vaststelling contributie 2024

6. Verkiezing bestuursleden
- Rooster van aftreden
- Procedure
- Voorstellen en verkiezing bestuursleden
- Voorstellen en verkiezing voorzitter

7. Overdracht voorzitterschap

8. Rondvraag

9. Sluiting; napraten

NB. Voor degenen die geen mail hebben gehad. 

Voor het jaarverslag dient u in te loggen op onze website. 

Tot en met 25 januari kunt u contact opnemen met het Secretariaat, via email 
kbogoirle@gmail.com en tel./Whatsapp 06-51908084, voor het volgende:

1. Als u zelf geen vervoer kunt regelen, kunt u zich melden om opgehaald te worden door 
Automaatje. En natuurlijk weer thuisgebracht. De kosten worden gedragen door KBO-Goirle.

2. Als u alsnog een papieren versie van de stukken wilt ontvangen.

3. Als u vragen of opmerkingen bij het bestuur wilt neerleggen.

Opgeven voor automaatje: kan tot donderdag 12 uur via 013–534 8989 (bereikbaar maandag, 
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00u).
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INTRODUCTIE KANDIDATEN BESTUURSLID

Kandidaat bestuurslid Piet Poos

Graag ben ik bereid om plaats te nemen in het bestuur van KBO-Goirle. Ik ben Piet Poos, geboren in 
Tilburg en ik woon vanaf mijn 13de jaar in Goirle, nu inmiddels 53 jaar. Ik ben getrouwd, heb drie 
kinderen en drie kleinkinderen (allemaal meisjes).
Ik ben opgeleid als accountant in ICT en heb in mijn werkzame leven in die richting veel verschillende 
dingen gedaan. Verder ben ik ruim 25 jaar docent aan de universiteit geweest om toekomstig 
beroepsgenoten op te leiden. De laatste jaren ben ik wethouder geweest in Goirle. Intussen ben ik net 
met pensioen.
Als wethouder heb ik al gezien dat KBO-Goirle een belangrijke rol vervult om ervoor bij te dragen dat 
mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden. Het is voor mij altijd belangrijk geweest om me 
maatschappelijk in te zetten. Een rol binnen het bestuur past daarom goed bij mij.

Kandidaat bestuurslid Kitty Kolen-Megens

Bijna 68 jaar geleden ben ik geboren in de Burgemeester Rensstraat hier in Goirle en vanaf dat ik een 
kleuter was opgegroeid op de Abcovenseweg. Ik heb 2 kinderen en 6 kleinkinderen waar ik regelmatig 
met veel plezier op pas. In mijn werkzame leven heb ik veel verschillende functies gehad. In de 
politiek, bijvoorbeeld als raadslid, wethouder en hoofd van de afdeling PartijOntwikkeling op het 
Landelijk Bureau van GroenLinks.
Daarnaast heb ik veel ervaring in het sociale domein, o.a. als manager van een welzijnsorganisatie in 
een achterstandswijk in Helmond en als coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Sinds 2 
jaar ben ik met pensioen. Op dit moment ben ik lid van de Participatieraad in Goirle en voorzitter van 
Groei en Bloei Tilburg en omgeving.
Hoewel ik heb me altijd meer op jeugd in een achterstandsituatie heb gericht als op ouderen, wil ik me
in de komende periode graag inzetten voor de KBO. Zelf hoor ik inmiddels ook tot die doelgroep en ik 
denk dat wij als ouderen zelf een belangrijke rol hebben om elkaar te steunen waar dat mogelijk is. 
Met aan de andere kant dat het niet al te ingewikkeld moet zijn om een beroep te doen op de 
gemeente voor professionele ondersteuning waar dat nodig is. We zijn als na-oorlogse generatie 
eenvoudig met teveel om alles van de generaties na ons te verwachten. Als fitte en nog “jongere” 
oudere vind ik het een leuke en zinvolle besteding van mijn tijd om me daar voor in te zetten en ik
kijk er naar uit om nader kennis te maken met deze actieve vereniging.

DIGITALISERING IS NIET MEER WEG TE DENKEN IN ONS LEVEN

We profiteren ervan door een snel berichtenverkeer, vermindering van 
kosten, zorg op afstand maar het levert ook spanning en irritatie op. Met
name bij de ouderen die niet met internet zijn opgegroeid. Het begin van
een nieuw jaar is een goed moment om te controleren of de gegevens in
ons ledenbestand actueel zijn. Wij hebben daarbij uw medewerking 
nodig. 

De maandelijkse Nieuwsbrief gaan we voortaan ook per e-mail bezorgen. Dus de leden in Goirle met 
een e-mailadres ontvangen de brief 2x.
Heb je een werkend e-mailadres en je hebt de Nieuwsbrief niet in je mailbox ontvangen of in je 
Spambox, dan zou de conclusie moeten zijn dat in het ledenbestand een foutief of geen e-mailadres 
vermeld staat. Omdat we in de toekomst vaker gebruik gaan maken van e-mail is het belangrijk dat 
uw gegevens correct in de administratie staan.

Het verzoek is dan om een bericht te sturen naar kbogoirleleden@gmail.com , graag ook je naam en 
KBO-lidmaatschapsnummer vermelden. In februari moet het dan goed gaan. 
Ook andere wijzigingen s.v.p. doorgeven via e-mail (voorkeur) of 06-3560 9491.

Bent u iemand die in toekomst geen internet gaat gebruiken om welke reden dan ook, ben dan niet 
ongerust. U blijft de Nieuwsbrief ontvangen of we zorgen dat u de nodige informatie tijdig op een 
andere manier ontvangt.

_________________________________________________________________________
KBO-GOIRLE | 14-01-23      Pag. 3/6 

mailto:kbogoirleleden@gmail.com


SAMEN UIT DINEREN op 14 en 15 februari

Op dinsdag 14 februari en woensdag 15 februari gaan we dineren bij Mozes. 
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 januari tot 9 februari door ( bij voorkeur)
te mailen of te bellen naar:
Voor de dinsdagavond bij Hannie van de Wal, mailen naar jpvdwal@home.nl en bellen naar 
tel.nr.: 06-49137366
Voor de woensdagavond bij Cecile van Herpt, mailen naar ciliavanherpt@gmail.com en bellen naar 
tel.nr.: 013-5349190
Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk uw naam, telefoonnummer én uw lidmaatschapsnummer 
doorgeven, 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!!

KENNISKRING - Lezing ‘Armoede: oorzaken, beleid en maatregelen’ 

op 13 februari 2023 door door Odette Thijssen, Marscha van Fessem en Joke van Ooijen

Vaak spreken we van armoede wanneer iemand gedurende een langere tijd niet de middelen heeft om 
te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal 
noodzakelijk gelden. Een mooie zin, maar als we het deurtje van ‘armoede' opendoen, wat zien we 
dan?

Veel mensen in Nederland hebben geldzorgen of problematische schulden. Daar gaat enorm veel leed 
en verdriet achter schuil. In deze lezing wordt gesproken over de complexe oorzaken van armoede in 
onze tijd. Hoe de grootte en omvang van armoede in Nederland is en hoe armoede onze samenleving 
beïnvloedt. Hoe is de situatie in Goirle? Wat is de taak van de gemeente om armoede te bestrijden? 
Welke partijen zijn daarbij betrokken? Wat wordt niet opgepakt door de gemeente en wie springt in dit 
gat? Hoe is het om in armoede te leven en welke uitdagingen komen mensen in armoede dagelijks 
tegen? 
Meer weten leidt vaak tot meer begrip en empathie voor mensen in zo’n situatie.

Odette Thijssen, van het dorpsteam Goirle en Marscha van Fessem, 
medewerkster van de gemeente Goirle, allebei werkzaam op het gebied
van armoede signalering en bestrijding nemen ons mee in hun verhaal 
en ervaringen.
Joke van Ooijen, van de Stichting Leergeld vertelt hoe deze stichting 
een bijdrage levert aan het tegengaan van armoede onder kinderen, 
zodat zij gelijke kansen hebben in onze maatschappij.

Datum: maandag  13 februari 2023 | Tijd:   14.00 uur
Plaats:  CC Jan van Besouw | Kosten: € 6,00

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. 

Lidmaatschap contributie voor 2023

De contributie voor uw lidmaatschap is net als vorig jaar € 22,50 per persoon.
Uw jaarlijkse bijdrage wordt in februari/maart geïnd via automatische incasso.
Leden die (nog) geen automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen 
een schrijven met verzoek tot betaling. Heeft u vragen of wilt u informatie 
over uw incasso, neem contact op met de penningmeester via email  
kbogoirlefin@gmail.com of via 06-51908084.
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TWEE INTERESSANTE LEZINGEN met het oog op de verkiezingen van 15 maart bij KBO-Goirle

Op 15 maart aanstaande zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en ook voor de Water-
schappen. KBO-Goirle besteedt tijdens twee informatieve bijeenkomsten uitvoerig aandacht aan die 
verkiezingen.

Op donderdag 23 februari is de Dijkgraaf van Waterschap De Dommel - Erik de Ridder – te gast en 
op 2 maart spreekt Hagar Roijackers, die jarenlang lid was van Provinciale Staten en nu 
gedeputeerde is namens Groen Links. Zij was ook een groot aantal jaren beleidsmedewerker bij de 
landelijke KBO en kent de KBO dus goed.
Het zijn nadrukkelijk geen verkiezingsdebatten, maar KBO-Goirle wil haar leden en alle andere
belangstellenden informeren over deze beide - voor veel mensen relatief weinig bekende -
organisaties.

Als u dus goed geïnformeerd uw stem wilt uitbrengen op 15 maart: kom dan naar het CC Jan van
Besouw. De bijeenkomsten beginnen steeds om 14.00 uur en vinden plaats in zaal 1010. Er is
ruimte voor maximaal 60 deelnemers. Deelname is gratis, maar u moet zich voor elke bijeenkomst 
afzonderlijk wel even melden bij kbogoirle  @gmail.com   of via WhatsApp 06-51908084. 

S.v.p. uw naam vermelden en de datum(s) van de lezing(en).

Voor de niet leden: wij hopen natuurlijk, dat u zich na afloop van deze lezingen aanmeldt als lid!

TOEKOMSTIG WONEN BEGINT NU

Op 19 januari is de tweede bijeenkomst geweest met als thema: ‘Hoe
ziet toekomstig wonen eruit?’. Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan 
op de vraag of toekomstig wonen voor u betekent dat u in uw eigen 
huis blijft wonen, of dat u graag wil verhuizen naar een andere
toekomstbestendige woning. Er is informatie gegeven over verschil-
lende mogelijkheden met betrekking tot huur- en koopwoningen.

Mevrouw Edith Mostert van KBO-Brabant heeft de huistest toegelicht. De woonadviseurs van KBO-
Brabant kunnen met u samen door uw huis lopen en kijken naar de aanpassingen die gedaan kunnen 
worden om uw huis voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast heeft woningcorporatie Leystromen 
informatie gegeven over het huurwoningenbestand in Goirle, hoe je je kunt aanmelden en hoe de 
toewijzingsprocedure verloopt.

Tijdens de bijeenkomst zijn ook de nieuwe woonvormen en -concepten ruim aan bod gekomen, zoals 
het project van Kilimanjaro bij Land van Anna, Knarrenhof, CPO bouw, Kangoeroewoning etc. Er was 
ook een vertegenwoordiging van de Goirlese makelaars om enkele vragen op dat gebied te 
beantwoorden. 

Op de website van KBO-Goirle is een formulier beschikbaar met allerlei sites waardoor u zich verder 
kunt laten inspireren. Wij geven informatie, maar u moet zelf aan de slag om ideeën uit te werken.

De derde bijeenkomst ‘De toekomst van de zorg is thuis’ is op donderdag 9 maart om 14.00 uur in de 
Kapel van CCJvB. 

Toekomstig wonen begint nu
Dezelfde bewustwordingsbijeenkomst die mevrouw Els van Daal van KBO-Brabant op 17 november in 
Goirle heeft gegeven wordt op woensdag 8 maart om 19.30 uur in Elckerlick in Hilvarenbeek
gehouden. Mocht u deze gemist hebben dan bent u van harte welkom in Hilvarenbeek. U hoeft zich 
niet aan te melden. Extra attentie voor de jonge senioren om op deze avond aanwezig te zijn om zich 
voor te bereiden op de toekomst van wonen en zorg.

Het Seniorenjournaal
Dagelijks een overzicht van het belangrijkste seniorennieuws over o.a. serieuze bijwerkingen van 
geneesmiddelen, mantelzorg, positief effect van bewegen, grote maatschappelijke rol van senioren, en 
meer. Je kunt het on-line lezen of dagelijks een e-mail ontvangen met het nieuws. Klik hier om te
lezen en/of aanmelden. 
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OPROEP BEZORGERS

Elke maand worden Nieuwsbrief en ONS bij u aan huis gebracht door een van de 34 bezorgers in 
Goirle. Door ziekte en verhuizing zijn er de laatste tijd een aantal mensen weggevallen. Vandaar deze 
oproep om u aan te melden als bezorger voor een van de volgende wijken:

    • Grobbendonck ± 28 adressen
    • Groote Akkers ± 24 adressen
    • De Hellen omgeving Baronielaan ± 30 adressen
    • De Hellen omgeving Hazelaarpark ± 50 adressen
    • Omgeving Venneweg ± 15 adressen

Leo van Zeeland, Coördinator bezorging, l.v.zeeland@home.nl , 06-26073141

HULP NODIG VAN EEN ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNER?

Hoe zorgt u ervoor dat u zo lang mogelijk thuis
kunt blijven wonen?
Als u zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig
heeft, kunt u aankloppen bij de gemeente.
De gemeente is immers verantwoordelijk voor
ondersteuning van mensen die niet op eigen
kracht zelfredzaam zijn. Dit is geregeld in de Wet
maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Om u te helpen bij uw hulpaanvraag bij de gemeente staan binnen de KBO onafhankelijke 
cliëntondersteuners klaar. Zij kunnen het Wmo-proces met u bespreken, uitzoeken waar u recht op 
heeft en u bijstaan in de gesprekken met de gemeente.
Dit zowel bij de aanvraag van een maatvoorziening, bijvoorbeeld bij de aanvraag van huishoudelijke 
hulp in het kader van een schoon- en leefbaar huis, alsmede in het zo nodig samen nemen van
vervolgstappen bij verschil van inzicht tussen u en de gemeente.
Uw zorg, onze zorg!

De Ons voor KBO-Brabant wordt iets minder provinciaal ...

Vanwege de stijgende kosten voor het maken van Ons magazine is KBO-Brabant in 
het voorjaar van 2022 op zoek gegaan naar nieuwe wegen om Ons magazine
betaalbaar te houden. In de herfst werden zij benaderd door KBO Gelderland, KBO
Limburg en KBO-Overijssel met het verzoek om Ons magazine ook onder hun leden 
te mogen verspreiden. Na goed overleg zijn hiervoor overeenkomsten gesloten. 
Met ingang van het februarinummer 2023 zal Ons magazine derhalve ook bezorgd
worden bij KBO-leden in deze provincies. 
De pagina’s zullen een minder Brabantse inhoud krijgen zodat het voor de leden uit alle provincies 
interessant is om Ons magazine te lezen. De Ons voor KBO-Brabant wordt dus iets minder provinciaal 
maar gaat van een omvang van 56 pagina’s naar 64 pagina’s.

Bron: KBO-Brabant

Dank je wel Toos !

Na 6 jaar hebben wij eind december afscheid genomen van Toos Derix als 
leden-administrateur. Toos en haar man gaan binnenkort Goirle verlaten om
terug te keren naar hun mooie Limburg. Tijdens de laatste KBO mede-
werkersdag heeft de voorzitter haar een grote bos bloemen overhandigd en 
met lovende woorden toegesproken over haar inzet en betrokkenheid. 
Behalve het managen van de ledenadministratie, leverde Toos ook brieven 
en ledenpasjes persoonlijk af bij alle nieuwe leden in Goirle. 

“Toos, onze welgemeende dank en we wensen jou en Ed veel geluk en plezier op jullie nieuwe stek.” 

Digitaal nieuws 
In de Volkskrant stond onlangs een zeer lezenswaardig artikel, waar in de dagen erna nog vaak werd 
verwezen. In het artikel staat nog een link naar meer soortgelijke artikelen. Klik hier om te lezen. 
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