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De lotto 2022 
 

Onze Huub Janssen komt binnen-
kort weer bij u langs om de inleg 
te incasseren voor deelname aan 
de Lotto 2022. Wij hopen, dat 
jullie allemaal weer meedoen voor 
de prijs en om de KBO Goirke-
Hasselt te steunen. En Huub ... 
bedankt voor je inzet, Super. 
 

I N H O U D : Bijlage Kerstkaart 
 Pagina 1            
- Voorwoord 
- Contributie – Koersballen 
- Vervallen van activiteiten 
- Uitnodiging naar de Poorten te komen 
Pagina 2  
- De puzzel oplossing en nieuwe. 
- Inzamelactie “Draag je steentje bij” 
- Biljart competitiestanden 
- Advies en hulp / Agenda activiteiten 

Voorzitter: Piet van Oudheusden   
Tel. 013-5433373 
Secretaris en Ledenadministratie: 
Marijn Remkes Tel. 06 – 5499 5052 
 kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl 
Penningmeester: Debbie v.d. Broek 
tel. 06 – 4883 1875 

Locatie activiteiten: mfa De Poorten 
Hasseltstraat 194, 5046 LB Tilburg 
Bank: ING rek. NL86 INGB 0009 3505 33  
Oplage: 165 – Aantal leden: 199 
 

Beste leden,   
 
Toch nog een Nieuwsbrief, maar het 
waarom is natuurlijk niet leuk, om het 
virus. 
Wij moesten helaas besluiten activitei-
ten te schrappen door de strengere 
maatregelen en met name de 1 ½ 
meter afstand.  
Jullie lezen hierover meer in de 
Nieuwsbrief. 
Enkele activiteiten kunnen nog wel 
doorgaan, zoals biljarten en sjoelen. 
En we hebben nog een puzzel voor 
jullie en je mag de oplossing ook weer 
doorgeven. 
En dan de inzamelactie voor de sjoel-
bakken, die is geslaagd, lees hierover 
op pag. 2. 
Bijgevoegd onze wensen namens be-
stuur en vrijwilligers.   
 Marijn 
 
 
 
 

Een Nieuwjaarsreceptie? Nee! 
Zondag 9 januari in het jaar 2022 

 

Helaas hebben wij als bestuur moeten besluiten 
om de Nieuwjaarsreceptie te annuleren. 
Reden? Door de 1 ½ meter maatregel mogen er 
slechts tot maximaal 30 personen in de ontmoe-
tingsruimte. Er is dan wel de Plaza, maar deze is 
niet warm te stoken, zeker niet als het op 9 januari 
zou vriezen. 
Jullie houden het te goed! 

Bingo-middagen in januari? Nee! 
Hiervoor gelden dezelfde beperkingen, maximaal 
30 personen in de ontmoetingsruimte. 
Ervaringen hebben ons geleerd, dat een deel in de 
Plaza te plaatsen niet als gezellig werd gevonden. 
Afgelopen vrijdag hebben we zo’n Bingo nog wel 
door laten gaan en dat was nog wel leuk. 33 deeln. 
Het aantal deelnemers is ook sterk teruggelopen. 
In januari kijken we hoe verder met de Bingo in 
februari te gaan.  
Op 24 januari komt de ONS weer met de Nieuws-
brief. Hou die in de gaten. 

Jaarvergadering 15 februari? Nee! 
Ook die hebben we als bestuur geschrapt, wordt 
in principe in april. 
 
 

 

Het betalen van de contributie  
Graag per bank rek.nr. NL86 INGB 0009 3505 33 
Ten name van KBO GOIRKE-HASSELT onder vermel-
ding “contributie 2022”. 
Contributie KBO + afd. Goirke-Hasselt € 23,00  
Gastleden betalen € 11,50. 
Biljarters € 43,00. Contributie 2022 + Biljart 2022. 
Wil je liever contant betalen? 
Bij Marijn Remkes, Beethovenlaan 316, bel even 
vooraf of ik thuis ben. 
Via meedoenregeling van jouw budget? 
Bel Marijn Remkes 06-54995052.  
Betalen contributie graag vóór 25 december a.s. 
Alvast bedankt allemaal! 
 

Koersballen gaat niet meer door, de 
leden vinden het niet zo leuk om te be-
oefenen op een uitzondering daar gela-
ten. 

 

ADVIESPUNT CONTOURDETWERN HELPT 

Bereikbaar - maandag - vrijdag      
     van 9:00 tot 17:00 uur 

Krijg je het niet opgelost met hulp van de buren of fami-
lie? Bel of mail dan naar het Advies-punt van  

ContourdeTwern.   013-549 86 46  
adviespunt@contourdetwern.nl 
 

 

Herinnering 

Op de 2e en 4e dinsdag van de maand is ie-

dereen welkom in de Poorten van 14.00-16.00 

uur. Gewoon om te sjoelen of anders om een 

babbeltje te maken en een bakkie te doen.  

mailto:adviespunt@contourdetwern.nl
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Inzamelingsactie voor sjoel-
bakken - “Draag je steentje bij” 

De actie is ten einde per 8 december en wij 
hebben het streefbedrag van € 600 gehaald, 
zelfs € 82 meer, mede dankzij de netto op-
brengsten van de Bingo middagen. Alles was te 
lezen op de website “Voordeouderen” 
Wij bedanken iedereen die hieraan mee heb-
ben gedoneerd. Zodra de bedragen binnen zijn 
gaan wij op zoek naar goede nieuwe sjoelbak-
ken. Onder de donateurs, die hierbij nogmaals 
bedankt worden, zijn verloot: De 3 gratis Bin-
go’s. En de gelukkigen waren: Meta de Wind, 
Jet Hultermans en Marian van Loon. 
Van harte gefeliciteerd. De vrije bingo’s wer-
den op 10 december uitgereikt.  
 
 
 
 

Winnaar december Puzzel is geworden: 
Anja Sparidaens, met het woord KERSTSTAL 
Van harte gefeliciteerd met je cadeaubon. 
 

Een Kerst Puzzel! Veel succes! 
Uit de goede oplossingen wordt weer een winnaar ge-
trokken en die ontvangt een cadeaubon van € 15,00. 
Oplossingen doorgeven aan:  
Marijn Remkes – 06 549 950 52 tel. of whatsapp, of 
email kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl 
 

 

 

 

Advies en/of hulp nodig? 
Heeft U ergens problemen mee, bijvoorbeeld 
aanvragen van hulp bij de gemeente of invullen 
van formulieren of met uw administratie.  
De ouderen-adviseur helpt u bij het vinden van 
de juiste afdelingen bij de gemeente of perso-
nen.  
Ouderenadviseur KBO Kring Tilburg:  
Mw. Caroline van Iersel  
(KBO-vrijwilligster) & meedenker gem. Tilburg 
  06 1153 3694       carolinevaniersel@live.nl     
 
 Agenda activiteiten.  
Biljarten* – alleen voor onze leden! Op woensdag en 
donderdag - Cees Sparidaens/ 06 2804 0016 
Bingo*#  Niet in januari 
Op 2e en 4e vrijdag van de maand 
Piet v. Oudheusden/ 013 543 3373 
Sjoelen*# 2e en 4e dinsdag van de maand van 14.00-
16.00 uur  - Marijn Remkes – 06 549 950 52 
 

    

 
 
 

Klasse 2     Klasse 5     

Team Pnt R Team Pnt R 

Korvel 2 545,3 12 de Heikant 2 554,02 12 

Goirke-Hass 1 534,7 12 Hazennest 3 525,44 12 

Noordhoek 1 533,2 12 Goirke-Hass 2 523,69 12 

Hoefstraat 3 517,7 12 Trouwlaan 2 511,57 12 

Trouwlaan 1 514,9 12 Vredespar 5 495,72 12 

Sacrament 2 513,4 12 de Goede H 4 487,22 12 

Vredespar 1 510,7 12 Goirke-Hass 3 471,57 12 

Het Spoor 2 496,9 12 Stokhasselt 4 463,63 11 

Sacrament 3 488,9 12 Korvel 5 438,39 11 

St Anna 1 486,0 12 de Reineva 3 428,43 10 

 

Competitie standen 
Bilcom (Biljartcommissie) 

Kbo Kring Tilburg 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 
13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 
22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 
25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 
31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 
37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 
45 treiteren 48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en 
met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 
56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. be-
stek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 
63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 
68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 
4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gel-
derland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten 
portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in 
Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 
38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 
44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 
47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 
55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 
64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 
69 oosterlengte. 

 

mailto:carolinevaniersel@live.nl

