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Lid worden van de KBO?  
Wij hopen dat u door deze uitgave een goed beeld heeft gekregen van de 

activiteiten van  KBO Berkel-Enschot! Wilt u lid worden van KBO Berkel-Enschot, 

of wilt u eerst een informatiepakket, neem dan contact op met het Secretariaat: 

Joke van Oudheusden, Jacob van Ruysdaellaan 12, 5056 CD Berkel-Enschot, tel: 

013-5333162 of e-mail: info@kboberkelenschot.nl. U kunt zich ook direct 
aanmelden op www.kbo-berkelenschot.nl.  

 

Voelt u zich van harte welkom! 

mailto:info@kboberkelenschot.nl


Beste inwoners van Berkel-Enschot, 
 

De beperkingen bij het samenkomen in deze corona-crisis hebben een wissel 

getrokken op de activiteiten van KBO Berkel-Enschot. Voor zover mogelijk zijn 

binnen de regelgeving toch nog een aantal activiteiten georganiseerd. We 

beseffen dat de angst voor besmetting ook de deelname aan deze activiteiten 

heeft gefrustreerd. Ondanks de realiteit, dat we voorlopig nog niet van het virus 

af zijn, proberen we, rekening houdend met belemmeringen, toch vooruit te 
kijken. 

 

Vandaar dit boekje met een voorlopig overzicht van de geplande activiteiten voor 

2021 en 2022. Bij het uitgebreide aanbod zullen zeker activiteiten zitten die uw 

interesse wekken. Sommige activiteiten hebben tot doel om senioren uit hun 

isolement te halen. Daarnaast komt de vereniging op voor de belangen van alle 

senioren in Berkel-Enschot. Problemen op het gebied van welzijn, zorg, 

huisvesting en mobiliteit zijn daar de voorbeelden van. Wij hopen dat de inhoud 

van het boekje uw interesse wekt en dat u lid wordt van onze vereniging. Voor 

het relatief betrekkelijk lage bedrag aan jaarlijkse contributie, hoeft u het niet te 
laten. 

 

We werken nauw samen met Stichting Welzijn Ouderen, waarmee we beider 

activiteiten op elkaar afstemmen. Daarbij zijn we op het gebied van welzijn van 

senioren een krachtige gesprekspartner bij de verschillende overheden. In dit 

boekje treft u dan ook een overzicht aan van de activiteiten van Stichting Welzijn 
Ouderen (SWO). Van harte aanbevolen! 

 

Laat ik afsluiten met de hoop dat wij u na kennisname van de inhoud van dit 
informatieboekje als lid van onze bruisende vereniging mogen verwelkomen. 

 

Leo de Graaf, voorzitter KBO Berkel-Enschot   

Elly van Gorp-Cloin, voorzitter SWO Berkel-Enschot 

 



ONTSPANNING 

 

Vijf enthousiaste leden van KBO Berkel-

Enschot zijn samen steeds op zoek naar 

een vrolijk, boeiend of leerzaam 

programma voor een geslaagde middag 

uit. In een ontspannen sfeer elkaar 

ontmoeten is het uitgangspunt. Dat 

corona daarbij helaas nogal eens 

spelbreker is (geweest) mag duidelijk 

zijn.  
 

Begin 2021 konden we helaas onze altijd geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst 

en onze lente-activiteit niet laten doorgaan. Hopelijk lukt het wel om op 8 januari 

2022 onze nieuwjaarsbijeenkomst te houden.  

 

In augustus hebben we samen met SWO wel een gezellige muzikale 

zondagmiddag kunnen organiseren in De Stulp van Torentjeshoef. Op 10 

september was er een Nazomers Tuinfestijn bij Boerderij Denissen met een 

hapje en een drankje voor een aantrekkelijk prijsje. 

Voor 15 oktober staat een muzikaal optreden gepland in het Muziekhuis en op 28 

november vindt hopelijk weer de gezellige Sint-Bingo in De Schalm plaats, een 

begrip voor veel liefhebbers! 

 

Onze altijd drukbezochte kerstviering wordt gehouden op 17 december 2021 met 

medewerking van het koor Muzemento. Inspirerende woorden, muziek en zang 

brengen ons in kerstsfeer. Koffie of thee met een bonbon en een traditioneel 

glaasje Glühwein met een hapje maken deze middag compleet. Gaat het dit jaar 

wel lukken na de afgelasting in 2020? 

 
 

BELANGENBEHARTIGING 

 
KBO Berkel-Enschot zet zich in voor de belangen van de senioren van Berkel-

Enschot. Dat kan plaats vinden op individuele basis met onze Vrijwillige 

Ouderen Adviseurs, Clientondersteuners en Belasting-invulhulpen. Er 

wordt ook nauw samengewerkt met Loket Berkel-Enschot om snel op individuele 

hulpvragen een passend antwoord te geven. 

Daarnaast komen wij op voor de collectieve belangen van de senioren van Berkel-

Enschot. Een voorbeeld daarvan is het Platform Welzijn waarin wij samenwerken 

met diverse organisaties zoals Dorpsraad, SWO, Thebe, Zonnebloem etc. Verder 

nemen wij deel aan Platform 533, een samenwerkingsverband van alle 

verenigingen en maatschappelijke instanties in Berkel-Enschot om een grote zaal 

in Berkel-Enschot te realiseren; de gesprekken daarover met de gemeente zijn 
moeizaam maar vorderen gestaag. 

Verder kan een lid van KBO Berkel-Enschot (meestal gratis) ondersteuning vragen 

aan KBO-Brabant over diverse onderwerpen, zoals juridische zaken, WMO en 
WLZ.  



CURSUSSEN  

KBO Berkel-Enschot heeft een grote reputatie op het gebied van cursussen en is 

daarom verheugd dat er een aantal cursussen (tegen geringe vergoeding) kan 

worden aangeboden. 
 

Culturele Cursussen  Docent Locatie 

Moderne geschiedenis Gerard Olthof Muziekhuis 

Filosofie: het goede leven Ingrid Aarts  

Lucy Roodbol 

Koningsoord 

Engels Hildegard van 

Kuilenburg 

Koningsoord, Oude keuken 

Literaire leesgroep Berti Oprins 

Trees Lommen 

Muziekhuis bestuurskamer 

Bij deelnemers 

Thematische leeskring Herman Janssen Bij deelnemers 

Reis door de wereld van de 

opera 

André van Baest Muziekhuis 

Nineveh en Persepolis Jos Loonen Muziekhuis 

Anders kijken naar kunst John Lommen Muziekhuis 

Mystiek: er is meer tussen 

hemel en aarde 

Gerard van de Kam Muziekhuis 

Parken en gebouwen Tilburg Henk Hoppenbrouwers 

Tjen Beljaars 

in Tilburg  

Maatschappijkring Diverse docenten Koningsoord 

Vaardigheidscursussen 

Bloemschikken Jos Kouwenberg Koningsoord, creatieve 

ruimte 

Schilderen Wilma de Wilde Koningsoord, creatieve 

ruimte 

Kalligraferen Arnold van Hooff Koningsoord, creatieve 

ruimte 

Djembé trommelen Cees Oerlemans Koningsoord, Parlatorium 

Fotografie Jan van Esch en FotoBE Berkeloo 

Tuinonderhoud Henk Hoppenbrouwers Buiten 

Computerhulp, individueel 

Hulp bij kleinere problemen Trees Corbey Internetcafé De Stulp 

Hulp bij grotere problemen: 

 Excel, Word, E-mail 

 iPad 

 Onderwerpen / app’s  

 iPad en iPhone 

 

Cees Mathijssen 

Trees Corbey 

Marco Rutters 

Pia Clarijs-Dahlhaus 

 

Thuis of bij docent 

Thuis of bij docent 

Thuis of bij docent 

Thuis of bij docent 

Hulp bij technische problemen Marco Rutters Thuis of bij docent 



Toelichting per cursus 

 
MODERNE GESCHIEDENIS 

Gerard Olthof neemt u in 4 bijeenkomsten mee terug naar de 20e eeuw en licht 

onder andere oorzaken en gevolgen toe van een viertal belangrijke 

gebeurtenissen: de eerste en tweede wereldoorlog, de koude oorlog en 

imperialisme en dekolonisatie. 

 
FILOSOFIE: HET GOEDE LEVEN 

U krijgt in 6 bijeenkomsten een overzicht van de verschillende historische 

opvattingen over ‘het goede leven’ en hoe die verbonden zijn met de ideeën en 

idealen van een bepaalde groep mensen. De verandering van ideeën lijkt nu weer 

aan de orde: de opvattingen over de vrije markt brengen het goede leven niet 

dichterbij? Ingrid Aarts en Lucy Roodbol laten u daarover meedenken. 

 
ENGELS  

Wilt u uw kennis van de Engelse taal 

uitbreiden dan hebben we voor u een 

vervolgcursus Engels van 10 lessen door 

Hildegard van Kuilenburg die al eerder een 

basiscursus Engels verzorgde voor de 

KBO. Op een ongedwongen manier leert u 

spreken en schrijven. 
 

 
 

LITERAIRE LEESGROEPEN 

Twee vaste groepen komen onder leiding van Trees Lommen respectievelijk Berti 

Oprins drie of vier keer in het najaar bij elkaar om een literair boek te bespreken. 

Het gaat daarbij om de kern van de roman en de vragen die daarover 

opgeworpen kunnen worden. 

Vervolg van de literaire 

leesgroepen in het voorjaar. 

 

THEMATISCHE LEESKRING 

In een viertal bijeenkomsten 

wordt een belangrijk boek 

besproken, meestal 

betrekking hebbend op een 

historisch gegeven. 

Afhankelijk van de mogelijkheden wordt er een korte excursie georganiseerd ter 

afsluiting.  

 
REIS DOOR DE WERELD VAN DE OPERA 

In deze cursus van 3 bijeenkomsten volgt u met André van Baest de ontwikkelingen 

die de opera in zijn diverse verschijningsvormen doorgemaakt heeft. Een reis door 

de eeuwen heen, beginnend bij Monteverdi in de 17e eeuw, met bekende maar ook 

minder bekende prachtige operamuziek. 

 



NINEVEH EN PERSEPOLIS 

Jos Loonen vertelt u in 6 dagdelen over de Assyriërs en Perzen in het eerste 

millennium voor Christus. U ziet de enorme 

invloed van het Midden-Oosten op de 

geschiedenis van Europa op allerlei terreinen: 

schrift, kunst, architectuur, wetenschap, 

literatuur en religieuze en culturele 

denkwerelden.  

 

ANDERS KIJKEN NAAR KUNST  

Ondersteund door veel beeldmateriaal vertelt 

John Lommen in 4 bijeenkomsten over 

internationale kunstenaars die zich hebben 

laten inspireren door bekende kunstwerken en verhalen. Interessant, leuk, vaak 

actueel en zowel voor leken als kenners aantrekkelijk.  

 

MYSTIEK: ER IS MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE  

Gerard van de Kam verzorgt een interactieve 4-delige cursus met veel 

beeldmateriaal over moeilijk verklaarbare en minder bekende verschijnselen. 

Onderwerpen zijn o.a. corona, medisch onverklaarbare gebeurtenissen, verdwenen 

beschavingen, paranormale verschijnselen en een nieuw eigentijds verbindend 

verklaringsmodel van deze verschijnselen. 

 

PARKEN EN GEBOUWEN IN TILBURG 

Met Henk Hoppenbrouwers en Tjen Beljaars gaat u naar 4 Tilburgse gebieden waar 

zij u veel vertellen over historie en structuur van de parken en gebouwen: 

Wilhelminapark e.o., Universiteit/Oude Warande, Kromhoutterrein/-park en 

Moerenburg. 

 

BLOEMSCHIKKEN 

Jos Kouwenberg geeft met veel plezier 3 workshops waarin hij de deelnemers leert 

om met een stukje techniek een mooi bloemstuk te maken. Elke workshop heeft 

een seizoen als thema. Jos zorgt zelf voor het materiaal dat u dan natuurlijk nog 

wel moet betalen.  

 

SCHILDEREN  

Wilma de Wilde geeft aan 2 groepen een schildercursus van 10 lessen. Vooral met 

acrylverf (soms andere verf) wordt gewerkt aan 5 opdrachten in 10 lessen. De 

cursus is in de creatieve ruimte in Ons Koningsoord. 

 

KALLIGRAFEREN 

Kalligrafie is de kunst om mooi te schrijven. 

Met oefening en geduld komt u onder leiding 

van Arnold van Hooff in 6 bijeenkomsten tot 

prachtig schoonschrift. En dat komt altijd van 

pas, bijvoorbeeld op kaarten voor bijzondere 

gelegenheden. Leerzaam, creatief en zeker 

ook ontspannend en gezellig.  
 
  



DJEMBÉ TROMMELEN 

Djembé is het bekendste traditionele muziekinstrument uit Afrika. Onder leiding 

van Cees Oerlemans leert u in met elkaar de magie van de West-Afrikaanse 

muziek ervaren in het trommelen. Na 5 lessen kunt u samen een compleet 

muziekstuk ten gehore brengen. 

 

FOTOGRAFIE 

Wilt u wat meer weten over de mogelijkheden van uw camera, uw kennis 

opfrissen of bent u van plan een nieuwe camera aan te schaffen? Enkele leden 

van FotoBE verzorgen een praktische fotocursus in 5 dagdelen waarbij allerlei 

aspecten aan de orde komen. Zij brengen ook gebruiksvriendelijke spiegelreflex-

camera’s mee om tijdens de les te gebruiken. 

 

TUINONDERHOUD 

Plantkeuzes, snoeien, scheuren van planten, rozen-, hagen- en gazononderhoud: 

het komt allemaal ter sprake als Henk Hoppenbrouwers zowel in het najaar als in 

het voorjaar met de cursisten naar buiten trekt. Ook de eigen problemen kunnen 

besproken worden. Ook een theoriegedeelte hoort bij de cursus van 4 

bijeenkomsten. 

 

MAATSCHAPPIJKRING 

De Maatschappijkring is bedoeld voor KBO-leden die zich interesseren in wat er 

speelt in de wereld om ons heen: sociologie, cultuur, natuurwetenschap, medische 

wereld, milieu, overheid, bedrijfsleven. Het programma omvat lezingen en 

excursies. Er zijn 2 groepen van elk 40 deelnemers. We streven voor elke groep 

naar 9 activiteiten per jaar (september – juni). 
 

COMPUTERHULP, INDIVIDUEEL 
 

Hulp bij kleinere problemen 

Hiervoor kunt u bellen met een van de docenten. Met name Trees Corbey kan 

meteen uw vraag beantwoorden of u vragen naar het internetcafé te komen (zie 
hierna).  

Hulp bij grotere problemen 

Hebt u onvoldoende kennis van de werking van een (nieuw) programma, bent u 

vergeten hoe delen daarvan werken of wilt u wat meer weten voordat u een iPad 

e.d. aanschaft dan kunt u een afspraak maken met een van de docenten voor een 

individuele uitleg aan huis. Per onderwerp zijn er docenten beschikbaar. 

Hulp bij technische problemen 

Voor het installeren van nieuwe programma’s, de overgang naar een andere 

computer of bij storingen van computer of programma’s kunt u de docenten bellen, 

bij voorkeur Marco Rutters.  

Inloopmiddag/internetcafé 

Hebt u (kleine) vragen over het werken met uw computer, iPad, iPhone, Android 

tablet of Android smartphone, dan kunt u op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16 uur 

in De Stulp van Torentjeshoef terecht voor hulp. Maar dan moet u wel eerst een 

afspraak maken met Trees Corbey 06-46334106. 

 

 



INTERVIEW MET: De Maatschappijkring 

 

Jos Loonen en Cees van Oorschot richtten 10 jaar geleden samen de 

Maatschappijkring van de KBO op. Cees hield zich al bezig met scholing bij KBO 

Berkel-Enschot en Jos, toen net gepensioneerd, had altijd al een brede interesse 

in alles wat er in de wereld gebeurde. Met name het betrokken blijven bij de 

maatschappij, het verrijken met kennis is de rode draad door de 

Maatschappijkring. Samen organiseerden Cees en Jos een eerste bijeenkomst bij 

Bert van Helvoirt, met op dat moment 16 leden. 

 

De bedoeling is dat er 9 à 10 bijeen-

komsten zijn per jaar. Ongeveer 6 

lezingen, en dan 3 à 4 excursies en/of 

bedrijfsbezoeken. Met geen specifiek 

thema, maar juist een zo breed 

mogelijke oriëntatie; van kunst en 

cultuur, tot bedrijven, van lezingen 

op het gebied van medische 

wetenschap tot een wandeling in een 

bijzondere omgeving, stad of natuur. 

 

Deelname aan de Maatschappijkring 

was al snel populair. Op dit moment 

zijn er ca 100 leden en is de kring 

volgeboekt. Voor het najaar 2021 staan inmiddels 3 lezingen gepland. Naast het 

verrijken met kennis is er ook een sociale functie. In de pauze en na afloop kunnen 

leden met elkaar kennismaken. 

 

De werkgroep Maatschappijkring bestaat uit 5 leden. Naast Jos en Cees zijn ook 

Ans Dominicus, Mies Diks en Mieke Freijse lid. In 2022 bestaat de 
Maatschappijkring 10 jaar en komt er uiteraard weer een mooi programma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: excursie Piushaven en 

de werkgroep aan het 

brainstormen 

  



SPORTIEVE ACTIVITEITEN 
 

KBO Berkel-Enschot biedt diverse mogelijkheden om met een meer of mindere inspanning 

sportief bezig te zijn, zowel buiten als binnen. Onze buitenactiviteiten bestaan uit fietsen, 

wandelen en jeu de boules. Uiteraard dienen bij al deze activiteiten de corona-regels in 

acht genomen te worden. Onze biljartclub KBO-De Schalm is, met inachtneming van de 

coronamaatregelen, actief in de biljartruimte van Koningsoord/De Schalm. De danslessen 

zijn vanwege corona vooralsnog niet mogelijk. 

 

FIETSEN 

Met verschillende fietstypes (wielrenfiets, 

mountainbike, e-bike of gewone fiets) is het mogelijk 

om wekelijks of incidenteel mee te fietsen. Zo is er 

Tempo 25 renfietsen op woensdag vanaf de Caecilia-

kerk, Tempo 18 recreatief fietsen op donderdag vanaf 

Koningsoord en Tempo 13 op dinsdag vanaf Croon 

Mondzorg. Soms zijn er toertochten per renfiets of 

mountainbike. Of fietstochten doorgaan in coronatijd 

is per groepje en datum verschillend. 

 

WANDELEN 

KBO Berkel-Enschot kent verschillende gratis wandelmogelijkheden. Zo kunt u wekelijks 

op vrijdag meedoen aan de wandeling waarbij ook allerlei bewegingsoefeningen gedaan 

worden. Start om 10 uur bij Mie Pieters.  

Elke maandag en zaterdag start om 10 uur een groep voor een nordic-walking-tocht vanaf 

Mie Pieters naar Boshuis Venkraai. Na een kopje koffie (voor eigen rekening) wordt er 

terug gewandeld naar Mie Pieters (aankomst ca.12.30 uur). Op zaterdag kunt u ook de 

helft van de wandeling meelopen door rond 10.30 uur aan te sluiten vanaf Restaurant 

Bregje. 

Een keer per maand op donderdag wordt er gewandeld met een wisselende bestemming, 

een zogenoemde natuurwandeling. De flora en fauna alsook de historie van het gebied 

worden uitgelegd. Dus lekker wandelen én ook nog wat leren! Voor dit najaar zijn 3 

wandelingen gepland: 

 23 september  Prisma 

 21 oktober  De Nieuwe Hoef 

 25 november  Amarant 
 
JEU DE BOULES 

Elke donderdagmiddag vanaf 13 uur zijn de senioren van Berkel-Enschot te gast bij het 

Gilde Sint Hubertus om jeu de boules te spelen op de banen van het gilde (thans nog aan 

De Kraan). Deelname is gratis. 

 

INDOOR SPORTEN 

De meeste van onze binnen-activiteiten vinden plaats in Sportschool Sportpiazza. Als 

KBO-lid kunt u een abonnement afsluiten met 15 % korting! U kunt dat geheel naar eigen 

inzicht invullen. U kunt ook trainen met de eGym-cirkel: op 8 toestellen doet u de 

oefeningen die vooraf geheel op uw eigen mogelijkheden worden afgesteld. Ook 

groepslessen zoals tai chi zijn mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te 

nemen aan spinning op dinsdagmorgen. Voor 20 keer spinnen betaalt u slechts € 90,-! 



INTERVIEW MET: de Zomerschool 
 

Eén van de mooie onderdelen van KBO Berkel-Enschot is de Zomerschool. 

Midden in de zomer, als het wat stiller is in het dorp, is er een prachtig 

programma van de Zomerschool. In 2010 was de eerste editie en deze 

zomer was er, na een jaar afwezigheid, weer een aangepast maar 

boeiend programma. Toke Clijsen kijkt met trots terug op het programma 
van afgelopen zomer. 
 

Eén ding hebben al deze activiteiten 

gemeen: deelnemers ontmoeten 

leeftijdsgenoten, die het plezierig vinden 

om - in de voor senioren wat ‘stillere 

periode’ – samen bezig te zijn. Zo kunnen 

leden hun kennis en vaardigheden 

vergroten, lekker in beweging zijn en hun 
creativiteit verder ontwikkelen. 
 

De werkgroep zomerschool bestaat uit 

Jeanne Rodenburg, Toke Clijsen, Pia 

Clarijs, Victoire Geerts, Jeanne Kock en 

Rosemarie Smarius. 

 

In januari wordt er door de werkgroep meestal gestart met het nadenken over 

het programma. In de 3e en 4e week van de zomervakantie van regio Zuid vindt 

de zomerschool plaats. Eind mei wordt het programma gepubliceerd en hebben 

KBO-leden 3 weken de tijd om zich in te schrijven. Het aanbod is heel gevarieerd 

en bestaat uit lezingen, wandelingen, sportieve bezigheden, creatieve workshops 
en rondleidingen. De zomerschool is populair en soms moet er ook geloot worden.  

 

De leden van de werkgroep verzamelen in 

de loop van het jaar berichtjes uit de krant 

en putten zo nu en dan ook uit de oude 

programma’s. Ook kunnen leden zelf 

suggesties aandragen of iets organiseren. 

In totaal zijn er in deze 2 weken 

zomerschool zo’n 20 activiteiten.  
 

 

 

 

Wij zien u graag terug bij 

Zomerschool 2022! 
 



SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

KBO Berkel-Enschot heeft een werkgroep van 5 personen die activiteiten opzetten 

op Sociaal Maatschappelijk terrein. Er wordt in deze werkgroep nauw 

samengewerkt met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Alle senioren van 

Berkel-Enschot kunnen deelnemen aan de activiteiten die door deze werkgroep 

worden georganiseerd.  

 

SAMEN UIT DINEREN  

Jaarlijks wordt er 10 keer een gezamenlijk diner georganiseerd bij een van de 

horecagelegenheden in ons dorp. Alle senioren van Berkel-Enschot kunnen 

deelnemen. Vooraf aanmelden is verplicht bij Ine van de Wiel (013-5333757), Ria 

van de Kam (013-5332621) of via onze website. De prijs voor het kwalitatief zeer 

goed drie-gangen diner is € 20,50. Het menu is te lezen op onze website. 

 

Inloop is vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur starten we met het diner. Voor het 

seizoen 2021-2022 zijn de volgende diners gepland, uiteraard onder voorbehoud 

van eventuele coronarestricties: 

 

21-09-2021 De Druiventros 15-03-2022 Bistro Vos 

20-10-2021 De Bron 22-04-2022 De Druiventros 

18-11-2021 Boerderij Denissen 19-05-2022 De Bron 

20-01-2022 Brasserie Valentijn 16-06-2022 Boerderij Denissen 

16-02-2022 Hemels 13-07-2022 Brasserie Valentijn 

 

 

ONS KOFFIE-UURTJE  

KBO en SWO organiseren maandelijks samen een inloopochtend waar u in de 

gelegenheid bent om leeftijdsgenoten te ontmoeten. U kunt een praatje maken, 

een spelletje doen, onder de mensen zijn… gewoon er even helemaal uit.  

Iedere eerste woensdag van de maand staat de koffie vanaf 10 uur voor u 

klaar in de foyer van de Schalm in Ons Koningsoord. Vindt u het moeilijk om de 

eerste keer (alleen) te komen dan kunnen we u daarbij helpen.  
 

ROLSTOELWANDELTOCHTEN  

Voor alle senioren in Berkel-Enschot, die rolstoel-gebonden of slecht ter been zijn, 

wordt zo mogelijk jaarlijks een grote rolstoelwandeltocht georganiseerd vanaf 

Torentjeshoef naar een gezellige locatie. Verder is er van mei tot september om 

de twee weken een kleine rolstoelwandeling vanaf Torentjeshoef onder begeleiding 

van KBO-vrijwilligers. 

 

LIEF EN LEED VAN LEDEN 

KBO Berkel-Enschot besteedt ook aandacht aan gelukkige en verdrietige 

momenten in het leven van haar leden. Voorwaarde is wel dat we daarvan op de 

hoogte gesteld moeten zijn. Bij kroonjarigen vanaf 75 jaar (we kennen de leeftijden 

van onze leden) en bij huwelijksherdenkingen, maar ook bij overlijdens of ernstige 

ziektes wordt dan het medeleven van KBO Berkel-Enschot getoond door middel 

van een kaart of anderszins. 

  



INTERVIEW MET:  

Werkgroep Schouwburg Concertzaal Tilburg 
 

Sinds 1990 organiseert KBO Berkel-Enschot de bestelling van kaartjes 

voor voorstellingen in de Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Leden en 

gastleden van KBO Berkel-Enschot kunnen kaartjes bestellen en zijn 

daarbij verzekerd van mooie eersterangs plaatsen. KBO-leden voor wie 

het vervoer een probleem is, kunnen een beroep doen op een mede-

theaterbezoeker die zich op vrijwillige basis als chauffeur heeft 
opgegeven.  
 

Ad Oomen, voorzitter van de werkgroep Schouwburg Concertzaal Tilburg, is erg 

trots op het vele werk wat door de werkgroep wordt verricht. Al vroeg in het jaar 

is het programma voor het theaterseizoen bekend (het seizoen loopt van 
augustus tot en met juli).  

In februari/maart ontvangen de leden in KBO Nieuws een aanmeldingsformulier 

(ook te downloaden via de website) voor het nieuwe seizoen en kunnen zij in 

april/mei kaartjes bestellen voor alle voorstellingen van de Schouwburg en 

Concertzaal Tilburg. 

 

 

Voor het theaterseizoen 2021-

2022 hebben zich 88 leden 

aangemeld, ongeveer de helft 

van het normale aantal 

deelnemers in voorgaande jaren. 

Samen waren zij goed voor 332 

bestelde toegangsbewijzen. Al 

die kaartjes worden dan ook door 

de werkgroep Schouwburg 

Concertzaal Tilburg aan huis 

bezorgd bij de deelnemers! Met 

seizoen 2022-2023 in het 

vooruitzicht en met hopelijk heel 

erg weinig coronamaatregelen 

zouden er misschien wel weer 
1800 kaartjes gekocht kunnen worden, bijna evenveel als in het topjaar 2017. 

 

 

KBO Berkel-Enschot zorgt voor de betaling van de kaartjes aan Schouwburg 

Concertzaal Tilburg en incasseert de bedragen van deelnemers in 3 termijnen. De 
betaling in termijnen is dus ook nog een extra voordeel voor de deelnemers.  

 

 

  



SOLIDARITEIT 

 
KBO Berkel-Enschot denkt ook aan de 

medemens elders in de wereld die het 
minder goed gaat.  

De jaarlijkse fietstocht Toer Mee 

(voor iedereen die daaraan wil 

deelnemen, ook zonder lid te zijn van 

KBO Berkel-Enschot) is op 29 

augustus 2021 voor de 40e keer (en 

misschien wel de laatste keer) 

georganiseerd. De opbrengst hiervan 

kwam ten goede aan het project van 

de Moergestelse pater Theo 

Raaijmakers in Cochabamba 

(Bolivia): de opvang en ontwikkeling 
van straatkinderen in deze stad.  

 

Donaties voor dit project zijn natuurlijk nog steeds welkom op de bankrekening 

van KBO Berkel-Enschot: NL35 RABO 0106 8465 74 onder vermelding van “pater 

Theo”.  

 

Momenteel is dit het enige project van deze werkgroep. Ook andere projecten 
kunnen deel gaan uitmaken van de activiteiten van deze werkgroep. 
 

 

JAARLIJKSE BUSREIS 
 

KBO Berkel-Enschot organiseert voor 

haar leden jaarlijks in de tweede helft 

van augustus een busreis naar een 

interessante bestemming. En: de 

busreis is altijd inclusief koffie/thee 

met gebak, een lunch en een 

driegangendiner!  

 

De busreis is jaarlijks weer een feest 

van ontmoeting! Velen die zelf wat 

moeilijker op pad gaan vinden hierin grote voldoening. Maar ook degenen die nog 

wel zelfstandig kunnen reizen vinden het heel plezierig om mee te gaan: je ziet 

wat meer door de toelichting van de gidsen, het contact met medeleden geeft je 

inspiratie of het leidt tot meer duurzame contacten. 

 

De laatste jaren ging de reis onder meer naar Eifel / Ruhrsee (2015), Broek op 

Langedijk (2016), Bronkhorst / Doesburg (2017), Tongeren/Haspengouw (2018) 

en Urk (2019). Helaas kon de busreis in 2020 niet plaatsvinden. Maar in 2021 is 

er wel weer een gezellige reis geweest naar Hoek van Holland. 

 



Aan de busreis kan uitsluitend door leden en gastleden van KBO Berkel-Enschot 

worden deelgenomen. Immers een gedeelte van de kosten betaalt KBO Berkel-

Enschot zodat de deelnemers meestal tegen een zeer acceptabel tarief aan deze 

reis kunnen deelnemen, inclusief lunch en diner! Zo haal je de contributie er al snel 

uit! 
 

 
OVERIGE ACTIVITEITEN VAN KBO BERKEL-ENSCHOT 
 

Naast alle activiteiten waarover in dit boekje is geschreven organiseert KBO 

Berkel-Enschot nog allerlei activiteiten. Uiteraard kunnen deze alleen doorgaan 

als de coronamaatregelen dat toelaten. We noemen er enkelen in het kort: 

 

De seniorensoos op maandagmiddag  

in De Schalm: bridgen, rikken en biljarten. 

 

Het KBO – De Schalm riktoernooi  

in de maanden oktober tot maart in De Schalm 

op 6 donderdagmiddagen, met mooie eind- en 

dagprijzen. 

 

 

 

Het KBO – De Schalm biljarttoernooi in de maand maart in De Schalm voor 

50-plussers die wonen in Berkel-Enschot of Heukelom of daar lid zijn van een 

recreantenvereniging. 
 

Het Literair Café  

in samenwerking met de Bibliotheek Midden 

Brabant tweemaal per jaar, waarbij een 

schrijver een lezing/voordracht houdt. KBO-

leden kunnen korting krijgen. 

 

 

Themabijeenkomsten  

Zo mogelijk twee maal per jaar 

over een actueel thema, in 

samenwerking met SWO. 

  



HANDIGE CONTACTGEGEVENS 
 
Bestuur KBO Berkel-Enschot  

(na ALV 2021) 

Bestuur SWO Berkel-Enschot 

Leo de Graaf, voorzitter 013 – 533 3895 Elly van Gorp 
voorz./secr. 

013 – 533 1035 

Jan Hermes,  
vice-voorzitter 

06 - 53854381 Jan van Rijswijk 
penningmeester 

013 – 533 2740 

Ine Bierhuizen, 
secretaris 

013 – 203 5723 Thijs Dingenouts 013 – 533 6690 

Joke van Oudheusden 
secretaris 

013 – 533 3162 Elly Moonen 013 - 5333025 

Jack van den Brand, 

penningmeester 

013 – 533 5643 Lia van de Ven 06 - 23258968 

Ad Dekker 013 – 533 3693   

Margriet Krijnen 013 – 533 2137   

Elly Moonen 013 – 533 3025   

Ies Risseeuw  013 – 533 1125   

Agnes Sweep 013 – 533 4010   

Lia van de Ven 06 - 23258968   

KBO activiteit contactpersoon Telefoonnummer 

Belangenbehartiging  Jan Hermes 

Ad Dekker 

06 - 53854381 

06 - 53770599 

Cursussen Cees van Oorschot 013 – 533 1080 

Fietsen Tempo 13 Jan van der Horst 013 – 533 3886 

Fietsen Tempo 18 John Rodenburg 013 – 533 3059 

Fietsen Tempo 25 Frank Smarius 013 – 533 1292 

Jeu de boules Frans Vromans 013 – 207 0359 

Ons Koffie-uurtje Ria van de Kam 013 – 533 2621 

Ontspanning Nelleke van den Hout 013 – 521 5830  

Samen uit dineren Ria van de Kam 013 – 533 2621 

Schouwburg Concertzaal 
Tilburg 

Ad Oomen 013 – 533 2023 

Seniorensoos maandagmiddag Ad Dekker 06 - 53770599 

Solidariteit Piet Haarmans 013 – 533 2830 

Sportschool Sportpiazza Frank Smarius 013 – 533 1292 

Wandelen met 
bewegingsoefeningen 

Bert de Beer 013 – 533 3562 

Wandelen natuur Ine Verschuren 013 – 533 1328 

Wandelen Nordic-walking Piet Haarmans 013 – 543 7987 

Zomerschool Jeanne Rodenburg 013 – 533 3059 



 

Overige instanties: 

ContourdeTwern José van der Heijden 

Chantal Boeren 

Biljana de Boer 

06 - 23861506 

06 - 10932179 

06 - 83693014 

ContourdeTwern Opstapbus  013 – 572 8389 

Hulpcentrale Udenhout Berkel-
Enschot 

 013 – 503 0919 

Loket BE  06 - 53768978 

Meedoenregeling KBO: Jack van den 

Brand 

SWO: Jan van Rijswijk 

013 – 533 5643 

 
013 – 533 2740 

Rijbewijskeuringen o.a. (zie ook 
website KBO) 

Mevr. M. Elings, 
Oisterwijk (19-22u) 

013 – 521 9100 

Thebe Wijkverpleging  088 – 117 6773 

Thebe Extra  088 – 374 7576 

Torentjeshoef Welzijn Marieke Blom 013 – 538 4100 

’t Heem Wijkverpleging  06-27003387 

WMO Gemeente Tilburg 14013 

 

 

COLOFON 
 

 

Dit boekje is met de grootste zorg samengesteld.  

Wijzigingen zijn echter altijd mogelijk.  

 

Teksten: KBO Berkel-Enschot, Jan Freijse 

Interviews:  Elke van Dommelen 

Foto’s: Jan Panhuijzen, Peter Timmermans, KBO Zomerschool 

 

Opmaak: Elke van Dommelen, Marketing, Tekst & Co 

Druk: Elka Sikkers Tilburg 
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Stichting Welzijn Ouderen, SWO Berkel-Enschot richt zich op zorg en welzijn 

voor alle senioren en is daardoor ook medeverantwoordelijk voor het 

gemeentelijk ouderenbeleid. Daartoe vindt overleg plaats met onder andere de 

gemeente Tilburg, de Dorpsraad, Vitaal UBÉ, KBO Berkel-Enschot en zorg- en 

welzijnsorganisaties. De stichting wordt door subsidie van de gemeente Tilburg in 

staat gesteld senioren in Berkel-Enschot te stimuleren om actief mee te blijven 

doen. 

Daarnaast werken we aan afstemming van vrijwilligerszorg met de hulpverlening, 

peilen we behoeften onder ouderen, adviseren en ondersteunen met informatie. 

Tenslotte proberen wij ook de belangen van alle senioren bij de gemeentelijke 

overheid voortdurend in beeld te houden. 
 

 

ACTIVITEITEN 

Het bevorderen van blijven bewegen is één van de belangrijkste taken, omdat dit 

in hoge mate bijdraagt aan gezondheid en welbevinden van senioren. In de loop 

van 2021 zijn we hiermee weer gestart met inachtneming van de corona-
maatregelen.  

Dankzij de gemeentelijke subsidie kan de eigen bijdrage in de kosten voor de 

deelnemers zeer beperkt blijven: de eigen bijdrage voor een volledig jaar met 

35 tot 40 lessen/bijeenkomsten bedraagt per activiteit slechts € 80,-. Voor Tai 

Chi bedraagt de bijdrage echter € 150,- per jaar voor 50 lessen. Het is ook 

mogelijk om aan een activiteit deel te nemen met een bijdrage van de 

meedoenregeling. 
 
 

WAT ? WANNEER ? WAAR ? 

Gym 0.0 voor de minder 
mobiele senior 

Dinsdag 13.30 – 14.30 uur De Stulp, Torentjeshoef 

Gym 1.0 voor mobiele 
senioren 

Maandag 9.30 – 10.30 uur 
en 10.30 – 11.30 uur 

Kapittelzaal, Koningsoord 

Gym 2.0 voor de zéér 
mobiele senior 

Donderdag 09.00 – 10.00 
uur 

Kapittelzaal, Koningsoord 

Hatha Yoga Woensdag 13.30 – 14.30 
uur  

Kapittelzaal, Koningsoord 

Werelddansen Dinsdag 14.15 – 15.45 uur Kapittelzaal, Koningsoord 

Koersbal Vrijdag 13.30 – 16.00 uur Kapittelzaal, Koningsoord 

Tai Chi  Dinsdag 9.30-10.30 uur Kapittelzaal, Koningsoord 

 
 

U kunt altijd kosteloos een keertje meedoen om te kijken of dit iets voor u is. Informeer 

dan bij het secretariaat van SWO: 013-5331035 of mail naar info@swo-be.nl. 

Verdere informatie over deze activiteiten vindt u op onze website: www.swo-be.nl. 

mailto:info@swo-be.nl
http://www.swo-be.nl/


 

OVERIGE SWO ACTIVITEITEN ZONDER EIGEN BIJDRAGE ZIJN: 
 

Welfare: een keer per 14 dagen (in de even weken) op dinsdag van 14.00 tot 

16.00 uur in De Stulp, Torentjeshoef: borduren, versieren, haken, breien etc. 

 

Duo-fiets: op afspraak kan een vrijwilliger een fietstocht maken met iemand die 

moeilijk ter been is of zelf niet meer kan fietsen. Bel naar het secretariaat 013-

5331035 of mail naar info@swo-be.nl.  

 

Koffie-uurtje: samen met 

de KBO de 1e woensdag 

van de maand in de foyer 

van De Schalm om 10 uur; 

het 1e kopje is gratis. 

Vanwege de 

coronamaatregelen wel 

tevoren aanmelden bij Ria 

van de Kam (013-

5332621) of Ine van de 

Wiel (013-5333757). 

 

Themabijeenkomsten: samen met de KBO normaliter tweemaal per jaar een 

inleiding over een actueel thema. 

 

 

Informatie en aanmelden voor alle activiteiten: 

bij de secretaris, tel. 013-5331035 

 

 

 

HANDIGE INFORMATIE 
 

Loket BE: op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunt u terecht in 

Koningsoord met al uw vragen over zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke 

diensten. Telefoon: 06-53768978 

 

Meedoenregeling: als u minder draagkrachtig bent kunt u van de gemeente 

een budget van € 100 per jaar krijgen, te besteden aan contributie en activiteiten 

van bijvoorbeeld KBO en SWO.  

Aanvraag op de site van de gemeente: www.tilburg.nl/meedoenregeling. Voor 

besteding aan een activiteit van SWO of KBO kunt u contact opnemen met de 

penningmeester. 

 

 

mailto:info@swo-be.nl
http://www.tilburg.nl/meedoenregeling


Word lid van KBO  

Berkel-Enschot! 
KBO Berkel-Enschot is een zeer actieve vereniging van en 

voor senioren (vanaf 50 jaar).  Wij bieden vele activiteiten 

aan, zoals: 

 Ontspanning en ontmoeting 

 Cursussen op allerlei gebied 

 Sportieve activiteiten zoals fietsen, wandelen, jeu de boules, en sporten bij 

Sportschool Sportpiazza 

 Koffie-uurtje en Samen-uit-dineren 

 Jaarlijks een sfeervolle Kerstviering en een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst  

 Een jaarlijkse busreis  

 Zomerschool met een gevarieerd programma vol excursies, lezingen, fiets- en 

wandeltochten en workshops  

 Theaterbezoek met prima plaatsen 

Wij denken ook aan onze medemens: 
 Toer Mee voor Pater Theo Raaijmakers 

 Rolstoelwandelen  

 Belastinginvulhulpen, Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners 

En wij komen op voor de belangen van alle senioren in Berkel-Enschot, zoals op het 

gebied van welzijn en zorg, huisvesting en mobiliteit. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden ? 
 via de website: www.kbo-berkelenschot.nl  

 of per email info@kboberkelenschot.nl  

 of bel het secretariaat 013-5333162 voor een aanmeldingsformulier  

 

Voelt u zich van harte welkom ! 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
mailto:info@kboberkelenschot.nl

