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KERSTWENS VAN HET BESTUUR 

Beste leden, 

Als ik naar buiten kijk, is de uitdrukking “de donkere 

dagen voor Kerstmis” volledig van toepassing. Niet 

alleen in letterlijke zin maar ook wat betreft de vrij-

heidsbeperkingen die naar ik vrees nog enige tijd 

zullen duren. De laatst afgekondigde maatregelen 

geven weliswaar de mogelijkheid om op anderhalve 

meter bij elkaar te komen, maar een Kerstviering en 

een Nieuwjaarsreceptie met deze beperkingen zou-

den afbreuk doen aan het doel van deze vieringen, 

namelijk elkaar te ontmoeten, samen het Kerstfeest 

te vieren en te toosten op het nieuwe jaar. Mede in 

verband met de toenemende besmettingen en een 

nieuwe variant die op de loer ligt, hebben we met 

pijn in het hart alle activiteiten tot nader order moe-

ten stopzetten. We blijven ondanks de vaccinaties 

toch kwetsbaar. Mensen zijn begrijpelijk bang en 

zeker op onze leeftijd zullen de meesten alles doen 

om het risico te vermijden en vermoedelijk niet deel 

willen nemen aan activiteiten in groepsverband. U 

zult ongetwijfeld mede met mij het samenzijn mis-

sen. Het vooruitzicht dat na 21 december de dagen 

weer gaan lengen stemt mij toch wat hoopvol. Want 

zonder hoop vaart niemand wel. De hoop die ge-

symboliseerd wordt door het Kerstfeest. Laten we 

ons daaraan maar vasthouden en hopen dat het 

nieuwe jaar ons weer enigszins van de pandemie 

verlost en we het normale leven weer kunnen op-

pakken en met elkaar kunnen vieren. Mede namens 

het bestuur wens ik u en de uwen prettige feestda-

gen en een gelukkig, maar vooral gezond nieuw jaar 

toe. 

Leo de Graaf, voorzitter 

 
 

VERSLAG DANKJEWEL-BIJEENKOMST 

 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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Met 88 aanwezigen waren er weer heel wat vrijwil-

ligers (van de ruim 140) van KBO Berkel-Enschot, 

op 12 november, op komen dagen om te genieten 

van een fijne (en lekkere) middag samen. In 2020 

had zo’n middag immers niet mogen plaatsvinden in 

verband met de coronaregels.  

Na de inloop met koffie en lekkers begon voorzitter 

Leo de Graaf dan ook met een groot dankwoord aan 

alle vrijwilligers die zich inspannen voor de goede 

zaak. Heel kordaat pakte hij het aan door allereerst 

het begrip “vrijwilliger” stevig neer te zetten. Zijn 

eigen moeder was (waarschijnlijk) een goed voor-

beeld: om in de naoorlogse periode mensen in haar 

dorp aan te zetten tot het doneren van een dubbel-

tje voor een goed doel kon zij zelfs “op de uitkijk” 

gaan staan om te zien of de beoogde donateurs 

(Leo’s moeder was dan al eerder zonder resultaat 

langs geweest) thuis kwamen, zodat zij inderdaad 

konden worden aangesproken om iets in de bus te 

stoppen. En… met zeker een dubbeltje als resultaat! 

 

Onze vrijwilligers zijn veelal bezig met de organisa-

tie van cursussen en zomerschool, met het bevorde-

ren van bewegen door sport en spel, met het stimu-

leren van de hersenen met bridge, kaarten of an-

derszins, met het bezorgen van ONS en KBO 

Nieuws, met het individueel helpen op financieel of 

organisatorisch terrein, of (gewoon) door te bestu-

ren.  

Wij worden gewaardeerd! 

 

Vervolgens ging Leo over tot het met woorden en 

bloemen/een flesje fêteren van een aantal vrijwil-

ligers die, om verschillende redenen, afscheid na-

men van hun werkgroep. Grote dank viel hen ten 

deel. Jan van Esch stopt met het penningmeester-

schap van de biljartvereniging. Martje Bloem verlaat 

de Zomerschool-groep. Na haar zeer vele jaren be-

moeienis op het gebied van bewegen (nordic wal-

king, bewegen voor ouderen, gymnastiek) blijft Ans 

de Glas nog wel nordic walken, maar niet meer in de 

werkgroep. Ook Wim van Eijck en Arnold van Riel 

doen bij die groep een stapje terug.  

Jan Schooneveld was de man die o.a. in De Stulp 

vele wanhopige iPhone, tablet en computer gestran-

den weer op het juiste ict-pad hielp. Veel dank, Jan! 

De werkgroep Solidariteit als geheel beëindigt haar 

betrokkenheid bij het project Cochabamba in Bolivia 

van de Moergestelse (Toer Mee) Pater. Henk van de 

Ven en Gerry Oomen stoppen hierdoor geheel als 

vrijwilliger. De werkgroep Solidariteit gaat wel ver-

der met nieuwe mensen en John van Horen, en met 

nieuwe projecten. Gezocht: mensen die deze werk-

groep willen komen versterken.  

Zilveren Speld van KBO-Brabant voor Jan Ber-

tens 

 

De grote man die ruim 12 jaar zo goed voor ons 

allen zorgde door KBO Nieuws te “verheffen” tot het 

huidige magnifieke blad qua vormgeving, indeling en 

kleurigheid werd met die speld terecht in het zonne-

tje gezet. Ook verzorgde hij het Jaarverslag en de 

contacten met De Schakel. Hij wist menig 

(tijds)probleem op te lossen en verdient zijn onder-

scheiding volledig. Proficiat, Jan, het ga je goed!  

En toen konden de aanwezige vrijwilligers gaan bij-

praten met hun kompanen, nieuwe plannen smeden 

of geïnformeerd worden over aanstaande activitei-

ten. En dat deden ze. Vier mannen hoorde ik verha-

len uitwisselen over koken, afwassen, fietsen, brid-

gen, zorgen voor de vrouw, brood bakken en tennis-

sen.  
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De naastgezeten vrouwen hadden het over de kin-

deren, hun mannen, goed bewegen, bridgen en, of 

ze nog mannen konden strikken voor ……… hun ge-

liefde zangkoor BEZ (= Berkel Enschot Zingt) dat 

dringend verlegen zit om baritons. Belangstellende 

mannen kunnen zich overigens melden bij Riki Ou-

wehand. 

Kortom, aan menig tafeltje werd flink gelachen en 

genoten. Totdat de welbekende Catering Wolfs ons 

opriep tot de lopendbuffetmaaltijd, waarbij voorge-

recht en hoofdschotel weer vele keuzemogelijkheden 

boden met voor elck wat wils. Wij hebben genoten 

van het goede dat ons geboden werd. 

 

Met dank aan de mensen van Hemels, De Schalm en 

de organiserende KBO-bestuursleden. 

Frank Smarius  

Fotograaf: Rob Huijsmans 

 

RABO CLUBSUPPORT 

Zoals ieder jaar heeft KBO Berkel-Enschot weer 

meegedaan met de Rabo ClubSupport actie.  Rabo 

ClubSupport is een initiatief dat clubs en verenigin-

gen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen 

verwerven voor het realiseren van doelen en pro-

jecten die de club en de buurt sterker en beter ma-

ken. De Rabobank stelt haar kennis, netwerken en 

financiën daarvoor beschikbaar.  

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de publici-

teitsuitingen te verbeteren met nieuwe en andere 

apparatuur en programma’s. Het is uiterst belangrijk 

dat wij laten zien wie we zijn en wat we doen. In de 

komende jaren zal er sprake zijn van een sterke 

toename van het aantal ouderen in ons dorp. 

Normaliter vindt er een fysieke bijeenkomst plaats, 

waarbij de uitslagen bekend gemaakt worden. Dit-

maal is vanwege corona een filmpje op internet ge-

zet.  Als locatie is gekozen voor de foyer in De 

Schalm tijdens het koffie-uurtje. De directeur van 

Rabobank Hart van Brabant Remco Kuipéri heeft 

bewust voor ons gekozen, omdat hij onder de indruk 

is van ons werk. Er zijn voor bijna 400 clubs en ver-

enigingen ruim 6000 stemmen uitgebracht. Voor ons 

in het totaal 214 stemmen, minder dan vorig jaar 

toen waren het er 428. Desondanks hebben we een 

fraai resultaat geboekt: Er wordt een bedrag van 

€ 2271,76 aan ons uitgekeerd. Dit bedrag is in een 

filmpje op 12 november bekend gemaakt door Erben 

Wennemars. 

We zullen nu als bestuur gaan bekijken hoe we dit 

bedrag voor de professionalisering van de publiciteit 

kunnen inzetten. 

Leden, nogmaals bedankt voor jullie inzet. 

 

CONTRIBUTIE 2022 

In de op 24 september 2021 gehouden Algemene 

Ledenvergadering is besloten om de contributie voor 

het verenigingsjaar 2022 vast te stellen op € 21,-- 

per lid en € 11,50 voor gastleden.  Vanwege het 

vervallen van allerlei activiteiten door Covid-19 in 

2021 is in november 2021 in de bestuursvergade-

ring besloten een eenmalige korting op de contribu-

tie 2022 te verlenen van € 1,--, waardoor de te 

betalen contributie 2022 € 20,-- (gastleden 

€ 11,50) bedraagt. 

Vanaf 2011 tot en met 2022 bedraagt de contributie 

hiermee ongewijzigd € 20,--. Rekening houdend met 

de algemene prijsstijgingen van de afgelopen 10 

jaar en de verhoging van de afdracht aan KBO-

Brabant per lid zou de jaarcontributie onder normale 

omstandigheden € 25,-- bedragen. Afhankelijk van 

de ontwikkelingen in de toekomst dient derhalve 

rekening te worden gehouden met een mogelijke 

stijging van de contributie voor 2023 en volgende 

jaren.  
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Handmatige betaling 

Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet ge-

machtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij 

verzocht zelf € 20,-- (dan wel € 11,50 voor gastle-

den) vóór 15 januari 2021 over te maken op re-

kening NL35 RABO 0106 8465 74 ten name van 

KBO Berkel-Enschot met vermelding van het lid-

nummer en Contributie 2022. Als een lid per die 

datum niet betaald heeft zal een betalingsverzoek 

worden gezonden ad € 21,- (dan wel € 12,50 voor 

gastleden), inclusief een opslag van € 1,-- voor ad-

ministratiekosten. 

Wilt u ons alsnog machtigen voor incasso? Laat dit 

dan vóór 1 januari 2022 weten aan de penning-

meester Jack van den Brand, telefoon 013-

533 56 43 / 06-4171 3533 of per email: 

penningmeester@kboberkelenschot.nl  

 

VERSLAG VELDTOERTOCHT 

Voor de veldtoertocht van 11 november hadden zich 

12 personen aangemeld. Op de bewuste dag kwam 

er echter nog een afzegging vanwege een kniebles-

sure. Zodoende bleven er nog elf mannen over, die 

op d’n Elfde van d’n Elfde bij De Statie in Alphen van 

start gingen voor een veldtoertocht in de omgeving 

van die plaats. Drie keer 11. Het zou dus zomaar 

een zotte en dolle boel kunnen worden op de dag 

van het begin van het Carnavalsseizoen. Maar de 

deelnemers zijn bijna allemaal 70-plussers, die goed 

weten dat je tijdens de tocht geen gekke dingen 

moet doen, ook niet als er sprake is van enig carna-

valsgekriebel in het bloed. De vaart zit er meteen 

goed in en dat blijft, onder aanvoering van de oud-

ste deelnemer van de groep (77 jaar), de hele dag 

zo. De route gaat door de Hoevens, komt door het 

Ooievaarsnest, loopt langs Nieuwkerk en doorkruist 

de Regte Heide. Nu eens zijn er brede zandpaden, 

dan zandpaadjes en dan nog weer kleinere wegge-

tjes. Soms liggen er zoveel bladeren, dat de onder-

grond niet zichtbaar is, maar je vertrouwt erop dat 

er te fietsen valt. 

We zitten trouwens niet steeds op de fiets. Op drie 

plekken staan we even stil. Dat is bij het Pestkerk-

hof aan de Boslust. Dit kerkhof dateert van begin 

17e eeuw en heeft alles te maken met de pest, die 

toen in Alphen huis hield. We pauzeren en kijken 

rond op het schijnvliegveld De Kiek, dat de Duitsers 

in de oorlog aanlegden vlak bij de Oude Tilburgse 

Baan. En dan is er nog het veldkapelletje aan de 

Chaamseweg. Dit werd in 1947 opgericht door de 

KAJ van Alphen en toegewijd aan Maria met als in-

tentie: een veilige terugkeer van de Alphense jon-

gemannen die als militair naar Indonesië gezonden 

werden.   

 

Terug bij De Statie is er tijd voor de lunch met uit-

smijters en kroketten. Er hangt een goede stemming 

en iedereen stelt zich in op deel 2 van de tocht, dat, 

zoals aangekondigd, meer van onze techniek zal 

vragen, dan het ochtendgedeelte. 

Om 13.30 uur gaan we weer op pad. We fietsen 

door wijken met veel bungalows naar het natuurge-

bied ’t Zand. Er volgen vele smalle en kronkelige 

paadjes. Het is voortdurend opletten geblazen. Er 

zijn ook kleine steile heuveltjes, die je soms net wel 

en soms net niet haalt, bijv. vanwege het mulle 

zand of omdat een voorganger zich vast gereden 

heeft. Dan volgt een –veelal zachte - landing. Maar 

dat is eigen aan deze tak van sport. Maar zo’n steil 

bultje in één keer nemen, dat geeft al bij al toch een 

gevoel van voldoening. Dat is: kicken!!. De grootste 

uitdaging doet zich voor bij de zogenaamde beren-

kuil. Enkele waaghalzen laten zich niet kennen en 

nemen dit obstakel enkele keren. De rest kijkt  toe 

en vraagt zich af: zal ik het ook proberen of is het 

toch het verstandigste dit waagstuk maar te mijden. 

mailto:penningmeester@kboberkelenschot.nl
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Tegen 15.30 uur zit de tweede lus van 25 kilometer 

erop. We keren terug naar De Statie. Onderweg zien 

we nog een bord met de tekst: De Begaaiers. Daar 

wonen beslist liefhebbers van Carnaval. Wij laten 

ons het bier goed smaken en zwaaien Gerrit en de 

beide Jannen uitgebreid lof toe voor de door hen 

uitgezette fraaie routes. We zien uit naar het par-

cours in maart 2022. 

John van Horen 

 

AFSCHEID TOER MEE 

In 2008 heeft de project-

groep ‘Straatkinderen 

Cochabamba’ zich aange-

sloten bij de fietstocht 

Toer Mee die al vele jaren 

door de M.O.V. groep 

Moergestel werd gehou-

den ten gunste van het 

project van pater Theo 

Raaijmakers in Cocha-

bamba (Bolivia). De pro-

jectgroep zette fietstochten op vanuit Berkel-

Enschot die ‘ergens’ aansloten bij de fietstocht van-

uit Moergestel. Daarnaast werden sponsors gewor-

ven, door met name Gerry Oomen, om de opbrengst 

voor pater Raaijmakers extra te verhogen; een pres-

tatie van formaat. 

In 2021 werd door Moergestel besloten dat dit jaar 

de laatste en 40e fietstocht zou worden gehouden. 

De hoge leeftijd van de werkgroepleden was de aan-

leiding om te stoppen. Ook bij KBO Berkel-Enschot 

is de hoge leeftijd (respectabele tachtigers!) van een 

aantal leden van de projectgroep mede aanleiding 

om tegelijkertijd met Moergestel te stoppen. Niet-

temin zal de werkgroep Solidariteit van KBO Berkel-

Enschot zich met nieuwe leden blijven inzetten voor 

de groepen wereldburgers die niet in onze (vanzelf-

sprekende) welvaart leven. 

In onderstaande brief uit Theo Raaijmakers zijn 

dankbaarheid voor zoveel jaren Toer Mee. 

 

BEDANKJE THEO RAAIJMAKERS 

Beste mensen van Berkel-Enschot en omstreken,  

Eindelijk komt er dan een berichtje van mij en dat 

terwijl de Toermee alweer een hele tijd achter de 

rug is!! Ik richt mijn berichtje aan alle mensen, die 

veertig jaar (of een gedeelte daarvan) de Toermee 

hebben georganiseerd en nog veel meer mensen, 

die hebben meegefietst en natuurlijk  alle vrijwil-

ligers en vrijwilligsters, die zich zó veel jaren lang 

hebben ingezet om de Toermee tot een succes te 

maken! Ik zei eerder al - in een opname vóór de 

laatste Toermee-, dat we eigenlijk zouden moeten 

weten hoeveel mensen er in al die jaren hebben 

meegedaan, hoeveel vrijwilligers en vrijwilligsters 

zich hebben ingezet, hoeveel geld er bijeen is ge-

bracht in al die jaren, wie er allemaal in de M.O.V.-

groep hebben gezeten en hoeveel jaren, wie er de 

meeste jaren heeft meegefietst, wie er later in Ber-

kel-Enschot hebben besloten om zich aan te sluiten 

bij de Toermee en hoeveel jaren die groep heeft 

meegedaan, etcetera! Misschien komt het er nog 

eens een keer van...?? De geschiedenis van de 

Toermee, wie weet...  

Ik weet in elk geval wél, dat het alles bijeen heel 

veel mensen zijn geweest, die er hun vrije tijd aan 

hebben opgeofferd!! Ik denk niet, dat er een jaar is 

geweest dat het géén mooie route was! Elke keer 

weer riepen de deelnemers erover, dat het zo'n 

prachtige route was en elk jaar kwamen ze weer 

met iets anders! Ook werd er steeds gezocht naar 

nieuwe plekken, waar de posten konden staan. Heel 

wat mensen hebben een groot stuk van hun erf of 

hun tuin afgestaan om daar soep te kunnen uitdelen 

of appels of om even te kunnen gaan zitten om wat 

bij te praten met bekenden, die je elke keer wel 

weer tegenkwam!! Soms mensen, die je misschien 

jaren niet gezien had!! Het enige wat we niet kon-

den regelen was het weer!! We hebben wel enkele 

keren regen gehad, maar ook vaak goed weer!! 
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Helaas was het dit jaar niet al te best met het weer 

en daarom was het misschien ook niet zo druk. Maar 

alles bij elkaar, in die veertig jaar, is het een groot 

succes geweest, net zoals andere activiteiten van de 

M.O.V.-groep. Ook die andere activiteiten waren 

mooi, zeker ook in de jaren dat er veel deelnemers 

waren aan het driekoningen zingen, maar het klap-

stuk was toch elk jaar weer de Toermee!! 

Ik zal niet proberen om iedereen op te noemen, die 

ik graag zou willen bedanken, want dan ga ik zeker 

mensen vergeten en dat wil ik zeker niet. Wél wil ik 

even apart de M.O.V.-groep noemen en de mensen 

uit Berkel-Enschot, die meehielpen aan de organisa-

tie. 

Ik bedank iedereen die zich, op wát voor manier dan 

ook, heeft ingezet om met de Toermee te starten en 

er elk jaar weer mee door te gaan!! Daar zijn inder-

daad geen woorden voor!! Het is fantastisch hoe 

dorpen zoals Moergestel en Berkel-Enschot dit elke 

keer weer hebben kunnen klaarspelen! 

Het is maar een klein woordje, "bedankt", maar het 

betekent heel veel en het is het woordje dat ik tegen 

iedereen wil zeggen!! Hartelijk dank aan iedereen!! 

De Toermee van dit jaar had niet het geluk van goed 

weer, maar evengoed is er nog een heel mooi be-

drag bij elkaar gebracht en ook daarvoor wil ik jullie 

allemaal heel hartelijk bedanken!! 

En nu? Ja, ik wacht nog steeds met smart op een 

godswonder, een behoorlijk groot wonder...  

Uw gebeden en kaarsjes en kaarsen zijn altijd wel-

kom!! Zo ook zullen wij steeds heel blij zijn met 

giften, die u eventueel nog wilt doneren voor de 

jongeren en kinderen in Cochabamba. We zullen 

blijven zorgen dat het daar een goede bestemming 

krijgt!! De mensen daar hebben die steun van jullie 

allen nog hard nodig!! Bij voorbaat dank!! 

Beste mensen, nogmaals heel veel dank aan ieder-

een!! Samen hebben we heel wat jonge mensen 

kunnen bereiken en hebben we wat kunnen beteke-

nen voor hen!! Ik hoop dat we daar in de toekomst 

nog wat mee door kunnen gaan!! Dank voor 40 jaar 

Toermee en ik hoop, dat we in de toekomst contact 

zullen houden!! 

Met de hartelijke groeten en de allerbeste wensen!! 

Theo Raaijmakers 

 

VOORJAARSCURSUSSEN 

(1) ONTSTAAN VAN DE STAAT ISRAEL EN 

DE PALESTIJNSE KWESTIE 

Het Midden-Oosten vormt de schakel tussen Europa, 

Azië en Afrika. Het gebied is in de afgelopen 150 

jaar economisch en strategisch belangrijk gebleken, 

mede vanwege de aanwezigheid van het Suezkanaal 

en een enorme olievoorraad. Dit maakte dat de gro-

te mogendheden er altijd invloed probeerden uit te 

oefenen. 

De twee lezingen gaan over het ontstaan van de 

staat Israël in het Midden-Oosten en het ontstaan 

van de Palestijnse kwestie. We bekijken daarbij 

eerst hoe het met het Joodse volk is gegaan sinds 

de periode van de klassieke oudheid tot de Eerste 

Wereldoorlog (1914-1918). 

De wortels van het ontstaan van de staat Israël in 

1948 vinden we in de Eerste Wereldoorlog zelf. Na 

de periode van de Britse bezetting van Palestina 

daarna en het gruwelijke lot van het Joodse volk in 

de periode 1933-1945, ontwierpen de Verenigde 

Naties een plan waarin de Joden een eigen staat 

kregen. Ook de in Palestina wonende Arabieren (Pa-

lestijnen) zouden een eigen staat krijgen. In 1948 

werd de staat Israël uitgeroepen, wat onmiddellijk 

leidde tot een oorlog met Arabische buurlanden en 

het ontstaan van het probleem van de Palestijnse 

vluchtelingen. Ook in 1956, 1967 en 1973 werden er 

oorlogen gevoerd.  

In twee lezingen wordt uitgelegd hoe de staat Israël 

is ontstaan en wat daarbij de rol van de grote mo-

gendheden was. Ook de positie van de Palestijnen 

komt aan de orde. Ten slotte wordt de vraag beant-

woord hoe het komt dat Israël zich tot op heden 

heeft weten te handhaven in het Midden-Oosten en 

welke belangen het heeft bij de gebieden die het in 

1967 veroverde. 

Docent: Gerard Olthof 

Waar: Muziekhuis naast Boerderij Denissen 

Wanneer: woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur 

Data: 9 en 16 februari 

Kosten: voor leden KBO B-E: € 12,50 (koffie of 

 thee inbegrepen) 
)
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(2) ANDERS KIJKEN NAAR KUNST 

Inspiratie door het werk van een ander 

 

Het wordt weer een bont gezelschap, de kunste-

naars die John Lommen geselecteerd heeft voor 

deze twee bijeenkomsten. 

Voorbeelden: 

- een Franse kunstenaar, geboren in de 19e 

eeuw, die pas op latere leeftijd zijn dromerige 

schilderijen ging schilderen in stralende kleu-

ren;  

- een Nederlandse fotografe die recent een bij-

zondere fotoserie maakte van mensen die lijden 

aan slapeloosheid; 

- een Oostenrijks/Israëlisch stel dat realistische 

schilderijen maakt die bijzonder gaan spreken 

wanneer je ook de teksten onder hun werken 

leest; 

- een Amerikaanse kunstenares die poppen 

maakt naar aanleiding van iconische kunstwer-

ken.  

Laat je verrassen door de gevarieerde keuze van 

kunstenaars, waarvan er een aantal opvallen door 

het gebruik van knallende kleuren. 

Docent: John Lommen 

Waar: Muziekhuis naast Boerderij Denissen  

Wanneer:  maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur 

Data: 7 en 21 maart  

Kosten: voor leden van KBO B-E: € 12,50 (koffie 

 of thee inbegrepen) 
)

 

(3) HET CONCERTO 

 

Het concerto is een benaming voor een bepaalde 

vorm van compositie waarbij verschillende groepen 

met elkaar concerteren. 

De benaming werd voor het eerst gebruikt door L. 

Viadana in 1602 in zijn “Concerti Ecclesiastici”, mo-

tetten voor stemmen en orgel. 

Als schepper van het instrumentaal concerto da ca-

mera moet Torelli worden genoemd. De door hem 

gebruikte combinatie van twee violen en bas werd 

overgenomen door componisten als Vivaldi, Gemini-

ani en Corelli. 

Händel en Bach droegen bij aan de verdere ontwik-

keling van het genre. 

Mozart en Beethoven lieten het concerto uitgroeien 

tot een vorm waarin de solist én het orkest een 

even belangrijke rol opeisen wat tot ongeëvenaarde 

composities heeft geleid. 

De romantici en ook de moderne componisten bor-

duurden voort op de inzichten van Mozart en Beet-

hoven en ook zij schiepen onvergankelijke meester-

werken. 

Tijdens de cursus maak je een reis door de tijd heen 

van bekende en ook onbekende concerti voor één 

maar ook meerdere instrumenten met orkest. 

Die reis is boeiend omdat het concerto bij uitstek de 

instrumentale vorm is om een verhaal te vertellen. 

Ik hoop jullie op deze reis langs prachtige muzikale 

landschappen weer aan te treffen. 

Docent: André van Baest 

Waar: Muziekhuis naast Boerderij Denissen 

Wanneer: donderdag van 10.00 – 12.00 uur 

Data: 24, 31 maart en 7 april 

Kosten: voor leden KBO B-E: € 20,- (koffie of 

  thee inbegrepen) 
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(4) ER IS MEER....... 

Een interactieve vervolgcursus over  Er is meer… 

en over meerdimensionaal bestaan. 

Het gaat daarbij om het uitdiepen en verbreden 

van het kader en van de onderwerpen uit de basis-

cursus, het bespreekbaar maken van persoonlijke 

ervaringen van deelnemers hierin en het toevoegen 

van onderwerpen waarvoor in de basiscursus nog 

geen plaats was.  

In overleg met de deelnemers valt daarbij te 

denken aan een keuze uit verhalen, teksten, beelden 

en persoonlijke uitwisseling rond 

• De rol en missie van elk mens in deze tijd van 

transitie en transformatie. 

• Ieders plaats en taak in de Mayakalender. 

• Medisch onverklaarbare genezingen, visies op 

zelfgenezend vermogen. 

• Bijna-Dood-Ervaringen en orgaandonatie.    

• Paranormale verschijnselen, wonderen, raadsels 

in de wetenschap, e.d. 

• Mystieke kanten van spiritualiteit.  

• Synchroniciteiten en synchronisch leven. 

• Zeer oude geschiedenis en verdwenen oude 

hoogstaande beschavingen. 

Bij dit alles een verdere uitdieping van een eigen-

tijds verbindend verklaringsmodel, waarin al deze 

verschijnselen kunnen samenkomen en hun plaats 

kunnen hebben. 

Docent: Gerard van de Kam (06-83118100;  

 email: wr8177@kpnmail.nl) 

Waar: Muziekhuis naast Boerderij Denissen 

Wanneer:  woensdagmorgen van 10.00 -12.15 uur 

Data: 23 februari, 9 en 23 maart en 6 april 

Kosten: voor leden KBO B-E: € 25,- (koffie of 

 thee inbegrepen) 

Deelnemers: maximaal 12, vanwege het interac-

tieve karakter van de cursus 

(5) BLOEMSCHIKKEN 

Met veel plezier geeft Jos Kouwenberg sinds enkele 

jaren aan onze KBO leden workshops in bloemschik-

ken. Het is voor de deelnemers steeds weer een 

uitdaging om het opgegeven thema technisch en 

goed, maar ook zo mooi mogelijk uit te voeren. 

Het thema kan zijn: voorjaar, herfst en winter. Het 

voorwerp kan een versiering krijgen met glas, hout 

of staal. Kortom alles wat met moderne bloemsier-

kunst te maken heeft komt aan de orde. 

Ook mannen zijn vanzelfsprekend welkom!  

Voor elk thema zorgt Jos voor materiaal ter waarde 

van ongeveer € 12,50. 

Bij voldoende deelnemers zal er naast de ochtend 

ook ’s middags een workshop plaats vinden. 

Docent: Jos Kouwenberg 

Waar:  Ons Koningsoord, creatieve ruimte 

Wanneer:  

 A. donderdagmorgen van 10.00- 12.00 uur  

B. donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur 

Data:  24 februari, 24 maart en 28 april 

Kosten:  voor leden KBO B-E: € 17,50 

  (excl. materiaalkosten) 

Deelnemers: maximaal 8 personen per dagdeel 
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(6) SAMEN MUZIEK MAKEN 

Komt u dit bekend 

voor: 

“Ik heb totaal geen 

gevoel voor ritme.” 

“Ik ben te oud om nog 

iets nieuws te leren.” 

 “Ik wil niet degene 

zijn die de hele groep 

ophoudt.” 

 

Deze en veel andere gedachten hoort men vaak als 

een nieuwe groep start met SAMEN MUZIEK MAKEN. 

Toch, na slechts één middag cursus Djembé hoort 

men al andere geluiden:  

“Ik ben moe maar heb een voldaan gevoel.” 

“Het was even wennen, maar nu kijk ik al uit naar 

de volgende les.” 

Na een serie van vijf bijeenkomsten geven de deel-

nemers aan dat ze ver gekomen zijn met musiceren, 

dat het erg leuk is en van de bijeenkomsten genoten 

hebben. Er zijn cursisten die om een nieuwe reeks 

lessen gevraagd hebben. Die komt er nu aan.  

Evenals voorgaande jaren nodigt Cees Oerlemans u 

uit om samen muziek te maken op authentieke Afri-

kaanse trommels. Stap voor stap leert hij de deel-

nemers de geheimen van de oorspronkelijke ritmes 

en vertelt Cees over de Afrikaanse cultuur.  

Muzikale ervaring is niet vereist, noten lezen is niet 

nodig. Iedereen kan meedoen, ook zij die al eerder 

les kregen. Plezier beleven aan het samenspelen 

staat voorop.  

Docent: Cees Oerlemans 

Waar: Muziekhuis naast Boerderij Denissen 

Wanneer:  donderdag van 10.00 – 12.00 uur   

Data: 10 en 17 februari en 3, 10 en 17 maart 

Kosten: voor leden KBO B-E: € 30,- (koffie of 

 thee inbegrepen) 

Deelnemers: maximaal 15 

 

(7) FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS EN 

LICHT-GEVORDERDEN 

Hebt u een fotocamera 

met vele mogelijkheden, 

maar fotografeert u toch 

meestal op de automati-

sche stand? Of bent u juist 

van plan een nieuwe ca-

mera aan te schaffen?  Of wilt u gewoon wat meer 

weten over fotografie of uw kennis weer eens opfris-

sen? Dan is dit voor u de ideale cursus. 

Enkele leden van FotoBE, de fotoclub van Berkel-

Enschot, verzorgen een fotocursus op vijf middagen. 

De fotoclub brengt gebruiksvriendelijke spiegelre-

flex-camera’s mee, die u tijdens de cursus mag ge-

bruiken. Natuurlijk mag u ook uw eigen camera 

meenemen. 

Tijdens de cursus komen o.a. aan de orde: stand-

punt en gezichtsbedrog, compositie, omgaan met 

verschillende sluitertijden, scherpte-diepte in de 

foto, macrofotografie en portretfotografie en het 

gebruik van ISO, witbalans en belichtingscorrectie. 

Ook het aflezen van gegevens van gemaakte foto’s 

(histogram) komt aan de orde. Dat lijkt misschien 

wat veel, maar we hebben 5 hele middagen. Natuur-

lijk proberen we ook uw vragen te beantwoorden. 

Het zal ons niet altijd lukken om details over uw 

eigen camera te vertellen. 

We verzorgen telkens een presentatie met uitleg en  

voorbeelden, maar de deelnemers gaan ook zelf 

fotograferen in de omgeving. Daarna gaan we sa-

men een aantal gemaakte foto’s bespreken. 

Het is belangrijk dat u het geleerde na iedere les 

thuis gaat oefenen. Daarom zit er telkens 2 weken 

tussen de lessen. Fotograferen leer je vooral door 

het te doen! Wilt u graag wat meer informatie, neem 

dan contact op met Jan van Esch tel. 013-5331518. 

Docenten: Jan van Esch en enkele leden fotoclub 

Waar: Basisschool Berkeloo (Hazelaarlaan 32-

34): in en rond het gebouw 

Wanneer: woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur 

Data: 23 maart, 6 en 20 april en 4 mei 

De vijfde les is een soort terugkomles. De 

datum bepalen wij samen. 

Kosten: voor leden KBO B-E: € 45,- (koffie of 

 thee inbegrepen) 

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

Al eerder aangemeld? Meld u dan toch opnieuw aan.  
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(8) SCHAKEN 

 

In aansluiting op de eerder georganiseerde schaak-

cursussen (vóór corona) wordt aan de leden van de 

KBO de gelegenheid geboden om in het voorjaar 

2022 (door ervaren leden van Schaakvereniging De 

Oude Toren gegeven) schaaklessen te volgen. Deze 

lessen bestaan uit een mix van leren, oefeningen 

maken en spelen, aangepast aan de speelsterkte 

van de deelnemers, beginners of gevorderden. 

Doel: op gezellige wijze geestelijk fit blijven.  

Docenten:  Frans Deckers en Wil Severijns 

Waar:  Hotel De Druiventros 

Wanneer:  dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 

Data: 8, 15 en 22 februari, 1 en 15 maart 

Kosten: voor leden KBO B-E: € 40,- 

De voorkeur gaat uit naar 4 t/m 8 deelnemers. 

(9) COMPUTERHULP 

Het gebruik van mobiele tele-

foon, laptop, of tablet is voor 

velen onder ons al heel normaal 

geworden. Maar dat wil niet 

zeggen dat er soms geen vragen 

of onduidelijkheden zijn of dat 

er toch weer nieuwe ontwikke-

lingen zijn die wat uitleg behoeven. Daarom hebben 

de vroegere computerdocenten een hulpdienst op-

gezet waar u terecht kunt met al uw vragen over de 

moderne apparatuur. Die is te verdelen in drie on-

derdelen: 

Individuele begeleiding bij het gebruik van uw 

mobiele telefoon, laptop of tablet. 

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het leren omgaan 

met bijv. uw iPhone/iPad omdat de hele samenle-

ving steeds meer digitale vaardigheden vraagt? Wilt 

u DigiD installeren en gebruiken? Wilt U ook een 

berichtenbox?  Heeft u de coronacheck-app al? 

Hoort u van anderen wat ze er allemaal mee kunnen 

maar is uw iPad/iPhone nog steeds een raadsel voor 

u en is het in uw ogen allemaal even onoverzichte-

lijk?   

Het gebruik wordt een stuk gemakkelijker als u sa-

men met de docent (in uw eigen huis) kunt oefenen 

op een moment dat het u beiden uitkomt en zo lang 

of kort als u wilt. U kunt een van onze begeleiders 

bellen om een afspraak te maken. Dit kan een een-

malige maar uiteraard ook een vaker terugkerende 

afspraak zijn. Bij meerdere afspraken zal een (ge-

ringe) urenvergoeding gevraagd worden. 

U kunt bellen naar: 

Pia Clarijs-Dahlhaus (m.n. voor de iPhone en de 

iPad) op 06-16045262  

of naar Trees Corbey op 06-46334106. 

Hulp bij programmatische of meer technische 

problemen.  

Heeft u moeite met installaties van nieuwe pro-

gramma’s, het overzetten van programma’s naar 

een nieuwe computer, of heeft u storingen van de 

computer of programma’s. Ook hiervoor kunt u hulp 

krijgen. Bel vrijblijvend naar onze technisch begelei-

der. In het eerste telefonisch gesprek kunt u uiter-

aard uw probleem aangeven en kan de begeleider al 

een plan van aanpak geven en ook een kostenra-

ming opmaken. Meestal zal een eerste ge-

sprek/afspraak bij u thuis of bij de begeleider de 

eerste stap zijn. 

U kunt bellen naar Marco Rutters op 06-20530133. 

Inloopmiddag. 

De inloopmiddag ook wel genoemd het internetcafé 

in de Stulp van Torentjeshoef is weer hervat. 

U weet wel: elke dinsdagmiddag kunt u binnenlopen 

voor een antwoord op uw (kleine) vragen over mo-

biele telefoon, laptop en tablet. Helemaal zoals u 

gewend was gaat het niet meer. U wordt verzocht 

eerst een afspraak te maken zodat u niet behoeft te 

wachten. 

Bel even met Trees Corbey 06-46334106. Dat kan 

zelfs nog op dinsdagmiddag. 
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BERICHTEN VAN DERDEN 

Hierna volgen ’n aantal berichten van derden. 

 

STICHTING EXPO 

Ook in het nieuwe 

jaar presenteert 

Stichting EXPO 

weer mooie con-

certen. En nu 

maar hopen dat 

corona geen roet in het eten strooit. In verband 

daarmee zou het kunnen zijn dat het avondconcert 

van zaterdag 29 januari verschoven wordt naar de 

middag. In de Schakel zal dat tijdig worden aange-

kondigd. Stichting EXPO biedt ook de mogelijkheid 

om op de dag van de voorstelling kaarten aan de 

zaal te kopen. KBO-leden krijgen dan een euro kor-

ting. 

(1) GIARDINO MUSICALE 

 

Klavecimbelklanken in de kerkzaal? Dat gaat gebeu-

ren bij het concert dat het internationaal bekende 

baroktrio Giardino Musicale gaat geven in de voor-

malige abdij Koningsoord. Al vanaf de Middeleeuwen 

kende Nederland een rijke muzikale traditie, zowel 

in adellijke kringen als in meer volkse sfeer. In "O 

Nederland" laat dit baroktrio u kennis maken met 

verschillende vrijwel onbekende Nederlandse com-

ponisten uit de barokperiode. Want buiten Sweelinck  

prijken er geen bekende namen op het programma. 

Het concert wordt uitgevoerd met authentieke ba-

rokinstrumenten. De leden geven mondelinge toe-

lichting met achtergrondverhalen en theaterelemen-

ten. Deze mix van deskundigheid en speelsheid zal 

iedere bezoeker bekoren. Een zeer bijzonder concert 

dus. 

Giardino Musicale bestaat uit: 

Eva Harmuthova blokfluit, barokhobo 

Elske Tinbergen  cello, violoncello piccolo 

Jerôme Brodin  klavecimbel 

Datum:  zondag 23 januari 2022 

Locatie: De Schalm Berkel-Enschot 

Tijd:  11.30 uur 

Entree: € 10.00 (indien toegestaan:  koffie of 

 thee in de pauze) 

(2) DUO ANIMATO 

 

Van heinde en ver oftewel: van dichtbij en veraf. 

Dat is op Duo Animato volop van toepassing. Want 

concertpianiste Angèle van Haaren woont in ons 

eigen Berkel-Enschot en fluitist Jean Marc Cacchia  

in een dorpje in de Provence, meer dan duizend 

kilometer verderop. De ervaring leert dat  instru-

menten als piano en dwarsfluit in de kerkzaal prima 

tot klinken komen. Het programma is bovendien 

uiterst aanlokkelijk. Louter bekende klassieke com-

ponisten staan op het programma: Mozart, Schu-

bert, Donizetti, Saint Saens bijvoorbeeld. Dus kom 

luisteren naar dit ervaren duo dat bovendien een 

belangrijk deel van het honorarium schenkt aan Villa 

Pardoes. 

Datum:  zaterdag 29 januari 2022 

Locatie:  De Schalm Berkel-Enschot 

Tijd:  20.00 uur 

Entree:  € 10,00 (indien toegestaan: koffie of 

 thee in de pauze) 

Kaarten bestellen via onskoningsoordcultureel.nl 
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BOOSTERVACCINATIE MET ANWB 

AUTOMAATJE 

Heb je een oproep gekregen voor 

de boostervaccinatie, maar kun je 

niet zelf naar de vaccinatielocatie 

komen? ANWB AutoMaatje helpt! 

Sinds 19 november 2021 worden mensen van 60 

jaar en ouder (van oud naar jong) uitgenodigd om 

de extra prik te halen. Het doel is om zoveel moge-

lijk mensen van 60 jaar en ouder voor het einde van 

het jaar een booster aan te bieden. ANWB Auto-

Maatje helpt daarbij door mensen die minder mobiel 

zijn naar hun bestemming te brengen. Tegen een 

kilometervergoeding van 30 cent worden mensen 

door een chauffeur uit de buurt naar de plek van 

bestemming gebracht en weer terug naar huis uiter-

aard. Dit is ook mogelijk voor andere bestemmingen 

dan een vaccinatie locatie. Tijdens de rit wordt reke-

ning gehouden met de maatregelen van het RIVM. 

Dat betekent dat er een mondkapje gedragen wordt 

en dat de auto geventileerd en ontsmet wordt.   

Heb je vervoer nodig, bel dan minimaal 2 werkda-

gen van tevoren tussen 9.00 en 12.00 uur naar 

ANWB AutoMaatje Tilburg, telefoonnummer: 013-

7620640. 

 

GGOUD: DE RESULTATEN VAN DE 

ENQUÊTE 

In juni 2021 hebben 

alle 65-plussers van 

Berkel-Enschot een 

brief van de Gemeente 

Tilburg ontvangen, in 

nauwe samenspraak met het Platform Welzijn. Hier-

in werd de aangeschreven oudere uitgedaagd een 

vragenlijst in te vullen over wonen, voorzieningen, 

bereikbaarheid, geheugenproblemen en ontmoeten. 

In totaal hebben maar liefst 476 mensen gereageerd 
en hebben wij met uw response een heel represen-
tatief beeld kunnen vormen van hoe 65-plussers het 
wonen en welzijn in Berkel-Enschot ervaren. De 
uitkomsten van het onderzoek vindt u op: 

https://dorpsraadberkelenschot.nl/nieuws/ou
deren-berkel-enschot-gaan-voor-ggoud 

 

Vervolg 

In 2022 gaan we samen met de Gemeente Tilburg, 

de Dorpsraad, Platform Welzijn Berkel-Enschot en 

een aantal betrokken dorpsgenoten hier verder mee 

aan de slag. Wilt u ook één van deze betrokken 

dorpsgenoten zijn? Neem dan contact op met Plat-

form Welzijn Berkel-Enschot: 

platformwelzijnbe@gmail.com  

Ter verduidelijking 

Ggoud staat voor Gezond en gelukkig oud. De naam 

duidt op een programma dat de Gemeente Tilburg is 

gestart om in nauwe samenwerking met de plaatse-

lijke verenigingen te onderzoeken wat de 65-plusser 

belangrijk vindt om letterlijk gezond en gelukkig oud 

te worden. Hoe ervaart u uw woongenot in Berkel-

Enschot, zijn er voldoende ontmoetingsmogelijkhe-

den, zijn de voorzieningen goed bereikbaar, voelt u 

zich veilig in ons mooie dorp. Vragen waar u als 

inwoner verzocht werd vanuit uw eigen gevoelen en 

ervaring antwoord op te geven. De Gemeente Til-

burg en de deelnemers in het Platform Welzijn Ber-

kel-Enschot hebben zich in gezamenlijkheid uitgesp-

roken “werk” te maken van de antwoorden. Uw be-

lang en dat van alle ouderen wil men dienen, dusda-

nig dat bijvoorbeeld het zo lang mogelijk in Berkel-

Enschot blijven wonen meer vanzelfsprekend wordt. 

Dat er voldoende (geschikte) woningen voor oude-

ren beschikbaar zijn/komen, dat de mobiliteit en 

veiligheid meer gegarandeerd zijn, dat ontmoetin-

gen in adequate voorzieningen meer vanzelfspre-

kend zijn. Doel: GEZOND EN GELUKKIG OUD WOR-

DEN IN BERKEL-ENSCHOT. Meer informatie vindt u 

op: 

www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/gezond-en-

gelukkig-oud-in-tilburg  

Platform Welzijn Berkel-Enschot is een samenwer-

kingsverband van diverse organisaties en vrijwil-

ligers die actief zijn voor de ouderen in Berkel-

Enschot. Denk hierbij aan o.a. De Dorpsraad, KBO, 

SWO, Loket B-E, De Zonnebloem, De Schalm, Biblio-

theek, Koningsoord, Thebe, Thebe extra, De Wever, 

't Heem, Platform 533, Fysio op Maat, Toegang 

Zorg, Parochie en ContourdeTwern. 

 

LOTGENOTENGROEP MANTELZORGERS 

Mensen die ook zorgen voor 

een naaste met dementie, be-

grijpen je vaak met een half 

woord. Zij weten tenslotte 

waarmee je te maken hebt. 

Bovendien kun je elkaar prak-

tische tips en informatie geven. 

Het kan veel steun geven om 

ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. De ene 

keer met een lach de andere keer met een traan. Er 

sluiten ook regelmatig professionals aan die hun 

kennis en ervaring delen en die je helpen met je 

vragen. Of je het prettig vindt om contact te hebben 

https://dorpsraadberkelenschot.nl/nieuws/ouderen-berkel-enschot-gaan-voor-ggoud
https://dorpsraadberkelenschot.nl/nieuws/ouderen-berkel-enschot-gaan-voor-ggoud
mailto:platformwelzijnbe@gmail.com
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/gezond-en-gelukkig-oud-in-tilburg
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/gezond-en-gelukkig-oud-in-tilburg
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met andere mantelzorgers is heel persoonlijk. Veel 

mensen voelen zich erdoor gesteund, maar zo’n 

contact kan ook confronterend zijn. Kom een keer 

ervaren of dit bij je past en of je hier die steun vindt 

die je nodig hebt. Je bent van harte welkom! 

Datum: Dinsdag in even weken 

Tijd: 14.00-15.30 uur 

Locatie: Koningsoord 

 

Meld je aan bij de mantelzorgconsulent Biljana de 

Boer, telefoon: 06-83 69 30 14 of mail: 

biljanadeboer@contourdetwern.nl 

FIJN THUIS GESPREK 

Mensen worden steeds ouder. Hoe mooi is het als 

dat op een gezonde, veilige en gelukkige manier 

in uw eigen woning in uw eigen dorp kan! Maar hoe 

doet u dat en wat heeft u daarvoor nodig? Een op-

geleide vrijwilliger kan u hierover adviseren in een 

Fijn Thuis gesprek en weet bij welke organisaties u 

kunt aankloppen voor hulp. Zij gaan vertrouwelijk 

om met uw gegevens. Het gesprek is geheel vrijblij-

vend en kan u verder helpen met vragen die u heeft 

over bijvoorbeeld: 

• (Thuis)zorg, mantelzorg; 

• Aanpassingen in uw woning; 

• Vervoer; 

• Vrijetijdsbesteding; 

• Administratie / financiën; 

• Vrijwilligerswerk. 

Aarzel niet en maak een afspraak voor een Fijn 

Thuis gesprek via het Loket BE. Zij helpen u graag: 

Op donderdag zijn zij van 10.00-12.00 uur aanwezig 

in Koningsoord (ingang via schuine hellingbaan) of 

mail: loket-be@dorpsraadberkelschot.nl of bel 

06-53 76 89 78. 

 

HELP EEN DORPSGENOOT 

Wil jij graag iets voor een ander doen en heb je daar 

1 tot 3 uur per (2) weken tijd voor? Dit hoeft niet 

“levenslang” maar kan ook voor een korte periode 

dat jij daar tijd voor hebt. We hebben op dit mo-

ment binnen Berkel-Enschot verschillende hulpvra-

gen van dorpsgenoten voor: 

• een wandeling; 

• (samen) een boodschap doen; 

• een spelletje; 

• een praatje; 

• iets leuks ondernemen. 

Je bent van waardevolle betekenis voor een dorps-

genoot en draagt bij aan ons sociale dorp. 

Wil je hier meer over weten of wil je je hiervoor 

aanmelden? Neem dan contact op met Contour-

deTwern, anitadebont@contourdetwern.nl of 

bel: 06 - 10 93 21 79. 

MAANDPUZZEL 

 

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. bestek 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 
Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 
18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testa-

ment 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 parke-
ren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 
65 gravin van Holland 67 en andere 

69 oosterlengte. 

mailto:biljanadeboer@contourdetwern.nl
mailto:anitadebont@contourdetwern.nl
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OPLOSSING PUZZEL DECEMBER 

 

 

VERSJE 

De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud 

 

maar als je naar buiten gaat merk je dat niet 

 

omdat je haast overal lichtjes ziet 

 

in vrolijke kleuren, zilver en goud 

 

een lantaarntje dat in de vensterbank staat 

 

een lamp met wat linten en groen 

 

een ster voor het raam die je aan kunt doen 

 

het is niet zo donker en koud meer op straat 

 

als je langs al die lichtjes gaat 
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INSCHRIJFFORMULIER CURSUS(SEN) VOORJAAR 2022 

 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. nr.: ………………………………………………………… 

 

Tel. nr. mobiel: …………………………………………………………                                                                                                    

 

E-mailadres: …………………………………………………………         Lidnummer KBO:………………………………………………… 

 

  

Cursus Wanneer 
Cursus(sen) 

aankruisen 

  1 Ontstaan van Israël en ....   woensdagmorgen 9 en 16 februari  

  2 Anders kijken naar kunst maandagmiddag 7 en 21 maart  

 3 Het concerto donderdagmorgen 24 en 31 maart en 7 april  

 4 Er is meer.... woensdagmorgen 23 februari, 9 en 23 maart en 6 april  

 5 Bloemschikken A   donderdagmorgen 24 februari, 24 maart en 28 april  

 5 Bloemschikken B       donderdagmiddag 24 februari, 24 maart en 28 april  

 6 Samen muziek maken donderdagmorgen 10 en 17 febr. en 3, 10 en 17 maart  

 7 Fotografie  woensdagmiddag 23 maart, 6 en 20 april en 4 mei  

 8 Schaken dinsdagmiddag 8, 15 en 22 februari, 1 en 15 maart  

 9 Computerhulp zelf afspraak maken met docenten  

   

 

Datum:……………………………………………………………………………  Handtekening…………………………………………… 

 

Voor deelname aan een of meerdere cursussen kunt u zich, vóór 10 januari 2022, aanmelden met dit for-
mulier bij mevr. Pia Clarijs-Dahlhaus, Verdilaan 5, 5056 BD Berkel-Enschot  

OF digitaal via de website kbo-berkelenschot.nl 

De bijdrage wordt voor het begin van de cursus geïncasseerd. U hoeft dus zelf geen betaling te doen! 

Ongeveer 2 weken voor het begin van de cursus ontvangt u bericht. Gezien de bijzondere omstandigheden is 

dit onder voorbehoud. 

Zie ommezijde 
  

http://www.kboberkelenschot.nl/
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