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CONTRIBUTIE 2022 

In het KBO Nieuws van januari 2022 is bij het artikel 

Contributie 2022 verzuimd aan te geven wanneer de 

automatische incasso van de contributie 2022 zal 

plaatsvinden voor de leden welke een machtiging 

hiervoor hebben afgegeven. Incasso van de contri-

butie 2022 zal plaatsvinden op of omstreeks 29 ja-

nuari 2022. 

 

 
 

ATTENTIE 

Beste KBO-leden, 

Zoals al eerder is aangegeven, hebben wij met pijn 

in het hart een aantal geplande activiteiten vanwege 

het bestaande en dreigende Covid-19 virus moeten 

afgelasten. 

Als compensatie voor het ontbreken van de Kerst-

viering en de Nieuwjaarsreceptie heeft het bestuur 

besloten u een attentie te bezorgen in relatie tot de 

feestdagen. Verschillende suggesties zijn de revue 

gepasseerd en getoetst op de levering en distributie. 

Omdat het om ruim 1650 attenties gaat, waren le-

veranciers uiteindelijk niet in staat deze attenties op 

tijd te leveren, ondanks dat kort na het besluit van 

het afgelasten van de recepties het initiatief is opge-

pakt. 

Daarom is besloten om dit initiatief over de feestda-

gen heen te tillen en u tegelijk met dit KBO Nieuws 

een passende attentie te bezorgen. 

Wij hopen u hiermee toch nog een beetje op te kun-

nen vrolijken en wensen u ondanks alle beperkingen 

een heel gelukkig en gezond 2022 toe. 

Bestuur KBO Berkel-Enschot 

 

 

HULPVRAAG BIJ OUDEREN 

Het Rode Kruis heeft een burger-

hulpnetwerk voor hulp aan mensen 

die onder meer vanwege de corona-

crisis moeilijkheden ondervinden. Als 

u hulp nodig heeft, kunt u bij het 

Rode Kruis om hulp vragen; telefoon 070-4455888.  

Maar u kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden bij 

het Rode Kruis. Zij hebben vanwege de grote hoe-

veelheid hulpvragen grote behoefte aan vrijwilligers. 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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Zij doen nu een beroep op vrijwilligers van maat-

schappelijke organisaties om hen te helpen.  

Ook aan KBO-Brabant, als maatschappelijke organi-

satie, is gevraagd of vrijwilligers zich hiervoor willen 

aanmelden. Het gaat met name om hulp aan kwets-

bare ouderen: om boodschappen te doen, de post 

uit de brievenbus te halen, incidenteel de hond uit te 

laten, te zorgen voor vervoer naar bijvoorbeeld de 

boosterprik-locatie of om een luisterend oor te bie-

den.  

Voelt u zich geroepen om u hiervoor in te zetten, 

kijk dan op onze website kbo-berkelenschot.nl bij 

het artikel “Hulpvraag bij ouderen”. Daar vindt u alle 

informatie hoe het werkt en hoe u zich kunt aan-

melden via KBO-Brabant. 

Van harte aanbevolen! 

 

 

VERHUISD 

Indien u verhuist, wilt u dan uw adreswijziging 

doorgeven aan het secretariaat: J.van Ruysdaellaan 

12, 5056 CD Berkel-Enschot of per mail: 

info@kboberkelenschot.nl  

Ook als uw email adres verandert, horen wij dat 

graag van u via een email aan: 

info@kboberkelenschot.nl 

 

 

HERSTART WERKGROEP SOLIDARITEIT 

In het laatste nummer van KBO Nieuws heeft u kun-

nen lezen dat de M.O.V. (Missie-, Ontwikkelings- en 

Vredes) werkgroep te Moergestel is gestopt na 40 

maal de “Toer Mee” fietstocht te hebben georgani-

seerd. De opbrengst hiervan kwam ten gunste van 

pater Theo Raaijmakers’ project “Straatkinderen 

Cochabamba”. In genoemd KBO Nieuws is een uit-

gebreid dankwoordje van pater Raaijmakers opge-

nomen. 

Sinds 2008 heeft een KBO werkgroep zich bij de 

organisatie van deze fietstocht aangesloten, maar 

net als in de M.O.V. groep hebben ook de meeste 

vrijwilligers van deze werkgroep een respectabele 

leeftijd bereikt en voorgesteld dat hun fakkel wordt 

overgedragen aan een nieuw te bemensen KBO-

solidariteitswerkgroep. Het KBO bestuur werkt van 

harte mee aan dit voorstel.  

Als doel is gesteld dat de nieuwe werkgroep zich zal 

inzetten voor het jaarlijks organiseren van een fiets-

tocht voor jong en oud waarvan de opbrengst ten 

goede zal komen aan de verlichting van de scho-

lingskosten van kansarme jongeren uit armlastige 

gezinnen in een ontwikkelingsland. Hierbij wordt 

gedacht aan de medewerking van een vertrouwde 

bekende die al sinds lange tijd op lokaal niveau be-

trokken is bij de organisatie en uitvoering van basis-

onderwijs activiteiten en/of primaire vakopleidingen. 

Inmiddels zijn er enkele projectmogelijkheden aan-

gedragen die aan bovenstaand bestedingsdoel lijken 

te beantwoorden, o.a. in Suriname, Kenia en Pakis-

tan. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat er 

onder u ideeën leven die ook zeer wel aan boven-

staande doelstelling lijken te voldoen. Graag wordt 

mondeling of schriftelijk nadere informatie ontvan-

gen over uw voorstel. Dat kan via een telefoontje 

voor een afspraak met Ies Risseeuw, 013-5331125 

of via het e-mail adres losris@home.nl (eerste 

letter is l van lodewijk). 

De nieuwe KBO werkgroep “Solidariteit” behoeft 

uiteraard een voorzitter, secretaris en wellicht een 

penningmeester en een aantal leden om met name 

voor de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse 

fietstocht op voldoende menskracht te kunnen reke-

nen. Mocht u zich hiervoor willen inzetten, hetzij als 

lid van de werkgroep of als tijdelijk vrijwilliger tij-

dens de fietstocht, of mocht u eerst wat meer willen 

weten over een manier waarop u het werkgroepdoel 

zou kunnen steunen, laat u dit dan binnenkort voor 

het maken van een afspraak weten aan Ies Ris-

seeuw, telefonisch via 013-5331125 of via het e-

mail adres losris@home.nl. (eerste letter is l van 

lodewijk). 

 

INTERNETCAFÉ 

Wilt u een antwoord op uw vragen over het werken 

met uw PC, laptop, tablet en mobiele telefoon? Maak 

een afspraak via 06-46 33 41 06 (Trees Corbey), 

zodat u op ‘n dinsdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 

uur langs kunt komen in De Stulp in Torentjeshoef, 

zodra dat weer mogelijk is. 

 

 

mailto:info@kboberkelenschot.nl
mailto:losris@home.nl
mailto:losris@home.nl
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HERDENKING OVERLEDEN LEDEN 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 sep-

tember 2021 is gesproken over de H. Missen die 

maandelijks, afwisselend in beide kerken, werden 

opgedragen aan de overleden leden van die maand. 

Een van de agendapunten was de vraag of we dit in 

de toekomst willen continueren. Hierover is ge-

stemd. Na stemming bleek de meerderheid voor 

afschaffing. Er zijn ook nog suggesties gedaan voor 

andere manieren van herdenken. Gezien de geringe 

opkomst bij de vergadering is afgesproken dat het 

bestuur zich nogmaals zou buigen over de vraag tot 

afschaffing. 

In de bestuursvergadering dd. 18 november 2021 is 

besloten dat we gaan stoppen met deze H. Missen. 

Immers bij KBO Berkel-Enschot zijn leden uit alle 

gezindten welkom.  

De herdenking zal, op gepaste manier, plaatsvinden 

voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering. Ook zal een condoleancekaart naar de 

nabestaanden worden gestuurd. 

 

 

 

BOOSTER TOEVOEGEN IN CORONA 

CHECK BEWIJS 

De Nederlandse boostercampagne is op stoom. Na-

genoeg iedereen die zich wil laten vaccineren heeft 

de derde prik inmiddels in de arm of een afspraak 

daarvoor staan. Maar de booster verschijnt niet au-

tomatisch in de app CoronaCheck. Er moet een 

nieuw vaccinatiebewijs worden aangemaakt. Dat 

gaat als volgt: 

 

• Open de app CoronaCheck.  

• Tik rechtsboven op het plusteken. 

• Tik op Vaccinatiebewijs. 

• Tik op Log in met DigiD. 

• Log in via een sms-code of via de DigD-app. 

• De vaccinaties verschijnen in beeld. Contro-

leer of de booster ertussen staat. 

• Tik op Maak bewijs. 

Het bewijs verschijnt in de app. Zowel voor Neder-

land als internationaal (te vinden op het tabblad 

'Internationaal'). 

Indien je de booster wil toevoegen aan je papieren 

bewijs, ga dan naar www.coronacheck.nl/print 

en maak opnieuw een vaccinatiebewijs. Je booster-

prik wordt dan ook in je papieren bewijs verwerkt. 

 

 

OPLOSSING PUZZEL JANUARI 

 

 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/app-coronacheck-gebruiken
https://coronacheck.nl/print
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MAANDPUZZEL 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 

het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 

14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 

21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 

25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 

28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 

33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 

40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 

48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 

51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 

54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 

59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 

63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 

68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 

4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 

9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 

15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 

23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 

35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 

39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 

45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in 

Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 

62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 

69 oude lengtemaat. 

 

 

 

VERSJE 

 

Een kip was wonend te Westzaan 

Al jaren bij haar haan vandaan 

Die zich gevestigd had te Vorden 

En pluimveehouder was geworden 

Zij haatte hem omdat de fielt  

Het hield met alles wat hij hield 

 

Trijntje Fop 

 

 

 


