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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 

De Algemene Ledenvergadering 2022 zal, voorafge-

gaan door de herdenking van de overleden leden, 

gehouden worden op vrijdagmiddag 20 mei 2022 om 

14.00 uur in De Druiventros. De agenda en stukken 

voor deze vergadering worden eind april samen met 

de ONS en het KBO Nieuws bij u bezorgd. 

 

 
 

NIEUWE DIENSTVERLENING DOOR WLZ-

ADVISEURS 

Bij KBO-Brabant is een groep vrijwilligers werkzaam 

die ouderen bijstaat wanneer ze te maken krijgen 

met de Wlz. De afkorting Wlz staat voor Wet langdu-

rige zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die con-

tinue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-

instelling, zoals een verpleeghuis, een  instelling 

voor mensen met een handicap of een ggz-

instelling. Het werk van het Wlz-team richt zich op 

de financiële aspecten die het gevolg zijn van de 

opname in een Wlz-instelling. Voor de zorgtaken zijn 

er de professionals van de Zorgkantoren en de Zorg-

instellingen e.d.  

Wat zijn de gevolgen op het gebied van de AOW 

voor een achterblijvende partner bij opname in een 

Wlz-instelling? Moet er gekozen worden voor een 

AOW voor een alleenstaande of voor een gehuwde? 

Allemaal vragen waar een Wlz-adviseur behulpzaam 

bij kan zijn. 

Het betreft een nieuwe dienstverlening. KBO -

Brabant heeft ons gevraagd om deze dienstverlening 

onder uw aandacht te brengen. Heeft u behoefte 

aan een gesprek en advies dan kunt u contact op-

nemen met KBO-Brabant: 073-6444066. Vervolgens 

zal iemand van het Wlz-team contact opnemen. Het 

uitbrengen van een advies vergt doorgaans 2 be-

zoeken. Ter dekking van de onkosten die de Wlz-

adviseur maakt voor kopieer-, telefoon- en reiskos-

ten geldt een bijdrage van € 25 per adres, direct te 

betalen aan de Wlz-adviseur. 

 

 

SCHOUWBURG CONCERTZAAL TILBURG 

Sinds vele jaren kunnen 

KBO-leden met belang-

stelling voor het theater 

zich in de maand maart 

vrijblijvend bij de KBO-

werkgroep Schouwburg 

Concertzaal Tilburg aan-

melden als deelnemer 

aan een nieuw theater-

seizoen dat loopt van 

september t/m juni van het volgende jaar. 

Daartoe is in dit KBO-nieuws een aanmeldingsfor-

mulier opgenomen. Aanmelden kan ook via het for-

mulier op de website van de KBO, kbo-

berkelenschot.nl.  

Dat kan tot 14 april 2022. 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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Ook alle leden die gedurende het thans nog 

lopende theaterseizoen deelnemer zijn, dienen 

zich opnieuw aan te melden.  

Voordelen van deelname: 

• via de KBO kan men bij voorrang eersterangs 

plaatsen reserveren voor schouwburg, concert-

zaal en studio. 

• via de KBO betaalt men per incasso in drie ter-

mijnen per 1 augustus, 1 september en 1 okto-

ber. 

Ook KBO-ers die niet over eigen vervoer beschikken 

kunnen zich aanmelden. Indien nodig wordt dan een 

beroep gedaan op deelnemers mét vervoer die naar 

dezelfde voorstelling gaan. Als bijdrage wordt daar-

voor een bedrag van € 2,- gevraagd. Een vervoers-

probleem kan zo meestal worden opgelost.  

Zodra het programmamagazine van Schouwburg 

Concertzaal Tilburg beschikbaar is (meestal eind 

april), ontvangen alle deelnemers een exemplaar. 

Daarnaast ontvangt men een brief van de KBO met 

nadere informatie en een bestelformulier. Binnen de 

daarvoor aangegeven termijn heeft men dan de 

gelegenheid om via dat KBO-bestelformulier bij de 

KBO eersterangs kaartjes te bestellen voor één of 

meer voorstellingen naar keuze. De termijn voor 

deze bestelling is helaas tamelijk kort. Dat komt 

door het feit dat Schouwburg Concertzaal Tilburg 

voor ons bij voorrang plaatsen reserveert en dit 

gebonden is aan een bepaalde einddatum. 

Voor informatie kunt u altijd bij een van de werk-

groepleden terecht. 

Ad Oomen                              tel. 5332023 

Ria en Huub van Beurden    tel. 5331957 

Rinie Fijnaut                            tel. 5332628 

Anny van Gool                        tel. 5333196 

Hanny Jong                            tel. 5332069  

 

 

JAZZY TRIO THE BUDDY’S 

Op vrijdag 22 april organiseren wij een gezellige 

muzikale middag in het Muziekhuis naast Boerderij 
Denissen.  Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 
uur. Wij ontvangen u met een kopje koffie/thee met 
iets lekkers, waarna een optreden volgt van Jazzy 
Trio the Buddy’s. 

Het trio legt zich toe op de vertolking van herkenba-
re lichte jazz standaard- en swingnum-
mers. Daarnaast staat herkenbare sfeer- en feest-
muziek ook op hun repertoire. Heerlijke vrolijke 
dixieland muziek vol herkenbare melodieen en 
prachtige ballades die zorgen voor een sfeervolle 

maar bovenal gezellige 
middag. The Buddy’s 
hebben hun repertoire en 

style  aangepast en nemen 
ons mee van New Orleans 
tot de Skymasters, maar 
ook ballades zoals ‘love me 

tender’  staan op hun 
veelzijdige repertoire.  

The Buddy’s treden op in 
binnen- en buitenland. Zo 
zijn zij graag geziene 
gasten in Duitsland tijdens 

het Weinfest am Nussbaum! Wij zijn trots dat zij 

deze muziekmiddag willen verzorgen. Recensies zijn 
lovend: elk optreden is ‘altijd een gezellige boel’. 

In de pauze serveren wij een drankje met een ver-
zorgd hapje.  

Na de pauze vervolgt het trio zijn optreden waarna 

wij rond 16.45 uur de middag zullen beëindigen. 

Kaarten à € 6.00, incl. koffie/thee en een pauze-
drankje, zijn telefonisch te bestellen op maandag 4 
april vanaf 9.00 uur bij Ria van den Berg 013-
5333107 onder vermelding van uw KBO-
ledenpasnummer, of bij het  KBO/SWO koffie-uurtje 
op woensdag 6 april in de Schalm / Ons Konings-
oord.  Het bedrag wordt automatisch door de KBO 

geïncasseerd.  

Werkgroep Ontspanning 

 

LEDENWERFMAGAZINE KBO-BRABANT 

In de week van 11 april wordt er vanuit KBO-

Brabant een ledenwerfmagazine in Brabant ver-

spreid in een oplage van bijna 300.000 exemplaren. 

Het magazine wordt volledig gefinancierd met ad-

vertenties van regionale adverteerders. De inhoud 

van het magazine is gericht op het werven van 50- 

en 60-plussers. De toon in het magazine is dan ook 

anders dan u van KBO-Brabant gewend bent. Geen 

u, maar je en jij en onderwerpen gericht op de jon-

gere senioren.  

De verspreiding verloopt via Spotta. Zij bekijken in 

welke wijken van de Brabantse steden en dorpen 

veel senioren tussen de 50 en 70 jaar wonen. In die 

wijken wordt dan huis-aan-huis het magazine ver-

spreid. Daar zullen ook inwoners tussen zitten die 

niet tot de doelgroep behoren, of al lid zijn. Op de 

voorpagina van het magazine staat een oproep het 

magazine in dat geval door te geven aan iemand die 

wellicht geïnteresseerd is. Helaas is het niet mogelijk 

specifieker te sorteren.  

We hopen dat deze actie voor de KBO in Brabant - 

en dus ook voor KBO Berkel-Enschot - veel nieuwe 

leden en vrijwilligers oplevert! 
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NIET VERGETEN IN APRIL 

Ons koffie-uurtje op de eerste 

woensdag van de maand: 6 april 

Van 10.00 uur tot 12.00 uur in de 

Schalm. Het Samen-uit-Dineren op 

vrijdag 22 april om 17.30 uur bij de 

Druiventros. Zie voor meer informa-

tie hierover: kbo-berkelenschot.nl  en De Schakel. 

 

Werkgroep Socma 

 

 

PAASLUNCH VOOR MANTELZORGERS 

 

Het KPN Mooiste Contact Fonds organiseert in sa-

menwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Mid-

den-Brabant, een geheel verzorgde paaslunch voor 

mantelzorgers van mensen met dementie: 

• op 11 april 2022 in het stadion van RKC in Waal-

wijk; 

• op 13 april 2022 in het voetbalstadion van Willem 

II in Tilburg.  

Voor de mantelzorgers zijn hieraan geen kosten 

verbonden, maar het aantal plaatsen is beperkt. De 

ontvangst is van 11.30 – 12.00 uur. Daarna begint 

de lunch met een eindtijd van 15.00 uur. De lunch 

wordt omrand met entertainment, de paashaas en 

misschien een (oud-)voetballer. Het wordt een echt 

verwenmoment waarbij mantelzorgers centraal 

staan. Bent u mantelzorger voor iemand met de-

mentie en heeft u belangstelling voor deze speciale 

paaslunch op maandag 11 april in Waalwijk of op 

woensdag 13 april in Tilburg? Neem dan contact op 

met het secretariaat van Alzheimer Nederland, per 

email: mbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of 

telefonisch via 06-24623938. 

 

 

SENIORENORKEST TILBURG 

Op zaterdag 2 april 2022 geeft het Seniorenorkest 

Tilburg een concert in ’t Plein, Tongerloplein 1 in 

Udenhout. 

Het orkest  - oorspronkelijk begonnen met 17 per-

sonen - bestaat thans uit ruim 50 muzikanten in de 

leeftijd vanaf 50 jaar, waarvan velen met langjarige 

en brede muzikale ervaring.  

Het orkest speelt een wisselend repertoire van popu-

laire en goed in het gehoor liggende muziek: licht 

klassiek, evergreens, film-, big-band- en popmu-

ziek.  

Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot onge-

veer 16.00 uur. Vooraf speelt Sax-O-13, een groep 

saxofonisten van het Seniorenorkest. De toegang is 

gratis. U bent van harte welkom. 

 

VERWONDERING 

 

als ’s morgens vroeg 

het bos nog helemaal van mij is 

het overal nog ’n beetje grijs is 

de zon z’n best doet door te breken 

raak ik van verwondering 

niet uitgekeken 

 

Foto en tekst: Loes Westgeest 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
mailto:mbrabant@alzheimervrijwilligers.nl
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OPLOSSING ZWEEDSE PUZZEL 

GEMIDDELD 

 

 

Oplossing: Stormwind 

 

 

 

NATUURGEWELD 

 

 

OPLOSSING ZWEEDSE PUZZEL PITTIGER 

 

 

Oplossing: Narcissen 

 
 

 
 
 
 
 

de boom stond wild te zwaaien 

het was een ouwe taaie 

tot hij na ‘n helse krak 

dwars doormidden brak 

en nog even dacht 

“Daar ga je” 

 

Foto en tekst: Loes Westgeest 
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DOORLOPER GEMIDDELD 

 

Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel - 3 metaal; avondkleding; 

balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 5 eentonig; pausennaam; kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; 

putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; stoomschip; Italiaans gerecht; kosten koper; 

een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 

11 gewicht; persoon; bloem; tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 3 zowat; woonschip; loopstok - 

4 rooms-katholiek; Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese hoofdstad - 6 sappig; 

vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en dergelijke; vrucht; behoeftig 

mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 

12 man van adel; Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; laan; bijbelse 

figuur. 
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DOORLOPER PITTIGER 

 

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische struisvogel; brandstof; stand - 

3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in Amsterdam; zon-

der haar; pus - 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes; bevlieging - 

7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; 

haspel; afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; schaakstuk - 11 huidplooi; bloei-

maand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke factor; familielid; warme luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 3 ontstekingskoord; uitblinker; pro-

vinciehoofdstad - 4 water in Friesland; eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; Zuid-

Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters tapijt; ijzeren mondstuk 

- 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 10 niets uitge-

zonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 bekeuring; welpenleidster; a priori - 13 eetbare 

stengelplant; uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver gewicht; naaldboom. 
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AANMELDINGSFORMULIER SCHOUWBURG CONCERTZAAL TILBURG 

LET OP! Ook leden die gedurende het thans nog lopende theaterseizoen deelnemer zijn, worden verzocht zich 

opnieuw aan te melden. Het programmamagazine en het KBO-bestelformulier worden automatisch 

toegezonden aan alle leden die zich aanmelden. 

 

AANMELDING ALS DEELNEMER AAN DE SCHOUWBURG CONCERTZAAL TILBURG-GROEP 2022-2023    

 

Ondergetekende(n) meldt/melden zich aan voor deelname aan de Schouwburg Concertzaal Tilburg-groep: 

 

Naam 1:     ___________________________________________  lidnr. KBO _______________ 

 

 

Naam 2:    ____________________________________________ lidnr. KBO _______________ 

 

 

Straat:       ______________________________________  Postcode:    __________________ 

 

 

Woonplaats:   ___________________         Tel.  ________________ 

 

 

E-mailadres: ____________________ 

 

Bij aanmelding van deelnemers buiten Berkel-Enschot naam en adres contactpersoon in Berkel-

Enschot:  

  

Naam:                                                        Adres: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dit aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 14 april 2022, inleveren bij een 

van de leden van de werkgroep: 

Ad Oomen       Tobias Asserlaan 23                                   

Ria en Huub van Beurden Steenovenlaan 11                                      

Rinie Fijnaut                           Schaapkenslaan 63                                   

Anny van Gool                        Jeroen Boschlaan 4                                     

Hanny Jong                            Puccinilaan 3 
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