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VAN DE VOORZITTER 

“Hoe krijgen we in godsnaam dit apparaat open”. 

Twee mannen stonden gebogen over een koffiezet-

apparaat. Aan de andere kant van de tafel zat een 

mevrouw, blijkbaar de eigenaresse, met een zorge-

lijke blik de verrichtingen van de beide heren te 

volgen.  

 

Ad Dekker en ik waren te gast bij het Repaircafe van 

onze zusterafdeling Contact50 in Udenhout. Het 

blijkt dat fabrikanten van elektrische apparaten de 

toegankelijkheid enorm belemmeren, zo niet het 

onmogelijk maken om kapotte onderdelen te ver-

vangen. De beide heren gaven het niet op. Via een 

filmpje op YouTube kwamen ze er toch achter hoe 

het apparaat te openen. Bij het doormeten met hun 

potmeters bleek een element kapot te zijn. Toen 

bleek dat mevrouw al een nieuw apparaat had ge-

kocht en zag ze af van de verdere reparatie. 

Het Repaircafe in Udenhout heeft de beschikking 

over een handenarbeidlokaal in een basisschool.  

Een keer per maand, op een zaterdag, kunnen alle 

Udenhouters hun kapotte spullen hier ter reparatie 

aanbieden. Meestal zijn het elektrische apparaten 

maar ook  het aanzetten van een bezem aan een 

steel komt voor. Er zijn uiteraard grenzen aan wat 

er ter reparatie aangeboden kan worden. 

KBO BE is gevraagd ook een Repaircafe in het leven 

te roepen. Nu blijkt dat de naam Repaircafe niet 

zomaar gebruikt mag worden. Zoals in Nederland 

gebruikelijk bestaat er weer een landelijke koepel 

waar je je moet aanmelden. Het kopen van een 

handboek is daarbij een voorwaarde. De ervaring is 

dat een lidmaatschap toch voordelen heeft. Onder-

steuning bij de opzet en het verstrekken van druk-

werk zijn daar voorbeelden van. 

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor dit initia-

tief. Allereerst de beschikbaarheid van handige 

technische mensen die bereid zijn hun deskundig-

heid een dagdeel ter beschikking te stellen. Om ook 

niet-gepensioneerden te interesseren is een zater-

dag een geschikte dag. De tweede voorwaarde is de 

ruimte. Wat dit laatste betreft behoort een ruimte in 

Ons Koningsoord tot de mogelijkheden.  

Daarom hierbij het verzoek aan leden met een 

technische achtergrond of anderszins handig 

om zich te melden bij het secretariaat 

(info@kboberkelenschot.nl). Mocht u in uw 

kennissenkring mensen kennen die geen lid 

zijn maar toch belangstelling hebben om aan 

het repaircafe een bijdrage te leveren, dan zijn 

ze van harte welkom. 

Leo de Graaf 

 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
mailto:info@kboberkelenschot.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 MEI 

Bij dit KBO Nieuws ontvangt u ook de Vergaderstuk-

ken en het Jaarverslag 2021 voor de Algemene Le-

denvergadering op 20 mei a.s. in De Druiventros. 

We beginnen om 14.00 uur met de herdenking van 

de overleden leden. Aansluitend is de Algemene 

Ledenvergadering. De zaal is open om 13.30 uur. 

We kunnen dit jaar weer op de normale, sociale 

manier onze ledenvergadering houden. Voelt u zich 

van harte welkom! 

 

 

ENERGIETOESLAG 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 

een eenmalige energietoeslag krijgen van maximaal 

800 euro. Bent u als zodanig bekend bij de gemeen-

te Tilburg dan staat de energietoeslag op 29 april op 

uw rekening of u krijgt op 30 april een brief van de 

gemeente. Denkt u ook hiervoor in aanmerking te 

komen, dan kunt u de energietoeslag vanaf 3 mei 

aanvragen via de website van de gemeente: 

tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/energietoeslag/ 

Eventueel kan een van onze Vrijwillige Ouderen Ad-

viseurs u behulpzaam zijn bij de aanvraag. Het 

maximaal netto-maandinkomen om hiervoor in 

aanmerking te komen bedraagt voor AOW-

gerechtigden: alleenstaanden € 1.382,89 en gehuw-

den/samenwonenden € 1.872,49. Huur- en zorgtoe-

slag tellen hierbij niet mee.  

 

 

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), zo-

dat u op ‘n dinsdag-

middag tussen 14.30 

en 16.00 uur langs 

kunt komen in De Stulp in Torentjeshoef. 

 

 

 

PROGRAMMA WERKGROEP 

ONTSPANNING 

Noteert u alvast in uw agenda: 

Eric Potter 

• Zondag 14 augustus, Muziekprogramma in de 

Stulp Torentjeshoef met optreden van Eric Pot-

ter; 

• Maandag 5 september, Vervangende busreis in 

de Stulp Torentjeshoef m.m.v zanggroep Ambi-

ance;  

• Zaterdag 10 september, Tuinfestijn rondom 

Boerderij Denissen met hapje/drankje;       

• Vrijdag 21 oktober, Muzikale middag in Franse 

sfeer in het Muziekhuis met optreden van John 

Desmares;          

• Zondag 27 november, De befaamde Sinterklaas-

bingo in de Schalm m.m.v. Willem Bruggeling;  

• Vrijdag 16 december, Kerstviering in Druiventros  

m.m.v. koor Muzemento; 

• Vrijdag 13 januari 2023, Nieuwjaarsreceptie in 

de Druiventros. 

 

RECREATIEF JEU DE BOULES TOERNOOI 

In aanloop naar 

het Europese 

kampioenschap 

petanque van 

13-17 juli op De 

Parade in Den 

Bosch worden in 

verschillende 

steden en dor-

pen in Noord-

Brabant jeu de 

boules toernooien georganiseerd. Een samenwerking 

van onder andere de Provincie, Gemeente Tilburg, 

https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/energietoeslag/
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Contour de Twern, More to Win en Samenwerking 

tegen Eenzaamheid. Hoofddoel is het terugdringen 

van eenzaamheid en het vergroten van sociale con-

tacten. Jeu de boules is een laagdrempelige, sociale 

en kleinschalige activiteit. Dus ideaal om een bijdra-

ge te leveren  aan dit hoofddoel en nog leuk om te 

doen ook; iedereen kan het. In de gemeente Tilburg 

vinden deze toernooien in zes verschillende wij-

ken/dorpen plaats. In Berkel-Enschot is de plaatse-

lijke Jeu de Boulesclub Boule D'ooR gevraagd de 

organisatie van zo'n wijktoernooi op zich te nemen.  

Het gaat om vier bijeenkomsten in de middag of 

avond in Juni. Op woensdagavonden 1 en 8 juni en 

op de maandagmiddagen 13 en 20 juni worden de 

wedstrijden van het toernooi georganiseerd op de 

jeu de boules banen aan de Generaal Eisenhower-

weg 3a (achter Sportpiazza). De uiteindelijk vier 

beste spelers van Berkel-Enschot mogen daarna 

deelnemen aan een finaledag wie zich tot winnaar 

van alle zes wijken/dorpen van de gemeente Tilburg 

mag uitroepen. 

In principe moet aan alle wedstrijden deel genomen 

worden. Per bijeenkomst dient rekening te worden 

gehouden met ca. 2,5 uur voor het spelen van de 

partijen. In de middag starten de wedstrijden om 

13.30 uur en de avondsessies om 18.30 uur. Uitleg 

over de spelregels vindt vóór aanvang van de eerste 

partij plaats. Voor koffie en thee wordt gezorgd en 

er zijn voldoende materialen om mee te spelen; ook 

voor begeleiding wordt gezorgd. Deelname is gratis; 

inschrijven voor het toernooi kan via de website 

brabantseboules.nl   

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je zo snel 

mogelijk aan; na aanmelding volgt nadere informa-

tie. U hoeft geen lid te zijn van een club. 

We hopen veel mensen te mogen begroeten, hopen 

op mooi weer en maken er een prachttoernooi van. 

Jan van Berkel, secretaris van Jeu de Boulesclub 

Berkel-Enschot Boule D’ooR 

 

HEEFT U VERVOER NODIG? 

Moet u naar het ziekenhuis of de huisarts of wilt u er 

op uit voor een boodschap of een bezoekje, maar 

heeft u geen vervoer? Binnen Berkel-Enschot zijn er 

verschillende oplossingen zoals: 

• De Hulpcentrale; 

• Regiotaxi; 

• ANWB Automaatje; 

• Valys; 

• De Opstapbus. 

Neem contact op met Loket BE om te kijken wat 

voor u de beste oplossing is. De vrijwilligers van 

Loket BE zijn op donderdag van 10.00-12.00 aanwe-

zig in de ruimte Parlatorium in Ons Koningsoord. Ze 

zijn ook bereikbaar op: (06) 53 76 89 78 of Loket-

be@dorpsraadberkelenschot.nl 

 

GEZOCHT VRIJWILLIGER VOOR 

KOFFIETIJD 

Iedere week is er Koffietijd in het 

tennispaviljoen De Rauwbraken. 

Koffietijd wordt georganiseerd voor 

senioren met een klein sociaal net-

werk die zelf onvoldoende in staat 

zijn om actief deel te nemen aan 

andere sociale activiteiten (alleen na 

aanmelding via ContourdeTwern). 

Het is een leuk samenzijn dat tevens  

de kans biedt om nieuwe contacten te maken. Men-

sen die minder mobiel zijn, worden door vrijwilligers 

opgehaald en thuisgebracht. 

• Op dinsdag en woensdag van 10.30 - 13.00 uur: 

een gezellig samenzijn met een kop koffie/thee, 

een praatje of een spelletje met aansluitend soep 

met een broodje (eigen bijdrage € 4,00). 

• Op dinsdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur (in de 

even weken). gespreksgroep waar onder het ge-

not van een kop koffie/thee gesproken wordt 

over actualiteiten of samen gekozen gesprekson-

derwerpen (eigen bijdrage € 2,50). 

In maart hebben we  een oproep geplaatst voor 

vrijwilligers voor vervoer. We zijn blij dat daar drie 

mensen op gereageerd hebben. Momenteel is er 

behoefte aan ’n extra vrijwilliger/ster, die 1x per 14 

dagen op de dinsdag ochtend wil helpen. Lijkt het u 

wat om deze senioren te begeleiden tijdens Koffie-

tijd? Neem dan contact op met Wilma van Geel: 

w.van.geel@home.nl 

 

 

 

mailto:Loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl
mailto:Loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl
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GEZOCHT VRIJWILLIGER VOOR      

LOKET BE 

Bij Loket BE kunnen inwoners terecht met al hun 

vragen over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-

schappelijke diensten en vrijwilligerswerk. Ook kunt 

u hier een Fijn Thuis gesprek aanvragen. Loket BE 

wordt gerund door vrijwilligers. Het Loket is op zoek 

naar een extra vrijwilliger/ster, die, na een inwerk-

tijd, zelfstandig bij toerbeurt op donderdag ochtend 

van 10 tot 12 uur in De Schalm (Parlatorium) het 

loket wil bemensen. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met: 

Nettie Moonen: nettiemoonenmaas@kpnmail.nl 

of tel: 06-36215321 of met 

Tilly Buster:  buster.brokken@gmail.com of tel: 

06-17046732 

 

GEZOCHT KARTREKKER VOOR 

DEMENTIEVRIENDELIJK BE 

De werkgroep dementievriendelijk houdt zich in 

Berkel-Enschot bezig met: Wat is er allemaal rond-

om dementie, waar willen we ons op richten, wan-

neer is ons dorp dementievriendelijk, wat moet er 

nog gebeuren. Zij wil naar een concreet plan toe 

met actiepunten voor dit jaar en/of langere termijn, 

waardoor Berkel-Enschot een dementievriendelijk 

dorp wordt. Er zijn meerdere organisaties betrokken 

bij de werkgroep, maar we missen nog iemand die 

overkoepelend alles samenpakt. Daarom is de werk-

groep op zoek naar een kartrekker. Van deze kar-

trekker wordt verwacht dat hij/zij de overleggen 

inplant, de acties mee uitzet en bewaakt, vrijwil-

ligers betrekt, het grotere geheel mee in de gaten 

houdt en knopen mee doorhakt. In Udenhout heeft 

Cees de Graaf deze rol en hij wil graag samenwer-

ken met de groep in Berkel-Enschot. Chantal Boeren 

van ContourdeTwern is lid van de werkgroep en voor 

meer informatie kan contact met haar worden opge-

nomen via chantalboeren@contourdetwern.nl of 

tel: 06-10932179. 

 

IS HET NOG FIJN THUIS WONEN? 

We worden met z'n allen (gelukkig) steeds ouder en 

blijven graag zo lang mogelijk in ons eigen huis wo-

nen. Wat heeft u nodig om prettig en veilig oud te 

worden in uw eigen vertrouwde omgeving?  

 

• Past uw woning bij uw huidige mobiliteit of zijn 

aanpassingen (in de toekomst) noodzakelijk? 

• Aan welke activiteiten kunt u deelnemen? 

• Wilt u zelf als vrijwillig(st)er iets voor een 

dorpsgenoot betekenen? 

• Heeft u voldoende sociale contacten met buren, 

familie, bekenden? 

• Kunt u nog goed boodschappen doen en eten 

bereiden? 

• Voelt u zich nog veilig in de omgeving waar u 

woont? 

• Heeft u vervoer nodig om ergens op bezoek te 

gaan? 

Al deze vragen bepalen of het nog fijn is om thuis te 

(blijven) wonen. Gelukkig bestaat er een mogelijk-

heid om een afspraak te maken voor een "FIJN 

THUIS GESPREK" waar al deze zaken aan bod ko-

men. Een opgeleide vrijwillig(st)er komt graag bij u 

langs om te luisteren en mogelijke oplossingen of 

doorverwijzingen te regelen. Zorg er op tijd voor dat 

het fijn blijft om thuis te wonen! 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 (in-

gang via schuine hellingbaan) of mail: loket-

be@dorpsraadberkelschot.nl of bel 06-53 76 89 78. 

 

DEMENTIEJOURNAAL OP WEBSITE 

Op onze website is de 

april-editie van het     

Dementiejournaal ge-

plaatst. Hierin kunt u on-

der meer lezen over: 

• de werkgroep 

dementievriendelijk Ber-

kel-Enschot; 

• de dementiewij-

zer: een overzichtelijk boekje met telefoon-

nummers en tips, verkrijgbaar bij Loket BE; 

• de nieuwe zorglocatie het Eikenhuys, in aan-

bouw bij Koningsoord; 

• de onvergetelijke kookclub bij Resto Van Harte, 

MFA De Symfonie aan de Ellenbergstraat 250 in 

Tilburg, voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers; 

• de Geheugenwinkel in woonzorgcentrum Johan-

nes Zwijsen, voor informatie, advies en hulp-

middelen; 

• de agenda van het Alzheimercafé in Tilburg en 

Oisterwijk. 

mailto:nettiemoonenmaas@kpnmail.nl
mailto:buster.brokken@gmail.com
mailto:chantalboeren@contourdetwern.nl
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ALZHEIMER DEMENTIEMONITOR 

Alzheimer Nederland doet om de twee jaar onder-

zoek onder mantelzorgers van mensen met demen-

tie, alsmede dit jaar ook onder mensen met demen-

tie. Het onderzoek moet inzicht geven in de kwaliteit 

van de dementiezorg, ook per regio. Op onze websi-

te vindt u een flyer over dit onderzoek. Als u wilt 

deelnemen: de link naar de online vragenlijst is: 

dementiemonitor.nl. Invullen kan tot en met 30 

juni 2022. 

 

STICHTING EXPO 

 

 

 

 

 

In mei zijn er twee activiteiten. Hieronder vindt u de 

beschrijvingen. Kaarten kunnen besteld worden via 

de website onskoningsoordcultureel.nl. Indien 

nog voorradig, kunt u op de dag van de voorstelling 

aan de zaal kaarten kopen met € 1,-- KBO-korting. 

BAROKTRIO GIARDINO MUSICALE:                                   

O NEDERLAND 

Datum: zondag 8 mei 2022 

Tijd:  11.30 uur 

Plaats: Cultureel centrum De Schalm 

Entree: € 10.00 (incl. koffie/ thee in de pauze) 

 
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 Middeleeu-

wen kent Nederland een rijke muzikale traditie, zo-

wel in adellijke kringen als in meer volkse sfeer. In 

"O Nederland" laat  dit baroktrio u kennis maken 

met verschillende vrijwel onbekende Nederlandse 

componisten uit de barokperiode. Want buiten 

Sweelinck  prijken er geen bekende namen op het 

programma. Het concert wordt uitgevoerd met au-

thentieke barokinstrumenten. De leden geven mon-

delinge toelichting met achtergrondverhalen en  

theaterelementen. 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 

STORIONI TRIO 

Datum: zondag 22 mei 2022 

Tijd: 11.30 uur 

Plaats:  Cultureel centrum De Schalm 

Entree: € 17,50 (incl. koffie/thee in de pauze) 

 
Storioni Trio 

Een introductie is niet nodig, iedere liefhebber van 

klassieke muziek kent het Storioni Trio, houdt van 

het Storioni Trio. En in Berkel-Enschot geldt dat zo 

mogelijk nog sterker. Twee van de drie musici ko-

men immers uit ons dorp. Inmiddels hebben ze in 

2020 hun zilveren jubileum gevierd. We zijn  hart-

stikke blij dat ze weer in "eigen dorp" op komen 

treden. En al is het programma nog niet bekend, 

reken er maar op dat ze het spetterend zullen bren-

gen. Op de foto ziet u het drietal in volle actie in het 

Concertgebouw in Amsterdam. Gelukkig hebben we 

voor hun soort muziek ook een prachtige locatie: de 

kerkzaal van Ons Koningsoord. Zorg dat u erbij 

bent. 
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SUDOKU GEMIDDELD 
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SUDOKU PITTIGER 

 

 

  



 

 

 

mei 2022 – pagina 8 

 

OPLOSSING DOORLOPER GEMIDDELD APRIL 

 

 

Oplossing: GAZONMEST 

OPLOSSING DOORLOPER PITTIGER APRIL 

 

 

Oplossing: LENTEBRIES 

 


