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Colofon: 

Dit jaarverslag is onder verantwoordelijkheid van KBO Berkel-Enschot  met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld. Eventuele onjuistheden zijn voorbehouden. 

Teksten  :  KBO Berkel-Enschot 

Redactie  :  Ine Bierhuizen en  Jan Freijse  

Opmaak  :  Wilma van Geel 

Foto’s   :  Rob Huijsmans en fotografen Zomerschool 

Foto’s voorzijde :  Zomerschool 2021 (Wellenseind) 

 

Van de samenstellers: 

Vanwege Corona konden in 2021 slechts een beperkt aantal activiteiten plaatsvinden.  

Desondanks hebben we een aantal actuele foto’s opgenomen; de makers hiervan zeggen wij 

hartelijk dank. 
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VAN DE VOORZITTER 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de 

jaarrekening 2021 aan en nodigen u uit op 20 mei 

a.s. tijdens de Algemene Ledenvergadering het 

jaarverslag en de jaarrekening te beoordelen. 

Wellicht heeft u het gevoel dat nog niet zo lang 

geleden een Algemene Ledenvergadering heeft 

plaatsgevonden. Dat gevoel is terecht omdat de 

laatste bijeenkomst op 24 september vorig jaar 

was. 

Gewoonlijk wordt de Algemene Ledenvergadering 

in april gehouden, maar is in afwachting van de 

versoepeling iedere keer opgeschoven naar een 

latere datum. In 2020 hebben we zelfs schriftelijk  

moeten vergaderen. De wet eist dat jaarverslagen 

en jaarrekeningen van verenigingen vóór 1 juli 

goedgekeurd moeten zijn. Door de beperkingen  

Leo de Graaf, voorzitter KBO Berkel-Enschot 

was het toegestaan deze voor het einde van het jaar goed te keuren. Door de in het begin van dit jaar vigerende 

beperkende maatregelen was het niet eerder dit jaar mogelijk een Algemene Ledenvergadering te organiseren en is 

er veiligheidshalve voor 20 mei gekozen. 

Nu is het bovenstaande alleen maar interessant voor de geschiedschrijving, want ik hoop dat we weer terug kunnen 

keren naar “het normale” en we alles weer kunnen doen, zoals we dat twee jaar geleden gewend waren.  

Gebruikelijk is dat het secretariaat aan de werkgroepen vraagt om hun verslagen als deel van het jaarverslag in te 

leveren. Mondjesmaat is daar in eerste instantie op gereageerd. Voorspelbaar wat betreft sommige werkgroepen, 

want wat heb je te melden als voorgenomen activiteiten niet of nauwelijks doorgang hebben kunnen vinden. 

Ondanks de wisselende beperkingen is er relatief toch nog veel doorgegaan. Daarbij denk ik aan o.a. de Zomerschool 

en de busreis. Zelfs de eerder genoemde Algemene Ledenvergadering in 2021 hebben we met “anderhalve meter” 

fysiek kunnen houden. Mede belangrijk om afscheid te kunnen nemen van twee bestuursleden die veel betekend 

hebben voor KBO Berkel-Enschot, te weten Jan Freijse en Jeanne Rodenburg, beiden nog actief in de vereniging. 

Aanvullend is gewezen op het eerdere afscheid van Thijs Dingenouts en Frank Smarius tijdens een 

bestuursvergadering. Een sober afscheid dat hun verdiensten geen recht deed. Beiden zijn overigens eveneens nog 

actief in onze vereniging. 

Vermeldenswaard is ook de bijeenkomst van de vrijwilligers, de dankjewel-middag, waarbij ondanks de dreigende 

beperkingen het besluit is genomen deze toch door te laten gaan. De vrees dat veel vrijwilligers aan de uitnodiging 

geen gehoor zouden geven, bleek ongegrond. Het werd een genoeglijke middag, waarbij het vervaagde 

saamhorigheidsgevoel toch nieuw leven werd ingeblazen. 

Als ik dit schrijf zijn inmiddels versoepelingen afgekondigd en moet het weer mogelijk zijn om allerlei activiteiten op 

te starten en in wat voor vorm dan ook bij elkaar te komen. We zullen voorzichtig moeten blijven, maar het licht in 

de tunnel waar we zo naar uit gekeken hebben wordt steeds zichtbaarder. Voorzichtigheid blijft geboden, maar 

gelukkig hoeft dat het samenzijn niet meer te belemmeren. 

Mede namens het bestuur, Leo de Graaf 
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JAARVERSLAG 2021 ALGEMEEN 

ONTWIKKELING AANTAL LEDEN 

Evenals in 2020 heeft ook in 2021 de coronapandemie een negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van het 

aantal leden. We konden daardoor minder activiteiten ontplooien en we zijn dus minder in beeld geweest. Het 

verloop van het aantal leden en gastleden samen over de afgelopen vijf jaren geeft het volgende beeld: 

    1 januari 2020 1690  

  1 januari 2019 1640   1 januari 2021 1639  

1 januari 2018 1623       1 januari 2022 1595  

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Helaas kon de Nieuwjaarsbijeenkomst 2021 geen doorgang vinden in verband met corona. Hierbij enkele citaten uit 

de tekst die onze voorzitter, Leo de Graaf, schreef in het KBO Nieuws: 

‘Bij het naderen van de feestdagen zult u ongetwijfeld terugdenken aan 2019 toen alles nog normaal was, we als 

leden gezamenlijk Kerstmis vierden en elkaar het beste toewensten voor 2020. Toen konden we niet vermoeden 

hoe de wereld er een paar maanden later uit zou zien. 

Uit het verleden ontspruit het heden en uit het heden kijken we naar de toekomst. Uit de toekomst moeten we onze 

hoop maar putten. 

Mede namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen en een gelukkiger jaar dan dit jaar. Deze wens gaat vergezeld 

van een kleine attentie bij dit KBO Nieuws.’ 

 

PASEN 

Als lichtpuntje tijdens de ‘donkere coronadagen’ werd bij de leden een zakje paaseitjes bezorgd 

samen met het KBO Nieuws van april. Jan Joosten schreef in dit KBO Nieuws een mooie tekst: ‘hoop 

doet leven’, waarin hij de hoop uitsprak dat wij met elkaar verbonden blijven, hoopvol op het einde 

van de coronacrisis, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en genieten van onze activiteiten 

binnen de KBO. 

 

FIJN THUIS GESPREKKEN 

Gelukkig en gezond oud worden in de dorpen! Binnen het gemeentelijke programma ‘Gezond en Gelukkig oud in 

Tilburg’ gingen het Platform Welzijn Berkel-Enschot en de samenwerkende organisaties in Udenhout en Biezenmortel 

van start met de Fijn Thuis gesprekken.   
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KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN: JEANNE EN JOHN RODENBURG 

Op 26 april werden onze KBO-leden Jeanne en John Rodenburg in de 

nieuwe raadszaal van de gemeente Tilburg koninklijk onderscheiden als lid 

in de orde van Oranje-Nassau. Een bijzondere gebeurtenis voor een 

bescheiden echtpaar dat zich op bijzondere wijze inzet voor de 

samenleving. 

 

 

 

 

 

 

JAARLIJKSE BUSREIS 

Op 24 augustus ging de jaarlijkse busreis richting Maeslantkering in Hoek van Holland 

en De Kop van Zuid en de Erasmusbrug in Rotterdam. De dag werd afgesloten met 

een driegangendiner in Terheijden. De 47 deelnemers hadden niet alleen een 

interessante maar ook een gezellige dag en bovendien was het samenzijn na de 

isolatie door corona een verademing. 

 

 

FIETSTOCHT TOER MEE 

Vorig jaar kon de Toer Mee niet doorgaan, maar dit jaar gelukkig wel weer op 29 augustus. 

Het was de 40ste en tevens laatste keer dat de fietstocht voor het project van pater Raaijmakers 

(‘straatkinderen Cochabamba’) werd gehouden. Ondanks het slechte weer waren er toch 63 

deelnemers. 

Veel dank is verschuldigd aan alle mensen die door de jaren heen aan dit goede doel hebben 

bijgedragen. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op 24 september kon – na twee keer uitstel vanwege corona – 

de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Hieraan 

voorafgaand vond zoals gebruikelijk het herdenken van de 

overleden leden plaats. Een stijlvolle herdenking. Na de 

verplichte agendapunten was er aandacht voor de aftredende 

bestuursleden Jeanne Rodenburg en Jan Freijse. Zij ontvingen 

voor hun betrokkenheid, inzet en deskundigheid als blijk van 

waardering de zilveren speld van KBO-Brabant. Enkele citaten uit 

de afscheidstoespraak van Leo de Graaf: 

‘Jeanne, eigenlijk is alles wat ik hier zeg ondergeschikt aan wat 

onze koning je heeft toebedeeld, namelijk een koninklijke 

onderscheiding. Een onderscheiding die je niet alleen hebt 

gekregen op basis van wat je voor KBO Berkel-Enschot hebt betekend, maar ook het vrijwilligerswerk dat jij met je 
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eveneens onderscheiden man John daarbuiten hebt verricht. Ik heb de ceremonie van de uitreiking digitaal mogen 

zien en ik was zeer onder de indruk. 

Dat neemt niet weg dat ik jou wel aanvullend wil honoreren voor alles wat je voor ons gedaan hebt en daarmee 

bedoel ik ook voor alle leden.  

Je was een actief en inspirerend lid van de werkgroep vorming en scholing en de zomerschool waaraan je leiding 

gaf en die je in het bestuur vertegenwoordigde. 

Ik had bij het schrijven van deze toespraak niet de behoefte aan een opsomming van al jouw activiteiten omdat ik 

weet dat heel veel leden weten wie je bent en wat je voor KBO Berkel-Enschot hebt betekend en nog gaat betekenen. 

Want je blijft een actief lid van de werkgroep vorming en scholing en de zomerschool.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Jan heeft als penningmeester van onze vereniging ruim 9 jaar op onze centen gepast. “Als een bok op de haverkist”, 

een vergeten uitdrukking, maar hier wel van toepassing. Gezien de gezonde financiële situatie waar we ons in 

bevinden heeft hij dat meer dan uitstekend gedaan.  

Maar Jan was meer dan een penningmeester. In het bestuur was hij toch een drijvende kracht, soms een 

noodzakelijke doordrijvende kracht. Jan was en is een KBO-man in hart en ziel. 

Zijn vasthoudendheid, een andere eigenschap heeft ertoe geleid dat ik hier als voorzitter sta, wat ik hem nog steeds 

kwalijk neem. 

Naast dit alles is Jan een benaderbaar en aimabel man.  

Jan is voor onze vereniging in de ruim negen jaar van zeer veel betekenis geweest, waarvoor we hem ontzettend 

dankbaar zijn.  

De indruk zou hierbij  kunnen ontstaan dat Jan voor de vereniging verloren zou gaan. Niets is minder waar. Hij is 

bereid  tot de werkgroep publiciteit toe te treden waar hij gezien de eerder genoemde kwaliteiten zeer op zijn plaats 

is. 

Jan niet alleen namens de bestuursleden maar ook namens alle leden onze dank voor alles wat je voor ons als 

bestuurslid en penningmeester betekend hebt.’  

 

KBO EN SWO INFORMATIEBOEKJE 

 

 

 

 

 

Bij de Schakel van 29 september is huis aan huis in Berkel-Enschot het nieuwe KBO en 

SWO informatieboekje 2021-2022 bezorgd. 
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DANKJEWEL MIDDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met 88 aanwezigen waren er op 12 november heel wat vrijwilligers gekomen om te genieten van een gezellige 

middag met als afsluiting een goed verzorgd buffet. Onze voorzitter, Leo de Graaf, dankte de vrijwilligers die afscheid 

namen voor hun inzet en overhandigde hen een attentie. De eer van de zilveren speld van KBO-Brabant viel te eer 

aan Jan Bertens voor het vele werk dat hij ruim twaalf jaar deed op het gebied van publiciteit. 

 

RABO CLUBSUPPORT 

Rabo ClubSupport 

Het mooie bedrag van € 2.271,76 dat wij mochten ontvangen maakt het mogelijk om de publiciteitsuitingen te 

verbeteren met nieuwe en andere apparatuur en programma’s. Met dank aan allen die op ons gestemd hebben. 

 

KERSTVIERING 

Op 17 december was de Kerstviering in de Druiventros gepland, maar helaas gooide corona wederom roet in het 

eten en werden in verband met de toenemende besmettingen de Kerstviering en verdere activiteiten stopgezet. 

Enkele citaten uit de kerstwens van onze voorzitter Leo de Graaf, mede namens het bestuur: 

‘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 vrijheidsbeperkingen die naar ik vrees nog enige tijd zullen duren. 

Met pijn in het hart hebben we alle activiteiten tot nader order moeten stopzetten. We blijven kwetsbaar en zeker 

op onze leeftijd moeten we het risico van besmetting vermijden en niet deelnemen aan activiteiten in groepsverband. 

U zult ongetwijfeld mede met mij het samenzijn missen, maar laten we hopen dat het nieuwe jaar ons weer enigszins 

van de pandemie verlost en we het normale leven weer kunnen oppakken en met elkaar kunnen vieren. Mede 

namens het bestuur wens ik u en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig, maar vooral gezond nieuw jaar toe.’ 
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VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN 

WERKGROEP VORMING & SCHOLING 

De werkgroep heeft in het voorbije jaar vier keer vergaderd (20/1, 10/6, 8/9, 3/11). Vanwege de coronaregels kon 

dat niet bij een van de leden van de werkgroep thuis, maar moesten we gebruik maken van een ruimte in ’t 

Muziekhuis. Daarnaast was er overleg via mail, whatsapp en telefoon. 

De cursussen werden conform vorige jaren alleen aangekondigd in KBO-nieuws en er werd weer veel op 

ingeschreven. Maar vanwege de coronamaatregelen konden niet alle cursussen doorgaan. 

We hebben dit jaar ook meer gebruik gemaakt van de ruimtes in ’t Muziekhuis. Aanleiding hiertoe was enerzijds de 

geluidskwaliteit van de Kapittelzaal in Koningsoord, anderzijds gaf de ruimte van ’t Muziekhuis in de coronatijd meer 

mogelijkheden voor grotere groepen. 

De werkgroep bestond dit jaar uit Mari-Anne Boers, Pia Clarijs, Toke Clijsen, Jeanne Kock, Elly Moonen, Cees van 

Oorschot, Jeanne Rodenburg en Frank Smarius.  

Onze dank aan alle docenten voor hun inzet en aan Koningsoord en ‘t Muziekhuis voor hun gastvrijheid. 

 

CURSUS DOCENT 
AANTAL 

DEELNEMERS   

  Voorjaar  Najaar 

De wereld van de opera A. van Baast 31** 22 

Anders kijken naar kunst J. Lommen 27** 34* 

Djembé C. Oerlemans 15** 14 

Er is meer .. G. v.d. Kam 12** 22 

Moderne geschiedenis G. Olthof 19** 22 

Oude geschiedenis J. Loonen  40* 

Excursies parken/gebouwen H. Hoppenbrouwers/T. Beljaars  15 

Literaire leeskring B. Oprins 9* 9 

Literaire leeskring T. Lommen 8* 8 

Thematische leeskring H. Janssen 7** 7** 

Engels H. Pouwels  8* 

Fotografie J. van Esch 7  

Kalligraferen A. van Hooff  4 

Bloemschikken J. Kouwenberg 11 16 

Tuinonderhoud H. Hoppenbrouwers  10* 

Schilderen W. de Wilde  13 

  ---- ---- 

  146 244 

Maatschappijkring J. Loonen e.a. 100** 103* 

  ---- ---- 

Totaal  246 347 

** Door corona is de cursus afgelast en financieel gecompenseerd of doorgeschoven naar het najaar.  

*   Door corona zijn een of meerdere lessen naar latere datum verzet. 
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Maatschappijkring 

De activiteiten van de maatschappijkring zijn door corona sterk beperkt. De geplande lezingen van het voorjaar 

gingen niet door. Alle leden zijn uitgenodigd om zich weer in te schrijven voor het nieuwe seizoen (seizoen 

maatschappijkring loopt van september tot september) met compensatie van een jaarbijdrage. In het najaar zijn er 

wel activiteiten uitgevoerd al moest dat in twee delen omdat de groepsgrootte onder de 50 moest blijven. Uitgevoerd 

zijn de wandeling door Moerenburg (24 september en 1 oktober), de lezing van R. Heuts over Leonardo Da Vinci 

(14 en 28 oktober) en de lezing over Maatschappelijk Ondernemen door B. van Helvoirt (4 en 18 november bij Mie 

Pieters). 

Bij de nieuwe inschrijvingen voor het seizoen 2021/2022 hebben zich ook nog nieuwe leden gemeld waardoor we 

het ledenaantal zagen stijgen tot 103. 

 

Computerhulp 

Er zijn dit jaar geen computercursussen meer gegeven. Wel hebben de docenten bekend gemaakt individuele hulp 

nog graag te geven. Voor zowel de kleinere als wat meer ingewikkelde problemen komen Trees Corbey, Pia Clarijs 

en Marco Rutters naar de vragers thuis. Soms is één bezoek voldoende, maar het kan soms nodig zijn om meerdere 

keren af te spreken. 

Ook het internetcafé werd vervolgd. Al moet ook worden opgemerkt dat dit, door de coronalockdown en andere 

maatregelen, niet altijd kon doorgaan.  

Literair Café 

In 2021 is er vanwege corona één bijeenkomst van Literair Café geweest. 

Op 10 november kwam Griet Op de Beeck naar Koningsoord, waar zij sprak over haar 

jeugd en de flexibiliteit van kinderen naar hun ouders toe. Helaas was het aantal 

toehoorders beperkt vanwege de coronamaatregelen en werden slechts 40 bezoekers 

toegelaten. 

De kaartverkoop was on-line en mocht dat een probleem opleveren dan kon men een 

beroep doen op de medewerkers van de bibliotheek. Normaal gesproken krijgen KBO-

leden € 2,- korting op een kaartje maar vanwege on-line verkoop moest men nu contact opnemen met de 

penningmeester van de KBO als men € 2,- korting wilde. Zegge en schrijve heeft één persoon daar gebruik van 

gemaakt. 

 

WERKGROEP SOLIDARITEIT 

Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba” 

Onder niet al te beste weersomstandigheden werd op 18 augustus voor de laatste keer de Toer Mee fietstocht 

georganiseerd door de werkgroep Solidariteit. De netto opbrengst uit sponsorbedragen en inschrijfgelden, aangevuld 

met een gift van KBO-BE, kwam in Cochabamba, Bolivia ten gunste van het project “Amanecer”, levenswerk van de 

in Moergestel geboren pater Theo Raaijmakers.  

De Moergestelse MOV (Missie-, Ontwikkelings- en Vredes) werkgroep organiseerde 40 keer de Toer Mee fietstocht, 

waarvan de laatste 13 keren in samenwerking met de KBO-BE werkgroep. Wegens het bereiken van een respectabele 

leeftijd hebben de meeste leden van beide werkgroepen besloten hun werkzaamheden te stoppen. Inmiddels is door 

het bestuur besloten om een doorstart van de werkgroep mogelijk te maken met een aantal nieuw aan te zoeken 

werkgroep leden. Doel is het tijdens een jaarlijks evenement gelden inzamelen voor het mede-financieren van de 

scholingskosten van lagere vakopleidingen voor jongeren uit armlastige gezinnen in een nog nader te bepalen project 

in een ontwikkelingsland. 
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WERKGROEP ZOMERSCHOOL 

In 2020 was het door de strenge coronamaatregelen niet mogelijk om een Zomerschool te houden. Gelukkig kon de 

werkgroep dit jaar voorzichtig weer een programma samenstellen, doordat er minder beperkingen waren én onze 

deelnemers gevaccineerd of getest waren. 

Wel hebben we bij de keuze van activiteiten gekeken naar een zo groot mogelijke veiligheid voor de deelnemers. 

Dit betekende naast buitenactiviteiten (o.a. wandelingen) alleen binnenactiviteiten waar de anderhalve meter 

gewaarborgd kon worden. 

Zo konden we nog tien activiteiten organiseren verspreid over twee weken, van 9 t/m 20 augustus 2021. 

De animo was groot: 121 mensen namen deel en er waren 242 inschrijvingen. Voor de wandelingen bij de Piushaven 

en op Landgoed Wellenseind waren teveel inschrijvingen en moest er geloot worden. 

Het was een flinke administratieve klus die door Pia Clarijs zorgvuldig geklaard werd. Alle docenten, begeleiders en 

organisaties hartelijk dank voor jullie deskundige inzet en zorg. 

Een uitgebreid verslag en een aantal foto's van de activiteiten zijn te zien op onze website kbo-berkelenschot.nl 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Zomerschool 2021! De werkgroep nam aan het eind van de zomerschool 

afscheid van Martje Bloem die een aantal jaren meewerkte. Martje bedankt voor al je inzet! 

Tot volgend jaar, dan is er hopelijk weer een gezellige Zomerschool. 

Hieronder de lijst met activiteiten en het aantal deelnemers per activiteit. 

 

Activiteiten week 1 Deeln. Activiteiten week 2 Deeln. 

Workshop Mozaïeken 18 Lezing over de Vrijmetselarij 28 

Les in Tai Chi 22 
Stadswandeling Oisterwijk van kerk tot 

kerk 
20 

Workshop Acrylic Pouring 12 Bezoek aan DePetrus in Vught 15 

Piushaven wandeling 26 Bezoek aan Iconenatelier Nieuwenhof 13 

Lezing “Wereldberoemd in Tilburg” 24 Wandeling op Landgoed Wellenseind 32 

 

Werkgroepleden 

Martje Bloem, Pia Clarijs, Toke Clijsen, Victoire Geerts, Jeanne Kock, Jeanne Rodenburg, Rosemarie Smarius 

 

WERKGROEP SOCMA 

De werkgroep die de SOCiaal Maatschappelijke belangen van de KBO behartigt. Het duurde dit jaar even voordat 

de activiteiten weer opgestart konden worden. 

KOFFIE-UURTJE 

Het koffie-uurtje op de eerste woensdag van de maand kon pas worden opgestart in juli. Het 

was wel even wennen op anderhalve meter. Ook in augustus was dat nog het geval en het 

gevolg was dat er weinig belangsteling was.  

In september waren de beperkingen weg en kwam het koffie-uurtje weer langzaam op gang. 

In oktober hadden we ongeveer 35 gasten en in november 50. 

Daarna stopte het weer. We hopen snel weer het aantal van 70 mensen te ontvangen. 
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SAMEN UIT DINEREN 

In 2021 is het Samen uit Dineren ook pas weer laat opgestart. Vooraf is er overleg geweest met 

de horeca over de voorwaarden. In augustus in de Leijhoeve 30 gasten, september bij De 

Druiventros 58 gasten, oktober De Bron 35 gasten en november in Boerderij Denissen 40 gasten. 

Bij Boerderij Denissen namen we afscheid van Liesbeth en Jeroen met een bloemetje en een 

woordje als dank voor de jarenlange samenwerking. We hopen met de nieuwe eigenaren, Mark 

en Frederique, op dezelfde voet verder te kunnen gaan. 

Voor de prijs van € 20,50 wordt een kwalitatief goed 3-gangen diner geserveerd. Om half zes 

kunnen de gasten binnenkomen en om zes uur wordt het diner geserveerd. Reserveren van 

plaatsen is niet mogelijk. Iedereen gaat zitten waar nog plaats is en zo ontstaan ook wisselende 

samenstellingen in de tafelschikking. Dit kan leiden tot nieuwe contacten en zorgt vaak voor 

geanimeerde gesprekken.  

 

 

CONTACTEN MET KBO-LEDEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Naar vier leden, van wie we wisten dat ze ziek waren, is het afgelopen jaar een beterschapskaart gestuurd. 

2 echtparen mochten we feliciteren met hun 50-jarig huwelijk, 2 echtparen met hun 60-jarig huwelijk en 2 echtparen 

waren 65 jaar getrouwd. 

Naar familieleden van overleden KBO-leden is 30 x een condoleance-kaart verstuurd. 

 

Kroonjaar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

75 jaar 103 104 93 88 83 80 

80 jaar 83 95 80 67 74 78 

85 jaar 61 41 45 39 40 33 

90 jaar 25 19 13 12 15 12 

95 jaar 3 1 1 6 5 1 

100 jaar    1   

Totaal bezorgd 275 260 232 213 217 204 

 

ROLSTOELWANDELING 

De rolstoelwandelingen zijn na de beperkingen weer opgepakt. Er is wekelijks gewandeld met vier of vijf personen. 

Voor het koffie drinken is een oplossing bedacht: er werden thermoskannen meegenomen voor onderweg. De 

geplande lunch in de parochiezaal heeft dit jaar geen doorgang kunnen vinden. 

Werkgroepleden 

Agnes Sweep (voorzitter), Elly Moonen (secretaris), Ria van de Kam, Ine van de Wiel, Els van der Meijden 
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WERKGROEP ONTSPANNING 

In 2021 is de werkgroep, als zovelen, beperkt geweest in het organiseren van ontspanningsmiddagen en andere 

activiteiten. Tijdens de momenten van coronaversoepelingen hebben wij toch nog de volgende activiteiten kunnen 

organiseren: 

8 AUGUSTUS        

Muzikale middag met de Golddiggers in De Stulp in Torentjeshoef 

Er mochten maar een beperkt aantal gasten worden uitgenodigd 

maar met het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen hebben 

30 gasten genoten en zelfs gedanst op de vrolijke en herkenbare 

muziek uit de jaren 70-80. Een heerlijke ontspanning in een tijdperk 

van eenzaamheid en andere beperkingen. 

 

 

 

10 SEPTEMBER   

Tuin bijeenkomst  bij Boerderij Denissen                  

Maar liefst 78 KBO leden genoten van koffie met iets lekkers, drankjes en een 

plateau verrassingen in de heerlijke ambiance van de Boerderij. Het matige weer 

dwong de aanwezigen weliswaar naar binnen, maar daar werd alom genoten van 

al het lekkers maar vooral van de contacten die op dat moment weer even 

mochten. 

 

 

 

15 OKTOBER  

Muzikaal optreden met Peter van Berkel in De Schalm                           

Maar moeizaam durfden 38 KBO leden zich aan te melden voor een bijeenkomst  in een besloten 

ruimte. Met goede ventilatie en zitplaatsen op 1,5 meter kon worden genoten van een optreden 

van Peter van Berkel die bij eerdere optredens de ‘zaal’ volledig meekreeg. Nu bleek het corona 

virus en de voorzichtigheid de aanwezigen parten te spelen. Waarschijnlijk de reden dat de middag 

in een wat ingetogen sfeer verliep.  

 

Overige activiteiten werden geannuleerd waarbij de kerstbijeenkomst in het bijzonder werd gemist. 

De werkgroep kijkt met veel vertrouwen naar de nieuwe periode waarin wij ons gepresenteerde programma 2022 

weer volledig kunnen uitvoeren! 

Werkgroepleden 

Nelleke van de Hout (voorzitter), Ria van de Berg, Marja van Oorschot, Ruud Brugmans, Lia van de Ven (vanuit het 

bestuur) 
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WERKGROEP SPORTIEVE ACTIVITEITEN 

Tempo 13, recreatief fietsen 

Elke dinsdagmiddag om half 2 werd door de fietsclub verzameld bij tandarts Croon Mondzorg, Eikenbosch 2 te 

Berkel-Enschot (voormalig Rabobank). We fietsten telkens zoveel mogelijk via veilige routes naar een andere plek 

in ons mooie Brabant! Ons fietstempo ligt rond de 13 km per uur. De af te leggen route is ca. 30 km lang. Tijdens 

de rit houden we een drankjespauze. 

Iedereen die interesse heeft mee te fietsen is van harte welkom en kan aansluiten als hij/zij zorgt op 

dinsdagmiddagen tegen half twee bij tandarts Croon te zijn. 

In 2023 bestaat de fietsclub Tempo 13, die is opgericht door wijlen de heer Toontje van Alphen, 40 jaar!!! 

Contactpersoon van de werkgroep is Jan van der Horst, T: 013-5333886 

Tempo 18, recreatief fietsen 

Vanwege de coronamaatregelen kon het seizoen 2021 van “Tempo 18” pas beginnen in juni. Vertrekkend vanaf onze 

nieuwe startplaats, het plein voor restaurant Hemels, elke donderdag om exact 13:00 uur. Fietstochtjes van 35 tot 

40 km met een tempo van ca. 18 km per uur, met onderweg natuurlijk een pauze voor koffie of thee. Gelukkig 

konden we nu doorgaan tot ver in november. Bij elkaar hebben we toch maar mooi ruim 800 km bij elkaar gefietst. 

Bijzonder geslaagd was ook onze wat langere tocht naar Sint-Oedenrode. Een tocht van bijna 70 km naar “Helden 

van Kien”, en met prachtig weer. Hier konden we genieten van een heerlijke lunch in een prachtige omgeving.  

 

 

 

 

 

Voor 2022 rekenen we weer op een mooi seizoen. Voor meer informatie over “Tempo 18” kunt u terecht bij de 

contactpersoon van de werkgroep, John Rodenburg, T: 013-533 30 59 

Tempo 25 

Onder de werktitel Tempo 25 vallen de renfietstochten en de veldtoertochten (= mountainbike). 

Het renfietsen vindt wekelijks plaats (bij goed weer) vanaf de vroege lente en gaat door tot een eind in de herfst. 

Steeds op woensdag om 08.30 uur wordt er vertrokken vanaf de Sint Caeciliakerk in Enschot voor een tochtje van 

maximaal 60 km. Wie komt is welkom (niet alleen KBO’ers). Twee maal per jaar vindt er een grote dagtocht plaats 

vanaf een wisselend vertrekpunt (carpoolen) van ongeveer 100 km. Er wordt dan op eigen kosten geluncht. In 2021 

heeft alleen het tochtje op de woensdag regelmatig plaatsgevonden. Vanwege corona waren er geen grote tochten. 

Veldtoertochten: hiervan zijn er twee per jaar, een in maart en een in november. Zo’n tocht is dan ongeveer 40 km, 

onderbroken door een lunch op eigen kosten. Deelnemen is voor iedereen die wil meedoen. In 2021 heeft er, 

vanwege corona, slechts één tocht plaatsgevonden, namelijk op 11 november in de omgeving van Alphen. Een mooi 

verslag kunt u lezen in KBO Nieuws van december. 

Contactpersoon: Frank Smarius franksmarius@ziggo.nl  

Spinnen 

Het spinnen speelt zich steeds af in de late herfst, de winter en de vroege lente, zo ongeveer van oktober t/m maart. 

Het wordt gedaan bij Sportpiazza (voorheen Sportschool Ooms) met een vaste docent en goede voorzieningen, en 

tegen een aangepast tarief. Al jaren doen er zo’n 15 à 22 personen mee, mannen en vrouwen. Bedoel ing is veelal 

om in de donkere periode de conditie vast te houden door goede beweging. Een aantal deelnemers neemt 20 lessen 

per jaar, anderen nemen 28 lessen. We vinden het leuk en blijven in vorm. In 2021 waren er, door corona, nogal 

wat uitvalmomenten (met name in het voorjaar), die dan vervolgens zonder problemen werden ingehaald. 

Contactpersoon: Frank Smarius franksmarius@ziggo.nl  

mailto:franksmarius@ziggo.nl
mailto:franksmarius@ziggo.nl
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Tai Chi 

Op vrijdagmorgen waren ook in 2021 twee grote groepen deelnemers actief met Tai-Chi met uitzondering van de 

periode dat sportschool Sportpiazza wegens corona gesloten was. Voor zover mogelijk, hebben de activiteiten buiten 

plaatsgevonden. KBO-leden ontvangen een korting op de cursusprijs. Aanspreekpunt voor Tai-Chi is Ine Bierhuizen, 

tel. 013-2035723. 

Wandel en gym groep 

Alle weken op vrijdagmorgen vonden ook in 2021 tijdens een of meer stops onder het wandelen in de omgeving van 

het Schaapsven allerlei bewegingsoefeningen plaats, sinds mensenheugenis onder leiding van Ans de Glas en in 

geval van haar verhindering geleid door Riet Menne, René Brouwers en/of Bert de Beer.  

Gestart werd, zoals al vele jaren gebruikelijk, om 10 uur bij “Mie Pieters” met de dan aanwezige deelnemers, in 

aantal variërend van 5 tot 25 personen al naar gelang de weersomstandigheden. Na afloop (ca. 11.30 uur) werd 

voor eigen rekening koffie gedronken bij “Mie Pieters”, tenzij deze uitspanning gesloten moest blijven wegens de 

gestrengheid van de Coronamaatregelen.  

Deelname is gratis en wie er om 10 uur is kan meedoen zonder voorafgaande aanmelding. Contactpersoon van de 

groep is Bert de Beer, T. 06-30530295. 

Natuurwandelingen 

Vanwege het coronavirus zijn de meeste wandelingen niet doorgegaan en zijn we ook in de buurt gebleven, zodat 

de wandelaars op eigen gelegenheid konden komen. Niettemin kon toch nog gewandeld worden op: 

23 september     Prisma, Biezenmortel, en op 

25 november      De Oude Warande, Tilburg 

De wandelingen vonden plaats op donderdagmiddag en startten om half twee vanaf Eikenbosch 2, het oude 

winkelcentrum. Na afloop of onderweg werd er ergens koffie gedronken op eigen rekening. Rond vijf uur waren we 

weer terug.  

Er werd gecarpooled waarbij per persoon € 2 werd betaald aan de chauffeur. 

Het was steeds goed weer en we hebben genoten van de natuur en de historie en de gesprekken onder elkaar. 

Contactpersonen: Ine Verschuren, M: 06-11447726 en Jan van der Wiel T: 013-5333757. 

Jeu de boules 

Helaas was 2021 door corona weer een kort seizoen. Wij zijn gestart op 20 mei. Toch hebben wij de hele zomer op 

de donderdagmiddagen van het spel kunnen genieten op de banen bij het Gilde, waarvoor hartelijk dank. 

Op 2 september hebben wij een toernooi gespeeld, opkomst 24 deelnemers, met als winnaar Jo van der Bruggen. 

Op 30 september hebben wij gespeeld voor de wisselbeker. 

Winnaars bij de dames: 

Joke de Rooij (1) en Cor Mathijssen (2) 

Winnaars bij de heren: 

Jan van Groenendaal (1) en Ad Zoontjes (2) 

Donderdag 25 november hebben wij nog een gezellige surprise-boules-middag gehad. En helaas moesten we daarna 

weer stoppen. 

Frans Vromans en Annelies van Gisteren 

Nordic walking 

Ondanks de coronamaatregelen gingen de wekelijkse nordic walking wandelingen in 2021 op zaterdagen en 

maandagen tussen 10.00 en 12.30 uur gewoon door, weer of geen weer.  
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Vertrekkend rond 10 uur bij “Mie Pieters” of iets verderop nabij de bosrand van het Schaapsven werd via bospaden 

gelopen naar het parkeerterrein van restaurant “Bregje”. Daar sloten zich rond 10.30 uur de deelnemers aan die 

wel de helft maar niet de hele wandeltocht (heen en terug 9 – 10 km) wilden/konden meelopen. Vanaf “Bregje” 

werd via soms wisselende routes over bospaden verder gelopen naar “Boshuis Venkraai”. Na een koffiepauze van 

een half uurtje werd via restaurant “Bregje” (aankomst ca. 12 uur) weer teruggelopen naar “Mie Pieters (aankomst 

ca. 12.30 uur), alles onder leiding van Bert de Beer die nagenoeg elk pad in de bossen tussen Oisterwijk en 

Moergestel op zijn duimpje kent. 

Het aantal wandelaars op zaterdagen varieerde van vijf tot 12 personen, afhankelijk van de gestrengheid van de 

coronamaatregelen; de maandaggroep omvatte meestal vijf tot 10 personen. De strenge coronaregelgeving heeft 

ertoe geleid dat er anders dan in de jaren voor 2020 in november 2021 niet als groep is deelgenomen aan de 

Warandeloop in Tilburg. 

Wegens zijn verhuizing naar Limburg droeg Piet Romans in mei zijn stokje als contactpersoon van de werkgroep 

over aan Piet Haarmans. 

Nieuwe deelnemers kunnen zich altijd zonder voorafgaande aanmelding aansluiten.  

Deelname is gratis, alleen de consumptie tijdens de rustpauze in “Venkraai” is voor eigen rekening. Voor informatie 

kan men zich wenden tot de contactpersoon Piet Haarmans (013-5332830) of Bert de Beer (06-30530295). 

KBO - De Schalm riktoernooi 

Het KBO - De Schalm Riktoernooi van 2020 - 2021 kon vanwege de coronacrisis niet gespeeld worden. 

Maandag middag bridge 

Afgelopen jaar is er bijzonder weinig gebridged, doordat of Koningsoord gesloten was of dat wij het zelf nog niet 

wilden vanwege de hoge besmettingsaantallen. Die keren dat we speelden was het ook rustiger dan gebruikelijk. 

Helaas moesten wij afscheid nemen van Cees Mathijssen die een dag na zijn 80e verjaardag op 27 november 

overleed. Cees heeft jaren lang de organisatie op zich genomen. Om niet in bezettingsproblemen te komen, is Paul 

Hoefnagels ook gevraagd om de uitslagen te kunnen berekenen. Daarnaast rekenen Toos Hermsen en ik zelf uit. 

Uitrekenen doen wij thuis na afloop met behulp van het programma Bridge Office. 

Ben Maes 

KBO - De Schalm Biljart toernooi 

De hoop die we in juli 2021 uitspraken, dat we in maart 2022 weer de traditie 

van het KBO - De Schalm Biljarttoernooi konden gaan oppakken, werd door 

weer een boel corona-ellende de grond ingeboord. Met wat versoepelingen 

tussendoor en een geleidelijke overgang naar een “normaal” leven zijn we eind 

februari 2022, exact twee jaar na het begin van deze pandemie, hopelijk toch 

grotendeels verlost van dit virus.   

Maar dit alles heeft ertoe geleid dat wij de organisatie van ons toernooi, 

waarmee we in december al hadden moeten beginnen, niet hebben kunnen 

oppakken en dus zal er ook in maart 2022 geen KBO - De Schalm 

Biljarttoernooi zijn.  

Of we misschien in de loop van het jaar toch nog een biljarttoernooi zullen gaan 

organiseren, moeten we binnen de commissie nog bespreken. En zeker willen 

we ook niet te hard van stapel lopen en de voortgang van het “normale” leven 

even afwachten. Jullie zullen via de bekende media worden geïnformeerd. 

Ben Kolsteren, namens het organisatieteam KBO - De Schalm biljarttoernooi 
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WERKGROEP SCHOUWBURG CONCERTZAAL TILBURG 

In het theaterseizoen 2021-2022 telde de groep 88 deelnemers, die samen goed 

waren voor 340 bestelde toegangsbewijzen.  

Schouwburg Concertzaal Tilburg gaf ook dit jaar geen programmagids uit, maar 

een overzichtslijst van alle tot nu toe vastgelegde programma’s in 2021/2022. 

Deze lijst was vanaf 3 juni beschikbaar. Vanaf 10 juni 2021 stond het programma 

ook op de website van Schouwburg Concertzaal Tilburg. 

Op woensdag 19 mei 2021 was er een bijeenkomst van de werkgroep Schouwburg 

Concertzaal Tilburg: besluiten in deze vergadering: 

- Tussen 3 en 7 juni worden de begeleidende brief, de overzichtslijst en het 

bestelformulier rondgebracht bij de deelnemers.      

- Het bestelformulier kan ingeleverd worden t/m 10 juni a.s. 

- Er kan worden betaald via automatische incasso in drie termijnen 1 augustus, 1 september en 1 oktober.   

- Wat betreft het tweede verkoopmoment in september: we kunnen eventueel onze deelnemers op de hoogte 

brengen van nieuw vastgelegde uitvoeringen waarvoor men dan zelf kan reserveren. 

In de loop van het volgende seizoen werd het programma van Schouwburg Concertzaal Tilburg nog met verschillende 

optredens uitgebreid. Wij hebben hierin niet bemiddeld.  

Via een brief zijn de deelnemers op de hoogte gesteld dat men hiervoor de website van Schouwburg Concertzaal 

Tilburg kon raadplegen. Bij belangstelling voor een voorstelling diende men rechtstreeks bij Schouwburg Concertzaal 

Tilburg te reserveren. 

Er zijn ook dit jaar opnieuw voorstellingen verplaatst of geannuleerd. Bij annulering hebben de deelnemers het 

betaalde bedrag voor de kaartjes terugontvangen.  

Er was dit jaar geen evaluatiebespreking met het KBO-bestuur. 

Elk KBO-lid kan zich vrijblijvend aanmelden voor de Schouwburg Concertzaal Tilburg-groep. In het KBO Nieuws van 

maart staat daarvoor ieder jaar een aanmeldingsformulier. Aanmelden is ook mogelijk via het aanmeldingsformulier 

op de KBO-website.  

werkgroepleden 

Ad Oomen (voorzitter), Ria en Huub van Beurden, Rinie Fijnaut, Anny van Gool en Hanny Jong 

 

WERKGROEP PUBLICITEIT 

De werkgroep Publiciteit verzorgt de communicatie tussen enerzijds het bestuur en de werkgroepen en anderzijds 

de leden. De middelen daarvoor zijn de website, het KBO Nieuws, artikelen in De Schakel en het jaarverslag. De 

werkgroep is daarbij (positief) kritisch op de aangeleverde teksten en streeft naar een zo fraai mogelijke opmaak.  

Hoewel door de coronapandemie vele activiteiten van KBO Berkel-Enschot geen doorgang konden vinden, heeft de 

werkgroep wel zoveel mogelijk de leden periodiek geïnformeerd over onderwerpen die desondanks voor de leden 

van belang zouden kunnen zijn. Ja, zelfs toen KBO-Brabant twee keer geen ONS bezorgde, werd toch een KBO 

Nieuws opgemaakt voor de leden. Maar dat neemt niet weg dat de onderlinge contacten tussen de leden in 2021 

niet zo automatisch tot stand kwamen als in de jaren vóór corona. Het praatje en de ontmoeting, een van de sterkste 

kenmerken van onze KBO, werden node gemist. Hopelijk kan dat in de loop van 2022 weer tot zijn recht komen. 

Onze website kbo-berkelenschot.nl wordt punctueel bijgehouden door onze webmaster Anny van Gool. U kunt hierop 

snel alle informatie vinden, niet alleen actuele informatie over lopende of op-handen-zijnde activiteiten, maar ook 

historie zoals eerdere uitgaven van het KBO Nieuws en verslagen en foto’s.  

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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Maandelijks wordt het KBO Nieuws door de werkgroep - met name Wilma van Geel - verzorgd met input vanuit het 

bestuur en de werkgroepen, met regelmatig ook berichten van derden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar aan de 

basis van de totstandkoming van het KBO Nieuws ligt een heel proces ten grondslag. Het valt niet altijd mee om 

tijdig de meest actuele informatie verzameld te hebben. Soms is er aanvankelijk wel eens weinig kopij beschikbaar 

en moet er wat aan de indeling gesleuteld worden. Maar het lukt Wilma elke maand weer om een goed gevuld 

informatieblad op te leveren. 

Tot het einde van 2020 werd de opmaak van het KBO Nieuws verzorgd 

door Jan Bertens, waarna Wilma van Geel in 2021 geleidelijk de 

eindverantwoordelijkheid daarvoor heeft overgenomen. Voor zijn 

jarenlange toewijding (meer dan twaalf jaar) is Jan tijdens de 

vrijwilligersmiddag op 12 november 2021 beloond met de zilveren speld 

van KBO-Brabant: een terechte en grote blijk van waardering. 

Behalve de beëindiging van zijn werkzaamheden door Jan Bertens 

vonden in 2021 nog een aantal mutaties in de werkgroep plaats. Ine 

Bierhuizen werd als lid vanuit het bestuur in september opgevolgd door 

Margriet Krijnen, Marga Amesz trad toe als back-up voor Wilma van 

Geel voor de verzorging van het KBO Nieuws en Jan Freijse werd na beëindiging van zijn penningmeesterschap lid 

van de werkgroep als tekstcorrector.  

Per einde 2021 was de samenstelling van de werkgroep dan ook als volgt: Margriet Krijnen, Wilma van Geel, Anny 

van Gool, Marga Amesz, Jan Panhuijzen, Jan Harting en Jan Freijse.  

De werkgroep is bereikbaar via het email-adres: publiciteit@kboberkelenschot.nl  

WERKGROEP BEZORGING ONS EN KBO NIEUWS 

De distributie en de bezorging van de ONS heeft in 2021 tien keer 

plaatsgevonden: januari, februari, maart, april, mei, juli, augustus, september, 

oktober en november, telkens in de laatste week van de maand. De ONS is in 

december (voor januari 2022) niet verschenen i.v.m. bezuinigingen door 

teruglopende advertentie-inkomsten. Het KBO Nieuws werd wel elke maand bij 

de leden bezorgd. 

In augustus zijn ook de stukken voor de jaarvergadering verspreid. 

Dank is ook verschuldigd aan Joke, Ine, Jan Hansen en anderen die tijdens mijn 

vakantie en de daarop volgende revalidatie van mijn nieuwe heup de distributie 

hebben verzorgd in de maanden augustus, september en oktober. 

De bezorging heeft verder geen problemen opgeleverd, omdat waar nodig 

adequate vervanging kon worden geregeld. De bezorgers zorgden vaak zelf 

voor vervanging b.v. bij vakanties. Als dat niet lukte kon er een beroep worden 

gedaan op Joke van Oudheusden of Ad Dekker die dan naar een oplossing 

hebben gezocht. 

We hebben 35 bezorgers waarvan een zestal twee rayons bedienden.  

Kortom ook nu weer een geslaagd bezorgingsjaar. 

Bedankt voor het gestelde vertrouwen! Ad Dekker 

  

mailto:publiciteit@kboberkelenschot.nl


 

KBO Berkel-Enschot 
Belangenorganisatie van Senioren 

 

 

 

17 

WERKGROEP BELANGENBEHARTIGING 

Evenals vorig jaar zijn de werkzaamheden van de werkgroep in 2021 sterk gedomineerd door corona. Onder leiding 

van de bestuursleden Jan Hermes en Ad Dekker is zo goed en zo kwaad als het ging aandacht besteed aan de 

individuele en collectieve belangenbehartiging.  

Waar collectieve belangenbehartiging zich afspeelt in de publieke ruimte, geldt voor individuele belangenbehartiging 

veel meer dat er een rechtstreekse relatie is tussen hulpvrager en hulpverlener. Denk daarbij aan wat er gevraagd 

wordt van een belastinginvulhulp, een ouderenadviseur en een cliëntondersteuner. Deze relatie is vaak gebaat bij 

veiligheid, stilte en privacy. De noodzakelijke intimiteit is onder druk komen te staan vanwege de 

coronamaatregelen. Ook de collectieve belangenbehartiging heeft moeten omgaan met afzeggingen en beperkingen.  

Desondanks is de werkgroep erin geslaagd om de meeste van haar werkzaamheden te kunnen voortzetten. Wel 

hebben een aantal bijeenkomsten online plaatsgevonden. 

Collectieve belangenbehartiging 

Alles wat verder gaat dan individuele ondersteuning rekent de werkgroep zich tot haar taak. In de loop van de jaren 

is dit onderdeel van de belangenbehartiging steeds belangrijker geworden.  

Zo is er een nauwe relatie tussen de werkgroep en KBO-Brabant. Onze deelname aan de juridische helpdesk van 

KBO-Brabant uit zich in het werk van Jan Hermes, die vanaf  de start de juridische werkzaamheden coördineert en 

zorgt voor verdeling van de zaken onder de juristen. Jaarlijks bijna honderd zaken. We hebben als KBO Berkel-

Enschot afgesproken dat alle hulpverleners die één op één relaties hebben met hulpvragers een VOG verklaring 

nodig hebben. Dit is geregeld met ondersteuning van KBO-Brabant. Een ander voorbeeld is de procedure tegen de 

Belastingdienst over de afwijzing van de ANBI-status die het mogelijk maakt om donaties af te trekken. Volgens de 

belastingdienst zijn wij geen organisatie die het algemeen belang dient. We trekken samen op met KBO-Brabant. 

Worden we in het gelijk gesteld dan heeft dit gevolgen voor alle afdelingen van  KBO-Brabant. 

Daarbuiten is de werkgroep ook binnen Berkel-Enschot actief. Platform Welzijn, een platform waarbinnen alle 

welzijns- en zorginstellingen vertegenwoordigd zijn, is dit jaar tweemaal bij elkaar geweest. Naast de afstemming 

van alle welzijns- en zorgactiviteiten in ons dorp, dit jaar weinig vanwege corona, is met name gesproken over de 

uitrol van GGoud, een gemeentelijk initiatief. Door middel van een enquête hebben ouderen in dit dorp hun wensen 

voor het dorp kenbaar gemaakt. Er is nu een projectgroep samengesteld, waarin wij ook als KBO Berkel-Enschot 

zitting hebben, om uitvoering te geven aan de wensen van onze ouderen.  

Een ander gemeentelijk initiatief, dat ook tot het aandachtsgebied van Platform Welzijn behoort, zijn de Fijn Thuis 

gesprekken om na te gaan welke behoeftes er leven bij de ouderen om hun persoonlijke leefsituatie te verbeteren. 

Hiervoor heeft ContourdeTwern het projectmanagement in nauwe samenwerking met Contact50+ (Udenhout) en 

KBO Berkel-Enschot. Ad Dekker is daarbij betrokken. Drie personen uit ons team Vrijwillige Ouderenadviseurs 

(VOA’S) en Cliëntondersteuners doen daar aan mee en zijn opgeleid en inzetbaar voor de gesprekken. Deze zijn 

eind april gestart in Berkel-Enschot en hebben ondanks corona al 24 keer plaatsgevonden. De resultaten van deze 

gesprekken volgen later. De rapportage wordt verzorgd door ContourdeTwern.  

Een langlopend project is de bouw van een Grote Zaal ter aanvulling op de faciliteiten van Koningsoord. Gelukkig is 

in december overeenstemming bereikt tussen alle partijen en zal in 2022 een begin worden gemaakt met de bouw. 

Individuele Belangenbehartiging 

Vele ouderen hebben heden ten dage moeite om zich een weg te banen in het woud van regelgeving en hebben 

daarbij hulp nodig. Denk aan de WMO, de Wet Langdurige Zorg, de Toeslagenwetgeving maar ook alles wat met 

belastingen te maken heeft. 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’S) en Cliëntondersteuners 

We hebben een vijftal VOA’S en Cliëntondersteuners in ons bestand, waarvan de meeste ook verbonden zijn aan 

Loket B-E en die zich tevens bezighouden met eerder genoemde Fijn Thuis gesprekken. 

Zij weten de weg om de senior naar de juiste instantie te verwijzen of stellen samen met de hulpvrager een 

begeleidingstraject op. Een VOA of Cliëntondersteuner verwijst, bemiddelt of adviseert over de regelgeving en 
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voorzieningen op het gebied van inkomen, recht, zorg, mobiliteit en deelname aan de samenleving in algemene zin. 

Ook in 2021 bleek advisering op het gebied van corona aan de leden geen eenvoudige opgave. 

De samenwerking met Loket Berkel-Enschot is hecht. 

Ad Dekker is coördinator 

Belastinginvulhulpen 

Ook onze belastinginvulhulpen zijn weer actief geweest. De negen invulhulpen bieden hulp bij het invullen van de 

jaarlijkse belastingaangifte, meer specifiek de inkomstenbelasting en de aanvraag toeslagen. Ieder jaar maken zo’n 

300 senioren gebruik van deze hulp. In het Maart-nummer van het KBO-Nieuws staat onder meer vermeld wie in 

aanmerking komen voor ondersteuning.  

Jan Hermes is de coördinator. 

VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEURS 

Tilly Buster-Brokken      013-5334563 

Ad Dekker                  013-5333693 

Dré van Hal           06-11010934 

Mieke Mols-Hopstaken   013-5332385 

Nettie Moonen-Maas      06-36215321 

 

CLIËNTONDERSTEUNERS 

Robert Holl                              013-5904037 

Mieke Mols-Hopstaken              013-5332385              

BELASTINGINVULHULPEN 

Fien van den Aker                    013-5332269 

Huub van Beurden                   013-5331957 

Sipke Geerts                          013-5332963 

Jac van Gool                            013-5333196 

Dré van Hal                             06-11010934 

Ko Rijnen                                013-5334587 

John Rodenburg                       013-5333059 

Bernard Stroot               06-53127960 

Wim van Vught                   06-12083909 

COÖRDINATIE    

Jan Hermes                             06-53854381 

Ad Dekker                               06-53770599                                                           

  



 

KBO Berkel-Enschot 
Belangenorganisatie van Senioren 

 

 

 

19 

WERKGROEP LEDENWERVING 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dan moet er wel een vitaal en uitdagend voorbeeld beschikbaar zijn. 

Het is nu juist die kenmerkende, inspirerende eigenschap van KBO Berkel-Enschot, die in het jaar 2021 door de 

coronaperikelen ontbrak. Geen sprankelende bijeenkomsten van en voor onze leden. Mondkapjes en testen 

bepaalden en verminderden de mogelijkheden van de werkgroep om nieuwe leden uit te dagen zich aan te sluiten 

bij de KBO. 

Toch heeft de werkgroep ledenwerving geprobeerd de stilte rondom de activiteiten te doorbreken door het plaatsen 

van uitdagende advertenties en het breed verspreiden van een algemeen informatieboekje onder alle inwoners van 

Berkel-Enschot. 

Rond de paasdagen plaatste de werkgroep onder de welluidende titel “KBO Berkel-Enschot springlevend” een 

advertentie om belangstellenden en leden duidelijk te maken dat ondanks het Coronaregime er binnen een 

lidmaatschap van de KBO onverkort voordelen te behalen waren. Kortingen bij plaatselijke ondernemers, hulp bij 

belastingaangiften en voordelige energie- en verzekeringscontracten werden onder de aandacht gebracht. De 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de advertentie in de Schakel weinig nieuwe leden inspireerde tot aansluiting.  

Ten gevolge van het vaccinatiebeleid startten in juli sommige activiteiten weer op. De werkgroep zag daardoor kans 

om in de Schakel een paginagrote wervingsadvertentie te plaatsen. 

Onvermoeibaar werd door de werkgroep een informatieboekje KBO/SWO 2021-2022 opgesteld en dit werd in 

september met De Schakel bij alle inwoners van Berkel-Enschot in de brievenbus bezorgd. 

Zoals gezegd ging de werkgroep niet bij de pakken neerzitten. Het rendement van hun activiteiten was in 2021 

moeizaam tot stand te brengen.  

Corona deed ook binnen onze organisatie zijn belemmerende werking. 

Een kennismaking met nieuwe leden kon/mocht niet georganiseerd worden.  

Al met al een werkgroep die nadrukkelijk werd geconfronteerd met de remmende werking van het Coronabeleid.  

En toch……… besloten 57 nieuwe leden met de KBO in zee te gaan. Daar is de werkgroep heel blij mee. Blijft dat we 

kunnen stellen dat KBO Berkel-Enschot een vitale organisatie is, een organisatie die in 2022 uitziet naar een 

onbekommerd beschikbaar zijn voor haar leden. 

De werkgroep bestond in 2021 uit Lia van de Ven, Jan Freijse, Ko Rijnen en Thijs Dingenouts 
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 SAMENSTELLING BESTUUR 

• Leo de Graaf   voorzitter    013-533 38 95 

• Jan Hermes   vice-voorzitter              06-53 85 43 81 

• Ine Bierhuizen   secretaris    013-203 57 23 

• Joke van Oudheusden  secretaris    013-533 31 62 

• Jack van den Brand  penningmeester              06-41 71 35 33 

• Ad Dekker    lid     013-533 36 93 

• Margriet Krijnen   lid     013-533 21 37 

• Elly Moonen   lid     013-533 30 25 

• Ies Risseeuw   lid     013-533 11 25 

• Agnes Sweep   lid     013-533 40 10 

• Lia van de Ven   lid                   06-23 25 89 68 

 

 

SECRETARIAAT 

E-mail: info@kboberkelenschot.nl Website: www.kbo-berkelenschot.nl 
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Afscheid  bestuursleden Jeanne Rodenburg en Jan Freijse 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet 

Ans de Glas heeft met haar enthousiasme veel leden van 

KBO Berkel-Enschot  jarenlang in beweging gehouden  

Jan Bertens ontvangt de   

Zilveren Speld vanwege zijn  

jarenlange inzet voor de KBO 



Herdenking overleden leden 

Algemene Ledenvergadering  


