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VAN DE VOORZITTER 

“Weten jullie dat het vandaag Secretaresse-dag is”, 

zegt een van de bestuursleden tijdens de bestuurs-

vergadering van 21 april, de derde donderdag van 

deze maand. Naast mij zitten Ine en Joke, onze 

secretarissen en medebestuursleden, die veelbete-

kenend zwijgen. Het schuldgevoel bekruipt me. In 

mijn werkzame leven werd ik ruim van te voren door 

allerlei hints eraan herinnerd dat deze dag er aan 

zat te komen. Bovendien stond de dag vroeger ver-

meld in de Succesagenda. Mijn elektronische agen-

da, waarschijnlijk van Amerikaanse makelij, geeft 

deze aanduiding niet. Inmiddels staat hier de dag nu 

tot in de eeuwigheid herhaald. Na de vergadering 

stap ik op de fiets, koop bij de plaatselijke bloemist 

twee bossen bloemen, en lever ze bij de twee te 

kort gedane dames af. Ze zeiden het niet, maar hun 

gezicht zei: “Dat had je niet hoeven doen hoor”. 

Deze inleiding gebruik ik om het belang van het 

secretariaat te benadrukken. Het is, als u mij de 

vergelijking toestaat, de nutsvoorziening van de 

vereniging. Als je de kraan opendraait, vind je het 

normaal dat er water uitkomt. Te vaak worden ook 

de werkzaamheden van het secretariaat als vanzelf-

sprekend beschouwd. Vanuit de zijlijn zie ik de hoe-

veelheid berichtgeving die op hen afkomt en waar-

aan gevolg gegeven moet worden. Het beperkt zich 

dus niet alleen tot de bestuursnotulen en het sa-

menstellen van agenda’s. Ook het bijhouden van de 

ledenadministratie van ruim 1600 leden is geen si-

necure. Het is dan ook terecht dat ze deel uitmaken 

van het bestuur en het dagelijks bestuur. 

Volgend jaar zitten de termijnen van Ine en Joke 

erop en moeten ze aftreden (daarbij moet aangete-

kend worden dat Joke bereid is de ledenadministra-

tie te blijven bijhouden). 

Daarom hierbij de oproep aan leden die bereid 

zijn deze secretariële taken volgend jaar op 

zich te nemen. Misschien wat voorbarig, maar een 

lange inwerkperiode is van belang. Dus vindt u zich-

zelf geschikt of denkt u iemand te kennen die bereid 

is haar of zijn schouders eronder te zetten, geef dit 

dan door aan het secretariaat. 

Leo de Graaf 

 

 
 

DE HANDJES DE LUCHT IN 

 

Bij zo’n titel gaat de eerste gedachte uiteraard naar 

het carnaval, maar in dit geval betrof het een bij-

eenkomst van KBO Berkel-Enschot ter verwelkoming 

van nieuwe leden. Dinsdag 26 april kwamen ruim 60 

nieuwe leden naar de Kapittelzaal in Koningsoord 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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om op de hoogte te worden gebracht van de vele 

activiteiten die KBO Berkel-Enschot jaarlijks ont-

plooit.  

Overigens zijn er vanaf het moment dat corona de 

samenleving ontwrichtte toch 126 nieuwe leden 

geregistreerd. Reden voor het bestuur om de hand-

jes de lucht in te steken: met ruim 1600 leden is 

KBO Berkel-Enschot niet alleen één van de grootste 

afdelingen van KBO-Brabant, maar eveneens één 

van de meest actieve organisaties binnen Berkel-

Enschot. 

Vanzelfsprekend 

Voor de nieuwkomers bleek na enige navraag het 

lidmaatschap een vanzelfsprekendheid te zijn. Wel-

iswaar waren de beweegredenen wat divers, maar 

de rol die KBO Berkel-Enschot vervult ten behoeve 

van de belangen van senioren, was voor de aanwe-

zigen toch wel de doorslaggevende factor. Solidari-

teit, sociale cohesie en belangenbehartiging op zo-

wel individuele als collectieve basis waren motieven 

om lid te worden. 

Opvallend was dat van de aanwezigen een groot 

deel net in Berkel-Enschot was komen wonen, zo 

bleek bij de vraag van vicevoorzitter Jan Hermes 

aan de aanwezigen. Spontaan vlogen ook nu de 

handjes de lucht in. 

Voor en door senioren 

Na een openingswoord door voorzitter Leo de Graaf 

volgde een film, waarin de vele activiteiten van KBO 

Berkel-Enschot werden vertoond. Hoewel enigszins 

gedateerd - een nieuwe film is in de maak – gaf de 

film een goede inkijk in de activiteiten voor en door 

senioren. 

Bestuursleden Elly Moonen en Jan Hermes gaven 

vervolgens nog een exposé over respectievelijk de 

sociaal-maatschappelijke activiteiten en de belan-

genbehartiging op zowel individueel als collectief 

gebied. 

Zo’n 140 vrijwilligers maken de verschillende activi-

teiten mogelijk, van koffie-uurtje tot rolstoelwande-

lingen en samen dineren, van sport tot lezingen, van 

cursussen tot zomerschool en theater, van belas-

tinghulp tot WMO-cliëntondersteuning. 

Voor het in oprichting zijnde “repaircafé” worden 

nog technisch handige vrijwilligers gezocht. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een zeer ge-

animeerde “borrel” in de foyer van De Schalm. Een 

bevestiging dat de sociale cohesie voor senioren een 

belangrijke factor is. 

Jan Harting 

 

 

BUSREIS 2022: TWEEMAAL 

We kunnen en mogen weer: wie gaat er mee 

met de busreis?  

 

Je zou het haast vergeten maar vóór het uitbreken 

van die vermaledijde coronapandemie stapten jaar-

lijks gemiddeld 150 leden van onze vereniging in de 

bussen van Sabeh Tours om te gaan genieten van 

een (veelal) prachtige busreis. 

Corona verhinderde ons te doen wat we wilden 

doen, sociale contacten kwamen onder druk te 

staan, zorgeloze uitstapjes waren niet aan de orde. 

Gelukkig kan de “Werkgroep Jaarlijkse Busreis” onze 

leden nu meedelen dat we weer twee mooie dag-

tochten hebben geselecteerd om als vanouds op reis 

te gaan. 

U leest het goed: twee dagtochten, u kunt kiezen 

of…met alle twee de reizen meegaan. 

 

Op dinsdag 19 juli kunt u deelnemen aan een dag-

tocht naar het Boerenbondsmuseum, een open-

luchtmuseum in Gemert. Het museum biedt een 

unieke combinatie van bezienswaardigheden die u 

nergens in Nederland in één museum bij elkaar 

vindt. Authentieke gebouwen, levende have en am-

bachten. Het museum herbergt twee originele boer-

derijen, verschillende ambachtshuisjes, een hand-

kracht zuivelfabriek, een plattelandsschooltje, een 

machinale klompenmakerij en houtzagerij. Het erf 

van de hoofdboerderij is ingericht zoals in 1900 te 

doen gebruikelijk was. Letterlijk terug in de tijd… 

Via uw opstapplaats rijdt de touringcar rechtstreeks 

naar Gemert waar een kop koffie met gebak klaar-

staat. De gidsen nemen u vervolgens mee voor een 

rondleiding en na de indrukwekkende morgen staat 

een heerlijke Brabantse Koffietafel voor u klaar. 

’s Middags gaan we onder leiding van een gids een 

prachtige route rijden door het buitengebied van 

Gemert-Bakel. Weer terug bij het museum kunt u 
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nog nagenieten met een drankje en wordt de dag-

tocht afgesloten met een smakelijk diner. 

Deze dagtocht is ook prima geschikt voor deel-

nemers die minder mobiel zijn. Als er behoefte 

aan bestaat is deelname voor rolstoelgebruikers bij 

deze dagtocht mogelijk. Graag zelf zorgdragen voor 

persoonlijke begeleiding hierbij. Wordt u onder-

steund door een rollator, dan is er geen enkel pro-

bleem om deel te nemen. 

De prijs voor deze dagtocht is inclusief twee keer 

koffie of thee met gebak, een rondleiding onder lei-

ding van een gids van het Boerenbondsmuseum, 

Brabantse Koffietafel, één consumptie, diner, ver-

voer en rondrit per luxe touringcar. 

Voor vertrektijden/opstapplaatsen zie het aanmeld-

formulier. Aanmelden vóór 9 juli. 

 

Op dinsdag 23 augustus bestaat er de mogelijk-

heid deel te nemen aan een dagtocht naar de Floria-

de in Almere, een “wereldtuinbouwtentoonstelling” 

die om de 10 jaar in een Nederlandse gemeente 

wordt gehouden. Op de Expo kun je meer dan 40 

landenpaviljoens bezoeken waar de diverse landen 

hun cultuur en lokale innovaties op het gebied van 

groen, voedsel, gezondheid en energie laten zien. 

Prachtige tuinen als ware kunstwerken, ontdek ro-

zen in de stad van de toekomst. Op het uitgestrekte 

tentoonstellingsterrein kunt u genieten van gezonde 

snacks en maaltijden en er zijn winkels waar u een 

aandenken van de Floriade kunt bemachtigen. En 

wat dacht u van een rit met de kabelbaan om zo de 

Floriade te bewonderen. 

Wij maken u erop attent dat een bezoek aan de 

Floriade vanwege de opzet en de uitgestrekt-

heid een fors beroep doet op uw mobiliteit.  

De prijs voor deze dagtocht is inclusief de entree tot 

de Floriade, een enkele rit per kabelbaan, een diner 

en vervoer per luxe touringcar. 

Voor een kop koffie of thee alsmede een lunch is op 

het terrein gelegenheid genoeg, maar uitdrukkelijk 

zij gesteld dat deze kosten voor eigen rekening van 

de deelnemers zijn. Een van huis meegebracht 

lunchpakket is toegestaan. 

Voor vertrektijden/opstapplaatsen zie het aanmeld-

formulier. Aanmelden vóór 13 augustus. 

De kosten van de reizen naar respectievelijk het 

Boerenbondsmuseum en de Floriade zijn gelijk na-

melijk € 74,50 per persoon. In overleg met het be-

stuur is de prijs voor leden-deelnemers vastgesteld 

op € 53,50 per persoon. Het verschil zal door de 

penningmeester ten laste van de KBO worden bijge-

legd. Uw bijdrage wordt enkele dagen vóór de reis 

geïncasseerd. 

Aanmelden kan op twee manieren: 

1. Via onze website kbo-berkelenschot.nl. Op de 

homepage ziet u in de rubriek Aanmel-

den/Inschrijven de formulieren voor de beide bus-

reizen. 

2. Of u gebruikt het inschrijfformulier in dit KBO 

Nieuws en levert dit in bij Joke van Oudheusden, 

Jacob van Ruysdaellaan 12, 5056 CD Berkel-

Enschot. 

Let er wel op dat u het juiste formulier ge-

bruikt voor de gewenste busreis! 

 

 

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. 

 

 

VERSLAG TEMPO 25 TOCHT 20 APRIL 

Terwijl het voorjaar zich van zijn beste kant liet zien, 

bestegen 16 renners in Berkel- Enschot de fiets om 

een prachtige dag in het zo typisch Nederlandse 

rivierengebied te beleven. Zon, wind, witte wolken 

en begroeide groene dijken met geel koolzaad bege-

leidden het gezelschap. We verlieten het typische 

Brabantse zandlandschap via de Drunense Duinen 

om snel daarna in het grootschaliger rivierlandschap 

terecht te komen, het reisdoel van onze tocht. De 

renners konden steeds verder voor zich uit naar de 

lage horizon kijken. Iets oostelijker van Heusden 

kwamen we voor het eerst de Maas tegen. Al varen-

de met het pontje bij Bern naar de overkant hoorde 

een enkeling wellicht de stem van Drs. P. “Heen en 

Weer, Heen en Weer” zingen. 

Aan de overkant gekomen fietsten we slechts een 

klein stukje stroomopwaarts van de Maas. Niet ie-

dereen zal beseft hebben dat we meteen daarna een 

waterstaatkundig historische plek befietsten. Want 

slechts enkele honderden meters vanaf de pont be-

reikten we de plek waar eind 19de eeuw, begin 20ste 
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eeuw de Maas werd afgedamd. De bekende ir. Lely 

speelde hierbij ook een rol. Uw verslaggever kan het 

niet nalaten om dit bijzondere verhaal nog iets te 

verduidelijken. Al het water van de Maas liep vóór 

die afdamming naar Woudrichem om zich aldaar te 

voegen bij het water van de Waal. Al het overtollige 

water uit Frankrijk en België van de Maas EN het 

water uit Duitsland via de Waal verzamelden zich in 

het gebied rond Woudrichem en slot Loevestein. 

Grote wateroverlast was zeker in herfst en winter 

het gevolg. Om daar een eind aan te maken werd de 

Maas richting het noorden afgesloten en werd tege-

lijkertijd de Bergsche Maas gegraven. Pas in 1904 

kwam aan dit gigantische werk een eind. Het Maas-

water werd vanaf dat moment door de Bergsche 

Maas via Geertruidenberg en Amer, Hollands Diep 

en Haringvliet naar zee gebracht. En juist in dit bij-

zondere spel van waterlopen fietsten de 16 renners 

uit Berkel Enschot en omstreken deze dag rond. Alle 

hierboven beschreven waterstaatkundige elementen 

werden op die dag onder vrolijk gekout onder leiding 

van onze gids John van Horen aangedaan.  

Als eerste werd de oostzijde van de nu bedwongen 

Maas over de oude dijken gevolgd. Maar iets voor 

Nederhemert werd deze historische tak verlaten en 

zetten we dwars door het vlakke rivierkleigebied 

koers richting een van de drukst bevaren rivieren 

van de wereld: de Waal. In de verte kon men al de 

bekende brug en de toren van Zaltbommel ontwa-

ren. En bij de Waal aangekomen moest het veel-

kleurige peloton voor het eerst even uit het zadel 

om de steile helling naar de dijk te beklimmen. En 

vanaf dat punt namen de onderlinge gesprekken 

toe; de vriendelijke oostenwind blies namelijk heer-

lijk met kracht in de rug ons voorwaarts. Dus eenie-

der kreeg voldoende gelegenheid om te genieten 

van het prachtige uitzicht. Vanaf de kruin van de 

dijk zagen we duwboten, zwaarbeladen met steen-

kool, stroomopwaarts op het blauwe water zich rich-

ting Duitsland ploegen. Binnenvaartschepen voeren 

in de andere richting naar Rotterdam. De wielen, 

ontstaan door dijkdoorbraken, vertoonden zich in 

hun volle pracht met riet, waterplanten en allerlei 

soorten watervogels aan deze route. Halverwege 

deze prachtige en nog rustieke dijk werd er koffie 

gedronken. John van Horen was niet alleen een be-

trouwbare gids, maar bleek -tot onze verrassing- 

ons ook te vergasten op een flink stuk appeltaart. 

Gesterkt door koffie en koek werd onze tocht met 

volop enthousiasme langs de Waal voortgezet. Op 

het moment dat in de verte slot Loevestein zichtbaar 

werd, draaide het pelotonnetje zich van de Waaldijk 

af en reed door de Bommelerwaard om bij de An-

delse sluis maar weer eens de al eerder beschreven 

Afgedamde Maas over te steken. Terwijl de lente 

nog steeds zijn uiterste best deed ons te vergezellen 

reden we door het pittoreske stadje Woudrichem. En 

weer fietsten we met de wind in de rug nog een 

stukje langs de Waal. Om de desoriëntatie nog wat 

groter te maken noemt men de Waal weer wat ver-

derop Boven Merwede. Maar op dat moment hadden 

we de wind lang genoeg in de rug gehad en werd er 

koers gekozen dwars door het land van Altena naar 

Wijk en Aalburg aan ……….alweer de Afgedamde 

Maas. Die ontmoetten we die dag al eerder, maar 

dan aan de overkant. Daar deden we ons tegoed 

aan een smakelijke lunch om gesterkt door wat ex-

tra calorieën bij de brug bij Heusden weer eens de 

Bergsche Maas over te steken. En weer was het door 

de oostenwind een feest eerst in westelijke richting 

te rijden. Wellicht kwam bij het industrieterrein bo-

ven Waalwijk bij velen toch ook de gedachte op dat 

Brabant niet altijd en overal mooi is. De moderne 

tijd met al zijn haastige onrust om toch snel veel 

zaken thuisbezorgd te krijgen, wiste even de vreug-

de van het genieten van de natuur uit. Maar geluk-

kig enkele kilometers later reden we dwars door de 

vertrouwde Loonse en Drunense Duinen op onze 

eindbestemming aan. En daar werd op het terras 

onder het genot van een glas de tocht nabesproken, 

maar vooral werd onze voortreffelijke gids John van 

Horen met hulde en dank overladen. 

Bert Kaptijn 

Citaat:  

“Er waren oneindig veel mogelijkheden een land-

schap met een rivier te zijn. Er is gekozen voor deze 

ene en deze is goed.” 

Uit: Rutger Kopland, Verzamelde gedichten.  

 

 

GEZOCHT VRIJWILLIGERS 

TUINONDERHOUD 

 

Het is weer 

voorjaar, dat 

wil zeggen dat 

alles in de 

tuin ook weer 

gaat groeien 

en bloeien. 

Maar… zo’n 

tuin vraagt 

ook onderhoud. Voor veel van de ouderen is dit on-

derhoud een berg waartegen ze opzien, omdat ze 

het zelf niet meer kunnen.  
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DUS: Heb je groene vingers en tijd over om enkele 

uren per week een oudere dorpsgenoot te helpen 

met het onderhoud van zijn/haar tuin? Dan zoeken 

wij jou! We zijn op zoek naar vrijwilligers die oudere 

dorpsgenoten willen helpen met het tuinonderhoud. 

Het gaat hier om klein onderhoud en snoeiwerk. Je 

kunt je aanmelden bij: Loket BE: 06-53768978 op 

donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur of mail naar: 

loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

of via KBO Berkel-Enschot: 0621977676, Elly Moo-

nen of info@kboberkelenschot.nl 

 

CASEMANAGER DEMENTIE 

Ontleend aan verslag Alzheimercafé Tilburg 12 april 

2022 (het volledige verslag staat op onze website). 

Is de diagnose dementie door de huisarts gesteld, 

dan vindt veelal doorverwijzing plaats naar de prak-

tijkondersteuner van de huisarts, een gespeciali-

seerde wijkverpleegkundige of een casemanager. 

Nadat de geriater de diagnose dementie heeft ge-

steld, wordt vaak direct doorverwezen naar een 

casemanager. 

In Tilburg is de casemanager in dienst bij De Wever 

of bij Thebe, en is verbonden aan enkele huisartsen-

praktijken. Iedereen met de diagnose dementie 

heeft recht op een casemanager. De kosten worden 

betaald door de zorgverzekering.  

Doorgaans vindt er al twee weken na de doorverwij-

zing een eerste telefonisch contact plaats. Daarna 

volgt een huisbezoek en wordt – met toestemming 

van de cliënt – informatie ingewonnen bij betrokken 

zorgverleners. Gemiddeld eenmaal per twee maan-

den is er een huisbezoek waarbij ook de mantelzor-

ger aanwezig is. Het streven is zoveel mogelijk hulp 

in te zetten zodat de persoon met dementie zo lang 

mogelijk thuis kan blijven.  

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste 

begeleider voor mensen met dementie én hun naas-

ten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt 

mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casema-

nager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen 

ervan in het dagelijks leven. De casemanager regelt 

een groot aantal praktische zaken. In alles is be-

langrijk dat het hulpaanbod passend moet zijn. 

De casemanager blijft het hele proces betrokken en 

stopt pas als de persoon met dementie alsnog opge-

nomen moet worden of overlijdt. Als een opname 

onvermijdelijk is, komt de Zorgadviseur in beeld. 

Hij/zij moet de persoon met dementie gezien heb-

ben alvorens tot opname overgegaan kan worden. 

 

OPLOSSING SUDOKU GEMIDDELD 

 

OPLOSSING SUDOKU PITTIGER 

 

mailto:info@kboberkelenschot.nl
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INSCHRIJFFORMULIER BUSREIS BOERENBONDSMUSEUM 

 

 
BOERENBONDSMUSEUM IN GEMERT 19 JULI 2022 

    

   INSCHRIJFFORMULIER BUSREIS KBO BERKEL-ENSCHOT  

    

   Deelnemer 1 Deelnemer 2 

 
Naam + voorletter(s) 

    

 
Lidnummer KBO 

    

 

E-mail adres 

(indien beschikbaar) 

  

  

 

IBAN voor incasso 
  

  

 
Schrijft/schrijven zich in voor de busreis op 19 juli ad € 53,50 per persoon 

 
Opstapplaats aankruisen: 

    

 
Kerk Berkel 8.30 uur 

    

 
Torentjeshoef 8.40 uur 

    

 
Kerk Enschot 8.50 uur 

    

      

 

Eventuele dieetwensen 

    

 
Datum 

  

  

  

   

Handtekening 

    

 Lever dit formulier vóór 9 juli in bij:  

    

 Joke van Oudheusden, Jacob van Ruysdaellaan 12, 5056 CD Berkel-Enschot, tel.: 013-5333162 
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KRUISWOORDPUZZEL GEMIDDELD 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 

het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 

12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 

16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 

21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 

26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes 

inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 

34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 

41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 

49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 

53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 

57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 

60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 

65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk 

70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 

5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengte-

maat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 

15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 

23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de 

wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 

42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 

46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 

52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 

62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 

67 personal computer 69 vogelproduct. 

 

KRUISWOORDPUZZEL PITTIGER 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 

het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 

13 geldbuidel 15 Latijnse bijbelvertaling 

17 sportterm 18 deel v.e. fiets 20 vat 21 tijdvak 

24 grond om boerderij 25 selenium 

27 vervoermiddel 29 als boven 30 ontaarding 

34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 39 deel v.e. 

tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 42 erfenis 

45 pl. in België 48 bond 51 bevel 53 slagader 

54 nikkel 55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 

60 vochtige warmte 62 tam 63 waakzaam 

65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 

5 deel v.d. bijbel 6 deel v.e. station 7 helder klin-

kend 8 de onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en 

ander 11 gewoonte 12 sportartikel 14 scheepsrebel 

16 gesloten 19 jaartelling 22 ambtsrust 

23 brancard 26 elektro-encefalogram 28 metalen 

staafje 30 wilde hond 31 autoriteit 32 gebak 

33 verdieping 35 roem 37 kwaad 42 naargeestig 

43 deel v.e. wet 44 mengelmoes 46 voorzetsel 

47 brief 49 deel v.e. breuk 50 werkweigeraar 

52 houding 54 grappenmaker 56 waarnemend 

57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin 

v.d. dageraad 64 deksel 66 ijzer 67 achter. 
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INSCHRIJFORMULIER BUSREIS FLORIADE 

 

 
FLORIADE IN ALMERE 23 AUGUSTUS 2022 

    

   INSCHRIJFFORMULIER BUSREIS KBO BERKEL-ENSCHOT  

    

   Deelnemer 1 Deelnemer 2 

 
Naam + voorletter(s) 

    

 
Lidnummer KBO 

    

 

E-mail adres 

(indien beschikbaar) 

  

  

 

IBAN voor incasso 
  

  

 
Schrijft/schrijven zich in voor de busreis op 23 augustus ad € 53,50 per persoon 

 
Opstapplaats aankruisen: 

    

 
Kerk Berkel 8.30 uur 

    

 
Torentjeshoef 8.40 uur 

    

 
Kerk Enschot 8.50 uur 

    

      

 

Eventuele dieetwensen 

    

 
Datum 

  

  

  

   

Handtekening 

    

 Lever dit formulier vóór 13 augustus in bij:  

    

 Joke van Oudheusden, Jacob van Ruysdaellaan 12, 5056 CD Berkel-Enschot, tel.: 013-5333162 

 


