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VAN DE VOORZITTER 

“What’s in a name” een zin uit Shakespeare’s Romeo 

en Juliet. Vrij vertaald “Wat doet een naam er toe”. 

Bij de rondvraag in de ALV stelde iemand de in vele 

geledingen al besproken naam van onze organisatie 

aan de orde. Met name de “K” van KBO was in het 

geding. Roept dat geen belemmeringen op voor 

andersdenkenden, was de vraag. In de praktijk valt 

dat wel mee was de conclusie. Immers in onze sta-

tuten staat dat de KBO voor alle gezindten is, met 

de christelijke normen als uitgangspunt. 

Naarmate de KBO meer en meer de belangenbehar-

tiging voor haar leden in het vaandel voert en sa-

men met zusterorganisaties gesprekspartner is bij 

de overheden, is het de vraag of de vlag de lading 

nog wel dekt. In deze tijd hoor je al gauw dat mar-

keting een belangrijke rol speelt, waardoor de naam 

KBO stoffig kan overkomen. Als, overigens niet meer 

praktiserend, representant van een andere gezindte 

heeft de naam mij er niet van weerhouden lid te 

worden. Ook mijn partner die opgegroeid is in een 

socialistisch nest heeft de “K” niet als een belemme-

ring ervaren. 

KBO is een merknaam, je denkt daarbij niet meer 

waar de “K” voor staat, zoals je bij HEMA ook niet 

meer denkt dat het staat voor “Hollandsche Een-

heidsprijzen Maatschappij Amsterdam”.  

Het resultaat van de discussies in het verleden is wel 

geweest dat een aantal afdelingen hun naam heeft 

veranderd en een afdeling zich heeft afgezonderd 

van KBO Brabant. 

Doelend op de ontkerkelijking stelde ik aan de aan-

wezigen de retorische vraag. “Maar wie gaat er nog 

naar de kerk?”. Als een aantal aanwezigen deze 

vraag onbedoeld letterlijk heeft opgevat, dan kan ik 

me voorstellen dat men zich daaraan gestoord heeft. 

Mocht dat zo zijn dan bied ik hierbij mijn welge-

meende excuses aan.  

Een eventuele naamsverandering blijft een heikel 

punt, waarbij voor beide standpunten, handhaven of 

veranderen, iets te zeggen valt.  

Leo de Graaf 

 
 

KNMI DWARSBOOMT ALV 

Was het eerst Corona, dat de Algemene Ledenver-

gadering van KBO Berkel-Enschot ernstig de voet 

dwars zette, nu leken KNMI en Buienradar spelbre-

ker te worden. De voorspelling dat fikse regenbuien, 

windstoten en onweer Berkel-Enschot zouden gaan 

teisteren, weerhield mogelijk een aantal leden de 

gang naar De Druiventros te maken. 

Normaal gesproken wordt de ALV massaal bezocht 

en is ieder stoeltje al ver voor de aanvang bezet. Nu 

– op deze 20e mei – druppelden de weersomstan-

digheden trotserende leden de zaal binnen. “Geluk-

kig droog overgekomen”, was een veelgehoorde 

opmerking. Of dat ook gold voor de terugweg, valt 

te betwijfelen. 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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Rond de klok van twee uur kon voorzitter Leo de 

Graaf de ALV openen met een toch nog redelijk ge-

vulde zaal. 

Hamerstukken 

Na het herdenken van de in de afgelopen periode 

overleden leden (40) werden diverse formele agen-

dapunten snel weg gehamerd. Het jaarverslag 2021 

werd niet alleen goedgekeurd, maar bracht even-

eens de handen op elkaar voor de vormgeving van 

dit verslag. Vervolgens lichtte penningmeester Jack 

van den Brand de financiële situatie toe en werden 

enkele vragen over de grote reservepot adequaat 

beantwoord, waarna de kascontrolecommissie zijn 

goedkeuring aan de financiële verantwoording gaf. 

 

 

 

Vermeld dient te worden dat werkgroep Vorming en 

Scholing een vurig pleidooi hield om de bijdrage aan 

de werkgroep drastisch te verhogen om de organisa-

tie van de Zomerschool te blijven waarborgen. 

Een ander vermeldenswaardig punt was dat de aan-

wezige leden unaniem voor de herkiesbaarheid van 

de bestuursleden Leo de Graaf en Ad Dekker stem-

den. Zij beiden beginnen derhalve aan een nieuwe 

driejarige periode. 

Tot slot ontstond er tijdens de rondvraag nog enige 

discussie over de “K” van KBO en de problematiek 

rondom de pensioenen. Voorzitter Leo de Graaf (zelf 

van protestantse huize) gaf aan dat die discussie al 

eerder was gevoerd en dat KBO de status van een 

merknaam heeft en dat iedere 50-plusser lid kan 

worden van KBO Berkel-Enschot. 

Hopelijk zijn KNMI en Buienradar de volgende ALV 

geen stoorzender meer. Ik ga ze bellen! 

Jan Harting 

 

 

RECTIFICATIE VERTREKTIJDEN 

FLORIADE 

Abusievelijk zijn in het vorige KBO Nieuws op het 

inschrijfformulier voor de busreis naar de Floriade de 

vertrektijden onjuist vermeld. 

De juiste vertrektijden zijn: 

Kerk Berkel 8.10 uur 

Torentjeshoef 8.20 uur 

Kerk Enschot 8.30 uur 

Met excuses voor deze vergissing! 

Werkgroep Publiciteit 

 

 

 

INTERNETCAFÉ 

 

Wilt u een antwoord op uw vragen over het werken 

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

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

zodat u op een dinsdagmiddag tussen 14.30 en 

16.00 uur langs kunt komen in De Stulp in Toren-

tjeshoef. 
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ONS KOFFIE-UURTJE 

Op woensdag 6 juli gaan 

we weer koffiedrinken in 

De Schalm. U bent welkom 

tussen 10 uur en 12 uur. 

Het eerste kopje koffie of 

thee wordt u aangeboden 

door de KBO/SWO. U hoeft 

zich niet aan te melden, u 

kunt gewoon binnen lopen 

en een plaatsje zoeken. U hoeft geen lid te zijn van 

de KBO, Ons koffie-uurtje is er voor alle senioren 

van Berkel-Enschot. Heeft u vervoer nodig dan kunt 

u een beroep doen op Ine van de Wiel 013-533 3757 

(€ 2,- per ochtend).  

We rekenen op u allen. 

Werkgroep SocMa KBO/SWO 

 

 

 

LUNCH PASTORIE 

 

Ook dit jaar gaan we weer, zoals vóór de coronatijd, 

samen lunchen in de ontmoetingsruimte van de 

pastorie in Berkel op woensdag 13 juli. Deze lunch 

wordt georganiseerd door de KBO/SWO voor alle 

senioren van Berkel-Enschot met dank aan pastoor 

Dorssers wiens ruimte wij mogen gebruiken. 

We willen wel graag weten op hoeveel mensen we 

kunnen rekenen, dus graag van tevoren aanmelden. 

Dit kan tot 6 juli. Het maximum aantal bezoekers 

voor het zaaltje is 50 personen dus zorg dat u er op 

tijd bij bent. U kunt zich alleen telefonisch aanmel-

den. Dit kan bij Ine van de Wiel tel: 013-533 3757 

of bij Ria van de Kam tel: 013-533 2621. Geef a.u.b. 

duidelijk aan dat u voor de lunch belt. 

Hebt u vervoer nodig dan kunt u dat meteen afspre-

ken en zorgen wij dat u op 13 juli op tijd wordt op-

gehaald (kosten € 2).  

Wij vragen voor deze lunch-bijeenkomst een kleine 

bijdrage van € 3 per persoon en daarvoor hebt u 

dan een kopje koffie, soep, een broodje, een kren-

tenbol en een toetje, plus veel gezelligheid samen. 

U bent welkom vanaf 11 uur en we starten met een 

lekker kopje koffie. 

We stoppen om ca. 14.00 uur en hopen dat u dan 

met een voldaan gevoel naar huis gaat. 

Tot ziens op woensdag 13 juli in Berkel. 

Werkgroep Socma KBO/SWO 

 

 
 

SAMEN-UIT-DINEREN 

We hebben er allen weer steeds meer zin in om 

maandelijks op een ontspannen wijze te gaan dine-

ren. Ditmaal zijn we te gast bij Brasserie Valentijn. 

Dit Samen-uit-dineren wordt georganiseerd door de 

KBO en SWO voor alle senioren van Berkel-Enschot. 

U hoeft geen lid te zijn. U bent vanaf 17.30 uur van 

harte welkom en we starten met het diner om 18.00 

uur. Het driegangenmenu kost u € 20.50 p.p., ex-

clusief de drankjes.  

U kunt zich aanmelden tot maandag 11 juli, dit kan 

via de website van de KBO: kbo-berkelenschot.nl 

Op de website vindt u ook het menu.  

U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Ine van de 

Wiel tel.: 013-533 3757 of bij Ria van de Kam tel.: 

013-533 2621. Bij aanmelding graag doorgeven of u 

vlees of vis wenst en/of u een dieet hebt.  

Komt u voor de eerste keer dan wijzen we u bij bin-

nenkomst graag de weg. Er worden geen plaatsen 

gereserveerd. U schuift gewoon gezellig aan bij een 

tafel waar een plaatsje vrij is.  

Wij heten u allen van harte welkom bij Brasserie 

Valentijn. Tot woensdag 13 juli. 

Werkgroep SocMa KBO/SWO 

 

 

tel:013
http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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FEESTELIJKE ONTSPANNINGSMIDDAG 

Op zondag 14 augustus vindt namens de KBO/SWO 

in de Stulp van Torentjeshoef een gezellige ont-

spanningsmiddag plaats voor alle senioren in Berkel-

Enschot.  

Wij ontvangen u graag vanaf 14.15 uur met kof-

fie/thee en iets lekkers. Tijdens het middagpro-

gramma, vanaf 14.30 uur, kunt u genieten van een 

gezellig optreden van entertainer Erik Potters ofte-

wel Znerik. 

 

In de pauze serveren wij een drankje en een hapje, 

waarna Erik zijn optreden vervolgt. Wij verwachten 

deze middag rond 16.45 uur af te sluiten. 

De toegang is gratis!  

Voor informatie: Ria van den Berg 013-533 3107 

U bent van harte welkom!  

Werkgroep Ontspanning KBO/SWO 

 

 

FIETSTOCHT 28 AUGUSTUS 

Eerder las u in het KBO 

Nieuws dat een nieuwe 

werkgroep Solidariteit 

zou worden samenge-

steld omdat de meeste 

vrijwilligers van de oude 

werkgroep een respecta-

bele leeftijd hadden be-

reikt. Deze nieuwe 

werkgroep is inmiddels samengesteld en beoogt de 

traditie voort te zetten van de werkgroep die sinds 

2008 met de MOV werkgroep uit Moergestel jaarlijks 

op de laatste zondag in augustus de “Toer Mee” 

fietstocht organiseerde. De opbrengst van deze 

fietstocht kwam met bijdragen van sponsorende 

bedrijven, donateurs en van KBO-BE telkenjare ten 

goede aan pater Theo Raaijmakers’ project “Straat-

kinderen Cochabamba” in Bolivia. 

Doel van de nieuwe werkgroep is het jaarlijks orga-

niseren van een benefiet fietstocht voor jong en oud 

op de laatste zondag van augustus in de groene 

omgeving van Berkel-Enschot en omliggende dor-

pen. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan 

de verlichting van de scholingskosten van kansarme 

jongvolwassenen uit armlastige gezinnen in Albina 

en in Nickerie Westelijke Polder in Suriname. Voor 

de besteding van de opbrengst en verslaglegging 

van de resultaten zijn inmiddels contacten gelegd 

met de al vele jaren in Suriname werkzame pater 

Toon te Dorsthorst die o.a. via de Pater Ahlbrinck 

Stichting betrokken is bij een project op het gebied 

van investeringen in basisonderwijs- en primaire 

vakopleidingsfaciliteiten. 

De werkgroep Solidariteit telt een negental vrijwil-

ligers voor de organisatie en uitvoering van de jaar-

lijkse fietstocht. De werkgroep heeft besloten om de 

fietstocht te promoten onder de naam “Toer voor 

Toon”. Dit jaar wordt er gefietst op zondag 28 au-

gustus en kan er gestart worden tussen 10.00 en 

13.00 uur bij Boerderij Denissen. Er zal een tocht 

van ca 40 km en een tocht van ca 25 km uitgezet 

worden. 

Mocht u zich als vrijwilliger beschikbaar willen stel-

len voor de laatste voorbereidingen, het posten 

en/of het afbouwen van de fietstocht of wilt u eerst 

wat meer over een en ander weten: contact Ies 

Risseeuw (013-533 1125 of LOSRIS@HOME.NL). 

Werkgroep Solidariteit 

 

UITSLAG KBO/DE SCHALM 

RIKTOERNOOI 2021-2022 

 

Het KBO/De Schalm Riktoernooi van 2021 – 2022 is 

afgerond. De speelrondes, die in december en janu-

ari niet door konden gaan, waren verplaatst naar 

april en mei. De einduitslag kon daardoor, zoals 

gebruikelijk, gebaseerd worden op de 4 hoogste 

scores in 6 speelrondes. Gemiddeld namen 26 men-

sen deel. In totaal waren er 37 deelnemers. De fina-

le vond plaats op donderdagmiddag 19 mei.  
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Namens de KBO werden de prijzen uitgereikt door 

Jan Hermes. De 1e prijs was voor Ad van der Heij-

den (999 punten). Hij heeft tevens de wisselbeker 

van De Schalm in ontvangst genomen. De 2e prijs is 

behaald door Coby van Dal (994 punten) en de 3e 

prijs ging naar Jo van Gorp (937 punten). De poe-

delprijs was voor Annie van Lieshout. 

Het riktoernooi werd afgelopen jaar georganiseerd 

door Nettie Verschure en Jan Hermes, met onder-

steuning van Jeanne Rodenburg. Namens de organi-

satie dank aan De Schalm voor de goede zorgen. 

 

 

FIJN THUIS GESPREK 

 

 

Gezond, veilig en gelukkig wonen in uw eigen wo-

ning en in uw eigen dorp. Hoe doet u dat en wat 

heeft u daarvoor nodig? 

In een Fijn Thuis gesprek krijgt u hierover advies, 

zodat u weet bij welke organisaties u (straks) kunt 

aankloppen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met 

uw gegevens. Het gesprek is geheel vrijblijvend en 

kan u verder helpen met vragen die u heeft over 

bijvoorbeeld:  

• Vrijwilligerswerk 

• (Thuis)zorg 

• Mantelzorg 

• Een veilige woning 

• Vervoer 

• Vrijetijdsbesteding 

• Administratie of financiën  

Aarzel niet en maak een afspraak voor een Fijn 

Thuis gesprek via het Dorpsloket Berkel-Enschot: 

Donderdag 10.00 – 12.00 uur (Ons Koningsoord, 

ingang via schuine hellingbaan), 06-53 76 89 78, 

loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl. 

 

 

 

ZOMERCONCERT OISTERWIJK 

 

Regionaal Seniorenorkest “De Meierij” gaat voor u 

een gratis zomerconcert presenteren. Op zondag-

middag 10 juli 2022 geven de muzikanten een bui-

tenconcert op het bordes van theater “Tiliander” te 

Oisterwijk. Aanvang 14.30 uur. Het is een gevari-

eerd programma met musical-, film- en popmuziek. 

Heel leuk om u op een zonnige dag met mooie mu-

ziek te laten vermaken. Bij regen gaat het concert 

niet door.  

Jan vd Bijgaart, RSO "de Meijerij" 

 

 

RAPID SCHAAKTOERNOOI 

 

Op zaterdagmiddag 20 augustus 2022 wordt door 

Schaakvereniging De Oude Toren in Hotel De Drui-

ventros te Berkel-Enschot een zomer-

rapidschaaktoernooi georganiseerd voor club- en 

huisschakers. Uitdaging voor elk niveau, waarbij 

plezier voorop staat! Inschrijfgeld € 8,- , te betalen 

aan de zaal. Het toernooi begint om 13.00 uur. De 

zaal gaat open om 12.00 uur. U kunt zich tot uiter-

lijk 12.30 uur aanmelden aan de zaal. We denken 

ongeveer om 17.30 uur te eindigen. Er wordt ge-

speeld in twee groepen, 6 rondes volgens het Zwit-

sers systeem met een speeltempo van 15 minuten 

per persoon per partij. In totaal is er voor € 200.- 

aan prijzen in de vorm van geld en natura. Inschrij-

ven en nadere informatie bij Frans Deckers via mail: 

frans.deckers@home.nl of telefonisch: 06-13640505 

(ook whatsapp). 

mailto:loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl
mailto:frans.deckers@home.nl
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FOOTBALL MEMORIES 

 

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de es-

sentie van Football Memories. Als geen andere sport 

heeft voetbal het vermogen om mensen te betrek-

ken, bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. 

Ouderen ontmoeten elkaar in het Koning Willem II 

stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herin-

neringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van 

Willem II. Elke sessie duurt 90 minuten met een 

kwartier theepauze. Voor veel deelnemers zijn socia-

le interacties als deze niet meer zo vanzelfsprekend. 

Football Memories is een prachtig voorbeeld van de 

verbindende rol die voetbal kan spelen. Het richt 

zich op ouderen (60+) die kampen met eenzaam-

heid of (beginnende) dementie. Tegen half drie ’s 

middags melden deelnemers zich in het stadion. Ze 

nemen plaats aan tafels waarop foto’s, boeken en 

andere memorabilia liggen uitgestald. Aan de hand 

hiervan duiken de deelnemers met elkaar in de his-

torie van de club. 

Football Memories is een programma van Willem II 

Betrokken in samenwerking met lokale partners als 

Thebe, De Wever, ContourdeTwern en Het Laar. Ook 

Met je Hart en Tilburg University zijn aangesloten. 

Bij het project zijn diverse oud-spelers betrokken. 

Meer weten over Football Memories? Ben of ken jij 

iemand die zou willen deelnemen? Zou je als vrijwil-

liger een bijdrage willen leveren? Neem contact op. 

Arjen Pijfers, 06-17069040, 

info@footballmemories.nl 

 

 

 

OPLOSSING PUZZEL GEMIDDELD 

 

Oplossing: LENTEBOEKET 

 

 

OPLOSSING PUZZEL PITTIGER 

 

Oplossing: BROEDSEIZOEN 

 

 

mailto:info@footballmemories.nl
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ZWEEDSE PUZZEL GEMIDDELD 
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ZWEEDSE PUZZEL PITTIGER 

 


