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Zomeractiviteiten georganiseerd door KBO 

Berkel-Enschot voor alle leden  

van 8 augustus tot en met 19 augustus 2022. 

VOORWOORD 

Als ik aan het begrip ‘Zomerschool’ denk, denk ik 

aan mijn jeugd en de zomervakanties. Toen al orga-

niseerden vrijwilligers in ons dorp allerlei activiteiten 

om ons bezig te houden. Je was van de straat, 

waarmee voorkomen werd dat je uit verveling kat-

tenkwaad uithaalde. Ouders werden ontlast en hoe-

wel in die tijd elke cent telde, had menige ouder het 

geld ervoor over. 

De zomer is soms een wat stille inactieve periode. 

Clubs en verenigingen stoppen tijdelijk hun activitei-

ten en het verdere sociale leven staat op een laag 

pitje, omdat familieleden en kennissen veelal in het 

buitenland verblijven. 

In deze periode voorziet de Zomerschool, zoals uit 

het verleden is gebleken, aan een behoefte. Het 

programma geeft een keur aan activiteiten in de 

vorm van lezingen, excursies en workshops, waarbij 

de uitdrukking ‘voor elk wat wils’ van toepassing is. 

Waar ligt nu de vergelijking met de vakantieactivi-

teiten uit mijn jeugd? Toen was het ook een lange 

periode waarin de dagelijkse structuur ontbrak. Maar 

dat u zonder de Zomerschool kattenkwaad uit zou 

halen betwijfel ik. De vergelijking gaat dus niet he-

lemaal op. 

Ik wens u een prettige en leerzame tijd toe waarbij 

ik hoop dat u met uw deelname niet alleen uzelf 

maar ook de organisatoren een plezier doet. Ten-

slotte bedank ik de werkgroep voor al het werk dat 

zij verzet heeft en wens haar bij de uitvoering veel 

succes. 

Leo de Graaf, voorzitter 

  

LEZING JOHN LOMMEN (1) 

Had de opkomst van de fotografie invloed op de 

schilderkunst? En was dat ook omgekeerd het geval?  

Kunsthistorici hebben nogal verschillende opvattin-

gen over bovenstaande vragen.  

Bekend is in ieder geval dat er binnen de fotografie 

een wereldwijde stroming ontstond, waarbij fotogra-

fen probeerden te bewijzen dat fotografie ook kunst 

was, net als schilderkunst. Zij keken daarbij goed 

naar voorbeelden uit de schilderkunst. 

De kunstcritici in die tijd vonden het maar niks. Je 

kon immers een mooi schilderij niet vergelijken met 

zoiets lelijks als een foto. 

“Weg met de fotografie !!!” staat in een artikel in het 

tijdschrift Journal Amusant in 1856. 

  

We weten ook dat een aantal schilders in de tijd van 

de opkomst van de fotografie deze nieuwe techniek 

gebruikten. Had de opkomende fotografie dan ook 

invloed op de manier waarop ze schilderden? 

John Lommen kijkt naar deze ontwikkelingen in his-

torisch perspectief en geeft met veel beeldmateriaal 

aan welk standpunt hij inneemt. 

Datum maandagmorgen 8 augustus  

Tijd 10:00 uur tot ca. 12:00 uur 

Locatie Kapittelzaal in Ons Koningsoord 

Kosten € 5,00 p.p. inclusief koffie/thee 

Deelnemers geen minimum/maximum 

Contactpersoon Jeanne Kock (013-5332753) 
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WORKSHOP ACRYLIC POURING (2) EN 

(7) 

Ook in de Zomerschool van dit jaar nodigt Fien van 

den Aker u uit voor het maken van een mooi kunst-

werkje. 

U hoeft niet super creatief te zijn, iedereen kan iets 

moois maken. 

Kom dan een paar uurtjes “POUREN”….. Wat is nu 

heerlijker dan lekker knoeien met verf? 

Door acrylverf te mengen met water, lijm en silico-

nenolie en dit op een canvaspaneeltje gieten, waar-

door er een verrassende creatie ontstaat. 

Kom kennismaken met deze populaire verftechniek 

en wilt u meer zien en weten…... 

 

Datum maandagmorgen 8 augustus of 

woensdagmorgen 10 augustus  

Tijd 10:00 uur tot ca 12.30 uur  

Locatie Tobias Asserlaan 42 BE  

Kosten € 20,-, inclusief alle materiaal met 

koffie/ thee erbij en een kunst-

werkje 

Deelnemers max. 8 

Docent Fien van den Aker 

Vervoer op eigen gelegenheid  

Contactpersoon Toke Clijsen (013-5332635) 

 

 

BEZOEK AAN BRABANT-COLLECTIE (3) 

 

Op het universiteitsterrein in Tilburg ligt een schat 

verborgen, die nog weinig ontdekt is door het grote 

publiek. Het gaat om de Brabant-Collectie, gevestigd 

in de universiteitsbibliotheek: een unieke verzame-

ling van oude boeken, tijdschriften, prenten, 

(land)kaarten en handschriften over het Brabant van 

vroeger en nu. 

De collectie is niet exclusief voor studenten en on-

derzoekers. Iedere geïnteresseerde is er welkom, 

zowel fysiek als online. Kunsthistoricus en conserva-

tor Emy Thorissen ontvangt ons dan ook graag voor 

een bezoek. Zij zal vertellen over het ontstaan, de 

omvang en de samenstelling van de collectie. Hier-

onder bevinden zich zeer kostbare Middeleeuwse 

handschriften (‘schone slaapsters’) en 20.000 oude 

boeken en atlassen van vóór 1850, de meeste in 

fraai bewerkte leren banden. De Brabant-Collectie 

heeft het totale oeuvre van tien Brabantse fotogra-

fen in bezit. Zij geven onder meer een beeld van het 

leven en werk van de gewone Brabander. Ook oude 

Brabantse drukken, kinderboeken, flora en fauna, 

anatomie en nog veel meer, zijn te bewonderen. 

Emy Thorissen zal diverse pronkstukken klaarleg-

gen, die we kunnen inzien en doorbladeren. We krij-

gen ook tips hoe we gebruik kunnen maken van 

deze collectie voor onderzoek naar de eigen leefom-

geving/familie of gewoon om wat te snuffelen. 

Het wordt een boeiende middag voor wie zich wil 

verdiepen in het erfgoed van ‘ons’ Brabant.  

Datum maandagmiddag 8 augustus 

Tijd  14:00 uur tot 16:00 uur 

Locatie universiteitsbibliotheek, gebouw L 

(library), te bereiken via loopbrug 

of lift 

Kosten € 6,00 p.p. 

Deelnemers max. 20 

Vervoer op eigen gelegenheid, verzamelen 

in centrale hal van de bibliotheek 

Contactpersoon  Victoire Geerts (013-5332963) 
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WORKSHOP FUSEN (4) EN (17) 

In de workshop fusen wordt er op een blank plaatje 

glas iets leuks gelegd met gekleurd glas. U leert het 

snijden en breken van het glas en krijgt uitleg wat 

er allemaal mogelijk is. Als u nog nooit met glas 

gewerkt hebt en misschien niet zo goed durft te 

snijden en breken dan helpt Josephine u met ple-

zier.  

Er liggen wat voorbeelden zodat u een idee hebt wat 

er mogelijk is. Aan het eind van de workshop gaat 

uw werkstuk de oven in en wordt het gefused op 

een hoge temperatuur en komt het na ongeveer 24 

uur weer uit de oven.  

Na 2 dagen kunnen de werkstukken opgehaald wor-

den. 

Er wordt altijd iets leuks gemaakt en het gaat pas de 

oven in als u er zelf tevreden over bent.  

(Misschien een idee: Bedenk vooraf wat u zou wil-

len/kunnen maken). 

Datum dinsdagmorgen 9 augustus of 

 woensdagmorgen 17 augustus  

Tijd  9:30 tot ca. 13:00 uur 

Locatie BlueBell Glass Art, Van Heeswijk-

straat 9, 5071 CT Udenhout 

Kosten € 39,50 voor een unieke, zelf ge-

maakte glascreatie, inclusief al het 

benodigde materiaal plus koffie of 

thee met iets lekkers 

Deelnemers max. 4 

Docent  Josephine McVean 

Vervoer op eigen gelegenheid 

Contactpersoon Rosemarie Smarius (013–5331292) 

 

BEZOEK AAN NATIONAAL MONUMENT 

KAMP VUGHT (5) EN (6) 

Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog 

het enige SS-concentratiekamp dat buiten Duitsland 

en de door Duitsland geannexeerde gebieden lag. 

Tussen begin 1943 en eind 1944 hebben er meer 

dan 31.000 mensen vastgezeten.  

Van 14 tot 15 uur maakt u een individuele audiotour 

door het gebouw. 

Na de korte introductiefilm komt u in de ruimte met 

uitzicht op het kampterrein. U staat oog in oog met 

het verleden. De vaste expositie bestaat uit zeven 

seizoenen en 32.000 verhalen die chronologisch en 

thematisch samen de periode van anderhalf jaar 

Kamp Vught bestrijken. Bijzonder is de aandacht 

voor de rollen die de mensen al dan niet gedwongen 

innamen: die van slachtoffer, dader, omstander en 

helper. 

Vanaf 15 uur is er met een gids een rondleiding over 

een deel van het oorspronkelijke kampterrein (75 

min.). We zien de kampgracht die de gevangenen 

zelf moesten graven, reconstructies van wachttorens 

en van een kampbarak, het kindergedenkteken en 

het authentieke crematorium. 

Datum  dinsdagmiddag 9 augustus  

Tijd   14:00 uur tot ca. 16:30 uur 

Locatie  Nationaal Monument Kamp Vught, 

  Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught 

Kosten  met Museumjaarkaart € 3,50 p.p.  

  geen Museumjaarkaart € 8,00 p.p. 

  evt. consumptie op eigen rekening 

Deelnemers  max. 25 

Vertrek 13:30 uur vanaf parkeerterrein      

Sportpiazza 

 carpoolen met € 2,- voor de chauf-

feur 

 gaat u op eigen gelegenheid, meld 

dit dan van tevoren aan de con-

tactpersoon 

Contactpersoon  Jeanne Rodenburg (013-5333059) 
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BEZOEK AAN RECHTBANK DEN BOSCH 

(8) 

We kennen de beelden 

van de tv, uit films of 

tekeningen in de krant: 

mannen en vrouwen in 

toga in een rechtszaal. 

Het zijn de rechter, de 

griffier, de officier van 

justitie en de advocaat.  

Bij ons bezoek aan de rechtbank in het Paleis van 

Justitie in Den Bosch maken we nader kennis met 

hun rol in een rechtszaak. 

We krijgen allereerst een inleiding over de organisa-

tie van de rechtspraak, de verschillende soorten 

recht en het verloop van een zitting. Daarna komt 

de praktijk: we wonen een zitting bij van de politie-

rechter. Die behandelt vergrijpen als huiselijk ge-

weld, dronken achter het stuur, oplichting en heling, 

(winkel)diefstal e.d. In tegenstelling tot de meeste 

andere rechtszaken doet de politierechter meteen 

uitspraak. 

Tot slot neemt een rondleider ons mee door het 

gebouw, waar architectuur en kunst op een bijzon-

dere manier elkaar gevonden hebben. De muren van 

de zittingszalen zijn bedekt met metershoge wand-

kleden, ontworpen door bekende kunstenaars. Het is 

verrassend hoe iedere kunstenaar op eigen wijze het 

thema ‘justitie’ heeft vormgegeven. 

U gaat na dit bezoek vast en zeker met nog meer 

interesse rechtbankverslagen in de krant en op tv 

volgen. 

Datum woensdagmiddag 10 augustus 

Tijd  12:30 uur tot ca. 15:30 uur 

Locatie  Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8 

Den Bosch (achter het Centraal Sta-

tion).  

 Parkeren parkeergarage Paleiskwar-

tier aan de Hugo de Grootlaan 

Kosten  € 6,00 p.p. 

Deelnemers  max. 25 

Vervoer  vertrek om 11.30 uur vanaf  

 parkeerterrein Sportpiazza 

carpoolen met € 2,50 voor chauf-

feur. De parkeerkosten worden per 

auto hoofdelijk omgeslagen. 

Gaat u op eigen gelegenheid, meld 

dit dan van tevoren aan de con-

tactpersoon 

Contactpersoon Victoire Geerts (013-5332963) 

Deelnemers krijgen nog aanvullende informatie over 

de regels van de rechtbank voor bezoekers. 

WANDELING OP LANDGOED 

WELLENSEIND (9) 

 

Vorig jaar moesten we veel wandelliefhebbers te-

leurstellen, omdat er teveel aanmeldingen waren 

voor deze activiteit. Nu is er een herkansing voor 

wie toen achter het net visten en andere nieuwsgie-

rigen. 

Er valt veel te ontdekken in dit unieke natuurgebied, 

dat doorsneden wordt door twee kronkelende beek-

jes, de Reusel en de Raamloop. Pas een paar jaar is 

dit stukje natuur ontsloten voor het publiek. Dat is 

te danken aan de eigenaar, de textielfamilie Zee-

man, die er zoveel mogelijk mensen van wil laten 

genieten. Het gebied heeft een afwisselende natuur 

met zeldzame flora en fauna. Tijdens de wandeling 

(2 uur) met natuurgids krijgen we dat allemaal te 

zien en te horen. 

De route loopt door bos, heideveld, weilanden, ven-

nen en beekjes. Een unieke kans voor dieren- en 

plantenliefhebbers om dit gaaf gebleven gebied te 

ontdekken. Na afloop is het goed uitrusten in het 

sfeervolle ontmoetingscentrum Voor Anker, uiter-

aard met koffie, thee of frisdrank.  

De gids adviseert (wandel)schoenen met goed pro-

fiel. 

Datum donderdag 11 augustus 

Tijd  10:00 uur tot ca. 12:30 uur 

Locatie Landgoed Wellenseind, Dunsedijk 3a, 

Lage Mierde 
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Kosten € 8,00, inclusief consumptie in 

Voor Anker 

Deelnemers  max. 20 

Vervoer vertrek om 09.15 uur vanaf par-

keerterrein Sportpiazza 

  carpoolen met €2,50 voor de 

chauffeur 

 gaat u op eigen gelegenheid, meld 

dit dan van tevoren aan de con-

tactpersoon 

Begeleiding  Toke Clijsen 

Contactpersoon Victoire Geerts (013-5332963) 

CITYTOUR DOOR TILBURG (10) 

Tijdens een drie uur durende rondrit in een comfor-

tabele touringcar krijgt u een boeiend beeld van 

Tilburg.  

De deskundige gids, Pieter Korremans, geeft inte-

ressante achtergrondinformatie over geschiedenis en 

toekomst van de zesde stad van Nederland.  

Deze Citytour is heel geschikt voor KBO-leden die 

Tilburg niet zo goed kennen, maar ook degenen die 

al lang in ons mooie Tilburg én Berkel-Enschot wo-

nen zullen verrast zijn over wat zij aan nieuwe feiten 

zien en horen. De touringcar rijdt onder meer langs 

indrukwekkende hedendaagse architectuur. Daarbij 

krijgen de deelnemers ook de typische herdgangen 

te zien en andere plekken in de stad waar de sfeer 

van het verleden nog steeds aanwezig is. Onderweg 

blijkt ook dat Tilburg veel natuurschoon binnen de 

gemeentegrenzen heeft. 

 

Datum donderdagmiddag 11 augustus 

Tijd 13:30 uur tot ca. 16:30 uur 

Locatie Verzamelen parkeerterrein oude 

winkelcentrum bij Eikenboschweg 

Kosten € 18,00, inclusief koffie/thee tij-

dens tussenstop 

Deelnemers min. 30 tot max. 50 personen 

Mogelijkheid de rollator kan mee 

Uw chauffeur Pieter Korremans 

Contactpersoon Jeanne Rodenburg (013-5333059) 

MARIAWANDELING (11) 

Een inwoonster van 

Tilburg inventariseerde 

eens alle devotietegels 

binnen de Ringbanen. 

Dat het er zeer veel zijn 

kunt u zich mogelijk 

indenken, maar dat ze 

voor de Stadsgidserij 

ook nog de aanleiding 

vormden om een wan-

deling te maken is bij-

zonder.  

De wandeling gaat langs 

uitingen van Mariadevo-

tie in de binnenstad en de gids vertelt u tijdens deze 

route over folklore, rozenkransen, iconen, bede-

vaartplaatsen, anekdotes en wetenswaardigheden. 

Het is een zeer verrassende wandeling, die zo nu en 

dan ook zeker zorgt voor een nostalgische glimlach! 

De wandeling, die ongeveer 2 uur duurt, start bij de 

Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood en eindigt bij de 

Heuvelse Kerk. 

Datum vrijdagmorgen 12 augustus 

Tijd 10:00 uur tot ca. 12:00 uur 

Locatie Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood, 

Kapelhof 6, 5038 AS Tilburg 

 Gelegen in driehoek Nieuwstraat, 

Heuvelstraat, Oude Markt 

Kosten € 8,50 inclusief koffie of thee 

Deelnemers max. 2 groepen van 12 personen 

Vervoer op eigen gelegenheid 

Advies goed ter been zijn en makkelijke 

schoenen  

Contactpersoon Rosemarie Smarius (013–5331292) 

 BEZOEK AAN WIJNGAARD HOF VAN 

BAARLE (12) 

Dacht u dat alleen Fransen de kunst van het wijn 

maken verstaan? Die mening stelt u snel bij na een 

bezoek aan wijngaard Hof van Baarle in Baarle-

Nassau. Daar staan 7500 druivenplanten, die als wij 

er zijn (hoog zomer) grote trossen dragen en vol in 

blad staan. Bijzonder is dat de wijngaard zowel op 

Nederlands als op Belgisch grondgebied staat.  

De wijngaardenier neemt ons mee door de wijn-

gaard en legt uit wat er allemaal aan bewerking en 

verzorging nodig is om de druiven in september te 
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kunnen plukken. Daarna nemen we een kijkje in de 

wijnmakerij en zien we hoe de geplukte druiven 

uiteindelijk in de fles belanden. In de wijnmakerij 

staan moderne machines voor het ontstelen (drui-

ven tot most maken), gisten (de suiker omzetten in 

alcohol) en bottelen.  

We sluiten ons be-

zoek af met een 

proeverij van 4 wij-

nen, vergezeld van 

streekkazen en stok-

brood. 

Wie wil, kan daarna 

nog lekker in de (ho-

pelijk) middagzon op 

het terras zitten met 

uitzicht op de wijngaard. 

Datum vrijdagmiddag 12 augustus 

Tijd 14:00 uur tot ca. 16:00 uur 

Locatie wijngaard Hof van Baarle, Boscho-

ven 26, Baarle-Nassau 

Kosten € 14,00 p.p. 

Deelnemers max. 30 

Vervoer vertrek 13.00 uur vanaf parkeer-

terrein Sportpiazza  

  carpoolen met € 2,50 voor de 

chauffeur. 

 Gaat u op eigen gelegenheid, meld 

dit dan van tevoren aan de con-

tactpersoon 

Contactpersoon Victoire Geerts (013-5332963) 

LEZING JOS LOONEN (13) 

Krakatau en Tambora, vulkaanuitbarstingen 

zonder weerga 

De grootste vulkaanuitbarstingen uit de historie 

vonden plaats in ‘ons eigen land’. Dat wil zeggen, in 

wat destijds Nederlands-Indië was. De bekendste is 

waarschijnlijk Krakatau, een eilandje tussen Suma-

tra en Java, dat in 1883 explodeerde en daarbij na-

genoeg van de kaart verdween. Bijna 40.000 men-

sen kwamen om. 

Nog groter en verwoestender was de tamelijk onbe-

kende eruptie van de Tambora, een vulkaan op het 

eilandje Sumbawa. In 1815 kostte deze ‘moeder van 

alle uitbarstingen’ uiteindelijk het leven aan meer 

dan 100.000 mensen. Tambora had invloed op het 

weer in de hele wereld: het jaar na de uitbarsting, 

1816, staat bekend als ‘het jaar zonder zomer’. 

In de lezing vertelt Jos Loonen aan de hand van 

beelden het verhaal van deze superrampen, hun 

oorzaken en hun invloed op de wereld. 

Datum maandagmorgen 15 augustus  

Tijd 10:00 uur tot ca. 12:00 uur 

Locatie Kapittelzaal in Ons Koningsoord 

Kosten € 5,00 p.p. inclusief koffie/thee 

Deelnemers geen minimum/maximum 

Contactpersoon Jeanne Rodenburg (013-5333059) 

 

 

FIETSTOCHT NAAR DE KRUIDENTUIN 

VAN HET KRUIDENRIJK IN HAAREN (14) 

Het Kruidenrijk is een modern, kleinschalig en pro-

ductief kruidenbedrijf dat vele biologische genees-

krachtige kruiden verbouwt in eigen tuin, waar ze 

worden gedroogd, verkleind en verwerkt tot een 

groot aantal gezonde kruidenproducten. 

Keukenkruiden zijn er te kust en te keur, alle ge-

rechten hebben kruiden nodig om ervan te kunnen 

genieten. Ook zijn er de vruchtdragende fruitbomen, 

waarvan in augustus geoogst wordt. 

Alles gebeurt op een mens- en milieuvriendelijke 

manier. 

Van de aarde wordt genomen, maar er wordt ook 

wat teruggegeven!  

In de Tuinwinkel zijn de kruiden, kruidenmedicijnen, 

oliën en zalven verkrijgbaar. 

Het belooft een boeiende en leerzame middag te 

worden, in en met de natuur. 

Datum maandagmiddag 15 augustus  

Tijd 14:00 uur tot ca. 16:00 uur 

Locatie Het Kruidenrijk, Kapelweg 9, 5076 

TK Haaren, afstand 10 km 
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Vertrek  13:00 uur vanaf het parkeerterrein 

oude winkelcentrum Eiken-

boschweg 

Kosten € 8,00 p.p. 

Deelnemers  min. 10 – max. 20  

Begeleiding John Rodenburg en Frank Smarius 

Contactpersoon Toke Clijsen (013-5332635) 

 

 

BEZOEK AAN MUSEUM ONDER D’N 

HOOIZOLDER (15) 

Het museum Onder d’n Hooizolder van de familie 

Koenen, is een uit 1870 daterend keuterboerderijtje, 

dat al meer dan 150 jaar familiegeschiedenis kent.  

Met recht kan het een familiemuseum worden ge-

noemd. Veel van de tentoongestelde stukken komen 

direct uit de familie en zijn ook daadwerkelijk door 

hen gebruikt.  

Niet alleen familiestukken zijn er te bewonderen. In 

de loop der jaren hebben ook bezoekers een bijdra-

ge geleverd aan dit unieke kleinschalige museum 

waar u zich bij binnenkomst terug voelt gaan naar 

grootmoeders tijd.  

Na de rondgang langs gereedschappen, de nostalgi-

sche keuken, het devotiehoekje en het woonkamer-

gedeelte en nog meer kunt u of binnen, of bij mooi 

weer in de prachtige tuin, genieten van een kopje 

koffie of thee en napraten over al dat moois dat u 

gezien heeft. 

Datum dinsdagmorgen 16 augustus 

Tijd 10:00 uur tot ca. 12:00 uur 

Locatie ‘tt Hoekske 6a, Berkel-Enschot 

Kosten € 4,00 p.p. 

Deelnemers max. 15 

Vervoer op eigen gelegenheid 

Contactpersoon Rosemarie Smarius (013–5331292)

  

   

 

 

 

RIKKEN IN TORENTJESHOEF (16) 

Er kan, net als in vorige jaren, gerikt worden in de 

Zomerschool. Gezellig een middag kaarten in De 

Stulp met deelnemers van buiten en van binnen 

Torentjeshoef.  

Leden van de werkgroep Zomerschool zullen deze 

middag voor u verzorgen samen met Nettie Ver-

schure, Marga v.d. Ven en medewerkster Jolanda. 

De deelnemers worden bij binnenkomst ingedeeld 

door het trekken van een tafelnummer. Alleen ko-

men is dus geen bezwaar. Aan het eind van de mid-

dag worden de winnaars bekend gemaakt en is er 

een prijsuitreiking.  

We hopen op een grote opkomst en een gezellige 

speelmiddag. 

Datum dinsdagmiddag 16 augustus 

Tijd van 14:30 uur tot circa 17 uur 

Locatie De Stulp in Torentjeshoef, Oranje-

singel 33 in Berkel-Enschot 

Kosten € 4,00 p.p., inclusief 2x koffie of 

thee  

Deelnemers min. 12 – max. 48  
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Contactpersoon Jeanne Rodenburg (013-5333059) 

Let op: KBO-leden geven zich op via het inschrijf-

formulier of via de website kbo-berkelenschot.nl 

vóór vrijdag 15 juli  

Niet-KBO leden van Torentjeshoef en de aanleunwo-

ningen kunnen óók deelnemen door een envelop af 

te geven bij de receptie van Torentjeshoef. 

Inleveren vóór maandag 8 augustus 

Op de envelop vermelden: 

Riktoernooi KBO 

Naam en adres en met daarin het geldbedrag van 

€ 4,00  

 

 

FIETSTOCHT MET BEZOEK AAN DE 

PLUKTUIN IN DE MOER (18) 

De Pluktuin en het Voedselbos Ut Ouw Goed opende 

in 2017 zijn poorten voor bezoekers. 

Ad en zijn vrouw Fien van Laarhoven en dochter 

Sandra toverden de boomkwekerij om tot een Pluk-

tuin en Voedselbos. 

Bij ontvangst krijgen wij een korte rondleiding, langs 

de veldbloemen, de hoogstam fruitbomen, het kruip- 

en klein fruit zoals frambozen, bessen en bramen en 

de bloeiende planten. 

Daarna kunt u zelf uw fruit plukken, dat gewogen 

uw prijs bepaalt. 

Van de bloemen die u mooi vindt, kunt u een boeket 

samenstellen om mee te nemen. 

Er is een speciale “gaten-plank” om de dikte van uw 

boeket af te kunnen rekenen. 

Er is daar geen gelegenheid om iets te gebruiken, 

dus neem gerust zelf wat te drinken mee. 

Op de terugweg maken we een stop, waar we kof-

fie/thee of een drankje kunnen gebruiken. 

Datum woensdagmiddag 17 augustus 

Tijd  aankomst ca. 14:15 uur, in de 

pluktuin ongeveer anderhalf uur 

Locatie Pluktuin Ut Ouw Goed, Middelstraat 

41, 5176 NK De Moer 

Vertrek 13:00 uur vanaf parkeerterrein 

oude winkelcentrum Eiken-

boschweg 

Afstand ca. 33 km heen en weer 

Kosten afhankelijk van wat u kiest en plukt 

 € 3,00 p.p. voor een pauze drankje  

Deelnemers max. 20 

Begeleiding  John Rodenburg en Frank Smarius 

Contactpersoon Toke Clijsen (013-5332635)  

 

 

LES PILATES BIJ SPORTPIAZZA (19) 

Pilates is ongeveer 100 jaar geleden door de Duitser 

Joseph Pilates ontwikkeld.  

Bij deze bewegingsvorm wordt de aandacht gericht 

op een balans tussen lichaam en geest. Deze balans 

wordt bereikt door middel van inspannende oefenin-

gen, maar ook ontspanningsoefeningen. Oefeningen 

die de houding verbeteren, stabiliteit bevorderen, de 

coördinatie vergroten en bovendien de ademhaling 

reguleren.  

Niet alleen spieren worden versterkt maar ook de 

souplesse van het lichaam wordt vergroot. 

Datum donderdagmorgen 18 augustus 

Tijd 10:00 uur tot ca. 12:00 uur 

Locatie Sportpiazza, Generaal Eisenhower-

weg 3, Berkel-Enschot 

Kosten € 7,00 p.p. 

Deelnemers max. 15 

Vervoer op eigen gelegenheid 

http://www.kboberkelenschot.nl/
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Docent Hein Molenschot 

Meebrengen handdoek en indien u het heeft: 

een yogamatje (anders krijgt u een 

matje van Sportpiazza) 

Kleding kleding waarin u makkelijk kunt 

bewegen 

Contactpersoon Rosemarie Smarius 013-533 1292 

 

 

EXCURSIE SINT CATHARINADAL IN 

OOSTERHOUT (20) 

De zusters Norbertinessen van Sint Catharinadal 

wonen in het Slotje de Blauwe Camer. 

Al sinds 1647 beheren zij daar de landerijen rondom 

hun klooster. 

Waar eerst de koeien graasden en de mais groeide, 

is nu een wijngaard van 8 ha. Er is ook een kruiden- 

en moestuin met een bijentuin, waar op biologische 

wijze geteeld en gewerkt wordt. 

In de rondleiding zijn we deelgenoot van het leven 

en werken van de zusters Norbertinessen. 

Wij zijn van harte welkom in Sint Catharinadal, een 

Huis van Licht, Gastvrijheid en Cultuur. 

Datum donderdagmiddag 18 augustus 

Tijd Rondleiding 14:30 - 16:45 uur 

met koffie/theepauze en met be-

zoek kloosterwinkel 

 om 17:00 uur uitnodiging voor het 

bijwonen van de Vespers 

 om 17:30 uur wordt een glas wijn 

van Sint Catharinadal aangeboden 

Locatie Kloosterdreef 3, 4901 PH, Ooster-

hout 

Vertrek 13:30 uur vanaf parkeerplaats het 

oude winkelcentrum Eiken-

boschweg 

 carpoolen met bijdrage chauffeur 

€ 4,00 

 gaat u op eigen gelegenheid, meld 

dit dan van tevoren aan de con-

tactpersoon 

Kosten € 12,50 p.p. 

Deelnemers  vanaf 10 personen 

Advies goed ter been zijn!   

Contactpersoon Toke Clijsen (013-5332635) 

 

DAGTOCHT DEN BOSCH (21) 

Iedereen kent Den Bosch met de mooie middel-

eeuwse straten, pleinen en gebouwen.  

KBO-Zomerschool probeert u nog meer van de stad 

te laten genieten dan u al deed. 

De Kring Vrienden van ‘s - Hertogenbosch heeft voor 

ons een programma samengesteld dat u zal verras-

sen:  

• op de Parade 6 bij Grand Café Silva Ducis 

beginnen we natuurlijk met koffie/ thee en een 

Bossche bol van Jan de Groot. 

• Daarna (om 10.30 uur) worden we opgehaald 

door 3 gidsen die ons meenemen voor een wan-

deling in de binnenstad. U zult verbaasd zijn wat 

de stad aan geheimen prijsgeeft. Deze wande-

ling duurt ongeveer een uur en daarna brengen 

de gidsen ons (om 11.30/45 uur) naar het 

Zwanenbroedershuis en leiden ons rond door 

het onderkomen van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap waar Jeroen Bosch maar ook Wil-

lem van Oranje lid waren.  

• Vervolgens een uitgebreide lunch in de Bossche 

Kelders waar u een Hollandse broodmaaltijd 

geserveerd krijgt.  

• Na de maaltijd gaan we naar Molenstraat 

15a (om de hoek bij de Bossche Kelders) van waar-
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uit we een Historische boottocht maken over de 

Binnendieze. De schipper-gids vertelt over de ge-

schiedenis van de Binnendieze.  

Datum  vrijdag 19 augustus 2022 

Tijd van 9:30 uur tot ± 16.15 uur 

Locatie Den Bosch, aanvang Parade 6 bij 

Grand Café Silva Ducis  

Vervoer op eigen gelegenheid naar Den 

Bosch  

Parkeertip parkeren-denbosch.nl/transferium-

deutersestraat  

Kosten  € 45,00 p.p. (Inclusief lunch, kof-

fie/thee, toegangsprijzen, boot en 

gidsen) 

Deelnemers max. 45 (met 3 gidsen) 

OPMERKING! goed ter been zijn, we lopen een 

aardig eindje  

Contactpersoon  Jeanne Kock (013-5332753) 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Toke Clijsen: 013-5332635 06-36501998 

Victoire Geerts: 013-5332963 06-82833638 

Jeanne Kock: 013-5332753 06-13029667 

Jeanne Rodenburg: 013-5333059 06-27626404 

Rosemarie Smarius: 013-5331292 06-18688637 

Pia Clarijs:  06-16045262 
   

 

INSCHRIJVING 

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 juli 2022 

Graag één inschrijfformulier per persoon invullen.  

U kunt ook inschrijven via de website: 

kbo-berkelenschot.nl 

De ervaring is dat de belangstelling voor de Zomer-

school groot is. Het uitgangspunt ‘Wie het eerst 

komt die het eerst maalt’ is verlaten. Bij te veel 

aanmeldingen voor een activiteit, is gekozen voor 

loten. 

U krijgt omstreeks 20 juli, dus ruim 2 weken voor de 

Zomerschool begint, een aanmeldingsbevestiging 

toegestuurd met vermelding van de activiteiten 

waaraan u kunt deelnemen. 

Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om deel te 

nemen aan één of meerdere activiteiten waarvoor u 

zich aangemeld heeft, geef dit dan a.u.b. vóór 3 

augustus door aan Pia Clarijs-Dahlhaus, Verdilaan 5, 

5056 BD Berkel-Enschot, tel. 06-16045262. 

Ook tijdens de Zomerschooldagen kan het misschien 

gebeuren dat u zich af moet melden. U doet dit bij 

de contactpersoon die bij de betreffende activiteit 

vermeld staat. Dit kan tot 1 uur vóór de start van de 

activiteit. 

Uw bijdrage voor deelname wordt op 5 augustus 

2022 geïncasseerd. U hoeft dus zelf géén betaling te 

doen. 

Hebt u in het verleden nog geen machtiging tot in-

casso verstrekt dan ontvangt u na inschrijving een 

machtigingsformulier. Zonder incassomachtiging kan 

uw inschrijving niet gehonoreerd worden.  

Noteer de gegevens van de activiteit(en) waar 

u aan deelneemt in agenda, op kalender, op 

memobord enz. 

Bewaar de Zomerschool Special zorgvuldig 

voor de nodige informatie. 

De werkgroep hoopt u te ontmoeten bij één of 

meerdere activiteiten en wenst u een gezellige, ont-

spannende, creatieve Zomerschool toe. 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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Inschrijfformulier Zomeractiviteiten 2022 KBO Berkel-Enschot 

Naam:  m/v 

Adres:  

PC/Woonplaats:  

Telefoonnr.:      Mobiel nummer:  

Lidnummer KBO:      Email adres:  

meldt zich aan voor de volgende activiteit(en) (aankruisen a.u.b.) 

*) geeft aan te willen rijden als chauffeur voor de activiteit (aankruisen a.u.b.) 

Nr. Datum Activiteit X 
Prijs 

KBO-lid 
Bedrag 

(€) 

*)   
Wil 

rijden 

1 MA-morgen 08-08 
Lezing John Lommen over wisselwerking 

fotografie en schilderkunst  € 5,00   

2 MA-morgen 08-08 Workshop Acrylic pouring Fien vd Aker  € 20,00   

3 MA-middag 0808 Brabant Collectie Universtiteit Tilburg  € 6,00   

4 DI-morgen 09-08 Workshop Fusen in Udenhout  € 39,50   

5 DI-middag 09-08 Bezoek Kamp Vught mét museumkaart  € 3,50   

6 DI-middag 09-08 Bezoek Kamp Vugt zónder museumkaart  € 8,00   

7 WO-morgen 10-08 Workshop Acrylic pouring Fien vd Aker  € 20,00       

8 WO-middag 10-08 Bezoek Rechtbank Den Bosch  € 6,00       

9 DO-morgen 11-08 Wandeling Wellenseind  € 8,00       

10 DO-middag 11-08 Citytour door Tilburg  € 18,00   

11 VRIJ-morgen 12-08 Maria wandeling Stadsgidserij Tilburg  € 8,50   

12 VRIJ-middag 12-08 Bezoek Wijngaard Hof van Baarle  € 14,00   

13 MA-morgen 15-08 Jos Loonen over vulkaanuitbarstingen  € 5,00   

14 MA-middag 15-08 Fietstocht naar Kruidenrijk Haaren  € 8,00   

15 DI-morgen 16-08 Bezoek Museum “Onder d’n Hooizolder”  € 4,00   

16 DI-middag 16-08 Rikken in Torentjeshoef  € 4,00   

17 WO-morgen 17-08 Workshop Fusen in Udenhout  € 39,50   

18 WO-middag 17-08 Fietstocht naar Pluktuin in De Moer  € 3,00   

19 DO-morgen 18-08 Les Pilates bij Sportpiazza  € 7,00   

20  DO-middag 18-08 Bezoek aan St. Catharinadal Oosterhout  € 12,50   

21 VRIJDAG 19-08 Dagtocht Den Bosch (de hele dag)  € 45,00   

  Totaal bedrag € 
 

Opgave is mogelijk via onze website: kbo-berkelenschot.nl óf door het papieren inschrijfformulier (één per 
persoon) vóór uiterlijk 15 juli 2022 in te leveren bij: 

Pia Clarijs-Dahlhaus, Verdilaan 5, 5056 BD Berkel-Enschot, tel. 06-16045262. 

Zie ommezijde 

http://www.kbo-berkelenschot.nl/
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