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MEDEDELING VAN HET BESTUUR:
KERSTVIERING DIT JAAR IN DE
DRUIVENTROS
De Kerstviering van KBO Berkel-Enschot zal deze
keer in tegenstelling tot andere jaren niet in Sociaal
Cultureel Centrum de Schalm gaan plaatsvinden
maar in de Druiventros en wel op VRIJDAG 15 december.
Omdat Koningsoord momenteel (nog) te veel beperkingen heeft om onze kerstviering zoals gebruikelijk
te kunnen organiseren, heeft het bestuur moeten besluiten uit te wijken naar een alternatieve locatie.
In het decembernummer van KBO Nieuws zullen wij
u verder informeren over de inhoud en overige bijzonderheden van het programma.
U kunt de datum nu alvast noteren!
Bestuur KBO Berkel-Enschot

E-MAIL ADRESSEN
Omdat het regelmatig voorkomt dat aan onze leden
verzonden e-mails als ”onbestelbaar” terugkomen
omdat de bij ons bekende adressen niet blijken te
kloppen, willen wij u vragen om bij een WIJZIGING
van uw email adres uw nieuwe e-mailadres zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via:
info@kboberkelenschot.nl.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Secretariaat KBO Berkel-Enschot

info@kboberkelenschot.nl

“SAMEN UIT DINEREN”
VAN RIDDERSHOEVE NAAR HEMELS
Sinds 10 jaar is Walter van Laarhoven
steeds de grote animator vanuit de
Horeca geweest in het “Samen uit Dineren”-project van de KBO/SWO voor
alle senioren van Berkel-Enschot.
Elk jaar evalueerden we het voorbije
jaar en maakten we de planning voor
het nieuwe jaar met onze horeca
deelnemers bij de Riddershoeve met
een lekker kopje koffie.
Walter vond het prettig de kerstviering van het samen dineren bij Riddershoeve te regelen en tijdens
deze feestelijke bijeenkomst werden er door hem altijd enkele dinertjes verloot. En nu is Riddershoeve
verkocht, kan Walter het rustiger aan gaan doen en
zitten wij (de werkgroep) ineens met een probleem
want op woensdag 15 november zouden wij bij de
Riddershoeve Samen uit Dineren. Maar... problemen
zijn er om te worden opgelost.
Op 7 oktober belde Walter dat Riddershoeve was verkocht en op 12 oktober hadden wij al een afspraak
gepland met Eric van der Tuin over eenmalig een
keer bij Hemels te komen dineren in 2018.
Natuurlijk kwam de verkoop van Riddershoeve ter
sprake en op onze vraag of Hemels mogelijk op 15
november het “Samen uit Dineren” met ons kon organiseren zei dhr. van der Tuin dat hij graag wilde
participeren in dit Samen Dineren vanuit een sociale
doelstelling. Het bleek dat er ruimte was in het souterrain om 36 gasten voor het Samen uit Dineren te
ontvangen.
En dit betekent dat wij op woensdag 15 november te
gast zijn bij Hemels. U kunt ook hier kiezen tussen
vlees en vis en hebt u een dieet dan kunt u dat doorgeven bij aanmelding. De prijs is € 17,50 (exclusief
de drankjes). Aanmelding is verplicht. U kunt zich
aanmelden via de website: kboberkelenschot.nl of
telefonisch bij Ine van de Wiel 013-533 37 57 of Ria
van de Kam 013-533 26 21. Ook bij brasserie Hemels bent u vanaf half zes welkom, om 6 uur starten
we met het diner.
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We danken dhr. van Laarhoven en zijn staf voor de
geweldige ontvangst in de voorbije jaren en Hemels
voor hun bereidheid nu al deel te gaan nemen aan
ons “Samen uit Dineren”.
Werkgroep SocMa

KBO JEU DE BOULES 28-9-2017
't is weer voorbij die mooie zomer!!
Als afsluiting daarvan werd op donderdag 28 september jl. een petanquetoernooi georganiseerd voor de 50-plussers
van Berkel-Enschot. Mede dankzij onze sponsor AH
konden we wederom over mooie prijzen beschikken:
Bij de dames kon de eerste prijs worden toegekend
aan:
Cor v.d. Bruggen die 2x won met 10 pnt.
2e werd Wil Vromans 2x gewonnen 9 pnt.
3e werd Riet v.d. Schoot 2x gewonnen 6 pnt.
4e werd Henriette Lapien 2x gewonnen 3 pnt.
Bij de heren was Phil van Soest eerste met 3 gewonnen wedstrijden met 28 pnt.
2e werd Jo v.d. Bruggen 3 gewonnen 28 pnt.
3e werd Ad Zoontjes 3 gewonnen 19 pnt.
4e werd Frans Vromans 3 gewonnen 14 pnt.
We kunnen terug kijken op een geslaagde middag,
met dank aan alle medewerkers.
Werkgroep Jeu de Boules

DE ZESDE SHOW VAN DE GOUDEN MIX
KBO Berkel-Enschot presenteert op
17 november a.s. in Cultureel Centrum de Schalm, in Ons Koningsoord, de zesde muzikale show van
vereniging "De Gouden Mix".
“Kras op cruise” speelt zich af op het voordek van
een cruiseboot met direct zicht op de brug en toegangen naar de dekken en hutten. De reis langs
West- en Zuid-Europese landen vertrekt vanuit Nederland, waarbij de landen België, Frankrijk, Spanje,
Italië en Griekenland worden aangedaan. Een zeer
gemêleerd gezelschap dat bestaat uit volkse personages, bridgedames, een baron en barones, een bijzonder aardig eenvoudig maar toch chique echtpaar,
voetbalsupporters (uitgelaten-burgerlijk-ordinair) en
de kapitein met bemanning.
Het bonte gezelschap zorgt voor de nodige verwikkelingen en gedoe, jaloezie, ergernissen, hilarische taferelen enz.
Een heerlijke show vol humor en herkenbare liedjes,
die na de première in oktober jl. alleen maar volle
zalen heeft getrokken!

De show vindt plaats in de
nieuwe Schalm in Ons Koningsoord en begint om
twee uur. De zaal gaat
open om half twee.
Kaartverkoop € 5,- voor KBO leden op maandag 6 of
maandag 13 november van één tot twee uur in de
foyer van de Schalm, of vanaf 5 november telefonisch bij:
 Marja van Oorschot 013-533 10 80
 Ria van den Berg
013-533 31 07.
Let op! Eerdere optredens van “de Gouden Mix”
waren snel volgeboekt dus bestel tijdig uw
kaarten.

ONS KOFFIE-UURTJE OP 6 DECEMBER
U bent allen weer hartelijk welkom, tussen 10 en 12 uur, in de nieuwe Schalm
in Ons Koningsoord.
KBO/SWO
Werkgroep SocMa

SPORTEN IN TILBURG MET DE 65+ PAS
Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Tilburg
een onderzoek gedaan naar de senioren-doelgroep in
de zwembaden. Uit dit onderzoek is gebleken dat een
groot aantal ouderen nog niet bekend is met de 65+pas.
Met deze pas kunnen senioren 50% korting krijgen
op recreatief zwemmen, baanzwemmen en recreatief
schaatsen.
Fit en vitaal voor een voordelige prijs
De pas kunt u aanschaffen bij de receptie van de
zwembaden of de ijsbaan. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U ontvangt meteen de
65+-pas en kunt vanaf dat moment 1 jaar lang gebruik maken van de korting.
De pas is geldig bij de volgende Tilburgse sportaccommodaties:






Recreatiebad Stappegoor
Sportcomplex Drieburcht
Sportcentrum Reeshof
Ireen Wüst IJsbaan

Kosten
Eerste jaar: € 20,- inclusief paskosten, de daaropvolgende jaren: € 10,- per jaar.
Eventueel kunt u hiervoor de Meedoen-regeling gebruiken.
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CONCERT MALKANDER OP 19-11-2017
Malkander bestaat dit jaar 30 jaar.

FILOSOFISCH CAFÉ KONINGSOORD
De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op donderdag 16 november het eerste Filosofisch Café in
Ons Koningsoord.
De eerste editie van dit Filosofisch Café staat in het
teken van robots! Robots worden tegenwoordig
steeds slimmer, maar is de Kunstmatige Intelligentie
van robots wel echte intelligentie?

Daarom geven ze op zondagmiddag 19 november
om half vier een jubileumconcert in de prachtige
voormalige kapel van het Hooge Veer, Bredaseweg
375.
Ze maken er iets heel speciaals van: niet alleen met
westerse liederen, maar er zal ook inbreng zijn van
Arabische muzikanten. Een uiterst gevarieerd programma dus met instrumentale muziek, gedichten
en koorliederen vanuit twee verschillende werelden.
Het draait om een paar universele thema's: oorlog en
vrede, vergeving en verzoening, thuisgevoel en natuurlijk liefde.
De muzikale leiding hiervan is in handen van hun
nieuwe dirigente, Gabrielka Clout maar ook de bekende Tilburgse troubadour Berrie Kolmans neemt
aan het programma deel.
Het concert heeft de toepasselijke naam “Mozaïek”
gekregen.
U kunt vanaf nu kaarten voor dit concert bestellen via kaartverkoopmalkander@gmail.com - à € 15,p.p. inclusief koffie en thee.

Samen met filosoof Monica Meijsing, docent aan Tilburg University, nemen we verschillende voorbeelden onder de loep om te achterhalen wat intelligentie
is: van dieren en mensen tot computers en robots. Is
intelligentie bijvoorbeeld hetzelfde als rationaliteit?
Of heeft het ook te maken met emotie? En als dat
het geval is, kan een kunstmatig wezen dan ook intelligent zijn? Filosoof Daan Keij is de moderator van
het café.
Donderdagavond 16 november van acht uur tot half
tien. Inloop vanaf kwart voor acht.
Bibliotheek Midden-Brabant
De Bibliotheek Midden-Brabant is met 16 vestigingen
de grootste culturele instelling in haar werkgebied:
de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk,
Goirle, Hilvarenbeek en Waalwijk. Bibliotheek Midden-Brabant heeft circa 165 medewerkers die per
jaar anderhalf miljoen bezoekers ontvangen en drie
miljoen uitleningen realiseren. Als openbare bibliotheek voorzien wij 337.000 mensen van informatie,
educatie en cultuur.

TILBURG VOOR IEDEREEN
SINT NICOLAAS BINGO IN DE SCHALM
Op 26 november vindt in de foyer van
de Schalm (in Ons Koningsoord) de
jaarlijkse KBO St. Nicolaas Bingo
plaats.
Een gezellige middag Bingo met leuke
prijsjes en muzikale begeleiding van
Willem Bruggeling op piano.
Natuurlijk vergeten we de banketletter en pepernoten niet!
Wij ontvangen u met een gratis kopje koffie/thee met
iets lekkers, deelname aan de Bingo is gratis, alleen
uw drankjes betaalt uzelf.
Aanvang half drie. De zaal gaat open om twee uur.
Iedereen is van harte welkom!
Werkgroep Ontspanning

Iedereen doet mee in onze samenleving!
Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken
van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Mensen
zonder én met een beperking. Mensen met een beperking hebben namelijk het recht zelfstandig deel te
nemen aan de samenleving. Dit is vastgelegd in het
VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt.
Hierin is onder andere bepaald dat je recht hebt om
zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken.
Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of
dementie? Dan ervaart u zonder twijfel drempels om
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ergens binnen te komen, goede zorg, onderwijs of
werk te krijgen. Onder het motto “Niets over ons zonder ons” nodigen wij u uit om uw ervaringen en wensen met ons te delen. Uw mening is van belang: wat
heeft u nodig om te kunnen meedoen? Misschien
heeft u een oplossing of een goed voorbeeld hoe het
ook anders kan. Alle ideeën zijn welkom!
Ook mantelzorgers, familie of naasten van iemand
met een beperking, zorgverleners, werkgevers en
onderwijskrachten zijn van harte welkom om hun ervaringen, meningen en mogelijke oplossingen te delen.
De gemeente Tilburg wil alle ervaringen en ideeën
gebruiken om te komen tot een goed plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen. Namens de gemeente Tilburg zal wethouder
Hans Kokke bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. We
organiseren vier bijeenkomsten:




dinsdag 7 november 2017, in de Ypelaar, Corellistraat 10 - 5049 EM Tilburg;
dinsdag 14 november 2017, in de Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 - 5043 RX Tilburg;
donderdag 23 november 2017, in het Zuiderkwartier - Wassenaerlaan 38 - 5021 VS Tilburg;

 woensdag 29 november 2017, in het Kruispunt Sinopelstraat 1 - 5044 KP Tilburg.
We beginnen elke bijeenkomst om 17u30. We eten
met elkaar een eenvoudige maaltijd. Tussen de gangen door gaan we in kleine groepen (5 tot 8 personen) met elkaar in gesprek. Om 21u15 sluiten we de
avond af. Per bijeenkomst is er plaats voor 50 personen. Wilt u uw ervaring delen? Wilt u bijdragen aan
een Tilburg voor iedereen? Meld u dan aan op:
www.zorgbelang-brabant.nl/tilburg-voor-iedereen
of bel naar: 013-468 61 65 (Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties). Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.
Uw mening telt! We hopen u dan ook te ontmoeten
tijdens één van de bijeenkomsten in november.
Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep VN-Verdrag Tilburg

HERFSTCONCERT DOOR BRABANT
SINFONIA OP 26-11
Dit bericht is speciaal bedoeld voor iedereen die in de
loop der tijden, tijdens de door KBO Berkel-Enschot
georganiseerde Zomerscholen deelnam aan de cursussen “Klassieke Muziek”. En natuurlijk ook voor
diegenen die graag naar mooie muziek luistert.
Op 26 november a.s. geeft Brabant Sinfonia onder
leiding van Paul van Gulick een gratis herfstconcert
in het Cenakel. Naast het verzorgen van begeleidingen voert Brabant Sinfonia ook eigen concerten
uit. Het is een flexibel orkest met een basisomvang
van 45 musici dat kan worden uitgebreid tot een
volwaardig symfonieorkest of verkleind tot een
kamerorkestbezetting.
Op het programma staan de Symfonie nr. 8 in G majeur, opus 88 van Antonin Dvořák en het Pianoconcert nr. 2 in c mineur, opus 18 van Sergej Rachmaninov.
Symfonie nr. 8 in G majeur van Antonin Dvořák gunt
de luisteraar geen moment rust. Originele vondsten,
opwindende motieven en hartstochtelijke thema’s
passeren in een sneltreinvaart de revue, met misschien wel als hoogtepunt het spetterende slotdeel.
Het Pianoconcert nr. 2 in c mineur, opus 18 van Sergej Rachmaninov is een driedelige compositie voor
piano en orkest. Het geldt als een van de meest succesvolle werken van Rachmaninovs oeuvre.
Dit pianoconcert wordt uitgevoerd door Claudette
Verhulst (Eindhoven 1989) begeleid door Brabant
Sinfonia. Claudette volgde haar opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, nam met succes deel aan diverse concoursen, waaronder het Prinses Christina Concours, en volgde master classes,
onder meer bij Ronald Brautigam. Ze streeft in haar
werk naar een levendige interactie met het publiek.
Aanvang 15u00. - Toegang gratis.
Let op: Het is niet mogelijk te parkeren op het terrein van het Cenakel. U kunt uw auto parkeren aan de overkant op het Transferium
achter het Bastion Hotel.
(Bron: Flyer van het Herfstconcert van Brabant Sinfonia)

