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KBO Afdeling Enter December 2021

De KBO in Enter is een afdeling van de landelijke Unie KBO.
Het is een vereniging voor en door 50-plussers, met als doel de belangen 
van deze groep in de samenleving op velerlei terrein te behartigen.
Adres van de KBO Enter: Dorpstraat 127 7468 CJ Enter
E-mail adres KBO Enter: gerritspijker@outlook.com

Bankrekeningnummer KBO Enter  NL25RABO 03174.28.128

De bestuursleden zijn:
Voorzitter Henk Braamhaar Reggestraat 31
 0547-382210 7468 EH Enter

Secretaris Gerrit Spijker Groengronden 4
 0547-381569 7468 HK Enter

Penningm. Harrie Nijhuis Reggestraat 82
 0547-382783 7468 EN Enter

Communicatie Harrie Nijhuis Reggestraat 82
 0547-382783 7468 EN Enter

Activiteiten commissie tevens bestuurleden:
Mariet Hospers 0547 - 383386 
Dorothe Biezemaat 0548  - 514789

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers, 
die meehelpen aan de uitvoering van de activiteiten. 
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boekje nog eens terug lezen. Via 
het kopje “links” kunt u een aantal 
interessante websites bezoeken. 
Bewegen is belangrijk, zowel in dit 
boekje als op de website besteden 
we daar aandacht aan.

Het boekje ziet er een beetje 
anders uit dan u gewend was. 
Het is wat strakker geworden, we 
wensen u veel kijk- en leesplezier.

Een woord van dank aan onze 
sponsors die middels advertenties 
in ons boekje een bijdrage leveren 
om onze vereniging financieel 
gezond te houden. Tevens danken 
wij onze vrijwilligers voor hun 
inzet.  
 
We hebben meegedaan aan Rabo 
ClubSupport. Angela Kuipers 
van de Rabo kwam de cheque 
(€394,48) persoonlijk overhandigen 
voorafgaand aan de kaartmiddag 
van 10 november 2021. 
We bedanken iedereen die op ons 
heeft gestemd en natuurlijk ook de 
Rabo.

Dit is al weer het vierde voorwoord 
voor ons boekje waarin we het 
over corona moeten hebben. 
Na de zomer zijn we enthousiast 
begonnen allerlei activiteiten 
te organiseren die dan achteraf 
niet doorgegaan zijn. Gelukkig 
zijn er wel enkele kaartmiddagen 
geweest.  
De sinterklaasbingo en de 
kerstmiddag met entertainment 
hebben we geannuleerd omdat het 
risico op besmetting toch wel groot 
is gebleken ondanks vaccinatie. 

KBO-PCOB geeft veel actuele 
informatie over onder meer 
corona. De informatie is te vinden 
via onze website onder het kopje 
KBO-PCOB-nieuws en het kopje 
Corona.  
Nu we het toch over onze website 
hebben.  
We hebben wat aanpassingen 
gedaan die het nog interessanter 
maken om af en toe de website 
www.kbo-enter.nl te bezoeken. 
U kunt de rubriek Ouderen in 
de Wiezer en de inhoud van ons 

Voorwoord
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partijen. Doel is te gaan voor een 
seniorvriendelijke gemeente. 
Misschien hebt u iets wat u ons wil 
laten weten, stuur een e-mail naar 
info@kbo-enter.nl. Een brief sturen 
kan natuurlijk ook.
Adres: 
KBO-Enter, Dorpsstraat 127, 
7468 CJ  Enter. 

Prettige feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar toegewenst. 

Henk Braamhaar.
Voorzitter. 

In september hebben we onze 
jaarvergadering gehouden die we 
in januari niet door konden laten 
gaan vanwege corona. Onzeker 
is of we de volgende algemene 
ledenvergadering in januari kunnen 
laten doorgaan. 

Woensdag 16 maart 2022 zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen. 
Samen met andere 
ouderenbonden in de gemeente 
Wierden (Senioren Gemeente 
Wierden, SGW) zijn we bezig 
onze belangen onder de aandacht 
te brengen bij de politieke 
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Ongetwijfeld zullen er in de komende maanden
weer leden en adverteerders zijn die iets hebben

te vieren: een verjaardag, een jubileum, o.d.
Wij willen hen van harte feliciteren en wensen

hen nog heel veel jaren in gezondheid toe

Website
www.kbo-enter.nl
Dit is de website waar u meer informatie 
kunt vinden over:

•	 Landelijk en regionaal KBO nieuws
•	 Maandelijkse activiteiten kalender
•	 En nog veel meer over de KBO 
•	 Foto’s van vele activiteiten
•	 Links naar interessante websites  

Feestvierders:



11

Voor en met elkaar! 
 

KBO-Enter 

250 gr. kabeljauwfilet

2 uien

350 gr. broccoli

1 lepel olie

1 theelepel kerriepoeder

125 gr. geraspte kaas

100 gr. crème fraîche en 50 gr. melk 

300 gr. aardappelschijfjes beetgaar.

Dille takje, zout, peper

Vis – ovenschotel
Een gezonde schotel voor 2 personen.

1. Schil en was de aardappels. Snijd 
ze in plakjes en kook ze beetgaar.

2. Snijd de broccoli in roosjes en kook 
ze in water met zout beetgaar. 

3. Snijd de uien in ringen.

4. Verhit de olie in een koekenpan en 
fruit de uien 3 min.

5. Zet de oven op 200 graden.

6. Dep de vis en snij in stukken. 
Bestrooi met zout, peper en 
kerriepoeder.

7. Vet een ovenschaal in met olie.

8. Verdeel de broccoli over de 
bodem.

9. eg de ui en de vis ertussen en als 
laatste de aardappelschijfjes.

10. Meng het crème fraîche 
mengsel verdeel dit over de 
aardappelschijfjes.

11. Bestrooien met kaas.

12. Bak het gerecht in ca. 25 min. 
goudbruin en gaar. 

WerkwijzeIngrediënten
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Kerstmis vroeger bij ons thuis
Kerstmis vroeger bij ons thuis,
mijn hart vol weemoed en verlangen,
met z’n allen kort bij ‘t fornuis,
de kerstboom helemaal vol gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor,
het stalletje heel zacht verlicht,
en tussen de dennentakjes door,
kwamen de drie koningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel,
vandaag kun je dat niet zo intens beleven,
veel mensen weten wel wat ik bedoel,
de toekomst zal nu eenmaal anders leven.

Met een sneltreinvaart door de dagen heen,
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen,
alleen de eenzame blijven weer alleen,
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen.

En in een tijd van jachten en jagen,
kijk je anders tegen de wereld aan,
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen,
of moet ieder voor z’n eigen gaan.

Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten,
moet altijd blijven, in elk gezin,
dit zal het harde in het leven verzachten,
dan krijgt men er weer vertrouwen in.

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden
voor ieder mens een goeie reden,
wat geldt voor hier en in alle landen,
Kerstmis, dat is echt een feest van vrede.
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In Memoriam
In de afgelopen periode zijn ons KBO leden ontvallen door overlijden.

Wij willen namens alle leden de herinnering bewaren aan:

Lenie Slaghekke-Pots
Antoniushof 32
Overleden 20 Mei 2021

Joke Freriksen van Bloem
Reggestraat 113
Overleden 20 Juli 2021

Broer Morsink
Rondweg 17
Overleden 23 Augustus 2021

Hennie Wippert
Doktershof 25
Overleden 02 September 2021

Jo Busger op Vollenbroek
Dorpsstraat 117a
Overleden 26 Oktober 2021

Leo Rutjes
Marijkelaan 6
Overleden 03 November 2021

Johan Slaghorst
Voormors 68
Overleden 25 Augustus2021
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Kerstgedachte
Stil kijk ik de wereld in, stil sta ik voor ‘t raam

In gedachten fluister ik zacht, met eerbied Jezus naam

Niet wetend wat ik denken moet, niet wetend wat ik wil

Kerstmis, vrede, engelen, ik ben een beetje stil

Waar is ons kind gebleven? Waarom vieren wij feest?

Waarom al die vragen? Waarom zo bedeesd?

De wereld heeft veel pijn gevoeld, terreur en veel geweld

Een kind wordt weer geboren, de dagen zijn geteld

In ons hart woont liefde, en warmte voor de mens

Want dat wou hij ons geven, dat was zijn grootste wens

Goud, mirre en wierook, een kaars, misschien wat wijn

Laat het onder de mensen, altijd vrede zijn

Antje Blomme de Jong-Sluis
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Romantiek van Kerstmis
De romantiek van Kerst
is toch wel een heel klein wonder.
De romantiek van Kerst.
maakt ons leven heel even bijzonder.

Ons jachtige leven haalt even adem,
de tijd lijkt stil te staan.
Mijmeringen over het voorbije jaar,
toekomstplannen voor de weg te gaan.

De kerstboom staat, de kaarsjes branden,
de beste wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar.
En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt,
we hebben even, heel even maar, weer aandacht voor elkaar

Die rust, die tijd, die interesse, die warmte,
eigenlijk kunnen we toch nooit zonder?
Als we dat weten vast te houden
is de romantiek van Kerst niet een klein,
maar juist een heel groot wonder
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Jaaractiviteiten 2022 

Maand Dag Tijd Activiteit 

Januari Woensdag 12 13.45 Kaarten 

Januari Woensdag 19 14.00 
Kerk, A.L.V. 
en receptie 

Januari Woensdag 26 13.45 Kaarten 

Februari Woensdag 9 13.45 Kaarten 

Februari Woensdag 23 13.45 Kaarten 

Februari Maandag 28 14.00 Carnaval 

Maart Woensdag 9 13.45 Kaarten 

Maart Woensdag 23 13.45 Kaarten 

April Woensdag 6 13.45 Kaarten 

April Woensdag 13 13.30 
Fietsmiddag 
Harrie Boomkamp 

April Woensdag 27 13.45 Kaarten 

Mei Woensdag 4 13.45 Kaarten 

Mei Woensdag 18 10.00 
Fietsdag 
Bert Hospers 

Mei Woensdag 25 13.45 Kaarten 

    
 

 

 

Jaaractiviteiten 2022
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Maand Dag Tijd Activiteit 

Augustus Zaterdag 27 13.30 Vrijwilligers-middag 

September Woensdag 7 13.45 Kaarten 

September Woensdag 14 13.30 
Fietsmiddag 
(Enterse Dagen) 

 
September 
 

 
Woensdag 21 
 

 
 
Busreis 
 

September Woensdag 28 13.30 Klompengolf 

Oktober Woensdag 5 13.30 
Fietsmiddag 
Twickel tuin-Gerrit 

Oktober Woensdag 12 13.45 Kaarten 

Oktober Woensdag 26 13.45 Kaarten 

November Woensdag 9 13.45 Kaarten 

November Woensdag 23 13.45 Kaarten 

November Woensdag 30 14.00 Sint  Bingo 

December Woensdag 7 13.45 Finale kaarten 

December Zaterdag 10 14.00 
Feestmiddag  
bij de Kröl met 
gastoptreden 
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Sponsoren
Al deze adverteerders maken het de KBO financieel mogelijk om het 

cluborgaan “Voor en met elkaar” 2 maal per jaar uit te brengen. 

Aan de Stegge bouwbedrijf
Albert Heijn
Ambiance Wonen
Asbroek adviesgroep
Bouwbedrijf Homan
‘t Brandputje Homedecoration & 
Clothing
Bubbels & Jets
Coulisse BV
De Kadokamer
de Kröl Cafe – Zalencentrum
Dissel installatie-techniek
Eetcafe – Cafetaria De Bakker
Eetcafe Cafetaria ’t Zumpke
Electro Roetgerink
Groothuis optiek
Geert Hairstyling
Harrie Boomkamp voor mollen

Kuipers Haarmode
Leo interieurverzorging
Lubberink tweewielers
Margaret Groeneveld Uitvaartzorg 
Mirjam’s bloemenboetiek
Nollen brood en banket
Nijkamp Uitvaartzorg
Rabobank Rijssen – Enter
Roetgerink Mode en Schoenen
Slagerij/Traiteur Vincent 
Roetgering
Ten Berge Hairstylers
Tukkers Partyservice
van Otten Patissier en 
Broodspecialist
Vishandel de Gezonde Apotheek
Vredehof uitvaartcentrum
Wolters Europe

Namens ons allen 
hartelijk dank hiervoor

Bestuur KBO
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Meer bewegen
Bewegen vertraagt  
de processen van het  
ouder worden. 
Conditie en spierkracht zullen 
merkbaar verbeteren.

 
Bewegen houdt je gezond en vitaal. 
Het risico op chronische  
aandoeningen wordt verminderd.  
 
Je brein en het geheugen blijven 
in conditie. Balans, mobiliteit en 
coördinatie worden op peil gehouden.  
 
Door te bewegen kan men langer 
zelfstandig functioneren.

Bewegen geeft een goed gevoel en 
geeft energie, zowel letterlijk als 
figuurlijk.  
 
Advies is om minimaal een half uur 
per dag lichamelijk actief te zijn.

Tips:
Elke maandagmiddag en 
woensdagmorgen kunt u in 
groepsverband een wandeling maken 
met andere leden van KBO-Enter.

Elke werkdag 09.15 uur op NPO 2 
en om 10.15 uur op   NPO 1 is er het 
programma Nederland in Beweging.

Op onze website  
www.kbo-enter.nl  
vindt u meerinformatie  
over bewegen.
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S.G.W. – Gemeenteraadsverkiezing
Woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  
Samen met andere ouderenbonden in de gemeente Wierden  
(Senioren Gemeente Wierden, SGW) zijn we bezig onze belangen onder de 
aandacht te brengen bij de politieke partijen. 

Doel is te gaan voor een seniorvriendelijke gemeente:

•	 Altijd menselijk contact

•	 Eenvoudige procedures en regels

•	 Wensen van ouderen zijn uitgangspunt beleid

•	 Senioren betrekken bij bezuinigingen

•	 Leefbaarheid waarborgen

•	 Ouderenorganisaties zijn gesprekspartner

•	 Deelname aan verenigingsleven en activiteiten

•	 Lobby in Den Haag voor seniorvriendelijkheid

In de gemeente Wierden zijn een aantal zaken opgelost. Er zijn zeker nog wel 
aandachts- en discussiepunten: 

•	 Opgelost: Kwaliteit Dorpsstraat, weg naar Regge.

•	 Aandachtspunten: Langzaam verkeer obstakels, pinautomaten, De 
Welle, subsidie aan bonden.

•	 Discussiepunten: Zorgbedden, mantelzorg, WMO, verkeersveiligheid, 
digitalisering, huisvesting.

De gemeente Wierden heeft een kleine 25000 inwoners,  
1 op de 5 is ouder dan 65 jaar.  
In rangorde van beste gemeente om te wonen scoort onze gemeente  
nr. 13 op de lijst van 355 gemeenten, niet slecht dus.  
Gemeenten zijn vergeleken op 97 punten, niet leeftijdgebonden.
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brengt, dan is het wel één van de 
vele artiesten of bands die het 
coverden, zoals Frank Sinatra, Elvis 
Presley, U2, Lady Gaga en Michael 
Bublé. Het nummer, dat begint 
met de overbekende zin “I’m 
dreaming of a white Christmas”, 
wordt in het Guinness Book of 
Records genoemd als de best 
verkochte single aller tijden met 50 
miljoen verkochte exemplaren. Een 
opmerkelijke prestatie voor een 
lied met een songtekst van slechts 
acht regels, geschreven door 
iemand die geen noten kon lezen 
en nare herinneringen had aan 
Kerstmis. Hoe het lied desondanks 
kon uitgroeien tot legendarische 
kersthit heeft alles te maken met 
zowel het talent van de schrijver 
als het historische tijdstip waarop 
het nummer uitgebracht werd.

Het verhaal van White Christmas

Of het nou was op een vliegbasis 
in Alaska, aan boord van een 
oorlogsschip op de Stille Oceaan 
of in een legerkamp in de woestijn 
van Noord-Afrika: overal waar 
Amerikaanse troepen waren, klonk 
gedurende de kerstperiode van 
1942 de warme stem van Bing 
Crosby uit de speakers. Het lied dat 
hij zong, een kerstnummer, was 
spontaan uitgegroeid tot dé hit van 
de Tweede Wereldoorlog en dat 
terwijl er geen enkele verwijzing 
naar oorlog of vrede in voorkomt. 
Integendeel, de zanger zong slechts 
het verlangen naar een witte kerst.

Het lied
Ook tegenwoordig nog is “White 
Christmas” een vast onderdeel van 
de westerse kerstviering. Is het niet 
Bing Crosby die dit lied ten gehore 
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zelf geen goede herinneringen aan 
Kerstmis. Op eerste kerstdag 1928 
overleed zijn slechts 28 dagen 
oude zoontje. 
Het stond hem echter niet in de 
weg om een kerstnummer te 
schrijven dat hij zelf van tevoren 
al beschouwde als het beste lied 
dat ooit door iemand geschreven 
werd. “White Christmas” bevat 
geen enkele verwijzing naar de 
christelijke oorsprong van het 
kerstfeest en speelt daarentegen 
in op gevoelens van vrolijkheid, 
nostalgie en mystiek. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
groeide “White Christmas” uit 
tot het nationale kerstlied en de 
grootste hit van de oorlog. De 
hit was erg populair bij militairen 
overzee, vooral bij diegenen 
die gelegerd waren in tropische 
gebieden, zoals in de Pacific. 
Ze vroegen het nummer aan 
bij verzoekprogramma’s van 
radiozenders van het leger en 
draaiden het op jukeboxen in 
recreatieruimtes. 
De plaat werd ook meegeleverd in 
recreatiekisten voor de troepen. 
Berlin en Crosby werden beide het 
hele jaar door gevraagd “White 
Christmas” te zingen, als ze op een 
legerbasis optraden. 

De schrijver
Israel Isidore Berlin is de schrijver 
van “White Christmas”. Hij werd 
in 1888 geboren in Siberië, waar 
een witte kerst een constant 
gegeven was. De christelijke 
feestdag werd in zijn ouderlijk huis 
niet gevierd, want de familie was 
Joods. Op 4 of 5-jarige leeftijd zag 
Israel hoe tijdens een uitbarsting 
van antisemitisch geweld het 
familiehuis in vlammen opging. 
Op zoek naar een veilige plek om 
te wonen emigreerde de familie 
in 1893 naar de Verenigde Staten. 
Een enkele reis die tussen 1870 
en 1915 niet minder dan 20 
miljoen Oost- en Zuid-Europeanen 
maakten.
Een schoolvoorbeeld van de 
American Dream, dat is hoe je 
de carrière van Irving Berlin kunt 
typeren. Met 12 jaar ging hij van 
school en scharrelde hij zijn kostje 
bij elkaar als krantenverkoper, 
maar vanaf de jaren ’10 tot na de 
Tweede Wereldoorlog was hij één 
van Amerika’s meest succesvolle 
songwriters. In 1938 begon Berlin 
met het schrijven van “White 
Christmas”. 

Nationale kersthit
Opmerkelijk genoeg had Berlin 
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een eigen leven ging leiden. Over 
de vertolking door Elvis Presley 
uit 1957 was hij bepaald niet te 
spreken. Hij mocht dan zelf eens 
een muziekvernieuwer geweest 
zijn, maar met rock-‘n-roll had hij 
niets op. Zijn eigen carrière raakte 
in het slop. 
Tot zijn overlijden in 1989 werd 
Berlin geplaagd door depressies 
en paniekaanvallen. Hij leefde een 
teruggetrokken bestaan, maar 
werd niet vergeten. Een jaar voor 
zijn dood was er in Carnegie Hall 
in New York door diverse grote 
namen uit de entertainmentwereld 
nog een show opgedragen aan zijn 
honderdste verjaardag.

Troost aan een natie
Hoe kon een lied over het 
verlangen naar een ouderwets 
witte kerst uitgroeien tot zo’n 
knaller van een hit? Het lied 
vertolkte precies wat er op dat 
moment leefde onder Amerikanen 
en bood het de juiste troost 
aan een natie die in angst en 
verwarring was. 

Niet meer weg te denken
Ook na de oorlog bleef “White 
Christmas” mensen raken, zowel 
in de VS als daarbuiten. Het aantal 
artiesten dat het lied gezongen 
heeft is ontelbaar. Berlin zelf zag 
het met lede ogen aan hoe zijn hit 

De tekst van “White Christmas”
I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten 
and children listen
To hear sleigh bells in the snow

I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white
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Belangrijke telefoonnummers:

Alarmnummer 112
Politie, niet dringend 0900 8844 
Zorgloket Wierden 0546 – 580990
Mantelzorgondersteuning 0548 – 638830
Loket bouwen en wonen 0546 – 580838
Woon Advies Commissie Wierden/Enter 06 53318700
Cliëntenraad WMO 0546 576932
Regio Taxi Twente 0900 – 1814
Woonzorgcentrum “Het Reggedal” 0547 - 289444
Maaltijdvoorziening 0547 – 383200
Stichting “De Welle” 0546 – 571693

Huisartsen:
Dr. Ebbens/Dr.Rosendal 0547–381396 spoed 0547-383751
Dr. Waardenburg 0547–381250 spoed 0619974074
Dr. Wassink  0547–381671 spoed 0547-380920
Centrale Huisartsenpost Almelo 
(buiten kantooruren en in het weekend) 088 5880588

“Voor en met elkaar” is het boekje van de KBO Enter  
met informatie, artikelen en reclame van, voor en door de leden  
en de sponsoren.
Het boekje verschijnt twee keer per jaar.
Bewaar het goed zodat u de informatie nog eens terug kunt lezen.

Samenstelling/eindredactie Bestuur KBO Enter
Layout  Harrie Nijhuis


