
Jaargang 52, week 51, 20 december 2017

DEZE WEEK:
Sfeervolle Kersttocht in Berkel

Tilburg Trofee voor Wim Doors

In memoriam: Loek Klaassen

Bedrijf in Beeld: Denksportcentrum

Knutselen met Stg. Jeugdwerk KreaKids
 
En verder een prachtig kerstverhaal van Moustache en de Prijswinnaar 
van de coverfoto is: Ellen Staats



Daarom is het tijd voor een openingsfeestje: 
ZATERDAG 13 JANUARI

Vanaf 20.00uur wordt u bij binnenkomst verwelkomt met een 
drankje en is het eerste rondje aan de bar van het huis.  

Verder zorgen wij voor een lekker hapje tussendoor! 
Graag zien wij u op ZATERDAG DE 13DE, TOT DAN! 
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BEDrIJvEn conTacTEn

WEEKBLaD DE SchaKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8
5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Particulier: Tot zaterdag 17:00 uur tegen betaling 
bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.
Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.

activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans
coverfoto: Ellen van Slooten

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink, Piet Denissen

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

oplage: 5.000 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

coLoFon

ovErhEID

GEMEEnTE TILBUrG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

STaDSWInKEL BErKEL-EnSchoT,
(in ons Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

DorPSraaD BErKEL-EnSchoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DorPSInForMaTIEPUnT ‘LoKET BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12 in Ons 
Koningsoord. Telefoon nummer tijdens openingstijden 
06-53768978 of via de e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

aLarMnUMMEr  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 

WIJKaGEnTEn  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

hUISarTSEnPoST  0900–33 22 22 2

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder BEDrIJvEn conTacTEn?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

aanBIEDInG: U ontvangt een gratis 
redactioneel artikel ‘Bedrijf in Beeld’ 
(t.w.v. € 250,-) bij een 2 jarig contract.

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00
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aDvocaTEn & noTarISSEn

BoGaErTS & GroEnEn aDvocaTEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

advocatenkantoor Snikkenburg-den haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

Daamen de Kort van Tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

Letselschade? Damen Letselschade Bv
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

van raaK aDvocaTUUr & MEDIaTIon
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZo|o13 advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

BanKEn

raBoBanK harT van BraBanT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & aanvErWanTE BEDrIJvEn

van anTWErPEn ELEKTroTEchnIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPanELEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken Ton van de Wouw tel. 06-51108539

vU-rIo, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

STaaTS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GErarD van BErKEL SchILDErWErKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

hErMan PETErS SchILDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

anDrIES BoUWaDvIES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

renovatiebedrijf Paul van rooij
voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

cULTUrELE InSTELLInGEn & KUnST

cultureel centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIvErSEn

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

Louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

KBo B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

Sjef coolen Interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl

De GLaZEnWaSSEr voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

GEZonDhEID

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

ToPFYSIoThEraPIE BErKEL-EnSchoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

oSTEoPaThIE van EIJcK D.o.-Mro lid nvo/nro
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIoThEraPIE DE hooGE rIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 
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FYSIoThEraPIE UDEnhoUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

Therapeutisch centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

Praktijk origIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

FonKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KInDErcoachInG , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en Loopbaanadviseur 06-51690459 

KInDEr- & GEZInScoach Loutje Bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

oSTEoPaThIE MaUra JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZonDhEIDScEnTrUM KonInGSoorD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P.v.Stempvoort, 
T. Bloem-v. Stempvoort, R. Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kruisakker 5 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

aPoThEEK DE LanGE STIGhT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

FYSIoThEraPIE Berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

FYSIo oP MaaT Berkel-Enschot, FYSIoThEraPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Free Body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

TanDarTS M.J.M. naaIJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & Boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van de Wouw 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

KaPPErS & 
SchoonhEIDSSPEcIaLISTEn

anThÉ-KaPPErS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZonDEr afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

aSJa haIrSTYLInG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MonIQUE’S haIrSTYLInG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KaPPEr & co, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SchoonhEIDSSaLon c`EST MoI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

Vervolg op pagina 6
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PUUr wellness&massage. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

YoUr BEaUTY InSPIraTIon, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SaLon orTEGa, KaPSaLon
carEForSKIn BY rooS, SchoonhEIDSSaLon
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

FaBULoUS haIrDESIGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UITvaarTBEGELEIDInG

Uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding In harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTra vITa, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KInDEroPvanG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

Kinderopvang humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten
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Bij binnenkomst in de Berkelse kerk klinkt vro-
lijke kerstmuziek en schuifelen bezoekers door 
de levensgrote kerststal. De sfeer zit er al goed 
in bij de kersttocht van dit jaar; oma zingt en 
danst met haar kleinkind en een glimlach siert 
hun gezicht.

Berkelse kerk
De jaarlijkse kersttocht wordt dit jaar voor de 17e 
keer door de Johannes XXIII Parochie georgani-
seerd. De locatie van de tocht is afwisselend in 
Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Dit 
jaar was Berkel aan de beurt met de Berkelse kerk 
als startpunt. De kerk is mooi aangekleed en mid-
denkoor Concordia brengt vrolijk en enthousiast 
kerstliederen ten gehore. 

Start
Voor de kerk verzamelen zich groepjes mensen, 
kinderen dragen lampionnetjes bij zich en ieder-
een is warm aangekleed en bewapend met para-
plu’s; het weer is koud en nat. De gure omstandig-
heden zijn echter voor velen geen belemmering, er 
lopen zo’n 2000 mensen mee. Een man met een 
mooie grote lantaarn in de hand gebaart richting 
de Pastoor Goosensstraat, waar de kinderen een 
formulier kunnen krijgen om mee te doen aan een 
letterspeurtocht. 

Kersttocht
De tocht wordt gedomineerd door de vele koren 
die kerstliedjes zingen. De verscheidenheid is 
groot; sommige koren bestaan vooral uit vrou-
wen, zoals koor Pistache, ook is er een mannen-

koor genaamd “de Klomp” dat in boerenkiel en op 
witte klompen zingt en speelt. Tevens spelen een 
drietal leerlingen van Toonaangevend muziek van 
o.a. Amy Winehouse. Menig huis is op verzoek 
van de organisatie in kerstsfeer gebracht; vuur-
korven branden, bomen en planten zijn met kerst-
verlichting versierd en mensen drinken gezellig 
een gluhweintje in hun tuin. Onderweg worden er 
kerstkransjes en -koekjes, warme chocolademelk 
en gluhwein uitgedeeld. 

ons Koningsoord 
Ook in en rondom Koningsoord is vanalles te zien 
en horen. Je kan met de kerstman op de foto in 
de tuin van het kinderdagverblijf en de paden zijn 
mooi verlicht met fakkels. In de Kapittelzaal is een 
expositie van miniatuur kerststallen, o.a. één hele-
maal gemaakt met Playmobil. Ook jongerenkoor 
Pippijn is van de partij; hun stemmen reiken ver in 
de prachtige oude kapel.

Deze regenachtige, maar zeer sfeervolle editie van 
de kersttocht 2017 is een mooi begin van de ko-
mende kerstperiode. Fijn feestdagen allemaal!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Peter Timmermans

SFEErvoLLE 
KErSTTochT 2017
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acTIvITEITEnKaLEnDEr

JanUarI

LaTEr

t/m 4-1 Café Mie Pieters openingstijden Levende kerststal
21-12 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur  KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
23-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
24-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
24-12 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Kerstbingo
26-12 Café Mie Pieters 11.00 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen met snert 
26-12 Café Mie Pieters 12.00 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen met stamppot
26-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
26-12 Café ‘t Raadhuis 18.00 uur Zanger Patrick Bruurs
30-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
31-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
31-12 Denksportcentrum 19.00 uur Oudejaars bridgedrive met buffet
   

7-1 t/m 21-2    ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
6-1 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
7-1 CC de Schalm 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad m.m.v. Harmonie Concordia
12-1 CC de Schalm 20.00 uur Leon van der Zanden Kameleon
13-1 Druiventros 15.00-17.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst KBO
14-1 ons Koningsoord 13.00-16.00 uur Meet and greet fotografen Expositie FotoBE 
17-1 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gidle St. Joris en St. Sebastiaan
17-1 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
18-1 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
18-1 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
19-1 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
20-1 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur paarden/pony’s
20-1 Café Mie Pieters 21.00 uur Caranavaleske muziek explosie mmv 10 kapellen
21-1 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
21-1 CC de Schalm 15.00 uur Goeien aard met muziek
21-1 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden band: “Soul in one”
21-1 Boerderij Denissen/Brenderstraat 13.00-18.00 uur KnolleGeblaos 2018 
28-1 Denksportcentrum 14.00 uur Wild bridgedrive met buffet
28-1 CC de Schalm 14.30 uur Anna Theater met Young Hearts, Stg. Expo
31-1 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Lustrumactiviteit

2-2 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
3-2 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
8-2 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
9-2 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
12-2 Denksportcentrum 14.30 uur Knollevreters Carnavals bridgedrive
17-2 Manege de Kraan 16.00 ur 2e onderlinge dressuur paarden/pony’s
18-2 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
22-2 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
23-2 Manege de Kraan 16.00 uur Witte van Moort Para dressuur trophy 
24-2 Manege de Kraan 10.00 uur open dressuurwestrijd + Tobroco-Giant Dressage Team 

Challenge paarden

DEcEMBEr
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“Dat de gemeente waar ik altijd ruzie mee had, me 
ook nog komt bedanken, daar ben ik een beetje 
confuus van”, openbaart Wim Doors (76). “Het 
kan aan de nieuwe burgemeester liggen?” denkt 
hij hardop. “Je snapt niet dat iemand die zo kort 
burgemeester is, al zoveel over me kan weten”, 
grapt hij. Daarmee is de speech van de scheidend 
voorzitter de luchtigste van allemaal, deze mid-
dag. Het is duidelijk dat hij zijn strijdbijl heeft thuis-
gelaten en de toespraak niet uit zijn linker jaszak 
komt en fel en aanvallend van toon is, zoals zijn 
vurige toespraak in de gemeenteraad ooit was. “Ik 
stop er mee!”

De bouw van De Schalm destijds in 1967, 
was voor 10% gefinancierd door de 

inwoners van Berkel-Enschot en Heukelom. 
Menigeen zal zich nog de steentjesactie 

herinneren. 
Lees het volledige artikel op  

www.schakel-nu.nl

Werk aan de winkel
In 2004 zette hij samen met penningmeester Henk 
Lohuizen de schouders onder een op instorten 

staande organisatie. Zowel bestuurlijk als financieel 
was er volop werk aan de winkel. De zelfstandig-
heid van het bijna failliete cultureel centrum stond 
op het spel en een reorganisatie was nodig. In 2007 
lag De Schalm weer op koers en kreeg het 2-mans 
bestuur versterking. Klaar om de vele onderhan-
delingen te beginnen over de nieuwe locatie. Ook 
na de officiële opening in Ons Koningsoord op 30 
september 2017, was het alle hens aan dek om er-
voor te zorgen dat de bijna 40 verenigingen die ge-
bruik maken van De Schalm te geven wat beloofd 
is. ‘Nieuw voor oud’, is de term die de aanwezige 
Hendrik van Roozen, van bouwonderneming Roo-
zen Van Hoppe, onderhand wel kan dromen. 

Bijzondere positie
De Schalm neemt al vijftig jaar een bijzondere, 
zelfstandige positie in binnen Berkel-Enschot en 
heeft een belangrijke sociale functie voor jong en 
oud. Een ontmoetingsplaats voor inwoners van 
Berkel-Enschot en verenigingen. Aan de nieuwe 
voorzitter Ton Wentink de eer om samen met het 
bestuur en de raad van gebruikers een nieuwe 
toekomst te gaan bouwen op de nieuwe locatie 
en De Schalm, synoniem voor verbinding, de ko-
mende decennia cultureel middelpunt te laten zijn 
voor alle inwoners en verenigingen. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

TILBUrG TroFEE voor WIM DoorS

BIJ aFSchEID van 
JUBILErEnDE DE SchaLM 

Vochtige ogen en een gulle lach. Wim Doors neemt ontroerd en op-
gelucht afscheid na ruim dertien jaar voorzitterschap. En dat in het 
jaar dat stichting CC De Schalm 50 jaar bestaat. Met de uitreiking van 
de Tilburg Trofee is het eerste openbare optreden van burgmeester 
Theo Weterings in Berkel-Enschot een feit. Die eer kreeg Wim Doors 
afgelopen zaterdag en die was daar even flink van ondersteboven. 
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Gilde St. Joris en St. Sebastiaan
Van vóór 1564

Enschot-Heukelom

013-5110097

www.praktijkeigenwijzer.nl
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Kersttijd is voor veel mensen een tijd om terug 
te denken aan mooie momenten. Hoe moeilijk 
de dagen ook zijn voor gezinnen waar een fa-
milielid er niet meer bij is, de herinneringen zijn 
nog levendig en maken de feestdagen warm, 
ondanks het gemis. De redactie van De Scha-
kel sprak met Maria Klaassen-Klomp en Toon 
Klaassen. Vrouw en zoon van Loek Klaassen, 
ontwerper en illustrator van vele covers en 
tekeningen voor de Schakel. Overleden op 18 
september, op 81 jarige leeftijd. Juist nu een 
mooi moment om met beiden herinneringen op 
te halen aan de prachtige getalenteerde man 
die Loek was.

Maria en Toon laten zien wat Loek in al die jaren 
heeft betekend voor het dorp. Het zijn niet alleen 
de vele pentekeningen en illustraties die hij voor 
De Schakel heeft gemaakt. Eén voor één kleine 
kunstwerken. Wie herinnert zich niet de cover met 
de pentekening van de ingangspoort van Konings-
oord? Letterlijk en figuurlijk monnikenwerk en ie-
dere streep met liefde getekend. Loek heeft vanaf 
de oprichting van de Schakel, in juli 1965, verschil-
lende covers gemaakt, die jaren zijn gebruikt.

Kleurplaat carnaval
Loek Klaassen heeft vele jaren de kleurplaat voor 
de Knollevreter getekend. De kleurplaat voor 2018 

In MEMorIaM:

LoEK KLaaSSEn

was al klaar. Loek tekende traditiegetrouw al en-
kele dagen na het bekendmaken van het motto 
een aantal kleurplaten, die hij later uitwerkte. Dit 
jaar is de kleurplaat extra bijzonder, omdat de af-
werking van de kleurplaat door zijn zoon Toon is 
gemaakt. Dat maakt dit de eerste samenwerking 
tussen vader en zoon.

Loek had een enorme band met het dorp. Hij illus-
treerde voor veel verenigingen. Zo is het logo van 
TVBE ook van zijn hand. Voor al zijn werk kreeg 
Loek in 2016 de Tilburg Trofee. In de schriftelijke 
verklaring was over zijn werk voor de Schakel te 
lezen: ‘Sinds de oprichting van De Nieuwe Scha-
kel maakt de heer Klaassen de illustraties op de 
omslag. Hij heeft in zijn ontwerpen de verbonden-
heid tussen de kernen Berkel, Enschot en Heu-
kelom gesymboliseerd; een belangrijke bijdrage 
aan de dorpsgemeenschap.’

Loek, je was een prachtige man. Met een enorme 
gave de beelden die je in je hoofd had en zag te 
vereeuwigen op het papier en het canvas.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans
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Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon 
17-12 Junglebook Knuffel Tobias Asserlaan 013-5335283
15-12 Fietssleutel Speelveldje Pieter Zeemanlaan  013-5400221
12-12 Nieuwe donkerblauwe (kinder?)muts Parkeerplaats tussen Rabobank 013-5333917  
  en oude Schalm
8-12 2 sleuteltjes (zwarte en paarse huls) van een. Begin Hazelaarlaan op 06-48349239  
 kettingslot aan ringetje kruising Vlierakkerweg
5-12 Roze kinderhorloge Winkelcentrum voor bloemenwinkel 013-5331948
28-11 Fietssleutels Berkengaarde 013-4554169
21-11 OV-chipkaart J.J.M.C. van den Berg Burg. Brendersstraat 06-19839495

Datum oMSchrIJvInG verliesplaats Telefoon
13-12 Sleutelbos   AH-Winkelcentrum-Kapittellaan- 013-5331071  
  Koningsoord
11-12 Halssnoer met groene, facetgeslepen stenen Berkel-Enschot 06-52455796  
 met 3 zilverkleurige kralen
10-12- Zilveren oorbel Omgeving Koningsoord Klooster 06-20072945
2-12 oorbel in de vorm ananasje. Een blauwe steen Omgeving Winkelcentrum 013-5332652  
 met diamantjes in geelgoud. Eikenbosch
11-11 Zilveren hanger/broche met pareltjes Berkel-Enschot 06-27213220

SchaKELTJESGEvonDEn

SchaKELTJESvErLorEn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de BEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

SchaKELTJESBEaPP
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In 2010 zijn Karin & Peter Voorhaar een eigen 
Denksportcentrum gestart in de Molenstraat 12 te 
Berkel-Enschot (vlakbij de Willibrorduskerk). De 2 
zalen en de bar ademen een gemoedelijke sfeer 
uit; met ‘n knipoog naar Oostenrijk. Dit laatste 
heeft een eigen verhaal; de uitbater Peter Voorhaar 
gaat als skileraar meer dan 25 jaar met gehandi-
capte wintersporters van de VGW naar Maria Alm 
in Oostenrijk. En Karin komt uit een ondernemers-
gezin waar dienstverlening en gastvrijheid op de 
eerste plaats stonden. Kortom; een ideale match 
samen én een welkome aanvulling voor Berkel-
Enschot en omgeving.

Diverse soorten cursussen zijn bij ons mogelijk, 
met name: bridgecursussen. Tevens ook reani-
matie-, yoga- en taalcursussen maar ook allerlei 
workshops.
Momenteel maken er verschillende verenigingen, 

politieke partijen, etc. gebruik van onze locatie. 
Wilt u zelf een vereniging starten of uw bestaan-
de vereniging bij ons huisvesten, of heeft u een 
feest te vieren; bel dan voor het maken van een 
afspraak zodat wij u vrijblijvend kunnen informe-
ren over allerlei mogelijkheden. 
Wij werken samen met lokale bedrijven zoals on-
der meer Catering Wolfs.

Graag tot ziens in het Denksportcentrum.
Met warme groet,
Peter & Karin Voorhaar

Denksportcentrum
Molenstraat 12
5056 JC Berkel-Enschot
T: 013-5336400
B.g.g. 06-40032072
www.denksportcentrum.nu

DEnKSPorT-
cEnTrUM B-E

BEDrIJF In BEELD
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www.denksportcentrum.nu

www.hansmichels.nl
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‘Ik houd van knutselen!’ Floortje (10) kijkt tevre-
den naar haar uitbundig versierde kerstboompje. 
Naast haar zit vriendin Roos (9) en samen knutse-
len ze er naar hartenlust op los. 
Stichting Jeugdwerk organiseert sinds septem-
ber jaarlijks zo’n 10-15 knutselmiddagen voor de 
jeugd tussen de 4 en 10 jaar. Initiatiefneemster 
Corina van Loon gaf eerder workshops aan huis, 
maar wilde haar passie graag met meerdere men-
sen delen. ‘Mijn missie is de kinderen achter de 
televisie en tablet weghalen. Ik wil kinderen laten 
zien dat je met allerlei materialen creatief bezig 
kunt zijn. Ik ben blij dat Stichting Jeugdwerk deze 
activiteit voor kinderen heeft opgepakt. We orga-
niseren 10 tot 15 bijeenkomsten per jaar en altijd 
rondom een thema. Nu is het Kerst, de volgende 
keer winter, carnaval, schilderij, Pasen, Moeder-
dag, etc. Onze agenda vind je op www.jeugd-
werkberkelenschot.nl. Op woensdagmiddag zijn 
er twee groepen: 13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 
uur. Speciaal met Kerst en Pasen hebben we op 
vrijdagmiddag een extra groep zodat nog meer 
kinderen kunnen deelnemen. Onze vaste locatie 
is het scoutinggebouw en per bijeenkomst vragen 
we € 3,50 per kind als bijdrage voor het materiaal. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 24 januari. Heb 
je zin om te komen knutselen? Stuur een berichtje 
naar: kreakids@jeugdwerkberkelenschot.nl.’

vaste gezichten
Samen met vrijwilligster Nelly en stagiaire Loes 
begeleidt Corina de kinderen. Nelly: ‘Voor deze 
leeftijdscategorie is er sport, dans, muziek, maar 
creativiteit verdient meer aandacht.’ 
Corina schiet van het ene naar het andere kindje 
om te helpen en materiaal aan te reiken. ‘Omdat 
het vandaag zo druk is hebben we twee moeders 
gevraagd mee te komen helpen. We zijn naarstig 
op zoek naar een aantal vaste vrijwilligers die op 
woensdagmiddag kan komen helpen; vertrouwde 
gezichten voor de kinderen.’
Laura van Baast helpt vanmiddag graag een 
handje mee: ‘Mijn dochter Saar (6) en zoon Mick 
(4) knutselen graag. Ik vind de sociale factor heel 
belangrijk. Het is leuk dat ze kennismaken met an-
dere kinderen. Fidan Iskenderkaptanoglu woont 
sinds een paar maanden in Nederland en vind het 
leuk om samen met haar kinderen Eliz (4) en Batu 
(3) creatief bezig te zijn. ‘Kinderen werken samen, 
delen, leren van elkaar en doen ideeën op. Een 
leuke buitenschoolse activiteit!’

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Peter Timmermans

naar harTEnLUST 
KnUTSELEn

Met geconcentreerde gezichtjes versieren 
kinderen kun kerstboompje of kerstklokje. 
Ruim 20 kinderen zijn naar de knutselmid-
dag van Stichting Jeugdwerk KreaKids ge-
komen. In het scoutinggebouw aan de Gen. 
Eisenhowerweg knutselen ze onder leiding 
van vrijwilligsters Corina, Nelly en Loes.

Vlnr: Roos, Fenna, Imke en Alex.
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St Willibrordstraat 15
5056 HS Berkel-Enschot
013-5331612   info@driesdhz.nl 

Wij wensen U fijne feestdagen
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WorDEn DE KErSTDaGEn ZachT En ErG naT,
GEEFT voLGEnD Jaar EEn LEGE SchUUr En vaT.

EEn DonKErE DEcEMBEr BETEKEnT EEn GoED Jaar, 
EEn naTTE MaaKT hET onvrUchTBaar.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Full Color advertentie De Nieuwe Schakel 2017 week 51 en 2018 week 2 bij voorkeur boven aan 
een pagina Afmeting: 51 x 148 (1/4) 

        

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

 

   

 

 

 

 

BASISCURSUS MINDFULNESS IN ONS KONINGSOORD                                                                                                                                                                 
 
 

 

 
 

Aardewijs 
Jolanda en Ad 

Vermeer 
Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-
Enschot 

 

Gun jezelf in 2018 minder last van stress en angst, een betere balans, 
meer concentratie of positiever zijn. Wereldwijd gingen velen je voor. 
Deelnemers zijn unaniem enthousiast. Wetenschappelijk onderzoek 
laat de effecten zien. Mogelijk dat je ziektekostenverzekering of 
werkgever bijdraagt in de kosten. Start basiscursus van acht lessen op 
donderdagavond 25 jan of vrijdagochtend 26 jan in de Kapittelzaal.  
Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199.  
 
GRATIS KENNISMAKING OP WO-AVOND 17 JANUARI 
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WENST U EEN ZALIG KERSTMIS EN 
EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2018 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, die 
georganiseerd wordt voor alle inwoners van Berkel-Enschot.  

 
Datum: 7 januari 2018 

Aanvang: 15:00 uur 
Locatie: Ons Koningsoord - Kerkzaal 

 
We luisteren eerst naar een concert van het Harmonieorkest van 

Muziekvereniging Concordia. Daarna zullen de nieuwe voorzitter van de 
Dorpsraad mw. Tineke Donga en burgemeester van de gemeente Tilburg          

dhr. Theo Weterings kort het woord nemen. Om 16:00 uur proosten we samen op 
het nieuwe jaar tijdens een aansluitende receptie.  

 

Wij verwelkomen u graag op 7 januari.  

De Dorpsraad Berkel-Enschot  
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KUnST En cULTUUr

FoToBE EXPoSEErT In onS 
KonInGSoorD
FotoBE houdt haar jaarlijkse expositie bij de 
Schalm komend jaar op een nieuwe locatie: Ons 
Koningsoord, het nieuwe dorpshart van Berkel-
Enschot in het oude Trappistinnenklooster. De 
ruime en authentieke gangen lijken een prachtige 
expositieruimte te worden. 
Afgelopen jaar is er centraal gewerkt rondom de 
thema’s Stilleven, Emoties en Tijd. Daarnaast is er 
gewerkt met een tweetal mentoren, wat mooie se-
ries opgeleverd heeft. Ook het vrije werk levert een 
aantal mooie platen op voor de expositie. U bent 
van harte welkom!
De opening geschiedt op 7 januari 2018, in aan-
sluiting op de Nieuwjaarsreceptie van de Dorps-
raad. Voor een ontmoeting met de fotografen 
komt u best 14 januari tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Verder bent u welkom tot en met 22 februari, 
tijdens openingstijden van de Schalm, ma-do 

10.00-22.00, vr 10.00-17.00 en in het weekend bij 
activiteiten.
Locatie: De Schalm, Ons Koningsoord, Trappistin-
nentuin 77 in Berkel-Enschot.

vrIJDaG 12 JanUarI 2018 In cc DE SchaLM 
In BErKEL-EnSchoT In KonInGSoorD.

caBarET LEon van DEr Zan-
DEn In KaMELEon. 

Aanvang 20.00 uur 
Entree € 17,- (incl.consumptie)

In Kameleon doet cabaretier en publiekslieve-
ling Leon van der Zanden waar hij uniek in is. Hij 
stemt zich af op alle aanwezigen en laat het on-
derbewuste van de zaal spreken. Daarmee komt 
zijn focus definitief op zijn bezoekers en op de 
avond zelf te liggen. “Het is de dansvloer op en 
gek durven doen. Alles om je heen binnen laten 
komen, zelfs de meest pijnlijke dingen. Dan wordt 
het magisch. Woorden komen vanzelf, interacties 
worden oprecht hilarisch en de voorstelling wordt 
totaal onberekenbaar.” 

Kameleon lijkt van toevalligheden aan elkaar te 
hangen maar elk moment blijkt onderdeel van een 
groots plan.

Producent: Leon van der Zanden
Regie: Aike Dirkzwager
Scenaro: Patrick van Es 

Kijk ook voor meer informatie www.leonvander-
zanden.nl 
Kaartjes bestellen via www.deschalm.net 

Hyacint
3 in 1 pot.
2.49 p.st.

A.s. zondag open 
van 12 tot 17 uur!

Hyacint
3
2.49

1 + 1
GRATIS

Wij wensen u fi jne feestdagen!

Aanbieding geldig t/m
 24 decem

ber 2017 en zolang de voorraad strekt.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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013-5110182

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele  
therapie, Geriatrische Fysiotherapie 
en Medische Fitness

www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot
013 – 533 33 07

Groels & Klijn

TOPFYSIOTHERAPIE
BERKEL-ENSCHOT

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele  
therapie, Geriatrische Fysiotherapie 
en Medische Fitness

www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot
013 – 533 33 07

Groels & Klijn

TOPFYSIOTHERAPIE
BERKEL-ENSCHOT

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele  
therapie, Geriatrische Fysiotherapie 
en Medische Fitness

www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot
013 – 533 33 07

Groels & Klijn

TOPFYSIOTHERAPIE
BERKEL-ENSCHOT

013 - 536 65 55

Uitvaar tbegele id ing

www.harrietvandervleuten.nl
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KvG BErKEL-EnSchoT
Het KVG Berkel-Enschot e.o. heeft  
opnieuw een mooi verenigingsjaar 

achter de rug. 2017 Gaat de geschiedenis van het 
Vrouwengilde in als een bijzonder jaar.  
De verhuizing van cc de Schalm naar Koningsoord 
is een feit. 
De Schalm was voor het KVG ons thuis. De verhui-
zing geeft dan ook een tegenstrijdig gevoel: ener-
zijds de oude vertrouwde plek achterlaten, waar je 
zoveel fijne herinneringen aan hebt. Anderzijds het 
nieuwe, het onbekende, het spannende van een 
andere omgeving. Want ánders is het! Nu wij een 
nieuw huis hebben gekregen, zullen we dat ook 
opnieuw moeten inrichten. Laten we elkaar de tijd 
geven om te wennen.
Een ontmoetingsplek voor vrouwen bieden waar 
zij met elkaar kunnen ontspannen en zich ontwik-
kelen. Een  nieuw huis biedt ook nieuwe kansen. 
Dat wordt een uitdaging voor de toekomst. 
We mochten weer een aantal nieuwe leden in ons 
KVG welkom heten.  
Veel leden konden genieten van leerzame lezin-
gen o.a. over: “Hoe houd ik de regie in mijn leven 
op medisch en financieel gebied via het Levens-
testament, de dieren van Jeroen Bosch, over het 
Nationale Park De Loonse en Drunense Duinen, 
“Herstory of Art”, literatuur en muziek.
Aan de cursussen en activiteiten werd door veel 
dames deelgenomen en volop genoten van mu-
ziek, cultuur, literatuur, workshops en excursies.
Het jaar werd afgesloten met een sfeervolle kerst-
viering, waarbij de voorzitter met een passend  
woord de avond opende, gevolgd door het op-
treden van verhalenvertelster AnneMargriet Veld-
horst en muzikaal omlijst door harpiste Margaret 
Forrest.Tijdens het genoeglijk samenzijn na het 
optreden konden we terugzien op een bijzondere 
avond en het jaar sfeervol afsluiten. 
Voor het voorjaar hebben we weer een gevarieerd 
programma met verrassende onderdelen om naar 
uit te kijken. Waar onder cursussen filosofie, schil-
deren, film, kunstgeschiedenis en nieuwe activitei-
ten zoals rondleidingen en excursies, natuurwan-
deling etc. 
Het complete overzicht vindt u op de website 
www. kvgberkelenschot.nl
  
Voor 2017 wensen wij u veel geluk en gezondheid 
en fijne ontmoetingen bij het KVG.

Winterwandeling dinsdag 26 dec. 
2017 (2e kerstdag), 10.30 uur
De vereniging Groen Boer en Doen 
wil u meenemen voor de 8e  winter-
wandeling op dinsdag 26 dec. a.s. (2e 
kerstdag) De wandeling is bedoeld 
voor zowel geoefende als recreatieve 
wandelaars, voor familie en vrienden, 
iedereen die graag met elkaar de Laag 
Heukelomse streek verkent. De wan-
deling heeft een lengte van ca. 7 km.
Er wordt gewandeld in de landelijke 
omgeving van Laag Heukelom, over 
oude karresporen, langs het Galgeven 
en over heel veel nieuw aangelegde 
wandelpaden.

De wandeling begint en eindigt bij café Mie Pie-
ters, Laag Heukelomseweg 13 5059 AN te Heu-
kelom. Deze locatie is geheel in kerstsfeer en de 
moeite waard om gezien te hebben. 
Dit jaar hebben we i.s.m. Mie Pieters 2 wandelingen;
1e Wandeling Ontvangst vanaf 11.00 uur  met 
koffie/thee, 11.30 uur vertrek. Onderweg wordt u 
“opgewarmd” met iets lekkers en na afloop staat 
de vers gemaakte Heukelomse snert voor u klaar. 
Kosten € 8,50 p.p.
2e Wandeling Ontvangst vanaf 12.00 uur  met kof-
fie/thee, 12.30 u vertrek. Onderweg wordt u ook 
hier “opgewarmd” met iets lekkers en na afloop 
een heerlijk stamppot buffet van Marie José (Mie 
Pieters)Kosten 18,50 p.p.

De gidsen van Groen Boer en Doen begeleiden de 
wandelaars in groepen van 15 tot 20 personen ge-
durende de tocht, zij, Jeff Denissen, Dré van Hal 
en / of Henk de Kort wonen en werken al jaren in 
deze omgeving, kennen de natuur en cultuur erg 
goed en vertellen u graag van hun kennis. 
Ze lopen veelal over niet verharde paden, (winter)
laarzen wordt aangeraden.

Doel van deze wandeling is de wandelaars laten 
genieten van de winterse schoonheid van de om-
geving en kennis laten maken met de diverse ac-
tiviteiten van de vereniging Groen Boer en Doen. 
Naast deze georganiseerde wandelingen organi-
seert onze vereniging diverse activiteiten bij de 
acht aangesloten bedrijven.

Een frisse neus halen en lekker uitwaaien op 2e 
kerstdag kan door u aan te melden vóór 22 dec. 
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via welkom@groenboerendoen.nl, via 06 2023 
4994 (Groen Boer en Doen) of via Mie Pieters, 
kosten €8,50 p.p. / €18,50 te voldoen bij de ont-
vangst bij Mie Pieters, kinderen t/m 12 jaar gratis.

3 JanUarI 
onS KoFFIE 
UUrTJE

De senioren die het prettig vinden om bij een kopje 
koffie of thee andere senioren te ontmoeten zijn 
ook in het nieuwe jaar allen weer hartelijk welkom.
Dus ook in 2018 op de eerste woensdag van de 
maand, dus op 3 januari, tussen 10 en 12 uur, 
in de nieuwe Schalm in Ons Koningsoord. (Het 
eerste kopje koffie wordt u aangeboden door de 
KBO/SWO).

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

oUDEJaarS 
BrIDGEDrIvE
Datum : zondagavond 31 december
Tijd : 19.00 uur

Schema : 6 ronden van 4 spellen
Kosten : € 30,00
Locatie : Denksportcentrum B-E  
  Molenstraat 12
Informatie : tel. 013-5336400
Aanmelden: Karin Poppelaars
  vissershut@hotmail.com
Restitutie tot 1 week voor aanvang. Voor een 
bridgemaatje kan worden gezorgd.
Programma
19.00 u ontvangst met warme oliebol, aansluitend 
bridgen
23.00 u warm/koud buffet & dessert buffet
24.00 u glas méthode champenoise en vuurwerk
Voor iedere deelnemer een leuk prijsje.
En een sfeervolle nazit tot in de vroege uurtjes!
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Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, 
brengt verwarring, verdriet en pijn met zich mee. 
En juist in deze periode moeten er veel besluiten 

genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven 
zoals dat voor u en uw dierbare belangrijk is. 

U heeft één aanspreekpunt. Ik neem de tijd en 
luister goed naar uw wensen en daarna regel 

ik alles met zorg voor u, ongeacht waar u 
verzekerd bent. Ook een voorregeling behoort tot 
mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de zorg 

van uw nabestaande uit handen. 
Zij weten dan exact wat uw wensen zijn en u weet 
vooraf wat de eventuele kosten voor de uitvaart zijn.

Mijn werkgebied is Berkel-Enschot en omstreken, 
voor meer informatie kunt u uiteraard 

contact met mij opnemen.
Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel, 

deskundig bij te staan bij het regelen van de uitvaart 
van uw dierbare, zodat de uitvaart ondanks 
het verdriet toch een mooie en waardevolle 

herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg   Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl  |  info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl
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KErSTvErhaaL

Pa WaS Er WEEr….
 
Als ik naar buiten kijk is alles wit, nat en koud. 
Mijn 1100 Draggie staat al een hele poos stil in 
de garage. Gelukkig is het daar niet zo koud als 
buiten maar toch…het wordt eindelijk eens tijd dat 
hij weer loopt. Eigenwijs als ik ben ga ik na veel 
twijfelen toch maar naar beneden, goed ingepakt, 
en besluit de straat op te gaan ondanks de witte 
deken die overal ligt.
Jezus, het valt goed tegen buiten. Het is triest 
en er lijkt wel mist te hangen. Mijn pak houdt de 
kou niet echt tegen maar ik laat me nu niet meer 
tegenhouden en breng de Drag naar buiten. Pro-
bleemloos komt hij tot leven als ik start en lang-
zaam rijd ik weg van de parkeerplaats. Oppassen 
geblazen, dat wel, maar kan het nu niet meer laten 
en rijd richting bos: de favoriete plek van pa en mij. 
Ook hij was fervent motorrijder en altijd bereid te 
gaan – weer of geen weer.
De snerpende kou laat zelfs de druppels in mijn snor 
bevriezen en de kou dringt diep in mijn lijf door. Toch 
ga ik door en ga naar de favoriete plek van pa in het 
bos vlak bij de vijver. Eigenlijk mag ik daar met de 
motor niet komen maar voor deze ene keer…
Prachtig is het hier – spiegelglad, het lijkt wel een 
foto. Witte bospaden en een laag over het water 
met wat mist erboven.
Ik stap af en ga zitten op een erg koude houten bank 
en trek de Van Nelle uit mijn zak. In de koude lucht 
trekken de blauwe kringen sporen en ik kijk ze na. 

Mijn helm en handschoenen heb ik uitgedaan en 
voel de kou nu wel erg ver mijn lichaam in trekken. 
Dan opeens hoor ik een stem: “Ja jongen, daar zit-
ten we weer samen” en als ik omkijk zie ik Pa daar 
zitten en zijn motor staat als vanouds weer naast 
de mijne en ook hij geniet zichtbaar van de dikke 
blauwe ringen rook die omhoog worden gestuurd.
Samen zitten we daar maar gewoon stil te genie-
ten van nog een shaggie en ons samenzijn en pa 
haalt herinneringen op aan vroegere dagen toen 
we veel samen gingen rijden.
De intense kou voel ik niet meer en laat mijn gedach-
ten de vrije loop terwijl ik wegdroom in de winterdag.
Plotseling hoor ik een stemmetje dat zegt: “Hallo 
meneer, voelt u zich wel lekker?” Met een dreun 
word ik uit mijn dromen gehaald en kom terug in 
de ijzig koude werkelijkheid – een klein jongetje 
staat voor me en kijkt mij verbaasd aan. Dan voel 
ik pas de bevroren tranen op mijn wangen en zie 
ook de bevroren druppels op mijn kleding en zegt 
tegen hem: “Ja knul, het gaat wel weer”. 
Na een paar minuten besluit ik toch maar naar huis 
te gaan alleen kan de kou me nu niet meer raken 
en voldaan rijd ik daar weg van die plek die ons zo 
dierbaar was en waar ik nog vaak zal komen.
Mijn dag en Kerst kan niet meer stuk…wat er ook 
gebeuren zal, want Pa was er weer even….

Moustache, gastschrijver
Foto: Peter Timmermans
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Ook dit jaar hebben we weer héérlijke producten 
voor een geslaagd kerstfeest. 

TIP; karamel chocolade dessert met stukjes brownie. 
(zie foto)

Waar u ook goed mee voor de dag komt zijn:
* Tiramisu Karamel progresjes per 4 stuks
* luxe patiserie gebak (ook lekker als dessert) per 4 stuks

Bestellen kan tot en met donderdag 21 dec. 

Openingstijden kerst 
Zaterdag 23 dec 8:00 tot 16:00 uur
Zondag 24 dec 9:00 tot 14:00 uur

Team Leo Geerts wenst u smakelijke kerstdagen

Kerst bij Leo Geerts!
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VERSE OLIEBOLLEN & APPELBEIGNETS
Openingstijden oudjaar 
Zaterdag 30 dec 8:00 tot 16:00 uur
Zondag 31 dec 10:00 tot 14:00 uur

Team Leo Geerts bedankt iedereen voor afgelopen jaar en 
wenst u een gezond en smakelijk 2018.

OUDJAARSDAG
 bij Leo Geerts!
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013 533 2235

www.andriesbouwadvies.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

06 24896817

mail@richardbertensgroenprojecten.nl



SPorT

27|

oLIEBoLLEn ToErnooI
Op dinsdag 2 januari wordt er weer een 
Oliebollen toernooi georganiseerd door 
TVBE en TCDR vanaf 13 uur bij TVBE.
Inschrijven kan via jeugd@tvbe.nl of 
jeugdcommissie@tcderauwbraken.nl
De kosten zijn 2 Euro p.p.

 

 
Wij wensen iedereen fijne en sportieve feestdagen 
en een gezond 2018. Tot dinsdag 2 januari!

Met sportieve groet,
Namens TVBE, Miranda Kristelijn

WhITE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 16 december 
White Demons D1 - Aristos D1 12-18

White Demons D3 - Orion Z D1 20-15
DOS ‘80 D2 - White Demons D2 09-17
White Demons DS1 - Desk/Camelot DS2 16-17
White Demons HS1 - Taxandria HS1 26-23
Zondag 17 december 
Elshout DS2 - White Demons DS2 17-17
handbalshop.nl/Witte Ster DC1 - 
     White Demons/Taxandria DC1 11-25
White Demons HS3 - 
     Olympia’89/DOS’80 HS4 39-14
White Demons DS3 - H.V.M. DS2 15-10
White Demons HS2 - Swift HS3 31-26
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

Het laatste wedstrijdweekend 
van het jaar is in mineur geëin-
digd. Drie van de vier ongesla-

gen ploegen verloren voor het eerst. Daaronder 
het eerste dat goed begon, maar daarna een van 
de zwakste matches sinds jaren speelde met veel 
fouten, veel gemiste kansen en weinig variatie. Al-
leen de pupillen D hielden met een forse overwin-
ning de clubeer hoog. Gauw vergeten en gezellig 
kerst en nieuwjaar gaan vieren. In clubverband kan 
dat op 2 januari vanaf 19.00 uur in het clubhuis.
Zaterdag 16 december:
OJC’98 1 - Springfield 1 10 - 17
OJC’98 2 - Rust Roest 5 12 - 21
Rust Roest jun 1 - OJC’98 jun 1 10 - 8
Eymerick jun 1 - OJC’98 jun 2   8 - 6
OEC pup D2 - OJC’98 pup D1   1 - 15
OJC’98 pup E1 - Voltreffers pup E2   5 - 8
Komende twee weken zijn er vanwege de feestda-
gen geen wedstrijden.

KErSTTochT In BErKEL 2017,
Een mooie ruime tent werd ’s morgens al door de 
organisatie van de kersttocht opgebouwd inclu-
sief groen om aan te kleden en een lichtslang.
TC de Rauwbraken liet zich van zijn beste kant 
zien. Iedereen kreeg een kerstmuts. Dat was voor 
het vervolg van de tocht een bijzonder gezicht dat 
menselijke lint van kerstmutsen.
Lekker druk in en om onze ruime tent. Heerlijke 
gezellige vuurkorven buiten om een beetje op te 
warmen. Binnen in de tent lekker warme choco-
lademelk, kerstschuimpjes, sneeuwpopkoekjes, 
banketstaven e.d. mede mogelijk gemaakt door 
sponsor AH uit Berkel-Enschot.
Voor onze eigen jeugdleden was er een kerst 
kleurplaten wedstrijd verbonden aan de kerst-
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Dè wies ik nie! 
• Er een nieuwe website is gerealiseerd voor de SOK?
• Deze weer voldoet aan de laatste technieken en 

voorzien is van een nieuwe webshop?
• De kaartverkoop voor het Tonpraoten weer 

is gestart via de website en ook bij de 
voorverkoopadressen: De Druiventros, Oleander 
en Boekhandel Verrijt?

Motto 2018: Zieget te maoke!

Draag een steentje bij als ‘SOKophouder’! 

Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom zet alles op alles 
om de carnavalstraditie in ere te houden en om een mooi carnavalsfeest te 
organiseren. Hierbij is hulp van vrijwilligers en sponsoren onmisbaar. 

Wist u dat je ook als particulier de SOK een handje kan helpen?
Via de webshop kunt u de ‘SOKophouder’ kopen voor minimaal 15 euro. U 
ontvangt vervolgens deze SOKophouder en een jaarplaatje. Ieder jaar krijgt 
u in ruil voor een donatie (min. 15 euro) weer een nieuw jaarplaatje om aan 
uw collectie toe te voegen.  

Geslaagd Bruisend Knollebal
Na een geslaagd Hoe Ist? Fist kijken we ook tevreden terug op een druk bezocht en bovenal gezellig 
Bruisend Knollebal. We hebben samen met vele gasten, verschillende orkesten en de Jeugdraad van Elf een 
heerlijke carnavalsmiddag gehad en deze afgesloten met knallend vuurwerk.

Volgend jaar staan er weer verschillende evenementen op het programma. Zo organiseren we op 14 januari 
de SOK Knollekesmiddag; een carnavalsfeest voor de jeugd! Alle kinderen (tot 12 jaar) zijn van harte welkom 
om samen met Jeugdprins Freek en zijn gevolg carnaval te komen vieren. 
Eén week later staat het Knollegebloas op het programma; een initiatief van de gezamenlijke orkesten 
en horeca. Al verschillende (top)orkesten hebben zich aangemeld. In de volgende advertorial volgt meer 
informatie; houd deze middag van vrij in uw agenda.
Als laatste evenement staat het Tonpraoten weer op de agenda; 2 en 3 februari gaan we weer genieten van 
verschillende tonpraotacts uit ons eigen dorp en de regio. Kortom, wij kijken uit naar 2018! 

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst!
 

Voor in de agenda: 
SOK Knollekesmiddag                         14 jan
Knollegebloas (nieuw!) 21 jan
Tonpraoten 2 en 3 febr
Carnaval 10 t/m 13 febr
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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www.kapper-co.nl
013 5332756

www.white-demons.nl

www.kboberkelenschot.nl

18 mei 2018
www.sintjobenschot.nl

kom ons aanmoedigen
in de zaal
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tocht. Door de Jeugdcommissie zijn de winnaars 
gekozen.
De winnaars zijn:
1. Daan Verkerke
2. Dirk Verkerke
3. Bram Lemmens
Zij zullen een leuke prijs uitgereikt krijgen op het 
Oliebollentoernooi op 2 januari 2018.
Je kunt je hiervoor opgeven door een mail te sturen 
naar jeugdcommissie@tcderauwbraken.nl. 
Voor meer informatie zie de website. 
www.tcderauwbraken.nl
Na de kersttocht werd door de organisatie alles 
weer netjes opgehaald. Wij willen de organisatie 
en haar vrijwilligers bedanken hiervoor.
Met sportieve kerstgroet namens TC de Rauwbra-
ken Claudia Kuiper

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

Oist  Exclus ief  stoffeert  meubels en kussens helemaal  naar uw wens . 
Modern of  k lass iek ,  in  stof  of  leer  en voor part icu l ieren en bedr i jven . 

Ki jk  op www.Oist .nl  voor  meer ideeën.

STOF TOT 
NAD E N KE N

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Alleen door vaklui geplaatst!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? Kom dan 
naar onze showroom in Udenhout
voor een vrijblijvende offerte.

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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www.BCBE.nl

www.scoutingberkelenschot.nl
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FILoSoFISch caFÉ 
KonInGSoorD

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op 
donderdag 18 januari a.s. het tweede filosofie café 
Koningsoord.  
Dit Filosofisch Café Koningsoord staat in het te-
ken van het oude Griekenland.
Binnen de filosofie wordt het oude Griekenland 
vaak beschouwd als de bakermat van de westerse 
cultuur en als een ideale samenleving. De Griekse 
samenleving (de polis) wordt dan begrepen als een 
gemeenschap die in harmonie is, een harmonie die 
vooral tot uitdrukking komt in een gedeeld concept 
van het goede leven. Kunnen wij dit oud-Griekse 
ideaal zo maar in onze tijd plaatsen, waarin de sa-
menleving multicultureel is geworden? Samen met 
professor Paul Cobben, hoogleraar filosofie, zullen 
we op zoek gaan naar  de actuele waarde van het 
concept van het goede leven.
Filosoof Daan Keij is de moderator van het café.
Donderdag 18 januari van 20.00 tot 21.30 uur in 
de Kerkzaal. Inloop vanaf 19.45 uur.

ronDLEIDInG In 
‘onS KonInGSoorD’

Op woensdag 10 januari van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats in de voorma-
lige abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van 
de zusters Trappistinnen.

Deze keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de PanDhoF (Kloosterhof), PanDGanGEn 
(kloostergangen) en de TraPPEnhaLLEn in het 
klooster.
Wat is een Pandhof?? Wat betekent de naam 

“Pand”?? Waarvoor diende de Pandhof en hoe 
was een Pandhof ingericht??
We luisteren naar de stilte !! Ook kijken we in deze 
stiltehof naar de neo-gotische architectuur en de 
loggia’s onder het kloosterdak.
Om de Pandhof liggen de Pandgangen (klooster-
gangen) met hun neo-gotische spitsboog-
vensters met glas-in-loodramen en de kruis-ribge-
welven van het plafond.
Waarvoor dienden deze Pandgangen en welke 
vertrekken(panden) lagen aan deze gangen??
Kijk ook eens naar de tegelvloeren en de oor-
spronkelijke Gispen verlichting.
Waar zijn de kruiswegstaties op de gangen geble-
ven, hoe zagen ze er uit??
De Trappenhallen brengen je via de granieten 
trappen naar het vroegere Dormitorium, waar nu 
huurappartementen zijn. Het zijn tevens de in- en 
uitgangen van de abdij.
Wie was de uitvinder van deze slimme plattegrond 
van een cisterciënzer klooster??
Hoe komen we terecht bij: “De Poort naar de He-
mel” en waarom heet die zo ??
Waarom heet de brasserie ‘Hemels”?? Kun je er 
lekker eten en drinken??
Meer dan genoeg vragen en meer dan genoeg 
te zien en te vertellen door uw gids Jack van der 
Sanden.
Fotograaf Peter Timmermans heeft een foto ge-
plaatst van de Pandhof nog vóór de renovatie van 
het klooster.
De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de 
rondleiding op de tussenverdieping van de kerk

De Bibliotheek Berkel-Enschot, woensdag 10 
januari van 11:00 tot 12:00 uur

GroTE cLUB acTIE
clubs uit Berkel-Enschot halen 
€ 4.171,- op met Grote clubactie

Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook 
dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor 
hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De op-
brengst in Berkel-Enschot is in totaal € 4.171,-. 
Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro opgehaald met 
5.500 deelnemende verenigingen. In de afgelopen 
drie jaar is de opbrengst uit de Grote Clubactie per 
club gestegen met gemiddeld 22%. 
Dit jaar deden in Berkel-Enschot de volgende ver-
enigingen mee:
- White Demons met een opbrengst van € 3.151,20
- Mannenkoor Hart Van Brabant met een op-

brengst van € 540,00
De Pandhof nog vóór de renovatie van het klooster. 
(Foto: Peter Timmermans)
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Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2018!

Van den Hoven Assurantiën
Stationsstraat 81
5121 EC RIJEN
T(0161) 22 32 67
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl

Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5056 BW BERKEL ENSCHOT
T (013) 53 39 118
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl
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- De Oude Toren met een opbrengst van € 240,00
- BC Just for Fun met een opbrengst van € 240,00
 
Samenwerking en betrokkenheid
Directeur Frank Molkenboer van de Grote Clubac-
tie: “We zijn trots op de vele vrijwilligers en leden 
die zich jaar in jaar uit inzetten om extra geld in te 
zamelen voor hun vereniging. De betrokkenheid 
tussen de club en haar leden is enorm groot mede 
dankzij de Grote Clubactie. Samenwerking is hier-
bij het sleutelwoord. We zijn erg trots op deze op-
brengst! De inkomsten van vrijwel alle goede doe-
len staan onder druk. Het is daarom fantastisch dat 
het verenigingen lukt om dit resultaat te behalen. 
Dit is vooral te danken aan tienduizenden enthou-
siaste (jonge) vrijwilligers met hart voor hun club.” 
Grote Clubactie 
- 80% van de opbrengst gaat naar de vereniging.
- Van de deelnemende vereniging is ruim 75% 

sportvereniging. De overige verenigingen zijn 
hobby- en cultuurverenigingen.

- De hoofdprijs van de Grote Clubactie bedraagt 
€ 100.000,-. Mensen die dit jaar een lot hebben 
gekocht, kunnen hun lot checken via een Lot-
checker.

MIJMErInGEn – van LoES
De minima in Oisterwijk mogen rekenen op een 
flinke bijdrage uit de opbrengst van de gedichten-
bundel ‘Mijmeringen – Van Loes’. 
Dinsdagmiddag mocht Sandra van Nieuwkerk, 
bestuurslid van de Stichting Oisterwijk Centraal, 
uit handen van Loes Westgeest een cheque in 
ontvangst nemen van maar liefst 2.810 euro. Het 
is de opbrengst van haar gedichtenbundel. Een 
bijzondere bundel van foto’s en gedichten uit en 
over de natuur in en rondom Oisterwijk, de Parel 
in ’t Groen. Het boekje is uitverkocht!

nIEUWJaarSBIJEEnKoMST 
voor vETEranEn En (oUD)
MILITaIrEn.
Op zaterdagmiddag 6 januari 2018 zijn alle ve-
teranen en (oud) militairen uit de regio weer van 
harte welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 
de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van 
Wapenbroeders. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt 
gehouden in gebouw ‘Levensbouw’, Melis Stoke-
straat 40 in Tilburg en begint om 14.00 uur. 
Veteranen uit Tilburg en uit de omliggende plaat-
sen, maar ook (oud) militairen kunnen op deze 
zaterdagmiddag elkaar ontmoeten, ervaringen en 
verhalen met elkaar delen en natuurlijk elkaar het 
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Tijdens 
deze Nieuwjaarsbijeenkomst wordt een loterij 
gehouden, waarbij mooie prijzen zijn te winnen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. De koffie 
met iets lekkers erbij en een consumptie wordt u 
aangeboden door de Bond van Wapenbroeders. 
Nadere informatie is te verkrijgen via de website 
van de Afdeling Midden-Brabant: www.wapen-
broederszuid.nl klik bij Afdelingen op Midden-
Brabant.

aanGEPaSTE 
vErSchIJnInGSDaTa

In week 52 en 1 komen 
we niet uit. 
De volgende inleverdatum 
voor kopij en advertenties 
is uiterlijk maandag 
8 januari om 10:00 uur. 

Wij wensen u 

hele fijne feestdagen!

Bestuur en medewerkers 
De Schakel
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPSTEKErTJE
alpha cursus
Waar gaat het om in het christelijke geloof?  Het 
is een belangrijke vraag die we ons van tijd tot tijd 
mogen stellen. Het geloof is nooit af, we groeien 
in geloof. Als we er voor open staan kunnen we 
steeds nieuwe dingen ontdekken in ons geloof. 
De Alpha cursus heeft in Nederland ruim 205.000 
mensen op weg geholpen. Op een ontspannen 
manier ontdekken de mensen de inhoud van het 
geloof. We beginnen met een gezellige maaltijd. 
Daarna horen we een inleiding over een onder-
werp van het geloof. Een paar thema’s die aan 
bod komen zijn: Is er meer? Wie is Jezus? Waar-
om bidden? Hoe relevant is de bijbel? En nog 
meer. Na de inleiding gaan we uiteen in kleinere 
groepen om verder over de inleiding te spreken. 
De cursus wordt gegeven bij de St. Willibrordus-
kerk, St. Willibrordstraat 3 te Berkel-Enschot. De 
data zijn : 10 jan. 2018 introavond, 24 en 31 jan., 
7, 21, 28 febr., 7, 10, 14 en 21 maart. De avonden 
beginnen om 18:00 met een warme maaltijd, waar 
een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Voor meer 
informatie kunt kijken op de website:
 http://www.rk-alphacentrum.nl/alpha-cursus of 
email sturen aan pastoorvaneijk@johannesxxiiipa-
rochie.nl     

Pastoor Juan van Eijk

TInY van KEMPEn nEEMT aFSchEID 
Abusievelijk is onderstaande tekst niet opgeno-
men in de Vierklank die u afgelopen week hebt 
ontvangen. Daarom leest u zijn artikel hieronder. 

Na 22 jaar (12 + 10) penningmeesterschap van het 
kerkbestuur van de Parochie Heilige Lambertus te 
Udenhout en het parochiebestuur van de Parochie 
Heilige Paus Johannes XXIII heb ik deze functie 
per 1 juli 2017 vrij abrupt beëindigd. Dat is in het 
43e jaar van een aaneen gesloten periode van 
mijn vrijwilligerswerk, op diverse gebieden, bin-
nen onze parochie. Ik denk dan onder andere ook 
aan de periode van de jongerenliturgie, de week-
endliturgie, de actie Kerkbalans, voorzitter van  de 
BEU, diverse commissies etc. Het is nu even tijd 
geworden om het rustiger aan te doen. Allereerst 
is mijn gezondheid sinds maart 2017 erg veel 
veranderd waardoor ik nu even niet aan het vele 
werk en de verplichtingen als penningmeester 
van een parochiebestuur kan voldoen. Maar ook 
speelt mee dat de sinds december 2015 gewijzig-
de koers en werkwijze niet is wat ikzelf zie als de 
toekomst van een rooms-katholieke parochie. Ik 
heb dit herhaaldelijk geuit. Anderen worden mis-
schien wel gehoord. Reden voor mij om nu pas op 
de plaats te maken. Wat de toekomst brengen zal 
is nu nog niet duidelijk. We zien het wel.
Dank voor de ontmoetingen met zeer velen die ik 
in die 22 jaar als penningmeester binnen de paro-
chie en daarbuiten ben tegengekomen. Dank aan 
de zeer velen, zonder specifiek namen te noemen, 
die met mij hebben samengewerkt. Het was een 
ontzettend mooie en vooral leerzame tijd waarin 
ik met alle genoegen heb mogen meewerken aan 
de opbouw van de parochiegemeenschap, HEEL 
VEEL DANK. 

Tiny van Kempen

TEr naGEDachTEnIS
In de St. Josephkerk nemen we donderdag 21 de-
cember om 10.30 uur met een kerkelijke uitvaart 
afscheid van Ria Verstijnen-van Schaijk, 59 jaar.

vIErInGEn In DE KErSTTIJD
Zaterdag 23 december: 4e zondag van de ad-
vent
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 24 december: Kerstavond
17.00 uur St. Caeciliakerk: Herdertjesviering voor 
de allerkleinsten. De kerstliedjes worden 
muzikaal opgeluisterd met pianospel en dwars-
fluit.
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Voorganger: diaken van Kuijk.  
17.00 uur St. Josephkerk: gebedsviering mmv de 
Mortelnootjes.
Celebrant: pastoor van Eijk.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Gezinsviering 
mmv Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor van Eijk.
deze viering is niet geschikt voor de allerkleinsten!
18.30 uur St. Lambertuskerk: gebedsviering 
mmv werkgroep Gezinsviering mmv een ensem-
ble uit Cantique. 
Celebrant: diaken van Kuijk.
20.00 uur St. Josephkerk: Nachtmis mmv Fran-
ciscuskoor en Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
21.00 uur St. Lambertuskerk: Nachtmis mmv 
Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
21.30 uur St. Caeciliakerk: Nachtmis mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk.
23.00 uur St. Lambertuskerk: Nachtmis mmv 
Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard.
23.00 uur St. Willibrorduskerk: Nachtmis mmv 
Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Sjef Pigmans; Overl. Fam. Willems; 
Overl. Fam. Pigmans-van der Heijden.

Maandag 25 december: hoogfeest van Kerst-
mis
9.30 uur St. Caeciliakerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Tinus van Hees; Anneke van Baast 
(verj.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv 
Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jos en Tiny van der Loo-Mulders; Ans Ver-
stijnen-van der Loo; Bert Sas; Noud van Vught (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Dinsdag 26 december: 2e Kerstdag
De kerken in Berkel-Enschot en Udenhout zijn 
geopend van 13.00 – 16.00 uur voor Kerststalbe-
zichtiging.
09.30 uur St. Josephkerk: Hoogmis mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv Da-
meskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis met sa-
menzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intentie: Huub Kwantes.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 28 december:
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 29 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 30 december: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 31 december: oudjaar.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor..
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intentie: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.

Maandag 1 januari: nieuwjaarsdag.
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor. 
Celebrant: pastoor van Eijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intentie: Toon Bongers (jrgt.)
Aansluitend is er in de parochiezaal gelegenheid 
om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Dinsdag 2 januari
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 4 januari: 
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 5 januari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Zaterdag 6 januari: 
10.30 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring bgv Statiedag Gilde St. Hubertus, mmv 
Klein Gemengd koor.
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Celebrant: pastoor van Eijk.
10.30 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
bgv Statiedag Gilde Sint Joris Udenhout.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 7 januari: Driekoningen / Einde van de 
Kersttijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Aansluitend bent u welkom op de nieuwjaars- koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Aansluitend is er in het parochiecentrum gelegen-
heid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intentie: Ans Verhulst-Notenboom (1e jrgt.); Overl. 
Ouders Nouwens-van Dun.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 8 januari: Doop van de heer / Einde 
van de Kersttijd.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Dinsdag 9 januari
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 11 januari: 
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 12 januari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

ProTESTanTSE 
GEMEEnTE 
oISTErWIJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)

Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 24 december: Kerstzangdienst, 10.15 
uur
Het is vierde advent! Deze viering is voorbereid 
door de taakgroep Liturgie. U hoort een bijzonder 
adventsverhaal over de vier kaarsen van advent. 
En we sluiten het adventsproject met de kinderen 
af. Ook zingen we veel adventsliederen.
Er is één collecte, en die is bestemd voor de Voed-
selbank.
Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 24 december: Kinderkerstfeest, 16.00 
uur
Tijdens deze viering gaan we het kerstverhaal uit-
beelden met alle kinderen die dat willen. Natuurlijk 
gaan we ook de kerstliederen zingen. Daarbij ma-
ken we bij enkele liederen gebruik van muziekin-
strumentjes. We hopen jullie allemaal te zien om 
samen met ons het kerstfeest te vieren!

Zondag 24 december: Kerstavonddienst, 22.00 
uur
Voorganger is ds. Winanda de Vroe.
Er is één collecte, die is bestemd voor de diaconie.
U bent van harte welkom!

Maandag 25 december: Kerstmorgendienst, 
10.15 uur
Voorganger is ds. Winanda de Vroe.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: Kinderen in de 
knel en voor de eigen kerk.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.
U bent van harte welkom!

Zondag 31 december: ds. harry Tacken uit Den 
Bosch, 10.15 uur
De collecte is voor de eigen kerk: de eindejaars-
collecte.
Er is kindernevendienst en crèche

Maandag 1 januari: Morgengebed, 11.00 uur
Deze korte viering is voorbereid door de taak-
groep Liturgie.
Aan het begin van dit nieuwe jaar vragen we God’s 
zegen.
Na afloop is er Nieuwjaar wensen in De Voorhof. U 
bent van harte welkom!
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Zondag 7 januari, ds. Winanda de vroe, 10.15 uur
We vieren de Maaltijd van de Heer.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk: kerkblad Samen op Weg.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

agenda
20 december 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
8 januari 14.30: Gespreksgroep: ‘Ontmoeting rond 
de Bijbel’

Prijswinnaar fotowedstrijd cover kersteditie:

ELLEn STaaTS 

Uit de oude doos: Joep ziet zichzelf in een grote kerstbal
 
Ellen ontvangt een cadeaubon van € 20,- te besteden 
op Winkelcentrum Eikenbosch. Van harte proficiat!
 
Bekijk alle overige inzendingen op www.schakel-nu.nl 
Wij bedanken iedereen voor hun inzending!
Ingrid Roets
Hoofdredacteur

8 januari 20.00: Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’ 
door ds. Winanda de Vroe
10 januari 20.00: 25+gespreksgroep – Prayer 
Course

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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GraTIS InLooPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. van raaK aDvocaTUUr. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl

KrInGLooP TILBUrG, ceramstraat 12, Til-
burg: Gratis ophaalservice voor uw overbodige 
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elek-
trische apparaten, witgoed en computers. Wij zijn 
bereikbaar op 013-5771778 voor het maken van 
een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af te 
geven op bovenstaand adres. Openingstijden zijn 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.

aUTorIJSchooL KLEIJnGELD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingspercentage. 
Tel 013-5333408, 06-20402338 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

Wenst u meer rendement op uw spaargeld? 
Wij regelen een financiering voor uw beleggings-
pand. Dit tot wel 80% van de marktwaarde. Vizier 
Management, dé specialist voor al uw vastgoed! 
Bel: 013-2112595

December maandaanbieding: 25% korting op 
fiets-tassen. Bij de Tweewieler Udenhout

cadeau idee: Denkspelletjes speciaal ontwik-
keld voor vele huisdieren om de hersenen te trai-
nen. Natuurlijk bij hobby-Mix voor Dieren.

verbouwingsopruiming: Restant Race/mtb 
schoenen voor € 25, fiets-tassen vanaf €15, fiets-
helmen 50% korting. Bij de Tweewieler Uden-
hout

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 Uden-
hout www.electroservice.nl 

carnIBEST, natuurlijke complete verse vlees-
voeding voor honden, katten en fretten. carnI-
BEST is gegarandeerd vrij van varkensvlees, bind-
middelen, conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Tevens dierproefvrij ! Hobby-Mix 
voor Dieren, 013 5331689

I&L Logistiek zoekt parttime vrachtwagenchauf-
feurs voor tenminste 2 dagen in de week. Afwis-
selend en vrijblijvend! www.il-logistiek.nl/schakel

vUUrWErK 
Vulcan vuurwerk, www.vuurwerkbestellingen.nl 
Verkoopdagen 28,29 en 30 dec. 
Ben van Iersel Tweewielers, Kerkstraat 37. 
Tel 013-5331354

Loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-En-
schot !

Vele kussens voor de helft van de prijs, bij hobby-
Mix voor Dieren. 013 5331689.

I&L Logistiek zoekt vaste, flexibele sprinter-bak-
wagen chauffeur voor tenminste drie dagen per 
week. Leuk, veelzijdig en routes door héél Neder-
land. www.il-logistiek.nl/schakel

Loket BE gesloten tijdens de feestdagen op 25, 
28 december 2017 en 1 januari 2018. Vanaf 4 ja-
nuari staan wij weer voor u klaar. De vrijwilligers 
van het Loket BE wensen u fijne feestdagen. Net-
tie, Bianca en Marjo.

BLOEMENATELIER EXTRA VITA iedere dag ge-
opend voor Kerstmis. Ook zondag 24 decem-
ber. St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370 
www.extra-vita.nl

BIaBED: het favoriete ligbed voor elke hond. De 
sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en ge-
makkelijk schoon te houden. BIA-matras met de-
zelfde eigenschappen speciaal voor in de Bench. 
In diverse kleuren en maten verkrijgbaar bij hob-
by-Mix voor Dieren.

Mediteren leren bewust omgaan met je gedach-
ten geeft rust in je hoofd. De Training Meditatie 
Plus bij FreeBody Free Mind start in februari. 
Voor meer info of een vrijblijvend gratis intake 
gesprek bel Anite Jonkers. Tel 0615054704 
www.freebodyfreemind.nl

verbouwingsopruiming: restant fietskleding 
vanaf €15, onderkleding AGU 50% korting. Bij de 
Tweewieler Udenhout



Leuk cadeau idee: Schitterende adrespenningen 
voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd en klaar 
terwijl u meekijkt ! hobby-Mix voor Dieren, St. 
Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot

PrInS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
hobby-Mix voor Dieren. 

Mindfulness Plus Training bij Free Body Free 
Mind start eind januari. Voor meer info of een 
vrijblijvend gratis intake gesprek bel Anite Jonkers 
Tel: 0615054704 www.freebodyfreemind.nl ook 
voor Yogalessen

De DIErEnDoUchE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. hobby Mix voor Dieren.

Trots zijn we op een uitbreiding in ons assortiment 
met carnIS SnacKS. Deze snacks zijn ambach-
telijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en Vis. hobby-Mix voor Dieren.

BoZITa honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen.Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689.

vuurwerkangst bij uw huisdier? Gebruik Valeri-
aan, Relax, Rescue of Adaptil. Voor info: hobby-
Mix voor dieren.

I&L Logistiek zoekt leuke, enthousiaste chauf-
feurs voor distributie met een bestelbus. 2 tot 4 
dagen per week. www.il-logistiek.nl/schakel

aLMo naTUrE honden- en kattenvoeding: Nu 
alle soorten 6 halen = 5 betalen. (Goedkoopste 
soort = gratis). hobby-Mix voor Dieren.

Op de gehele collectie hondenkleding t/m 31 
december 25% korting. (Regen)- jassen, truitjes, 
feestkleding, kerstsjaals. Breng voor de juiste kle-
dingmaat uw hond mee. hobby-Mix voor Dieren.

Onsz RestauRant kOmt naaR  
BeRkel-enschOt 

Onbeperkt genieten van wereldse tapas

Onsz restaurant - ‘t zwaantje  1  berkel-enschOt - 013-531239 - www.Onsz-restaurant.nl

Oss - valkenswaard - berkel-enschot

Het team van Onsz RestauRant wenst u  
fijne feestdagen! 

 
Wij heten u vanaf 17 januari van harte welkom aan  

‘t Zwaantje 1 in Berkel-Enschot.



Kijk voor meer informatie op rabobank.nl of bel 0900-0909

Ook de medewerkers van uw Rabobank kantoor zijn graag bij hun familie en

vrienden tijdens de feestdagen. Toch gaan uw bankzaken door. Daarom 

kunt u 24 uur per dag bankieren via internet of telefoon. Fijne Kerst.

Tijdens de feestdagen bankiert u 24/7 via internet of telefoon

en toch
bereikbaar

Tijdens de
feestdagen

zijn we gesloten


