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DEZE WEEK:
Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad extra feestelijk

Sportcafé Hattrick: 13 januari officiële opening
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Kerstloop voor de allerkleinsten
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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) 

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.

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
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aDvocatEN & NotariSSEN

bogaerts & Groenen advocaten | tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg verbraak advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.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
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HErMaN PEtErS ScHilDErWErKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

aNDriES boUWaDviES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

renovatiebedrijf Paul van rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
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

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 

FYSiotHEraPiE UDENHoUt / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl
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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

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

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 voor studiekeuze -en loopbaanbe-
geleiding www.anderskijkennaar.nl 
Maryse Rasenberg 06-51690459 

lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.lout4Kids.nl / 06-252 939 92

oStEoPatHiE MaUra JaNSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

FYSiotHEraPiE bErKo fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

FYSio oP Maat Berkel-Enschot, FYSiotHEraPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

MiNDFUlNESS +/YoGa/coacHiNG bij anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 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

PUUr wellness & massage 06-51225761.

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

Vervolg op pagina 6
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FabUloUS HairDESiGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UitvaartbEGElEiDiNG

Uitvaartbegeleiding in Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

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

Onsz RestauRant kOmt naaR  
BeRkel-enschOt 

Onbeperkt genieten van wereldse tapas

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

knipcOupOn 

€ 2,50 
korting p.p. 

in januari & februari 

maximaal 4 personen korting per voucher 

uitsluitend in te leveren bij  
onsz restaurant berkel-enschot

Oss - valkenswaard - berkel-enschot

Open vanaf 17 januaRi

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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Tijdens het nieuwjaarsconcert van de Dorpsa
raad en Muziekvereniging Concordia, kreeg 
Henk Denissen de Gouden Speld opgespeld 
door burgemeester Theo Weterings. In de oude 
kerkzaal van het klooster bleek de akoestiek 
alsnog uitstekend. Met ruim 180 toehoorders 
was het eerste optreden van het harmonieora
kest op deze locatie een succes. 

Spannend was deze nieuwjaarsviering in alle op-
zichten. Allereerst voor Henk Denissen die opeens 
een vermoeden had dat bij aanwezigheid van 
zijn vrouw, drie dochters, schoonzoon en klein-
kinderen er deze middag meer aan de hand kon 
zijn. Dat het de hoge onderscheiding de Gouden 
Speld van de gemeente Tilburg betrof, ontroerde 
hem zichtbaar. Henk Denissen, de man met brede 
schouders en een carrière bij defensie, was even 
van zijn stuk gebracht. 

De Dorpsraad had hun scheidend voorzitter voor-
gedragen en niet alleen voor 4 termijnen van 4 jaar 
betrokkenheid bij de Dorpsraad. Henk Denissen 
is in vele besturen, commissies, werkgroepen en 
belangenverenigingen actief geweest (zie het vol-
ledige artikel op schakel-nu.nl). De geboren en 
getogen Berkel-Enschottenaar werd geprezen als 
iemand die anderen in hun waarde laat. Kritisch en 
bevlogen. Iemand die kan binden en boeien. Ook 
iemand die soms impulsief kan reageren, maar 

volgens de burgemeester kan dat ook betekenen 
dat je je hart laat spreken. En zo herkennen de 
dorpsbewoners hem. Actief en betrokken. 

Spannend was het ook voor Henk Mertens die als 
dirigent van het harmonieorkest een verkort pro-
gramma had ingestudeerd. Want het zou zo maar 
eens kunnen zijn dat de akoestiek in de oude 
kerkzaal van het klooster klinkt als een valse noot. 
Gelukkig bleek het tegendeel waar en konden de 
ruim 180 toehoorders genieten van een geslaagd, 
eerste optreden in Ons Koningsoord van Muziek-
vereniging Concordia.

Voor de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad, Tin-
eke Donga, was dit haar eerste officiële toespraak 
tot het dorp. Ze gaf aan dat ze vanuit deze histori-
sche plek de dorpsbewoners écht wil ontmoeten; 
niet via social media. Dat Koningsoord prachtig is, 
maar ook als een te klein jasje is, dat je niet zomaar 
aan en uit kunt trekken. Ze riep iedereen op om 
deel te nemen in de werkgroep om het woon- en 
leefklimaat in ons dorp te verbeteren. Tot slot vroeg 
ze iedereen 15 maart te noteren. Dan organiseert 
de Dorpsraad een politiek debat, vooruitlopend op 
de gemeenteraadverkiezingen. Een datum die voor 
Henk Denissen ook weer spannend wordt, want hij 
stelt zich kandidaat op de lijst van LST.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

NiEUWJaarSbiJEENKoMSt 
EXtra FEEStEliJK 
voor HENK DENiSSEN
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activitEitENKalENDEr

FEbrUari

latEr

 t/m 21-2 ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
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 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
17-1 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gidle St. Joris en St. Sebastiaan
17-1 ons Koningsoord 19.30 uur Gratis proefles/uitleg mindfulnesscursus 
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/Brenderstr. 13.00-18.00 uur KnolleGeblaos 2018 
25-1 ons Koningsoord 19.30 uur Start basiscursus mindfulness Aardewijs 
26-1 ons Koningsoord 9.30 uur Start basiscursus mindfulness Aardewijs 
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
7-2 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
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
16-2 CC de Schalm 16.30 uur loting KBO-de Schalm biljarttoernooi
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
22-2 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
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
25-2 Manege de Kraan 10.00 uur open dressuurwestrijd + Tobroco-Giant Dressage 

Team Challenge pony’s
25-2 CC de Schalm 11.30 uur Klezmer met Bargoen, Stg. Expo
25-2 Denksportcentrum 14.00 uur Snertdrive met onbeperkt erwtensoep
28-2 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Wild

6-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm Riktoernooi 
7-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm Riktoernooi

JaNUari
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Op zoek naar een café waar het bruist, zowel 
jong als oud welkom is en het woord ‘sluitingsa
tijd’ geen definitie kent? Voor een pilsje, colaa
tje of sportdrankje moet je bij sportcafé Hata
trick zijn. 

Vliegensvlugge voetstappen, gejuich en gejoel 
klinken vanuit de zaal van ‘t Ruiven. Het zal niet 
lang meer duren, of de scheidsrechter maakt met 
een fluitsignaal een eind aan een spannende pot 
voetbal. Rob van Dongen en zijn collega’s van 
sportcafé Hattrick weten wat dat betekent: binnen 
een oogwenk zal hun tent afgeladen zitten met 
sportgezelschap. De bar wordt nog eens grondig 
gepoetst, de deuren gaan open. 

Zo ziet het leven van horecaondernemer Rob van 
Dongen en collega’s Kimberley Hes en Anke Melis 
er sinds september uit. Van het tappen van bier-
tjes tot het organiseren van activiteiten; het drietal 
heeft hun handen vol aan hun nieuwe horecagele-
genheid in sporthal ’t Ruiven. ‘Met nieuwjaar be-
sloot een team voetballers 2018 bij ons in te lui-
den’, vertelt Rob trots. ‘Dit is de tijd om te groeien; 
we proberen nieuwe dingen en staan overal voor 
open.’ 

Wensen van mensen 
Want volgens de Tilburgse Rob is er niets zo be-
langrijk als een fijne samenwerking met zijn klan-
ten. ‘De kracht van sportcafé Hattrick is het luiste-

ren naar de wensen van mensen. Besluit een team 
om ‘s avonds te komen handballen? Wij zorgen 
dat we open zijn.’ Van vaste tijden is dan ook (nog) 
geen sprake. ‘Wie zijn wij om de boel om 1 uur ’s 
nachts dicht te gooien, terwijl het café nog volop 
in leven is?’ 

Ook buiten het zaalseizoen wil sportcafé Hat-
trick van betekenis blijven. Bekent staan als een 
gemoedelijke ontmoetingsplek, en dat niet alleen 
voor sporters; ook feestbeesten en zelfs bankhan-
gers zijn van harte welkom. ‘Laatst hadden we een 
carnavalsvereniging op bezoek’, vertelt Rob. ‘We 
mogen dan wel een sportcafé zijn, maar van een 
feestje zijn we zeker niet vies.’ Ook evenementen 
zoals een buurtfeest en Sinterklaas behoren tot de 
mogelijkheden. 

Zaterdagavond 13 januari wordt sportcafé Hat-
trick om 20.00 uur officieel geopend.

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

Sportcafé Hattrick
bij sporthal ‘t Ruiven
Vlierakkerweg 4A
5056 NA BERKEL-ENSCHOT
E: sportcafehattrick@outlook.com
T: 06-46330038

SPortcaFÉ HattricK: 

voor SPortErS 
EN baNKHaNGErS 

bEDriJF iN bEElD
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Datum GEvoNDEN vindplaats telefoon 
4-1 Tas met kleren Eikenboschweg 06-54761174
3-1 Zwart shirtje, met glitter op de mouwen, merk Zara Torenhoekstraat 06-38583548
18-12 (Huis)sleutel merk: DOM plura parkeerplaats Eikenboshc 06-19530996
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

Datum oMScHriJviNG verliesplaats telefoon
3-1 Sleutelbos aan zilveren karabijnhaak Berkel-Enschot, Udenhout of Tilburg 06-18531586
14-12 oorbel met heel lichtroze parel Berkel-Enschot 06-24732378
13-12 Sleutels en autosleutel aan ringetje AH-Winkelcentrum-Kapittellaan- 013-5331071  
  Koningsoord
6-12 2 sleutels (zilver- en goudkleurig) aan keycord MHCBE of Hazelaarlaan 06-12993968  
 van Adidas

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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Zo luidde de oplossing van de puzzel tijdens de 
Kersttocht in Berkel. 
Enkele honderden kinderen uit Berkel-Enschot, 
Udenhout, Biezenmortel en ver daarbuiten vonden 
alle letters en konden zo de prijsvraag oplossen.
Uit een grote stapel vaak verkreukelde en ge-
droogde formulieren werden drie kinderen getrok-
ken die de goede oplossing hadden. Zij worden 
beloond met een cadeaubon, waarmee ze zelf een 
cadeautje kunnen kopen. Hanneke Elshof en Jan 
van Esch van de Stuurgroep Kersttocht overhan-
digden de bonnen aan de prijswinnaars bij de in-
gang van de kerk van Berkel. 
Heel toevallig komen alle drie de prijswinnaars uit 
Berkel-Enschot.
Ilse Vromans is 4 jaar en leerling van Berkeloo.
Jenthe van Ommeren is 8 jaar en leerling van Ren-
nevoirt.
Olivier van Wees is 7 jaar en leerling van de St 
Caeciliaschool.
Van harte gefeliciteerd!

Tekst: Redactie (Bron: Jan van Esch)
Foto: Peter Timmermans

KErSt viErEN WE SaMEN
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Knollekesfist, Knollegebloas, en Tonpraoten!
Voor de fanatiekelingen onder ons: nog maar 4,5 week (!) en dan is het al weer carnaval! Maar voor het zover 
is hebben we nog enkele evenementen op de agenda staan:
14 januari vindt het Knollekesfist plaats; een carnavalsmiddag speciaal voor kinderen (13.00 uur Dansschool 
van Opstal).  
Eén week later (21 januari) staat iets nieuws op de agenda: Knollegebloas. Dit mag u niet missen: een ge-
zellige kapellenmiddag verspreid over drie locaties in het dorp: De Bron, Van Opstal en Boerderij Denissen. 
Hiertussen pendelt een huifkar om de orkesten & bezoekers gratis te vervoeren. Aanvang: 13.00u

2 en 3 februari wordt het weer lachen, gieren en brullen bij het Tonpraoten. Zowel toppers uit de regio als 
van eigen bodem staan in de ton en beide avonden is er live muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar via de web-
shop en bij De Druiventros, Oleander en Boekhandel Verrijt.

Voor in de agenda:
SOK Knollekesmiddag 14 jan
Knollegebloas (nieuw!) 21 jan
Rondbrengen carnavalskrant 27 jan
Tonpraoten 2 en 3 febr
Carnaval 10 t/m 13 febr
HalfVastenBal 24 mrt

Dè wies ik nie! 
• Jeugdprins Freek d’n irste zondag 14 januari zijn 

‘prinsenbal’ heeft, namelijk het Knollekesfist?
• Naast andere jeugdraden uit de omgeving, alle 

kinderen uit Berkel-Enschot en Heukelom van 
harte welkom zijn?

•  Inschrijven voor de optocht mogelijk is via de 
website www.knollevretersgat.nl?

•  Ideeën voor het motto voor volgend jaar 
gemaild kunnen worden naar secretariaat@
knollevretersgat.nl?

Motto 2018: Zieget te maoke!

Geel-Blauw uitdragen! 
De kleuren geel en blauw zijn onmiskenbaar verbonden aan ons dorp, zeker tijdens carna-
val! Hoe leuk is dan om deze kleuren ook echt (uit) te dragen in je carnavalsoutfit?

Via de webshop (op www.knollevretersgat.nl) en in de laatste weken voor carnaval bij 
Boekhandel Verrijt op het Winkelcentrum zijn verschillende geel-blauwe carnavalsartikelen 
te verkrijgen. Zoek niet verder en koop zo’n (dikke of dunne) geel-blauwe sjaal, een boa, de 
knollevretersgatvlag, pins of geborduurde badges, en steun hiermee tegelijkertijd Stichting 
Openbaar Karnaval.
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De kleintjes hoefden enkel de muzikale tonen van 
“Stille nacht, heilige nacht”, maar te volgen op 
weg naar hun vertrouwde onderkomen. Bij bin-
nenkomst was het gelijk feest, want aan een sliert 
hingen heel veel kerstkransjes en die mochten ze 
gewoon opeten. Althans, als het lukte om met je 
handen op je rug er eentje af te bijten. 

Binnen werden ze getrakteerd op een zelfbouw 
zaklamp: een plastic flesje met daarin een licht-
staafje. Daarna werd een mooi verhaal voorgele-
zen. Vanavond mochten broertjes, zussen, vaders, 
moeders, opa en oma’s ook mee. Vervolgens naar 
buiten om de tocht door het donker te beginnen.

op stap in het donker. 
Dat was best spannend voor een kleine dreumes. 
Samen met je familie viel dat gelukkig toch nog 

mee. Tegen de kou had je een warme kerstmuts die 
je lekker over je oren kon trekken. Buiten volgde je 
de sliert van lichtjes die De Pandgang verlichtte. In 
de verte klonk muziek. Het Wilhelminaplantsoen 
was nu niet ver meer. Daar wachtten leuke spel-
letjes en een hindernisbaan. Je moest over hout-
schijven lopen. Als je het gras raakte, dan kon je 
helemaal opnieuw beginnen. Op het einde van het 
plantsoen brandde het vuur. Daar trakteerden ze 
op marshmallows op een stokje. Bij de kerststal 
met Jozef, Maria en het Kindje Jezus nog even op 
de foto. Gelukkig was het binnen weer allemaal 
vertrouwd en zag je jouw eigen bekende juf. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

KErSttocHt voor 
DE allErKlEiNStEN

Op 20 december liepen de kinderen van de 
kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld 
hun eigen Kersttocht. Van kinderdagverblijf 
De Koningswereld naar, een paar straten 
verderop gelegen, De Wijde Wereld.
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SaMEN Uit 
DiNErEN iN 
2018

Ook in 2018 gaan we verder met het “Samen uit 
Dineren” voor alle senioren van Berkel-Enschot. 
De prijs is in 2018 van €17,.50 is nu, in het nieu-
we jaar €18,00 euro geworden voor een heerlijk 
3 gangen diner (excl. de drankjes). We hopen dat 
we dit jaar, naast onze vele vaste deelnemers, ook 
weer veel nieuw gasten mogen ontvangen.  De or-
ganisatie is in handen van de KBO in samenwer-
king met de SWO. U hoeft echter geen lid te zijn 
om hieraan deel te nemen.
U moet zich wel opgeven en dat kan op de web-
site van de KBO www.kboberkelenschot.nl. U 
vindt daar ook het menu. Telefonisch aanmelden 
kan ook op tel.nr.: 013 533 3 757 (Ine van de Wiel) 
of tel.nr. 013 533 26 21 (Ria van de Kam) . Graag 
doorgeven of u vlees of vis wilt en a.u.b. uiterlijk 
3 dagen van tevoren aanmelden. De data van het 
samen dineren vindt u op de activiteitenpagina 
van De Schakel. Maandelijks wordt u er vaak ook 
nog op attent gemaakt via het KBO nieuws en een 
artikeltje in De Schakel.
We starten in 2018 op:
woensdag 17 januari bij De Druiventros
donderdag 22 februari bij de Bron
donderdag 5 april bij Boerderij Denissen.
We hopen velen van u te mogen verwelkomen.

Werkgroep Socma
KBO/SWO

Kbo MUZiEKcUrSUS 

HEt SYMFoNiScH
GEDicHt
nog plaatsen beschikbaar!

Klassieke muziek kan een bijzondere waarde in je 
leven zijn of worden door meer kennis ervan. 
KBO-Berkel-Enschot is er trots op dat zij een goe-
de cursus muziek kan aanbieden. Dat was in het 
verleden al zo dankzij uitzonderlijke vrijwilligers uit 
eigen omgeving. Opnieuw is het gelukt om in de 
persoon van André van Baest een bijzonder goe-
de docent aan te trekken.
André van Baest heeft eind vorig jaar op overtui-
gende wijze de tweede prijs behaald in het natio-
naal kampioenschap “Nootschieten”(radio). 

Voor zijn cursus met als intrigerend thema “Het 
Symfonisch Gedicht” zijn nog plaatsen beschik-
baar, omdat in december jl. de periode voor aan-
melding kort is geweest. Mis deze interessante 
cursus niet! 
In verband met de akoestiek wordt de cursus ge-
geven in de benedenzaal van het Muziekhuis.
Docent:  André van Baest
Waar:  Benedenzaal Concordia Muziekhuis 

naast Boerderij Denissen
Welke dag: donderdagmorgen
Hoe laat:  van tien tot twaalf uur
Data:  1-8-15-22 februari
Kosten: €13,- voor leden KBO
Opgeven vóór 20 januari a.s. bij Ria van Beurden 
via emailadres renhvanbeurden@live.nl of via tel.
nr. 013-5331957.

Kbo NiEUWJaarS-
biJEENKoMSt iN DE 
DrUivENtroS 
De KBO Berkel-Enschot nodigt u van 

harte uit voor haar nieuwjaarsbijeenkomst op za-
terdag 13 januari 2018. 
Deze bijeenkomst zal, i.v.m. de beperkte zaalca-
paciteit in c.c.de Schalm in Koningsoord, worden 
gehouden in de Druiventros. 
Het programma voor deze middag ziet er als volgt 
uit: 
Aanvang 15.00 uur, vanaf 14.30 uur is de zaal open 
en ontvangen wij u met een heerlijk kopje koffie/
thee. Bovendien ontvangt u 2 consumptiemunten 
om met ons, na de nieuwjaarstoespraak van onze 
voorzitter, Jan Panhuijzen, het glas te heffen op 
het nieuwe jaar. 
Loes Westgeest zal, met een passend gedicht op 
het nieuwe jaar, ons ongetwijfeld doen glimlachen 
terwijl de middag muzikaal zal worden begeleid 
door onze befaamde huispianist Willem Brugge-
ling. 
En met het serveren van een klein hapje is er volop 
gelegenheid elkaar de beste wensen toe te ver-
trouwen.  Wij verwachten deze bijeenkomst rond 
17.30 u te beëindigen. 
Wel verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn! 

Wij kijken uit naar uw komst! 
namens het bestuur van de KBO,  
werkgroep Ontspanning 
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✰✰✰✰

Volg
ons op

GROTE PRIJSFINALE
decemberactie Eikenbosch

ZATERDAG 13 JANUARI VANAF 14.00u.

ALLE INGELEVERDE  

KAARTEN DOEN MEE!

ALLEEN AANWEZIGEN  

MAKEN KANS OM TE WINNEN

MET LEKKERE KOFFIE 

VAN TANTE SUS!

De hoofdprijs is €450,- 
te besteden bij de  

deelnemende winkeliers. 

kijk ook op
www.winkelcentrumeikenbosch.nl
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briDGEN EN DiNErEN
Bridgeclub Berkel Enschot wenst u al-
len een gezond en gelukkig 2018.

Volgens onze traditie organiseren we dit jaar voor 
de tiende keer onze jaarlijkse dinerdrive.
Met het verdwijnen van Riddershoeve zijn we onze 
vertrouwde locatie kwijt. We denken echter een 
zeer goede vervanger hiervoor te hebben gevon-
den. Restaurant Hemels van ons Koningsoord zal 
het stokje van Riddershoeve overnemen.
De locatie waar het diner gaat plaatsvinden is de 
foyer van CC De Schalm ook in ons Koningsoord. 
Datum 18 februari 2018. 
Zoals u van ons gewend bent genieten we van een 

12 |

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

vier gangendiner, waarbij u kunt kiezen uit vlees 
of vis. Na elke gang worden er steeds vier spellen 
bridge gespeeld. Daarna is het wisselen, zodat u 
bij ieder gerecht andere tafelgenoten treft. Als u 
goed speelt of een bepaalde score behaalt, gaat 
u met een leuke prijs naar huis. Een flyer met alle 
bijzonderheden en een opgavestrookje  vindt u 
op onze site: www.bcbe.nl. U kunt zich opgeven 
d.m.v. een ingevuld strookje in te leveren bij Mieke 
Rijnen, J.v.Ruysdaellaan 4, of alle gevraagde ge-
gevens te mailen naar miekerijnen@ziggo.nl
Heeft u nog vragen belt u gerust. Tel : 0135334587
We zien u graag op 18 februari.

BC Berkel Enschot
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SERVICE ADVISEUR / 
WERKPLAATSRECEPTIONIST M/V

“ONZE KLANT GEEFT JOU EEN 10  VOOR SERVICE-VERLENING!”

UITDAGINGEN
• Jij ontvangt klanten en vertaalt hun wensen en vragen naar actie in de werkplaats;
• Jij verzorgt namens de klant de communicatie met de werkplaats en de voortgangscontroles;
• Jij bent de spil tussen klant en monteur en draagt bij aan de organisatie tussen receptie en werkplaats;
• Jij verzorgt de volledige administratieve verwerking in het geavanceerd ICT pakket. incl. de prijs
 offertes en werkplaatsfacturering;
• Je licht de factuur toe en rekent af;
• Jij bouwt aan en onderhoudt de relaties met klanten.

KWALITEITEN EN COMPETENTIES
• Een passie voor klanten. Jij weet wat het met je doet als de klant jou een 10 geeft;
• Een passie voor klant en techniek. Aantoonbare interesse in techniek. 
 Evt. Uit hobby verkregen;
• Je hebt het in je om de verwachtingen van de klant steeds te overtreffen;
• Minimaal een afgeronde MBO 4-opleiding;
• Oplossingsgericht, nauwkeurig en daadkrachtig;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Coachbaar en ontwikkelbaar is belangrijker dan jaren ervaring;
• Woonachtig in de regio Tilburg.

HET AANBOD
• Een zelfstandige baan in een gezonde organisatie;
• Een 40-urige baan verdeeld over 5 dagen;
• Marktconform salaris, prettige werksfeer en goede 
 opleidingsmogelijkheden;
• Een intensief opleidings- en begeleidingstraject.

ENTHOUSIAST GERAAKT? 
eM2 ondersteunt Citoën Bertens bij deze 
sollicitatieprocedure. Stuur je Curriculum Vitae 
met een begeleidend schrijven, naar bureau eM2, 
em2@em2.nl t.a.v. Dhr. M. van Empel.

Telefonische informatie: eM2, 
dhr. M. van Empel, 0651381911 

• Minimaal een afgeronde MBO 4-opleiding;
• Oplossingsgericht, nauwkeurig en daadkrachtig;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal;• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Coachbaar en ontwikkelbaar is belangrijker dan jaren ervaring;

• Een zelfstandige baan in een gezonde organisatie;
• Een 40-urige baan verdeeld over 5 dagen;
• Marktconform salaris, prettige werksfeer en goede 

• Een intensief opleidings- en begeleidingstraject.

eM2 ondersteunt Citoën Bertens bij deze 
sollicitatieprocedure. Stuur je Curriculum Vitae 
met een begeleidend schrijven, naar bureau eM2, 
em2@em2.nl t.a.v. Dhr. M. van Empel.

Oisterwijk Belgiëstraat 8 (t.o. Praxis) T 013 - 511 15 32 Tilburg Kapitein Hatterasstraat 21 T 013 - 542 30 30

CBT 180101 service adviseur NS.indd   1 08-01-18   10:21
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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
Zaterdag 06 januari
R.H.V. D2 - White Demons D2 13-07
White Demons D1 - Tremeg D1 22-17
White Demons DS3 - 
handbalshop.nl/Witte Ster DS2 07-19
Zondag 07 januari
HVM/Goodflooring HMC DC3 - 
White Demons/Taxandria DC1 23-08
White Demons HS3 - 
RED-RAG Tachos/Witte ster HS3 24-11
Heerle D2 - White Demons D3 12-14
White Demons DS1 - Heerle DS3 20-18
White Demons HS2 - 
Olympia’89/DOS’80 HS3 27-24
Dongen DS3 - White Demons DS2 26-22
Programma a.s. weekend:
Zaterdag13 januari
09:30 uur White Demons E2 - Blauw Wit E1
09:50 uur HVM E1# - White Demons E1
10:00 uur White Demons D3 - Internos D2
10:30 uur White Demons/Taxandria DC1# -
 RED-RAG/Tachos DC1
11:30 uur Wh, Demons D2 - RED-RAG/Tachos D2
16:45 uur Swift D1 - White Demons D1#
19:00 uur E.H.V. HS1 - White Demons HS2
19:00 uur G.H.V. HS3 - White Demons HS3
19:20 uur White Demons HS1 - Goodflooring-

HMC/HVM/Mixed Up HS1
Zondag 14 januari
 09:00 uur White Demons E3 - R.H.V. E3
09:00 uur Taxandria F1 - White Demons F1
10:00 uur White Demons DS2 - Goodflooring/

H.M.C. Raamsdonksveer DS3
11:40 uur Taxandria DS2 - White Demons DS3
13:00 uur R.H.V. DS2 - White Demons DS1
 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

oJc ‘98 NiEUWS
Het eerste achttal is 2018 goed 
begonnen. In Culemborg werd 

tegen SGC een kleine maar nuttige zege geboekt. 
Halverwege de zaalcompetitie is OJC ‘98 daarmee 
weer aan de kop gekomen en heeft het de kansen 
in eigen hand. De overige teams presteerden min-
der. Alleen de pupillen E1-ploeg won met grote cij-
fers en staat op een mooie tweede plaats.
Een teleurstelling was de nieuwe nederlaag van de 
A1-junioren. 
De uitslagen waren:
SGV 1 - OJC’98 1   8 - 10
SGV 2 - OJC’98 2 13 - 10
Tilburg jun 2 - OJC’98 jun 1 18 - 14
OJC’98 jun 2 - DKB jun 2   3 - 11
NKV pup E2 - OJC’98 pup E1   3 - 18
Focus pup E1 - OJC’98 pup E2   8 - 1
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 13 januari 2018
Atilla 1 - OJC’98 1
Vriendenschaar 4 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 15.05 uur
OJC’98 jun 2 - SDO jun 2 16.20 uur
OJC’98 asp C1 - DSC asp C4 14.00 uur
OJC’98 pup D1 - DSC pup D3 13.00 uur
Eymerick pup E1 - OJC’98 pup E1
Springfield pup E2 - OJC’98 pup E2
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal 
‘t Ruiven. Kom eens kijken naar de senioren en de 
jeugd van onze gezellige korfbalvereniging.

bEStE tENNiSJEUGD 
vaN bErKEl-ENScHot,
Op 2 januari 2018 werd op het park 
van de TVBE het jaarlijks gezamenlijke 
oliebollentoernooi gehouden. De jeugd-
commissie van TC de Rauwbraken en 

Lydia, Judith en Marlies van de TVBE hadden 
weer een gezellige tennismiddag georganiseerd in 
de kerstvakantie. Ruim 45 kinderen deden mee!  In 
alle categorieen werden er 3 a 4 spannende wed-
strijden getennist. Vele fanatieke ouders moedig-
den hun kinderen aan. Door het enthousiasme van 
Anton Bloem maakten kinderen in de categorie 
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www.silegno.nl

ELKE ZONDAG OPEN

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE  Udenhout

TOTALE
LEEG-
VERKOOP

OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u

WEGENS OVERNAME

KORTINGEN
TOT70%
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rood kennis met het tennisspel.
Door Dave, trainer van TcdR, werd iedereen voor-
zien van een kerstmuts. Het was een gezellig en 
vrolijk gezicht. 
Tussen de wedstrijden door was er warme choco-
lade melk, kerstkransjes en bij de vuurkorf konden 
er marshmallows geroosterd worden. En natuurlijk 
mochten de oliebollen bij het oliebollentoernooi 
niet ontbreken.
De winnaars van de kerstkleurplaten wedstrijd 
tijdens de kersttocht kregen hun prijs uitgereikt. 
Daan Verkerke, Dirk Verkerke en Bram Lemmens 
nogmaals gefeliciteerd. 
De middag werd sportief afgesloten met een rond-
je rondom de baan.
In de week van 10 tot en 17 maart worden de 
Huis&Hypotheek B-E kampioenschappen georga-
niseerd. Doe allen weer mee! Inschrijven kan bin-
nenkort via toernooi.nl
Met sportieve groet, namens beide tennisvereni-
gingen, Claudia Kuiper

”PartNErrUil-
toErNooi” 
baDMiNtoNclUb 

JUSt For FUN
Op 19 december vond weer ons jaarlijkse “Part-
nerruiltoernooi” plaats, een ludiek toernooi waar 
iedereen , beginner tot gevorderd, aan mee kan 
doen. Een gezellige, sportieve avond.
Iedereen ging aan de slag om in 5 partijen met 
wisselende partner te proberen winnaar van het 
toernooi te worden. Vooraf was niet bekend hoe 
je winnaar van dit toernooi kon worden, dat werd 
pas bij de prijsuitreiking bekend gemaakt.
Met “slechts” 2 uitvallers was om 22:30 uur het 
toernooi ten einde en sloten we de avond af in het 
sportcafé met de prijsuitreiking. Het lot bepaalde, 
dat degene met het saldo punten wat het dichts 
bij de nul lag (positief dan wel negatief) winnaar 
zou zijn. 
Uiteindelijk kon Peter van den Brand met de (ge-
sponsorde) prijs naar huis gaan.
Allemaal bedankt voor de gezellige avond, vol-
gend jaar weer, met hopelijk een volle zaal deel-
nemers.
Badmintonclub BC Just For Fun wenst iedereen 
een sportief 2018!
Meer informatie over Badmintonclub JUST FOR 
FUN op www.bcjust4fun.nl of mail naar 
info@bcjust4fun.nl
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50% KORTING

Op alle schoenen uit 
de opruiming

Geerts schoenen 
Wc Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot 

013-5332593 

Ecco  Floris van Bommel  Gabor 

Paul Green  Red Rag  DW//RS  O'Neill 

Maruti  Caterpillar Regarde le Ciel
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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. 
 

DE NatioNalE 
voorlEESDaGEN 

iN DE bibliotHEEK bErKEl-
ENScHot
Voorlezen en prentenboeken voor kinderen van 0 
tot 6 jaar, dat is waar het van 24 januari t/m 3 fe-
bruari 2018 om draait in de Bibliotheek. Tijdens De 
Nationale Voorleesdagen prikkelen we de fantasie 
van de allerkleinsten, peuters en kleuters met tal 
van leuke activiteiten. Centraal hierbij staat het 
Prentenboek van het Jaar: ‘Ssst, de tijger slaapt’, 
van Britta Teckentrup

De Nationale voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt 
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 
hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en 
kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze 
dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo 
worden kleintjes grote lezers. 
En… alle kinderen die tijdens De Nationale Voor-
leesdagen (gratis) lid worden van de Bibliotheek, 
krijgen een vingerpopje cadeau!

Activiteiten in de Bibliotheek Berkel-Enschot
Woensdag 24 januari 09:30-10:30 uur: Nationaal 
voorleesontbijt. Veel prentenboeken lenen zich uit-
stekend voor het gebruik van liedjes, het verklan-
ken van geluiden door muziekinstrumentjes en be-
weging en/of dans. I.s.m. Factorium een muzikaal 
voorleesontbijt met het boek Stt... Tijger slaapt. 
Woensdag 31 januari 10:00-11:00 uur: Digitale work-
shop voor moeders en kindjes. Tijdens de workshop 
mag je voor een green-screen staan en vervangen 
we met de computer het groene scherm door teke-
ningen uit het verhaal Ssst, de tijgers slaapt. Zo stap 
jij in het boek en maken we een filmpje. 
Zaterdag 3 februari 11:00-12:00 uur Voorstelling 
‘Taart voor tijger’. Als tijger morgen wakker wordt 
is hij jarig! Maar o jee, we hebben nog geen taart. 
We vragen tijger’s vrienden om hulp. Maar ssst, 
we moeten wel stil zijn, want tijger slaapt... 
Toegang is gratis en als je het leuk vindt om erbij 
te zijn kom dan naar de bibliotheek en meld je aan 
bij de Infobalie. Ook kun je je aanmelden via ber-
kelenschot@ bibliotheekmb.nl. 
Tijdens de nationale voorleesdagen is er een ac-
tieve peuterquiz , voor peuters/kleuters en hun ou-
ders. De quiz is opgebouwd rondom de 10 mooi-
ste prentenboeken van het jaar. Je kunt hiermee 
een leuke prijs winnen. 
Kijk ook op www.bibliotheekmb.nl/nationalevoor-
leesdagen. 

UitSlaG MaaNDPUZZEl
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand december zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Mw. Timmer, Beltmolen 7, B-E
 
2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  M. de Kort, Eben Haëzer 10, B-E 

De prijswinnaars kunnen deze waarde-
bonnen afhalen bij: Geerts Schoenen, 
Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel december: 
kunSTgEScHiEDEniS
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Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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MaaNDPUZZEl

HoriZoNtaal
1. man of vrouw die onhandig is (kluns); 7. holle tand van 
giftige slangen; 12. reuzenslang; 13. uitroep om iemands 
aandacht te trekken (ooruil); 14. elektrisch geladen me-
talen deeltje; 15. verbrandingsrest; 17. een oud persoon 
die nog taai is; 19. springende vis; 21. rijksoverheid (afk.); 
22. knaagdier; 24. bewaarplaats voor kleren (in biosco-
pen enz.); 27. inhoudsmaat voor droge waren; 28. drietal; 
30. plaats in Brazilië (afk.); 31. loot (stek); 32. stoer (flink); 
33. Europa (afk.); 35. groot soort van hert; 37. nachtkleed; 
38. Europese hoofdstad; 41. zoen; 42. landstreek in Gel-
derland; 44. geestdrift; 46. North Atlantic Treaty Organi-
zation (afk.); 47. metaal; 48. geslachtsziekte (gonorroe); 
49. kleur van de regenboog; 50. nevelsluier (zweem); 52. 
boomvrucht; 54. invoegsel van een manuscript (Eng.); 
56. Koninklijke Militaire Kapel (afk.); 58. oogvocht (mv.); 
61. Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 62. plaatse-
lijke aandoening op de huid (puist); 64. streling; 65. ta-
melijk koel; 67. technisch onderwijs assistent (afk.); 68. 
zeehond; 70. maand van het jaar (afk.); 72. voorzetsel; 
73. Nederlander; 76. regionaal opleidingscentrum (afk.); 
77. godsdienst (afk.); 78. deel van arm; 79. heuvel van fijn 
zand langs de zee; 81. boksterm (afk.); 82. vereniging van 
erkende advertentiebureau’s (afk.); 83. verdieping; 84. 
Nederlandse norm; 86. oefenmeester; 87. enig verhaal 
dat op volksoverlevering berust.

vErticaal
1. hoenderachtige trekvogel; 2. universiteitsbibliotheek 
(afk.); 3. hoogste punt van een dak; 4. onder de grond 
gemaakte doorloop; 5. dienstwagentje op rails; 6. aftrek-
sel van gedroogde bladeren; 7. tegenovergestelde van 
ziek; 8. rij van achterelkaar stilstaande voertuigen; 9. jon-
gensnaam; 10. meisjesnaam; 11. dodelijk vermoeid; 16. 
plaaggeest; 18. bloeiwijze; 20. kloosteroverste; 21. voor-
malig tv-programma van Jan Lenferink; 23. telwoord; 25. 
kort spits stootwapen; 26. soort van wilg (bittere wilg); 
27. spijskaart; 29. uit de smaak (niet meer in de mode); 
32. mannelijk beroep; 34. opstootje; 36. het volledig in 
zichzelf gekeerd zijn; 37. hoofddeksel; 39. dwaze rede-
nering (nonsens); 40. na verloop van (zekere tijd); 42. mi-
litair hoofddeksel; 43. hevige gramschap (razernij); 45. 
Nederlands rundvee stamboek (afk.); 46. vervalst; 51. 
grote bontgekleurde papegaai; 53. tijdperk; 54. hartstil-
stand; 55. teken; 56. scheldwoord (mispunt); 57. binnen-
ste van iets; 59. inwendig orgaan; 60. verdovend middel 
toedienen voor een operatie; 62. bovenste verdieping 
van een huis; 63. kwaadsprekerij; 66. recht stuk van een 
rivier; 67. duizend kilogram; 69. er meer dan genoeg van 
hebben; 71. mannelijk dier; 73. het mannetje van hoen-
derachtige vogels; 74. rijstbrandewijn; 75. sieraad; 78. 
toestel om te heien; 80. ontkenning; 82. vanaf (afk.); 85. 
de onbekende (Lat. afk.).

PUZZEl & WiN:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

43 14 60 28 83 75 55 37 39 26 9 52 5 36 64 86 16
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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

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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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
Zalig.
Met Kerstmis en Nieuwjaar zijn we gewend om 
elkaar allerlei goede dingen toe te wensen en dat 
is een heel mooi iets. Met Kerstmis bijvoorbeeld: 
Vrolijk kerstfeest, fijne feestdagen, en meer nog van 
dergelijke wensen met eenzelfde strekking. En in 
het nieuwe jaar hebben we het over: De beste wen-
sen, gelukkig nieuwjaar, een goede gezondheid, 
enzovoort. Ook de kaarten die worden verstuurd via 
de fysieke post of gepost worden via een digitaal 
platform als Facebook, laten deze boodschap zien. 
Veelal worden materiële zaken afgebeeld zoals een 
kerstboom met veel lichtjes, champagne en lekker 
eten, de kerstman met cadeautjes en noemt u maar 
op. Ik ben misschien wat ouderwets maar zelf blijf 
ik de mensen een Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar 
toewensen en kaarten sturen met een afbeelding 
van de heilige familie in de kerststal. Zalig heeft, als 
ik voor mijzelf spreek, niet alleen maar een aardse 
betekenis maar houdt ook een goddelijke belofte in. 
Mensen die geloven in Jezus, de hoofdpersoon van 
Kerstmis, zullen dit zeker begrijpen. Denkt u hierbij  
als voorbeeld maar aan de Bergrede van Jezus in 
het Matteüs evangelie: “Zalig de armen van geest, 
… Zalig de treurenden, … Zalig de zachtmoedigen, 
… Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtig-
heid, … Zalig de barmhartigen, … Zalig de zuiveren 
van hart, … Zalig die vrede brengen, … Zalig die 
vervolgd worden om de gerechtigheid, … Zalig zijt 
gij, …” Jezus noemt mensen zalig en ook wij kun-
nen bij deze groep mensen horen. Dat is toe een 
heel mooie gedachte om werk van te maken in dit 
nieuwe jaar 2018.

Diaken Ton.

tErUGKoMviEriNG DoPEliNGEN 2017 
UDENHoUt
Omdat de doop niet het einde is en we de ouders 
graag nog eens willen ontmoeten om te horen hoe 
het met hen gaat en omdat we de naam van hun 
kind als gedoopte nog een keer uitdrukkelijk wil-
len noemen nodigen wij de ouders en hun gezins-
leden uit op zondag 28 januari om 12.00 uur in 
de St. Lambertuskerk te Udenhout. Deze viering 
staat in het teken van het samen komen/zijn. Hier-
voor hebben de ouders een schriftelijk uitnodiging 
ontvangen. Peetouders, opa’s en oma’s zijn ook 
van harte welkom.

Werkgroep doopselvoorbereiding.  

tEr NaGEDacHtENiS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Nellie van 
Rijsewijk-Mommersteeg, 91 jaar.

aGENDa
St. lambertuskerk:
Maandag 15 januari 13.30 uur: kosterrooster plan-
nen.
Maandag 15 januari 19.00 uur: acolietenrooster 
plannen.
Maandag 15 januari 19.30 uur: lectorenrooster 
plannen.
Vrijdag 19 januari 09.00 uur: Elkaar Nabij.
St. Willibrorduskerk:
Donderdag 18 januari 20.00 uur: evaluatie kerst-
tocht.

viEriNGEN voor DE KoMENDE WEEK
Donderdag 11 januari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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

Zaterdag 13 januari: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 14 januari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan van Esch (verj.); Overl. ouders Kools-
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Word jij onze nieuwe collega??

Kinderdagverblijf ’t Eerste Stapje Biezenmortel 

zoekt een gediplomeerde, enthousiaste en flexibele 

collega.

Houd jij van gevarieerd werken op KDV en BSO? 

Stuur dan je C.V. naar info@heteerstestapje.nl of 

bel 06-29319799

EikEnbosch 4, 5056 Gb bErkEl-Enschot
t 013 533 33 77 | www.bErssElaarooGzorG.nl

alle monturen*

UIT voor € 20,18€ 20,1820172017
*  vraag naar de mogelijkheden

Bekijk de video’s en fotoreportage van de 
Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad – 
MV Concordia op www.schakel-nu.nl
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Vermulst en overl. schoonzonen; William Traa vw 
zijn 50ste verjaardag; Overl. ouders Joop en Annie 
Diepenhorst en Anja van Kerkhoven-Diepenhorst 
(1e jrgt.); Louis Mutsaers (verj.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
- Gezinsviering.
In deze viering stellen de eerste communicanten 
zich voor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Overl. ouders van Lieshout-Segers en 
zoon Toon; Marie Vermeulen.

Maandag 15 januari: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 16 januari
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 18 januari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 19 januari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Zaterdag 20 januari:
10.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
bgv de Teerdag van het Gilde St. Joris en St. Se-
bastiaan mmv dameskoor.

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 14 januari: ds. Wil van Egmond uit 
oisterwijk, 10.15 uur
De collectes zijn voor het Alzheimercafé en voor 
de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
10 januari 20.00 uur: 25+gespreksgroep – Prayer 

Course
13 januari 19.30 uur: Club 412
13 januari 20.00 uur: Concert Neva Ensemble uit 

St. Petersburg
15 januari 14.00 uur: Presentatie Zijderoute
15 januari 20.00 uur: Cursus “Vrouwen in de Bij-

bel” door ds. Winanda de 
Vroe (2)

17 januari 10.00 uur: Gespreksgroep voor oude-
ren

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

ter nagedachtenis
 

Op 30 december 2017 is 

Nellie van rijsewijk-Mommersteeg

op 91-jarige leeftijd overleden.

Zij heeft met veel plezier meer dan 

15 jaar, tot op haar 85ste levensjaar 

de Schakel bezorgd. 

Ook trakteerde zij alle bezorgers 

ieder jaar met Pasen 

op een doos kakelverse eieren.

Haar man Bart maakt nog steeds 

zeer toegewijd videofilmpjes voor 

www.schakel-nu.nl 

 

Wij wensen Bart en familie heel veel 

sterkte met dit verlies.

Bestuur en medewerkers

Weekblad de Schakel
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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

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 

Januari maandaanbieding: onderhoudsbeurt ge-
wone fiets van € 47,50 voor € 27,50. Bij de twee-
wieler Udenhout

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 !

Mindfulness Plus training bij Free body Free 
Mind start eind januari. Voor meer info of een 
vrijblijvend gratis intake gesprek bel Anite Jon-
kers Tel: 0615054704 www.freebodyfreemind.nl 
ook voor Yogalessen

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 
€15, race/mtb schoenen voor €25, fietshelmen 
50% korting bij de tweewieler Udenhout

Zin om te volleyballen? Heren 3 (3e klasse) zoekt 
nieuwe leden. Trainen op maandag 19.00-20.30u. 
Wedstrijden op za 15.45u Interesse? 
www.vcudenhout.com

Medewerkers gevraagd: cafetaria De oude 
raadskelder vr, za, zo van +- 16:30-19:30 vanaf 
17 jaar, maar ouder met een “BAK” ervaring mag 
natuurlijk ook! 
cafetariadeouderaadskelder@gmail.com

Dames en Heren, Via deze weg wil ik heel graag 
ieder van u bedanken. U heeft er door Uw mede-
werking en door Uw aanwezigheid voor gezorgd 
dat mij een onvergetelijk afscheid ten deel is ge-
vallen. De door de burgermeester aan mij uitge-
reikte trofee van de gemeente Tilburg waardeer ik 
zeer. Vriendelijke groet, Wim Doors

Kortingen tot 50% op glas en aardewerk bij 
bloemenatelier Extra vita
St. Willibrordstraat 5 Achterom     06-22114370

aktie maanden bij Fabulous Hairdesign! Januari 
en februari betaal je voor een behandeling de prijs 
van 2017. Bel voor een afspraak: 0135336809. 
Kerkstraat 9A, Berkel-Enschot.

Gezocht; betrokken vrijwilligers De Kleine We-
reld Heeft u affiniteit met kinderen van 4 t/m 12 
jaar? Vindt u het leuk een groep kinderen te be-
geleiden bij het overblijven? Meld u dan snel aan 
als vrijwilliger! Overblijven op bs St. Caecilia van 
11.45u tot 13.15u. Dagen in overleg. Bij interesse: 
tsocaecilia@dekleinewereld.org / 013-2119061 
Vergoeding: € 11,50 per keer. 

aG cleaning zoekt interieurverzorgster voor 
woensdagavond en vrijdagavond voor een object 
in Berkel-Enschot.
Tevens zoeken wij een interieurverzorgster voor de 
avonduren in Udenhout.
Voor info en sollicitatie 013-5110454 of mail naar 
info@agcleaning.nl

Eindelijk....  Ik ben verhuisd van Abdijlaan 12 naar 
Heuneind 55, 5056 GE, Berkel-Enschot. Willie 
Mutsaers. Tel 013-5331624

NiEUW bij de tweewieler Udenhout, oUtlEt-
SHoP. Race/mtb en gewone fietsen met giganti-
sche kortingen.

Wilt u afvallen? Denk aan: rookvlees, kipfilet, ros-
bief, 35+ kaas, gezondheidsmix, olijven, etc.. 
lekkernij helpt u erbij, natuurlijk!

Voor al uw binnen-schilderwerk zoals wanden en 
plafonds texen, deuren en kozijnen schilderen etc. 
Herman Peters Schilderwerken 06-29218145 / 
013-5335022

bloemenatelier Extra vita, uw specialist in rouw-
bloemwerk
St. Willibrordstraat 5 Achterom     06-22114370



Bij Haans Carwash 
is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

vacatUrE vaKbEKWaaM HovENiEr
(Part tiME/FUll-tiME)

René Bertens Tuinen is een hoveniersbedrijf in Berkel Enschot, die staat voor vakbe-
kwaamheid, creativiteit en het leveren van kwaliteit.

Heb jij zin in een afwisselende baan met aanleg en onderhoud.
Een afgeronde opleiding in de groensector, verantwoordelijkheidsgevoel een representa-

tief voorkomen, klantvriendelijk, oog voor detail, flexibel en passie voor het vak?

Voor meer informatie neem contact op met
René Bertens.

info@renebertenstuinen.nl
06 27 29 51 75



Maak uw hypotheekdossier op rabobank.nl/hypotheekdossier

Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt

lenen. Zo legt u zelf eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek. Deel het

dossier met uw adviseur en ga samen verder waar u gebleven bent.

Rabobank Hypotheekdossier

Als fundament
voor uw
droomhuis.

Een
nauwkeurige

berekening.


