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DEZE WEEK:
De grote verandering voor Wim en Leida van Dijk

Bedrijf in Beeld: Gerard van Berkel Schilderwerken

Jeugdverhaal: Kim goes Hollywood
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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

tHEraPEUtiScH cEntrUM DE ZicHt
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

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

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
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

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

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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Wim (67) en Leida (64) Van Dijk-Smit zijn samen 
tot de conclusie gekomen dat een nieuwe stap 
in hun leven heel goed bij hen past. Concreet 
houdt dit in, dat ze zoveel mogelijk afscheid 
nemen van alle materiele spullen die zij in hun 
leven om zich heen hebben verzameld. Ze gaan 
wonen en reizen in hun camper en dit ook als 
werkplek gebruiken. 

Hoe het er allemaal precies uit gaat zien, weten 
Wim en Leida nog niet. Volgens het stel is dat ook 
het avontuurlijke en uitdagende aan hun komende 
reis. ‘We hebben de behoefte om de omgeving te 
verkennen.’ Door de jaren heen hebben zij al heel 
wat reizen gemaakt. ‘Je merkt dat die reizen je in-
spireren over de manier waarop je naar jezelf en 
de maatschappij kijkt.’

centrum voor inspiratie en verandering
Wim en Leida willen een invulling geven aan hun 
wens om geïnteresseerden te laten ontdekken hoe 
krachtig een echte verandering kan zijn. Zij doen 
dit via de activiteit “Centrum voor inspiratie en 
verandering”. De invulling van het centrum is nog 
vrij. Zij hopen echter wel mensen te helpen die op 
zoek zijn naar verandering of verrijking. ‘We ont-
dekken op onze reis nieuwe plekken waardoor we 
mensen kunnen adviseren.’ 

DE GrotE vEranDErinG, 
omdat het nooit te laat is om een nieuwe stap te maken.

Sinds Wim en Leida de beslissing in november 
hebben genomen, zijn er al heel wat ontmoetin-
gen geweest met mensen die om advies vragen of 
die het stel uitnodigen in bijvoorbeeld Zeeland of 
Zuid-Frankrijk. 

afscheid nemen
Om goed voorbereid op pad te gaan, zijn Wim en 
Leida nu bezig met de verkoop van hun spullen. 
‘In maart willen we een garageboxsale houden 
om een deel te verkopen. Alleen de spullen waar 
we heel erg aan gehecht zijn, slaan we op.’ Ver-
der gaan zij volledig terug naar de basics en leven 
zij voor onbepaalde tijd vanuit hun camper. ‘Het 
leuke aan deze nieuwe stap is dat we niet weten 
hoe het er precies uit gaat zien.’

Leida noemt als voorbeeld dat zij niet alleen af-
scheid nemen van hun huis en bezittingen in Ber-
kel-Enschot, maar ook van de activiteiten. ‘We zit-
ten niet meer vast aan een bepaalde routine zoals 
zwemmen op maandagochtend. Er is straks heel 
veel ruimte en tijd en dan komt er weer iets nieuws 
op ons pad waarmee we dat kunnen invullen.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 
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activitEitEnKaLEnDEr

FEBrUari

LatEr

t/m 21-2 ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
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 
23-1 Ons Koningsoord 20.00 uur Lezing Cees Slegers over Antoon Coolen, De Kleine 

Meijerij
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 
30-1 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG Lezing: Het Rijke Roomse Leven in Brabant Dhr. 

R. Bastiaanse
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 Druiventros 9.30-18.00 uur De Oude Toren groot rapidschaaktoernooi Noord-

Brabant 
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
21-2 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG Lezing: De weg effenen voor algemeen kiesrecht 

Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin
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

4-3 Ons Koningsoord 14.30-17.00 uur Jubileumconcert 25 jaar Het Alternatief ism. Classic 
meets Pop

JanUari
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Een mijlpaal voor Gerard van Berkel: zijn Ber-
kel-Enschotse schildersbedrijf bestaat 15 jaar. 
Samen met zijn medewerkers richt hij zich da-
gelijks op verschillende schilderklussen. ‘Dat is 
waar we ons in onderscheiden: we doen alles. 
Van behangen tot glas zetten, maar ook spe-
cialistische klussen zoals decoratie en houtre-
paraties.’

Die specialistische klussen komen soms heel 
nauw, maar dat vindt Van Berkel juist een uitda-
ging. Soms doet hij dat in samenwerking met een 
binnenhuisarchitect. Dat deed hij bijvoorbeeld bij 
een bedrijfspand waar hij door middel van zand 
een roesteffect op de muren creëerde.

Klussen
Voor Van Berkel gaat het echter niet alleen om 
de grote klussen. ‘Als je vertrekt en het is ergens 
helemaal opgeknapt dan geeft dat echt een goed 
gevoel. Dat resultaat is waar je het voor doet.’ De 
soort klus maakt hem niet zoveel uit: ‘als er maar 
verf op kan’, lacht hij.

omgeving
Het schildersbedrijf komt zowel bij particulieren 
als bij zakelijke klanten, maar wel het liefst in de 
omgeving van Berkel-Enschot. ‘Ik ga bij wijze van 
spreken het liefst met de bakfiets naar het werk’, 
grapt hij. Inmiddels heeft het bedrijf dan ook een 
flinke klantenkring opgebouwd in de omgeving. 
‘En mensen blijven terugkomen, dus dat is een 
goed teken. Ze zien de kwaliteit die we leveren.’

Passie 
De passie voor het schildersvak begon bij Gerard 
al op jonge leeftijd. ‘Van kinds af aan ging ik mee 
met mijn vader en opa die ook schilder waren. Bij 
een klus mocht ik dan de plintjes schilderen.’ In-
middels zit hij al 45 jaar in het vak en sinds 2003 
doet hij dat met zijn eigen bedrijf. ‘Daar heb ik 
nooit een moment spijt van gehad.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

Gerard van Berkel Schilderwerken
De Ploegschaar 77
5056 MB BERKEL-ENSCHOT
T: 013-5333734
E: info@vanberkelschilderwerken.nl
I: www.vanberkelschilderwerken.nl

GErarD van BErKEL
ScHiLDErWErKEn
BEStaat 15 Jaar 

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,  Torenhoekstraat 06-38583548  
 merk Zara
2-1 Roze doorkruiptunnel Enschotsebaan 06-45335355
31-12 Gewonde zwarte kater met witte pootjes en Joost van den Vondellaan  013-5339978  
 witte bef

Datum oMScHriJvinG verliesplaats telefoon
14-1 Hoorapparaat omgeving AH-Heuneind 013-5331595
3-1 Sleutelbos aan zilveren karabijnhaak Berkel-Enschot, Udenhout of 06-18531586  
  Tilburg

ScHaKELtJESGEvonDEn

ScHaKELtJESvErLorEn

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

ScHaKELtJESBEaPP

Nu 25% korti ng 
op alle Sigma S2U 

Nova Producten
*deze korti ng is geldig t/m 2 maart 2018

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl



JEUGD 12-13 Jaar

KiM GoES HoLLYWooD

Kim komt thuis van school zij zit in de tweede van 
het Theresialyceum in Tilburg en woont in Berkel-
Enschot.

Kim gooit met een klap 
de deur dicht roept: “F*k 
you” en stampt de trap 
op naar haar kamer, en 
roept: “Stomme school, 
ik ga nooit meer naar 
school, nooit meer!”  
Ze gooit haar tas in de 
hoek en pakt haar lieve-
lingsknuffel en gaat hui-
lend op bed liggen. 
Even later wordt er op 
haar deur geklopt, Kim bromt iets van: “Ja.” Het 
is mama: “Kim, wat is er aan de hand?” “Stomme 
musical, k*t school, I don’’t wanne talk about it, 
dat kan ik nu even niet!” “Kom er maar over praten 
als je er zin in hebt” en mama zet het drinken weg 
met een koekje. 

Kim drinkt haar glas in een keer leeg en knabbelt 
wat aan haar koekje. Daarna blijft ze een even lig-
gen op haar bed. Na een tijdje gaat ze op haar 
bed zitten. Mama had het Stadsblad op haar bu-
reau gelegd en gaat daar in bladeren. Ze leest een 
bericht over The Wiz of Oz, je kunt er auditie voor 
doen, minimale leeftijd vijftien jaar! Er staat een 
oproep in voor Dorothy. Dat wil Kim wel en dan 
overal in Nederland optreden! Ja zoiets dat zou 
geweldig zijn! Kim ziet zichzelf al helemaal staan 
op het podium. 

’s Avonds is Kim gewoon naar beneden gegaan 
en zonder veel te zeggen heeft ze haar eten op-
gegeten en later met een diepe zucht weer naar 
boven gegaan.

De volgende dag klopt mama op de deur en zegt: 
“Kom Kim, wakker worden, tijd om naar school te 
gaan!” “Ik ga niet naar school, ik heb het helemaal 
gehad met school, I’ve had it!” 

Mama zegt niets en gaat naar beneden. Ik douch 
eerst en kleed me aan, dan ga ik naar beneden. Ik 
smeer wat boterhammen en neem een glas melk. 
Ik pak mijn tekenblok en ik ga tekenen. Ondertus-
sen gaat mama boodschappen doen en zegt: “Als 
ik straks terug kom Kim, dan wil ik met je praten, 
is dat duidelijk?” “Ja mama!” 

Gelukkig die is weg. Ik heb een tekening gemaakt 
van een prachtige jurk. Op zolder zoek ik wat lap-
jes bij elkaar en knip alles op maat. Daarna ga ik 
alles aan elkaar naaien. De jurk zit me als gego-
ten, even een selfie gemaakt, die stuur ik straks 
wel naar mama. De jurk in mijn tas gedaan, even 
nog mijzelf een beetje opgemaakt zodat ik er wat 
ouder uitzie en mijn haar opgestoken. In het laatje 
beneden ligt de ID kaart van Marieke, huppakee in 
mijn tas. Zo en nu op naar de auditie voor Dorothy, 
“Tilbury here I come.” 

Ik ga op mijn fiets naar de Stadsschouwburg, daar 
zijn de audities. Ik meld me bij de artiesteningang 
en zeg dat ik auditie kom doen voor The Wiz. Ik 
krijg een formulier mee waar ik mijn gegevens op 
moet schrijven. Oh ja, even mijn selfie naar mama 
sturen en dan mijn telefoon uitzetten. “Hoi Mam 
hier een foto van 
Dorothy, doei, tot van-
avond!”  Ik mag door-
lopen naar de arties-
tenfoyer. Ik zie daar 
Danny de Munk zitten 
en Jamai en Mathilde 
Santink, de rest ken ik 
niet. Er zitten ook een 
hele hoop meisjes die 
auditie komen doen 
voor Dorothy, wauw 
exiting!

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Illustrator: Karen Slangen

The Wiz een Joop van den Ende productie 
houdt auditie voor:
Dorothy
Anthony van Laast choreograaf
Jeroen Sleyfer Muzikale leiding
Regie: Glenn Casale
Dorothy: 
The Wiz: Danny de Munk
Vogelverschrikker: Jamai Loman
Blikkeman: Jerrel Houtsnee
Laffe Leeuw: Jeroen Pfaff
Heks Glinda: Mathilde Santing

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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aFGELaStinG

De voorstelling Young Hearts die Stichting EXPO 
op zondag 28 januari 2018 had geprogrammeerd 
kan jammer genoeg niet doorgaan. Bestelde 
kaarten kunnen worden terugbezorgd bij C.C. De 
Schalm.

Helemaal op maat gemaakt!

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

KUnSt En cULtUUr
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WiLD DrivE
Datum : zondagmiddag 
  28 januari 2018
Tijd  : 14.00 uur

Schema : 6 ronden van 4 spellen
Kosten : € 25,00 per persoon
Locatie : Denksportcentrum B-E, Molenstraat 12 

Berkel-Enschot
Informatie : tel. 013-5336400
Aanmelden : Karin Poppelaars   
  vissershut@hotmail.com
Restitutie tot 1 week voor aanvang. Voor een 
bridgemaatje kan worden gezorgd.

inclusief
in de pauze smakelijke luxe hapjes zoals wildpaté, 
Franse kaasjes en chutney met vijgen, etc., mees-
terpunten, mooie wildprijzen in natura voor de pa-
ren geëindigd op de:  1e - 2e - 3e - 20ste plaats 
en de 50% score.

na afloop het buffet met keuze uit;
- twee in Belgisch bier gestoofde konijnenbouten 

met rode ui en wortel  OF
- hazenpeper met Rotterdamse uien, laurier en 

wild champignons
Hierbij geserveerd aardappelpuree, rode kool met 
appeltjes  én 1 glas rode wijn of 1 glas verse jus.

niEUWJaarStoErnooi 
SEniorEn BiLJart 
concorDia 2018

Maandag 8 januari begon het Nieuwjaarstoernooi. 
De organisatie was wederom in handen van Huub 
Coenen, John Hopmans en Huub van Turnhout. 
De deelnemers werden door Ellen in ’t Raadhuis 
ontvangen met een kop koffie of thee. De voor-
zitter startte het toernooi met een kort welkomst-
woord. 

De meeste leden hadden zich aangemeld en wa-
ren in twee poules ingedeeld, een van 10 en een 
van 9 spelers. De als eerste en tweede geëindigde 
speler van elke poule zouden in de finales strijden 
om de begeerde beker.

Maandagmiddag werd het toernooi een uurtje on-
derbroken voor een smakelijke lunch (snert met 
roggebrood en spek en/of een broodje kaas of 

ham). Daarna werd er verder gespeeld tot 17:00 
uur, natuurlijk onder het genot van een hapje en 
drankje.

Woensdag 10 januari waren de biljarters weder-
om om 9:30 uur present in ’t Raadhuis voor het 
tweede deel van het toernooi. ‘s Middags werd 
het toernooi weer even onderbroken voor de lunch 
(broodjes belegd met vlees, kaas en een broodje 
kroket of frikadel), die wederom zeer gewaardeerd 
werd. Nadat de resterende poulewedstrijden ge-
speeld waren, werd de balans opgemaakt. Even-
als vorig jaar wist Guus Remmers weer de finale 
te halen. Verder waren Ton Kennis, Gé Castelijn 
en Kees van de Ven de overige finalisten. Na een 
enerverende en spannende eindpoule werd Ton 
vierde, Kees derde, Guus tweede. Gé won zijn 3 
partijen en ging terecht met de overwinnaarsbeker 
aan de haal. 
  
De voorzitter overhandigde de organisatoren een 
fles wijn. De finalisten Ton, Kees en Guus kregen 
een medaille en een fles wijn. De winnaar Gé ont-
ving de wisselbeker, een herinneringstrofee en een 
fles wijn. Hij kreeg van Noud van Roessel ook nog 
een kruikje Schrobbelèr. Tenslotte werd Ellen be-
dankt voor haar gastvrijheid.

We kunnen terugzien op een gezellig en zeer ge-
slaagd toernooi. Het was zeer bevorderlijk voor 
het ‘clubgevoel’.

Huub Coenen, secretaris SB Concordia

inScHriJvinG 
24E KBo-
DE ScHaLM 

BiLJarttoErnooi
Vanaf woensdag 24 januari kunnen in de Schalm 
inschrijfformulieren worden afgehaald.
Spelers waarvan het e-mail adres bekend is, ont-
vangen het inschrijfformulier rechtstreeks.
De inschrijfkosten voor deelname 2018 bedragen 
€ 7,00.
De inschrijving sluit op vrijdag 16 februari om 12.00 
uur en om haf vijfvindt dan de loting plaats voor 
de eerste ronde. Op dinsdagmiddag 6 maart om 
een uur wordt gestart met dit libre-toernooi, dat 
namens de besturen van de KBO en de Stichting 
Cultureel Centrum de Schalm alweer voor de vie-
rentwintigste maal wordt georganiseerd. 50-Plus-
sers die in Berkel-Enschot-Heukelom wonen of er 
lid zijn van een recreantenvereniging gaan in een 
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vier weken durend toernooi proberen de finales te 
halen, die op donderdag 29 maart zullen worden 
gespeeld.
Het toernooi kent drie klassen: de C-klasse, voor 
spelers met een moyenne t/m 1.00 (minimaal 15 
caramboles, maximaal 30), de B-klasse, voor spe-
lers met een moyenne van 1.01 t/m 1.50 (minimaal 
31 caramboles, maximaal 45) en de A-klasse, voor 
spelers met een moyenne van 1.51 en hoger (mini-
maal 46 caramboles, geen maximum).
Ook dit jaar zullen we met hulp van ”onze” spon-
soren het toernooi weer aantrekkelijk maken.
Elk jaar neemt de deelname aan dit toernooi van 
ervaren, zelfverzekerde toernooigangers tot be-
ginnende nerveuze debutanten nog steeds toe 
en benadert zo langzamerhand het maximum van 
de toernooicapaciteit. Het zou dan ook zo maar 
kunnen dat de toernooicommissie voor het eerst 
moet besluiten het aantal deelnemers te beperken 
volgens de regel: “Die het eerst komt, het eerst 
maalt”. Dit geldt natuurlijk niet voor het publiek dat 
in De Schalm altijd zeer welkom is!

Huub van Beurden – John Hopmans - 
Tiny Huijben – Ad Verheijden

LEZinG 
aPotHE-
KEr ovEr 

oUDErEn En MEDiciJnGE-
BrUiK
“Wijs met Medicijnen, tips voor oudere genees-
middelgebruikers”, dat is de titel van de lezing die 
apotheker Zjef Arts van apotheek De Lange Stight 
op 23 januari a.s. geeft in Ons Koningsoord in 
Berkel-Enschot. De bijeenkomst is een gezamen-
lijk initiatief van de seniorenorganisaties KBO en 
SWO en apothekersorganisatie KNMP.
Ouderen hebben vaak meerdere chronische aan-
doeningen, waarvoor zij verschillende medicijnen 
gebruiken. Die medicijnen hebben allemaal hun 
eigen (bij)werkingen en kunnen bovendien wis-
selwerkingen veroorzaken. Medicijnen kunnen 
ook anders gaan werken naarmate iemands ge-
zondheidstoestand verandert. Het complexe me-
dicijngebruik van ouderen vergt dan ook een uit-
gekiende farmaceutische begeleiding. Hoe zorgen 
apothekers ervoor dat iedere patiënt zorg op maat 
ontvangt? En op welke wijze kunnen ouderen zelf 
bijdragen aan hun eigen veilig medicijngebruik?
Over deze onderwerpen spreekt apotheker Zjef 
Arts van apotheek De Lange Stight op 23 januari 

2018 in Ons Koningsoord in Berkel-Enschot.  
Alle senioren van Berkel-Enschot zijn van harte 
uitgenodigd.
Tijd: van twee tot vier uur.
Toegang en consumptie gratis.

KBo WanDELt Door 
DE DUinEn
Op 25 januari wandelen we door de 
Loonse en Drunense Duinen. Op deze 

wandeltocht krijg je een goed beeld van de dui-
nen. Je loopt over zandige stukken, bij een “fort” 
omhoog voor een overzicht van een duinpan. Door 
het natuurherstelplan weet Natuurmonumenten 
het zand weer in beweging te krijgen, zo zie je 
van een boom alleen de kruin en even verderop 
slechts de wortels. De tocht is vrij pittig.
Wij starten bij de Rustende Jager en ongeveer hal-
verwege gaan wij koffie drinken, op eigen kosten, 
bij de Drie Linden in Giersbergen.
Al met al een mooie wandeltocht, je zult er geen 
spijt van krijgen.
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur. Aanmelden is niet nodig.

vErZaMELaarS-
vErEniGinG 
DE torEnHoEK
Op zondag 21 januari wordt de eerste 
maandelijkse ruilbeurs in het nieuwe 

jaar gehouden door Verzamelaarsvereniging “De 
Torenhoek” uit Berkel-Enschot. Van 10.00 tot 
13.00 uur is de beurs in Ons Koningsoord, cultu-
reel centrum “De Schalm” in de foyer, Trappistin-
nentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. 
U bent daar van harte welkom. Men kan er terecht 
voor o.a. postzegels, poststukken, balpennen, 
bidprentjes en suikerzakjes. 
Het lidmaatschap kost € 6,- per jaar. De entree 
is voor de leden gratis. Niet leden betalen € 1,25 
per beurs. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Harrie van 
Esch, Heuneind 4, 5056 GG  Berkel-Enschot, tele-
foon 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.



15|

UitnoDiGinG
BEEZonDEr
Beste ondernemende dames en on-
derneemsters uit Berkel-Enschot. Op 

dinsdag 23 januari ben je van harte welkom op 
onze Beezondere bijeenkomst in Ons Konings-
oord. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 
20.00 uur starten we met het programma in de 
Bibliotheek in de cursusruimte op de eerste ver-
dieping. Petra Huffmeijer van Pink Studio zal in-
zoomen op de nieuwste ontwikkelingen van haar 
bedrijf.  
Hierna houden we een interactief vragenrondje: 
geven – delen - ontvangen. Natuurlijk bespreken 
we onze maatschappelijke betrokkenheid met het 
dorp> Beezondere Kast/Wens.
Ter afsluiting zijn we welkom voor onze informele 
netwerkborrel bij Hemels met een hapje en drank-
je. Einde: 22:00 uur.
Graag tot ziens op 23 januari! 
Nieuwsgierig of meer informatie? Meld je aan 
info@beezonder.com. www.beezonder.com

Chinees

Afhaalcentrum

Sun Wah

Kerkstraat 27
5056 AA  Berkel-Enschot
Tel nr: 013-5332791

Wij zijn wegens vakantie 

gesloten van 

15 januari 

tot en met 

7 februari. 

Vanaf 8 februari 

staan wij weer voor u klaar.

Wij zijn wegens vakantie 

gesloten van 

15 januari 

tot en met 

7 februari. 

Vanaf 8 februari

staan wij weer voor u klaar.



JEUGD

Stichting Jeugdwerk 
Berkel-Enschot presenteert

Ût JEUGDcarnavaL
bij de Schalm in ons Koningsoord

Van zaterdag 10 februari tot en met dinsdag 13 
februari 2018 is het weer zover!!! Dan barst het 
jaarlijkse carnavalsfeest los. Ook dit jaar is het 4 
avonden feest voor de kinderen van 8 tot 14 jaar 
uit Berkel-Enschot en omgeving. Net als vorig jaar 
zal dit feest plaatsvinden in de Schalm (de nieuwe 
locatie). Spuitbussen met confetti en dergelijke 
zijn hier niet toegestaan. 
Passe-partouts zijn vanaf 20 januari (voor €12,-) te 
koop bij de Schalm (in de kelder van ons Konings-
oord) en Quielly. Kaartverkoop aan de deur is ook 
mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 4,- per 
avond. Natuurlijk is er elke avond weer een leuk 
thema en zijn er leuke prijzen te winnen!
Zaterdag: Piraten

Full Color advertentie De Nieuwe Schakel 2018 week 3 bij voorkeur boven aan een pagina 
Afmeting: 51 x 148 (1/4) 

Rekening kan naar: 

 

BASISCURSUS MINDFULNESS IN ONS KONINGSOORD              

 

 

 
 

Aardewijs 
Jolanda en Ad Vermee

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enscho GUN JEZELF EEN BLIJER MENS TE ZIJN 

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 .

Ga met ons mee op zoek naar de schat van de 
zeven zeeën. Arrrr!!
Zondag: Superhelden
Ben jij de superheld die de schurken verslaat? 
Kom in je mooiste kostuum en kijk wie de beste is. 
Maandag: Jungle 
Slingeren aan lianen, op zoek naar wilde dieren, 
maar bovenal HAKUNA MATATA!
Dinsdag: Gemaskerd bal
Als in de sprookjes. Zet je mooiste masker op en 
win een prijs!

Uiteraard zullen deze avonden volledig alcoholvrij 
en rookvrij zijn.

Met carnavaleske groet,
De vrijwilligers en voorbereidingsgroep 

ût Jeugdcarnaval
(Onderdeel van Stichting Jeugdwerk 

Berkel-Enschot)
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BErKEL-EnScHotSE 
tEnniSKaMPioEnScHaPPEn 
SEniorEn/JUniorEn 2018 
Uitnodiging voor alle jeugd-/seniorenle-
den van TVBE en TCDR,

 
Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Berkel-
Enschotse Tenniskampioenschappen! Iedereen 
die lid is bij TVBE of TC de Rauwbraken mag hier-
aan meedoen. Ook iedereen die in Berkel-Enschot 
woont EN lid is van de KNLTB mag meedoen!
 
Deze kampioenschapen zijn mede mogelijk ge-
maakt door de hoofdsponsor Huis & Hypotheek.
 
Het toernooi vindt dit jaar eerder in het seizoen plaats 
en wel van zaterdag 10 maart t/m zondag 18 maart. 
De finale dag voor de junioren is zaterdag 17 maart. 
Een mooie gelegenheid om in vorm te komen voor 
de voorjaarscompetitie!
 

Net als vorig jaar wordt er weer op beide parken 
gespeeld.
En aangezien dit toernooi zijn eerste lustrum viert, 
hebben we besloten om dit jaar weer een feestavond 
te organiseren voor de senioren en wel op vrijdag 16 
maart. Noteer deze avond alvast in je agenda!
Er kan ingeschreven worden op toernooi.nl.

Met sportieve groet,
Claudia Kuiper namens,

Toernooicommissie Berkel-Enschotse 
Kampioenschappen TCDR en TVBE 

oJc’98 niEUWS
Goed nieuws dit weekend van 
de seniorenploegen. Het eer-

ste boekte een heel nuttige overwinning op de 
grillige Eindhovense studentenploeg Atilla en het 
tweede haalde zijn eerste uitzege tegen Vrienden-
schaar. Mooi werk van deze jonge ploeg.
Bij de jeugd waren er geen verrassingen. Het aspi-
ranten C-team kan zich al gaan opmaken voor het 
kampioenschap. Eigenlijk jammer dat dit achttal 
niet wat sterker staat ingedeeld. Van grote over-
winningen halen word je in deze leeftijdsklasse 
geen betere korfballer.
De uitslagen waren:
Atilla 1 - OJC’98 1 15 - 22
Vriendenschaar 4 - OJC’98 2   7 - 12
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 22 - 10
OJC’98 asp C1 - DSC asp C4 13 - 0
OJC’98 pup D1 - DSC pup D3   8 - 0
Eymerick pup E1 - OJC’98 pup E1   3 - 15
Springfield pup E2 - OJC’98 pup E2 11 - 0
Volgende week is het eerste vrij. Het programma 
luidt:
zaterdag 20 januari:
OJC’98 2 - Tiel 4 15.30 uur
Ready asp jun 1 - OJC’98 jun 1
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 2
KVS ‘17 asp C1 - OJC’98 asp C1
KVS ‘17 pup D1 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1 13.30 uur
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2 14.30 uur
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal 
‘t Ruiven. Kom eens kijken naar de senioren en de 
jeugd van onze gezellige korfbalvereniging. En zin 
om uw kind mee te laten doen?  Komende week 
zijn alle vriendjes en vriendinnetjes van de jeugdle-
den welkom om gratis een keertje mee te trainen. 
Op vrijdag 19 januari zijn de trainingen openge-
steld. Vanaf 17.30 uur de pupillen E en een uurtje 
later de pupillen D en de aspiranten C.
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ooK aDvErtErEn 
in DE ScHaKEL

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl
Meer info op onze site:
schakel-nu.nl

WHitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag13 januari
White Demons D3 - Internos D2 19-24

White Demons/Taxandria DC1# - 
RED-RAG/Tachos DC1 13-23
White Demons D2 - RED-RAG/Tachos D2 28-11
Swift D1 - White Demons D1# 17-21
E.H.V. HS1 - White Demons HS2 22-20
G.H.V. HS3 - White Demons HS3 26-30
White Demons HS1 - 
Goodflooring-HMC/HVM/Mixed Up HS1 43-20
Zondag 14 januari
White Demons DS2 - 
Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer DS3 20-17
Taxandria DS2 - White Demons DS3 15-13
R.H.V. DS2 - White Demons DS1 27-24
Programma a.s. weekend:
Maandag 15 januari
21:00 uur White Demons DMW1 - 
 Dongen DMW1
Zaterdag 20 januari
10:00 uur White Demons E2 - Avanti E2
10:25 uur White Demons D1# - E.H.V. D2#
11:00 uur G.H.V. D2 - White Demons D3
11:00 uur White Demons E1 - Desk E1#
11:20 uur White Demons D2 - Avanti D1#
12:15 uur White Demons E3 - S.V. ORION Z E1
19:40 uur Groene Ster DS1 - White Demons DS1
Zondag 21 januari
09:00 uur Taxandria F2# - White Demons F1
10:00 uur Handbal Someren HS2 - 
 White Demons HS2
11:15 uur handbalshop.nl/Witte Ster HS3 - 
 White Demons HS3
14:00 uur Avanti HS1 - White Demons HS1
14:15 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Avanti DC1#
15:30 uur RED-RAG/Tachos DS4 - 
 White Demons DS3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

St Willibrordstraat 15
Berkel-Enschot
013-5331612 info@driesdhz.nl
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HEt aFScHEiDSHUiS En Uit-
vaartBEGELEiDinG in Har-
MoniE aan DE oUDE LinD in 
tiLBUrG
Iedereen in Tilburg kent Het Afscheidshuis aan de 
Oude Lind in Tilburg, of heeft er van gehoord. De 
drijvende kracht daarachter is Uitvaartbegeleiding 
In Harmonie, een Uitvaartonderneming met 12 jaar 
ervaring, en een goed team mensen die betrokken 
en professioneel zijn. Samen met u geven we de 
uitvaart vorm op de manier zoals u die wenst.
Omdat men vaak niet weet wat er allemaal mo-
gelijk is bij een uitvaart, zijn gesprekken daarover 
heel goed. Ook de kosten van een uitvaart worden 
steeds belangrijker. Voorbereid zijn op een uitvaart 
is altijd heel geruststellend, zowel voor u als uw 
naasten. Er komen tenslotte heel veel vragen op 
u/hen af in een emotioneel beladen tijd. Dan is het 
fijn om een aantal zaken al te hebben besproken, 
en op uw vragen antwoorden te hebben.
Elke 2e en 4e zondag van de maand, tussen 11.00 
en 12.00 uur zal daarom een van onze medewer-
kers aanwezig zijn in Het Afscheidshuis aan de 
Oude Lind 35 in Tilburg. U kunt geheel vrijblijvend 
en zonder kosten nadere informatie en eventueel 
een kostenbegroting krijgen.
Ook kunt u op deze manier kennismaken met Het 
Afscheidshuis en met ons.
De koffie staat voor u klaar !
Wilt u liever een afspraak bij u thuis? Dat kan uiter-
aard ook, daarvoor kunt u bellen met 
06-24556106 of 013-5721822.
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

LEZinG ovEr 
antoon cooLEn 
Op dinsdag 23 januari om 20.00 uur 
houdt Cees Slegers in de Kerkzaal 
in Ons Koningsoord een lezing over 

de Brabantse auteur Antoon Coolen: zijn werk en 
zijn tijd.
Antoon Coolen (17 april 1897-9 november 1961) 
leeft, vooral bij de oudere generatie, nog voort als 
schrijver van onder andere Kinderen van ons volk, 
Peelwerkers en Dorp aan de rivier. In de biografie 
die Cees Slegers over hem schreef laat hij zien dat 
Coolens romans en verhalen ook nu nog kunnen 
ontroeren. 
In zijn lezing zal Slegers vertellen hoe Coolen zijn 
weg koos bij de grote omwentelingen die tijdens 
zijn leven plaatsvonden, zoals de emancipatie van 
de katholieken, de politieke spanningen in het in-
terbellum en de economische en sociaal-culturele 
ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant in 
de eerste helft van de vorige eeuw. En natuurlijk 
komt ook de inhoud van zijn romans uitgebreid 
aan de orde.
Dr. Cees Slegers (Cromvoirt 1944) studeerde so-
ciologie in Tilburg. Van 1987 tot 2002 was hij di-
recteur van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en 
Cultuur Noord-Brabant. Vanaf januari 2003 tot 
2006 was hij onderzoeker bij de leerstoel ‘Cul-
tuur in Brabant’ bij de Universiteit van Tilburg. In 
november 2001 promoveerde hij aan de Universi-
teit Maastricht op het proefschrift Antoon Coolen. 
Biografie van een schrijver. Hij schrijft boeken over 
cultuurhistorische onderwerpen en houdt daar le-
zingen over. Verder is hij actief als trompettist bij 
The Ballroom Syncopators met muziek uit de ‘roa-
ring twenties’. Hij was auteur van diverse theatrale 
producties voor amateurs in Den Bosch.
De lezing wordt georganiseerd door heemkunde-
kring De Kleine Meijerij.
Leden hebben gratis toegang. Aan niet-leden vra-
gen we een eigen bijdrage van € 2,00 per per-
soon.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als werk-
gebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haa-
ren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en 
Udenhout: www.dekleinemeijerij.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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPStEKErtJE
De klokken in de kerktoren
De kerken van de Johannes XXIII parochie, heb-
ben allemaal een klok. En alle klokken slaan op 
een andere manier. Het kan zijn om de tijd aan te 
geven, voor een uitvaart, een viering, het Angelus 
of om het weekend aan te kondigen. Is u opge-
vallen dat de klok voor elke gelegenheid anders 
slaat? Een viering door de week, een viering op 
zondag, een uitvaart of een huwelijk. Het aange-
ven van het uur is voor de St. Lambertuskerk an-
ders dan de klokken van de St. Caeciliakerk en de 
St. Willibrorduskerk. Sommige uurwerken zijn ver-
licht, zodat je ook ’s avonds kunt zien hoe laat het 
is. Er zijn klokken waarop u van verschillende kan-
ten de tijd kunt zien. De kerk heeft een plaats in 
de samenleving. Het is meer dan alleen maar de 
tijd aangeven. Het geeft ook aan wat er te gebeu-
ren staat. Het herinnert ons eraan dat het leven 
vergankelijk is. Het is de zekerheid van het leven, 
dat er een tijd komt dat we heen zullen gaan. De 
tijd tikt door, zij maakt ons er ook op attent dat 
er meer is: dat God bestaat. Binnenkort begint de 
actie kerkbalans. We hopen te mogen rekenen op 
de bijdrage van de parochianen, zodat de klokken 
voor de verschillende gelegenheid kunnen blijven 
luiden.

Pastoor Juan van Eijk

actiE KErKBaLanS
Komende week vangt de Actie Kerkbalans 2018 
weer aan. Vanaf maandag 22 januari worden de 
actie-enveloppen door onze parochievrijwilligers 
bij u thuis bezorgd. In deze envelop treft u alle in-

formatie aan over deze actie. Graag nodigen wij u 
uit onze parochie weer financieel te ondersteunen 
met uw bijdrage.

inForMatiEavonD vorMSEL 2018
De groep jongeren die zich voorbereidt op het 
Vormsel komt een aantal keren bij elkaar. Het zijn 
gezellige activiteiten die met het geloof en de kerk 
te maken hebben en waar gepraat wordt over het 
leven en de betekenis van het Vormsel. De vorm-
selvoorbereiding doen we met alle jongeren uit 
onze Johannes XXIII-parochie. Voel je je hierdoor 
aangesproken, kom dan samen met je ouders 
naar de informatie- en kennismakingsavond op 
maandag 22 januari 2018 van 19.00-20.30 uur in 
de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, St. Wil-
librordstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot.
Tijdens deze avond geven we algemene informa-
tie over de vormselvoorbereiding en het Vormsel 
2018. Je kunt je inschrijven m.b.v. het aanmeld-
formulier aan te vragen via vormselwerkgroep@
johannesxxiiiparochie.nl en de kosten voldoen die 
aan het vormsel verbonden zijn (40 euro). 
 
tEr naGEDacHtEniS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Anny Smol-
ders-Versteijnen, 94 jaar en in de St. Caeciliakerk 
namen we afscheid van Lien Willems – Lauwers, 
93 jaar en in de St. Willibrorduskerk namen we af-
scheid van Elly den Teuling-Hol, 70 jaar.
In de St. Lambertuskerk nemen we donderdag 18 
januari met een kerkelijke uitvaart afscheid van 
Harrie van den Bersselaar, 85 jaar.

aGEnDa
St. Lambertuskerk:
Maandag 22 januari 20.00 uur: liturgiegroep 1e 
communie.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 22 januari 19.00 uur: informatieavond 
vormelingen.
Woensdag 24 januari 18.00 uur: Alpha cursus.
Vrijdag 26 januari 16.00 uur: bijeenkomst commu-
nicanten.

viErinGEn voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 20 januari: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
bgv de Teerdag van het Gilde St. Antonius-St. Se-
bastiaan.
10.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
bgv de Teerdag van het Gilde St. Joris en St. Se-
bastiaan mmv dameskoor.
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19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.

Zondag 21 januari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Piet en Tonnie Schuurmans-van den 
Biggelaar namens kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen; Overl. ouders van Helvoirt-Rob-
ben; Overl. ouders van Dongen-Brenders.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 22 januari: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 23 januari
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 25 januari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 26 januari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

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 21 januari: ds. Winanda de vroe, 10.15 
uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor de lan-
delijke kerk: oecumene.
Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 21 januari: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Een dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 
(groot)ouders. Elke viering begint met een ont-
moeting met dominee Beer. Tijdens het liedje 
‘Hallo, welkom bij Kerk op Schoot, hallo, wie ben 
jij?’ maken we kennis met de peuters. Vervolgens 
beleven we een bijbelverhaal op het niveau van de 
kinderen en zingen we liedjes op de melodie van 
bekende peuterliedjes. U bent van harte welkom 
met uw (klein)kind(eren)!

agenda
17 januari 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen
20 januari 19.30 uur: Club 412
22 januari 20.00 uur: Cursus “Vrouwen in de Bij-
bel” door ds. Winanda de Vroe (3)

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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aUtoriJScHooL KLEiJnGELD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingspercentage. 
Tel 013-5333408, 06-20402338 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

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 

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-
Enschot !

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

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

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

in DE rooS YoGa / YoGaWEEKEnD 
Carnavallen of zin in tijd voor jezelf? Fijne yogales-
sen, heerlijk biologisch eten. Informatie: 
www.inderoosyoga.nl

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

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

GratiS inLooPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een 
gratis inloopspreekuur. van raak advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl. 

in DE rooS YoGa Fijne yogalessen in stiltege-
bied. Met beide voeten op de grond en met humor 
je lichaam weer soepel en je hoofd ontspannen. 
Diverse lestijden mogelijk, ook tijdelijk. Informatie: 
www.inderoosyoga.nl

Januari maandaanbieding: onderhoudsbeurt ge-
wone fiets van €47,50 voor €27,50 en voor een 
elektrische fiets van €75 voor €55. 
Bij de Tweewieler Udenhout

Opruiming bij JUWELiEr WEiJtManS. 
Tot 70% korting!

Nieuwjaarsconcert DE ParELMUZiKantEn 
op 21 januari om 14.30. PriMEra heeft nog 
entreekaarten.

Klusbedrijf van overdijk: Uw vakman bij 
klussen in en om het huis. Ook voor reparatie en/
of -aanpassing van meubels in eigen werkplaats. 
Bel Jeroen op 06-20195436 of mail naar 
jeroen@vanoverdijk.com voor alle mogelijkheden 
en informatie.

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.

Voor onze cafetaria, De Stoofpot in Udenhout, 
zijn wij op zoek naar enkele jonge mensen om ons 
team te versterken. Het gaat om 10 tot 15 uur per 
week. Ben jij tussen de 16 en 20 jaar en heb jij een 
assertieve, handige en dienstbare opstelling? 
Dan zijn wij op zoek naar jou. Bel 06-23837895. 



Groen T.L.G. is een hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf, dat 30 jaar actief 
is in het onderhouden en beheren van tuinen en terreinen, en dat doen 
we goed! Ook voor aanleg en renovatie zijn opdrachtgevers bij ons aan het 
goede adres.

Wij werken zo duurzaam mogelijk en onze uitdaging is  om steeds beter met 
het milieu en onze aarde om te gaan, we staan er tenslotte elke dag met 
onze voeten in. Ook jou, dagen we uit om mee te denken!

Wij zoeken enthousiaste, ervaren medewerkers die ons team willen 
versterken voor langere tijd. Affiniteit met bestratingen of boomverzorging 
is een pre. Ons uitgangspunt is om lange relaties aan te gaan met onze 
klanten en met onze medewerkers.

Wat bieden wij:
Een goed salaris cao hoveniersbedrijf, een collegiale sfeer, fysiek 
ontlastende werktuigen en machines, zo weinig mogelijk lawaai, 

fijn voor de klant en fijn voor jou en normale werktijden.

Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.groentlg.nl 
Mail je sollicitatie met CV naar info@groentlg.nl of bel ons:  

Wilfred de Backer 06 201419570, Evert-Jan Detz 06 53149967

ERVAREN ALLROUND HOVENIERS 
& GROENVOORZIENERS GEZOCHT

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



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.


