
Jaargang 53, week 4, 24 januari 2018

DEZE WEEK:
Zoë Knops en Deny van Etten prinsessen in Tilburgse Revue

Bedrijf in Beeld: Onbeperkt genieten bij Onsz

Met Passie: Gitarist Leon de Geest

Nationale Voorleesdagen: De wonderlijke reis van Koetje en Ezel



Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Eerste editie Knollegebloas smaakt naar meer...
Vanuit het KOOS-overleg hebben de orkesten, de horeca en de SOK de handen ineen geslagen en hebben 
een nieuw evenement georganiseerd: Knollegebloas. Een gezellig, ouderwets en carnavalesk kapellenfesti-
val verspreid over drie locaties, te weten Boerderij Denissen, De Bron en Van Opstal. 
Zowel de organisatie als de 15 deelnemende orkesten spreken over een groot succes en de opmaat naar 
carnaval is dan ook ingezet! 

Nog maar twee weken en dan is het al zover... Carnaval 2018! 
In deze advertorial een korte vooruitblik op de hoogtepunten van het komende carnaval die u zeker niet 
mag missen! 

Voor in de agenda:
Tonpraoten 2 en 3 febr
Carnaval 10 t/m 13 febr

Dè wies ik nie! 
• Er nog enkele toegangskaarten voor het 

tonpraoten op vrijdag 2 febr. beschikbaar zijn?
• Aanstaande zaterdag de carnavalsglossy ‘De 

Knollevreter’ weer huis-aan-huis wordt verspreid?
•  U individueel, met een loopgroep, muziekgroep, 

reclamevoertuig of grote wagen nog kunt 
deelnemen aan de carnavalsoptocht?

•  Opgeven voor de optocht tot één dag voor de 
optocht mogelijk is via de website van de SOK?

Motto 2018: Zieget te maoke!

Hoogtepunten carnaval 
2018 (deel 1/2):
Zaterdag 10 febr
10.49u  Opening Carnaval (Boerderij Denissen)
12.30u  Knollesoep (Boerderij Denissen)
14.30u  Optocht kijken
17.30u  Prijsuitreiking Optocht (De Druiventros)

Zondag 11 febr
10.00u  Carn-afval vegen (Plantsoen Boerderij Denissen)
11.00u Carnavalsmis (Nieuwe opzet, Enschotse kerk)
17.30u  Ontbinding Jeugdraad  (Boerderij Denissen)
22.22u  Grensontmoeting (zie Knollevreter: geef je op!)

Nog                         
2 weken tot 

carnaval!
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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.

Download De Schakel op je smartphone: 
Ga naar onze site en download de app in 
Google Play
of download De Schakel in de App-store
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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 



5|

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

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

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



GEMEENTENiEUWS

7|

OMLEiDiNGSROUTE
DE KRaaN TER 
hOOGTE VaN DE 

NiEUWE WaRaNDE
Afgelopen week heeft de gemeente Tilburg ver-
keersmaatregelen getroffen op De Kraan ter hoog-
te van De Nieuwe Warande. Door de slechte staat 
van onderhoud van de berm langs De Kraan en 
voor de veiligheid van de weggebruikers is die weg 

afgesloten voor doorgaand verkeer. De Kraan blijft 
alleen bereikbaar voor bestemmings- en bouwver-
keer en er is een omleiding via ‘t Hoekske.

Voor het toekomstig bouwverkeer en nieuwe be-
woners van De Nieuwe Warande en Koningsoord 
wordt een gezamenlijk verkeersplan gemaakt. Uit-
gangspunt daarbij is dat de provincie heeft aan-
gegeven dat de nieuw aan te leggen gebiedsont-
sluitingsweg in De Nieuwe Warande in de zomer is 
aangelegd en is opengesteld voor verkeer.
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acTiViTEiTENKaLENDER

FEBRUaRi

LaTER

t/m 21-2 Ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
25-1 Ons Koningsoord 19.30 uur Start basiscursus mindfulness Aardewijs 
26-1 Ons Koningsoord 09.30 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: Sprakeloos m.m.v. Bert Scholiers en Flor 

Decleir 

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 09.30-18.00 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
25-2 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: After Beat, muziek jaren 60
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

6-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
7-3 CC de Schalm 09.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
7-3 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
7-3 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café Marie de Meister, Bibliotheek
8-3 CC de Schalm 09.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
11-3 CC de Schalm 15.00 uur Goeien aard met muziek
13-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
14-3 CC de Schalm 09.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
14-3 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gidle St. Joris en St. Sebastiaan

JaNUaRi
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In het dagelijks leven stellen ze zichzelf voor 
als Deny van Etten en Zoë Knops, maar de ko-
mende twee weken gaan de Berkel-Enschotse 
musicalsterren als de prinsesjes van Oranje 
door het leven. Toch is de Tilburgse Revue nog 
maar het begin van een veelbelovende carrière 
in de acteerwereld. ‘Al sta ik halfnaakt op het 
podium, ik doe het gewoon.’ 

Dansen, zingen, acteren, en dat iedere dag weer; 
voor de achttienjarige Deny en zestienjarige Zoë 
is het een droom die uitkomt. Al van jongs af aan 
hebben de meiden verschillende mooie rollen op 
hun naam staan, zoals Annie, een plekje in de Ne-
derlandse Sound of Music en West Side Story. 
Deze januari bereiken de actrices een hoogtepunt: 
twee weken lang spelen ze mee als Amalia en Ari-
ane van Oranje in de Tilburgse Revue. 

Druk druk druk 
Het bezoek aan Tilburg tijdens Koningsdag is 
koning Willem Alexander en koningin Máxima zo 
goed bevallen, dat de Oranjes besluiten te verhui-
zen. Aan hun dochters de taak om Tilburg al vlog-
gend te verkennen. 
Zo loopt het verhaal van de inmiddels dertiende 
editie van de Tilburgse Revue. De komende weken 
zijn Deny en Zoë iedere avond op de planken te 
vinden. En overdag? Dan zit het tweetal gewoon 
op school. ‘Druk, druk, druk’, zegt Zoë. ‘Zonder 

onze lieve ouders waren we nu nergens. Die rijden 
ons iedere dag van hot naar her.’  
 
concurrentie 
Ook in hun dagelijks leven zitten de meiden niet 
stil. Deny studeert aan een artiestenopleiding aan 
het ROC, Zoë is wekelijks te vinden bij MAF, een 
opleiding voor entertainers in spé. Beide worden 
omringd door gewaagde concurrenten. ‘Aan de 
ene kant gun je elkaar het beste, maar tegelijker-
tijd moet je ook aan jezelf denken’, vindt Deny. ‘Je 
komt alleen en gaat alleen.’ Acteertips kennen de 
twee genoeg, maar tijdens een auditie houden ze 
die bewust voor zichzelf. ‘Jouw tips zijn jouw mu-
nitie.’ Gelukkig willen ze er gerust een paar met de 
Schakel delen: ‘Draag geen zwart en stel niet te 
veel vragen. Maar nog belangrijker: blijf jezelf en 
laat je niet onzeker maken. Zonder zelfvertrouwen 
kom je er niet. Al sta je halfnaakt op een podium: 
doe het gewoon.’  

Ook in 2018 hebben Deny en Zoë grote plannen. 
19 februari staat Deny met een voorstelling met 
oude Nederlandse liederen in Torentjeshoef. Zoë 
heeft net een auditie voor de musical Peter Pan 
achter de rug. Wat een geluk dat de Schakel deze 
Berkel-Enschotse actrices nog voor hun grote 
doorbraak heeft weten te interviewen.  

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Frans van Aarle

BERKEL-ENSchOTSE 
acTRicES iN 

DE TiLBURGSE REVUE 

Zoë Knops (op de voorgrond) 
en op de achtergrond Deny van Etten.
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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

Datum OMSchRiJViNG Verliesplaats Telefoon
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
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Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, 
brengt verwarring, verdriet en pijn met zich mee. 
En juist in deze periode moeten er veel besluiten 

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

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

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

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

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

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

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

herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg   Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl  |  info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl
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Onbeperkt genieten, een prachtige locatie en 
een huiselijk gevoel. Dat sfeertje proef je bij 
Onsz, het nieuwe tappasrestaurant aan het 
Zwaantje in Berkel-Enschot. Een hele avond 
lang eet je alles wat je maag begeert. ‘En dan 
heb je nog niet alles geprobeerd.’ 

Kiezen uit al die overheerlijke gerechten in een 
restaurant is altijd lastig. Wordt het de carpaccio, 
of toch een soepje? Vlees of vis? Een gezonde 
groene salade of een flinke burger met friet? Het 
liefst eet je een hapje van allemaal. 
Juist dat is het principe van restaurant Onsz. Voor 
27,75 euro, 13,95 euro voor een kind, eet je de 
hele avond onbeperkt van de kaart. 

Mozzarellakroketjes tot kibbeling
Bij het woord “tappas” denken velen aan kleine 
Spaanse gerechtjes, zoals de bekende bruschet-
ta’s. Bij restaurant Onsz wordt geen enkele eetcul-
tuur vergeten; maar liefst 83 wereldse gerechten, 
van mozzarellakroketjes en kibbeling tot hotdogs 
en ossenhaas, worden van woensdag- tot en 
met zondagavond op tafel gezet. ‘Of je nou met 
de hele familie of een groep collega’s komt, er is 
voor iedereen wel wat te kiezen’, vertelt eigenaar 
Sjoerd Bijkersma. Vijf jaar geleden openden hij, 
zijn vrouw Marjolein en zwager Rowald de eerste 
vestiging van Onsz in Oss. Drie jaar later kwam er 
in Valkenswaard eentje bij. Nummer drie bevindt 

ONBEPERKT GENiETEN 
BiJ ONSZ 

zich sinds vorige week in Berkel-Enschot, waar 
voorheen Riddershoeve zat. ‘De tent zit dit week-
end zo goed als vol. Een mooiere start kunnen we 
ons niet wensen.’ 

Onsz-gevoel 
Volgens Sjoerd is een tappasrestaurant een mooi 
concept: ‘Het is een hele andere manier van uit-
gaan en eten. In plaats van dat je na anderhalf 
uur weer buiten staat, blijf je lekker lang tafelen. 
De regie ligt bij de gast.’ Ook voor gezinnen met 
kinderen is het ideaal. ‘Een duur stuk vlees bestel 
je voor een kind niet. Bij Onsz kun je proeven en 
proberen. Lust het kind het niet, dan eet papa of 
mama het gewoon op.’
Verder is de locatie voor omliggende plaatsen in-
teressant. ‘We hebben een eigen parkeerplaats, 
een mooi buitenterras en een hoekje voor de kin-
deren’, somt Sjoerd op. ‘Allerlei faciliteiten om het 
Onsz-gevoel met onze gasten te delen.’ 

Onsz Restaurant
Het Zwaantje 1
5056 ED BERKEL-ENSCHOT
T: 013-5331239
E: info@onsz-berkelenschot.nl
I: www.onsz-restaurant.nl

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

SchaKELTJESBEDRiJF iN BEELD
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Prijsuitreiking decemberactie:
Zaterdag 13 januari

Sponsoren
Hoofdsponsor: Jumbo
Andere sponsoren: Hema, Rabobank, Fysio op maat

Deelnemende winkeliers:
Gilde slager Veenstra Hema Berkel-Enschot
Kantoorboekhandel Verrijt Jola Mode Berkel-Enschot
Liff Fashion, Style & Trends Bailiff Fashion
Qielly Kids Fashion Fellow Fashion
Primera Berkel-Enschot Kapper & Co
Jumbo supermarkt Berkel-Enschot Geerts schoenen
Juwelier Weijtmans Lekkernij Berkel-Enschot
De Bloemenkamer Bersselaar oogzorg B-E
Bakkerij Leo Geerts Albert Heijn 
 Berkel-Enschot

Facebookpagina:
www.facebook.nl/winkelcentrum-eikenbosch
Website:
www.winkelcentrumeikenbosch.nl

Met de schatkist zijn in totaal 64 prijzen gevallen
90 prijswinnaars met wekelijkse trekking (30 per week)
Iedereen is persoonlijk gebeld. 
Er zijn 154 prijzen uit gegaan buiten de finale trekking om.
Met de finale trekking erbij in totaal 162 prijzen. 
Alle prijzen waren of bonnen gekoppeld aan de deelnemende 
winkeliers of algemene winkelcentrum Eikenbosch bonnen die ingeleverd 
kunnen worden bij de deelnemende winkeliers. Hierbij mogen ze zelf kiezen waar ze hun 
bon inleveren.

Prijzen
1e prijs € 450,-
2e prijs € 150,-
3e prijs € 100,-
4e prijs € 50,-
5e prijs € 50,-
6e prijs € 50,-
7e prijs € 50,-
8e prijs € 50,- 
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MET PaSSiE

Leon de Geest (54) deed in maart 2010 auditie 
bij Stichting United by Music. ‘Ik wilde graag 
in Amerika spelen’, zegt de gitarist droog. Hij 
verpletterde de jury! In juni 2010 stapte hij als 
nieuw bandlid in het vliegtuig en speelde in 
San Francisco de sterren van zijn rode Fender 
Stratocaster. 

Als twintiger was Leon al bezeten van The Sha-
dows. ‘Ik wáor ook weg van The Shakin’ Arrows 
uit Waalwijk.’ Als ze in de buurt optraden was 
Leon er altijd bij. Op een dag zag de muzieklief-
hebber in zijn woonvoorziening van Prisma een 
gitaar staan. Hij probeerde er wat geluid uit te krij-
gen. Een groepsleider leerde hem zijn eerste ak-
koorden, waarna hij op gitaarles ging.

Repeteren werd routine
‘Ik leerde mezelf soleren.’ Leon haalt lachend zijn 
schouders op. ‘Ik zette muziek op en probeerde net 
zolang totdat ik de juiste noten had om de melodie 
goed mee te kunnen spelen.’ Een bandlid van The 
Spectacles ontdekte Leons tokkeltalent en zo ge-
schiedde... Leon werd gitarist bij de coverband. Ze 
speelden vooral Nederpop en waren onder andere 
te zien bij Elastiek muziek te Hilvarenbeek. 

all Star band; United by Music
Na zijn intrede bij de All Stars werd het helemaal 
mooi. Internationaal spelen en ook nog eens zijn 
lievelingsmuziek! De band bestaat uit negen mu-

Leon met oefengitaar, zijn Rode Stratocaster 
staat in Sliedrecht bij de Band.

zikaal begaafde mensen. Ze spelen vooral blues, 
rock-’n-roll, jazz, swing style én Shadow Style. 
Ze speelden op podia in Nederland, Roemenië, 
Denemarken en gaan dit jaar touren in Zweden. 
Leons mooiste ervaring was in Amerika; samen 
optreden met (wijlen) blueszangeres Candy Cain. 
‘Ik mocht haar begeleiden bij het zingen. Dat was 
schitterend!’ 

Shadow Style 
Uit zijn mond glipt een neuriënd geluid. ‘Bij Apa-
che van The Shadows worden mijn vingers hele-
maal los, ik weet niet hoe het kan!’ Wanneer hij 
dit zegt, golven zijn linker vingerkootjes ritmisch 
in de lucht. Een dikke glimlach verschijnt. Zijn be-
nen bewegen ongeduldig op de stoel, alvorens hij 
omhoog schiet en naar zijn versterker loopt... De 
warme Shadow-klanken vullen al snel zijn appar-
tement. Vol overgave zet hij zijn lievelingsnummer 
in. Met een improvisatie als toegift eindigt dit spe-
ciale privé-optreden. Leon neemt met een tevre-
den glimlach het solo-applaus in ontvangst, zet 
zijn gitaar weg en zegt plechtig: ‘Dat was het!’ 

Leon live in Starbucks Amsterdam: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5Fgg7DYP5YM

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans

GiTaRiST LEON 
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TRaiNSTER DaMES ZELFVER-
DEDiGiNG GESLaaGD VOOR 
PROViSiONaL BLacK BELT.
Zhour Omrane (30 jaar), de trainster van de dames 
zelfverdediging in Berkel-Enschot en haar assistente, 
Ineke Mandemakers (55 jaar), hebben afgelopen zon-
dag in Berkel-Enschot examen moeten doen voor de 
Provisional Black Belt en de rode band. Beide dames 
geven ‘s-maandags les bij de speciale dames training 
van Complete Self Defence in Berkel-Enschot.
Het examen begon om 11.15u en duurde 1 uur 
en een kwartier. Er werd heel wat gevraagd, door 
de examencommissie, bestaande uit hoofdtrainer 
van Nederland R.van Beukering, Senior Instructor 
M.Dohmen en Instructor R.Smulders.
Het examen begon met het demonstreren van al-
lerlei bokstechnieken, vervolgens werd gevraagd 
naar het uitvoeren van diverse soorten trappen, 
wel bekend uit de Tae-kwondo, daarna moesten 
allerlei klemmen en worpen gedemonstreerd wor-
den. Onder deze klemmen werd ook gevraagd 
naar arrestatie technieken. Alles werd omlijst door 
intensive conditietraining.
Als afsluiting werd gevraagd om te verdedigen te-
gen meerdere aanvallers en voor Zhour Omrane 
werd ook nog verdediging op de grond tegen 
meerdere tegenstanders gevraagd. Dit onderdeel 
vergt het uiterste van de kandidaat. Door veel trai-
nen en het verwerven van inzichten lukte het haar 
prima zich tegen 5 belagers te weren.
Al met al was het een zwaar examen met technieken 
uit allerlei vormen van Martial arts. De term complete 
self defence dekt de lading dan ook volledig.
De commissie was bijzonder tevreden. Een prach-
tig resultaat. Zhour Omrane ontving haar Provi-
sional black Belt (wat te vergelijken is met club 
zwarte band) en Ineke Mandemakers ontving haar 
wel verdiende rode band.

De dames zelfverdediging groep uit Berkel-En-
schot mag bijzonder trots zijn op hun trainsters.

VOOR hERhaLiNG 
VaTBaaR
De foto’s van de jaarlijkse expositie 
van FotoBE hangen dit keer in de 

Schalm, in Ons Koningsoord. Zoals we al dachten 
is de entourage prachtig. De foto’s hangen in twee 
ruime gangen plus in de serre bij de foyer. 

Op de middag dat 
de fotografen ook 
aanwezig waren, 
14 januari, was het 
gezellig druk. We 
hebben veel leuke 
reacties gehad. 
Over de foto’s, de 
manier waarop 
ze gepresenteerd 
werden en over de 
entourage. Som-
mige foto’s heb-
ben nog wel wat te lijden onder een niet optimale 
belichting. 

Wij nodigen iedereen nog graag uit om tijdens de 
reguliere openingstijden van de Schalm een kijkje 
te komen nemen in de gangen en serre. Dit kan tot 
22 februari. Laat dan ook vooral een reactie voor 
ons achter in het gastenboek!

OPROEP - OPROEP
In november 2018 organiseren 
wij in het kader van het 75 jarig 
bestaan van tafeltennisvereniging  
Irene een dag voor oud leden. 
Vind jij het leuk om weer oude 

sportvrienden te ontmoeten?  
Meld je dan aan via email 
irene75jaar@hotmail.com 

KVG 
BERKEL-ENSchOT

Dinsdagavond 30 januari om 20.00 uur bent u van 
harte welkom bij het KVG Berkel-Enschot e.o. in 
Abdij Ons Koningsoord, Trapistinnentuin in Ber-
kel-Enschot.
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KUNST EN cULTUUR

aankondiging filmcafé Berkel-Enschot
Jubileumfilm Filmcafé Berkel-Enschot op 
31 januari 2018 in Cultureel Centrum de Schalm 

ScENaRiOSchRiJVER 
BERT SchOLiERS EN 
acTEUR FLOR DEcLEiR 
SPEciaLE GaSTEN 
BiJ VERTONiNG FiLM 
SPRaKELOOS 

Het Filmcafé Berkel-Enschot bestaat dit jaar tien 
jaar! Om dat te vieren, vertonen we dit jaar geen 
vijf, maar zes films. We vieren het jubileum op 
woensdag 31 januari 2018 met de film Sprakeloos 
(2017). Scenarioschrijver Bert Scholiers en acteur 
Flor Decleir zullen bij de vertoning van de film 
aanwezig zijn. Gespreksleider Tim van der Avoird 
gaat in gesprek met hen over de film en over het 
adopteren van het succesvolle gelijknamige boek 
van Tom Lanoye uit 2009 als basis voor de film. 
Ook het publiek krijgt de gelegenheid om met Bert 
Scholiers en Flor Decleir in gesprek te gaan.

De film Sprakeloos is geregisseerd door de Vlaam-
se actrice en regisseur Hilde Van Mieghem en gaat 
over de succesvolle schrijver Jan Meerman. Zijn 
leven wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn 
moeder onverwachts een beroerte krijgt. De flam-
boyante en levendige vrouw verliest haar spraak-
vermogen. Ze kan niet meer uitbrengen dan jam-
merlijke kreten en brabbeltaal. Jan worstelt in deze 
moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe 
roman. De confrontatie die Jan moet aangaan met 
zijn moeder dwingen hem om alles ter discussie te 
stellen, ook zijn literaire prioriteiten.

Bert Scholiers had tot voor kort vooral bekendheid 
als (vaste) scenarioschrijver voor Hilde van Mieg-
hem. Maar hij maakte recent zijn regiedebuut met 
de film Charlie en Hannah gaan uit, die met Valen-
tijn in première gaat en gezien wordt als één van 

de meest verrassende Vlaamse films aller tijden.  
Flor Decleir is een zoon van de ook in Nederland 
bekende acteur Jan Decleir. Flor is in België met 
name bekend van zijn rollen in de televisieseries 
David en Vossenstreken. Voor zijn rol als Roger in 
Sprakeloos werd hij genomineerd voor een Ensor, 
de belangrijkste filmprijs in Vlaanderen. 

De filmavond in het teken van Sprakeloos begint 
op 31 januari 2018 om 19.30 uur in Ons Konings-
oord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-En-
schot. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Entree € 7,50 met bibliotheekpas € 6,-. 

Tom Lanoye is op de eerste dag van de Boeken-
week 2018, 10 maart 2018, te gast in de Biblio-
theek Heyhoef, Kerkenbosplaats 3, Tilburg.



17|

JEUGD (5-6 jaar)

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

Verhalenverteller: Wim Verbunt

DE WONDERLiJKE REiS VaN 
KOETJE EN EZEL

Oma had Brit en Janneke naar school gebracht. 
Mama was vanmorgen al heel vroeg met papa 
naar het ziekenhuis gegaan. Mama wordt aan haar 
heup geopereerd en morgen komt mama gelukkig 
weer naar huis.
Brit en Janneke mochten niet met mama mee om 
haar weg te brengen, dat was te ver weg. Daarom 
had Janneke haar Ezel knuffel meegegeven en Brit 
haar Koetjes knuffel. Dan kan mama altijd aan hun 
denken.
Janneke zit in groep 4 bij juffrouw Carola en ze 
had tegen de juffrouw verteld dat mama naar het 
ziekenhuis was. Janneke mocht straks een mooie 
slinger maken als versiering als mama morgen 
weer thuis komt.
Brit zit in groep 6 bij juffrouw Joke en Brit had ook 
tegen haar juffrouw verteld van mama. Juffrouw 
Joke had gezegd dat ze wel een mooie tekening 
mocht maken met een gedichtje erop.

Ezel en Koetje hebben een lange reis meegemaakt 
“Ia” zegt Ezel, “Boe” zegt Koetje, “dat was maar 
een donkere reis, boe!” “Ia, ik heb helemaal niets 
gezien! En waar is Janneke nu, ik zie alleen maar 
haar mama,” zegt Ezel. “Nou als dit een hotel is 
dan is het geen gezellig hotel, boe! Het is hier al-
lemaal zo wit en er lopen allemaal mensen rond in 
witte kleren. Ik word hier niet vrolijk van en ik mis 
Brit, boe, boe!” 

Twee mensen, met witte kleren aan, komen de 
mama van Brit en Janneke ophalen ze wordt in 
een bed weggereden! “Hé mama van Brit en Jan-
neke waar ga jij naar toe, boe, ia?” roepen Koetje 
en Ezel. Koetje en Ezel springen van het kastje af 
en huppelen mama achterna. Ze komen in een 
kamer met heel veel licht, super veel licht. Daar 
lopen mensen rond met doekjes voor hun mond.  
Die mensen zijn met mama aan het praten en dan 

gaat mama slapen! Hoe kan dat nou? Maak je een 
grote reis, ben je in een hotel en dan ga je slapen!? 
“Nou ik vind er maar niks aan, boe,” zegt Koetje. 
“Nu we toch op pad zijn kunnen we wel eens ver-
der gaan neuzen, ia. Misschien vind ik wel een lek-
kere wortel of een korstje brood, ia.” Koetje wil net 
boe gaan roepen toen een meneer met een witte 
jas hem oppakt en hem zo in de wasmand gooit! 
“Boe, boe, boe,” roept Koetje. 

Gelukkig heeft Ezel gezien dat Koetje in de was-
mand zit, maar wat moet hij doen? Hij probeert de 
wasmand om te duwen, maar daar is Ezel veel te 
klein voor. Dan komt er een mevrouw in een witte 
jas en die neemt de wasmand mee! Ezel huppelt 
er achteraan, door de klapdeuren in de lift, weer 
door klapdeuren en dan…oh, nee…de wasma-
chine! Nee daar moet zijn vriendin Koetje niet in! 
Dan ruikt zij veel te fris en Ezel roept allemaal: “Ia, 
ia, ia” maar die mevrouw hoort Ezel helemaal niet! 
Wat nu? Ezel klimt via de strijkplank omhoog en 
ziet boven op de plank een doos met zeeppoeder 
staan. Ezel sprint naar de doos toe, de mevrouw in 
de witte jas heeft Koetje vast om hem in de was-
machine te doen! En dan…! Ezel duwt met alle 
kracht die hij heeft tegen de doos met zeeppoeder 
en die valt om boven op de mevrouw. De mevrouw 
is helemaal wit van de zeeppoeder en laat van 
schrik Koetje vallen, “boeoeoeoeoe,” roept Koe-
tje. “Yeahhhh, ia, ia, ia,” roept Ezel. “Kom Koetje 
vlug weg hier!” Vlug huppelen ze terug naar de 
kamer van de mama van Janneke en Brit. “Pfffffff, 
zo dat was schrikken,” zegt Koetje “Was ik bijna 
helemaal schoon geweest en dan zou ik niet meer 
naar mezelf ruiken!” “Ia, ia, ja dan zou je allemaal 
veel te fris ruiken,” zegt Ezel. 

Ze zijn net op tijd terug in de kamer en zien dat de 
mama van Brit en Janneke in een bed wordt bin-
nengereden. “Nou, mama slaapt nog en nu heeft 
ze allemaal verband om haar been,” zegt Ezel ver-
baast. Mama wordt wakker en ziet Ezel en Koetje 
daar liggen op het kastje en ze zegt: ”Hallo Koetje 
en Ezel ik heb jullie gemist en ik mis Brit en Jan-
neke ook! Kom dan geef ik jullie een lekkere knuf-
fel, kom maar eens hier.” Koetje en Ezel worden er 
helemaal warm van, boeoe, iaiaia. 

Nou Ezel en Koetje hebben hun lesje wel geleerd, 
ze gaan voorlopig niet op onderzoek uit. Koetje en 
Ezel doen even een dutje..... 
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Berkel-
Enschotse

kampioenschappen

Voor vragen/opmerkingen: 
be.kampioenschappen@gmail.com

 Junioren
   oranje - groen - rood event
   t/m 14 jaar    t/m 17 jaar
  Enkel - Dubbel - Mix 

Senioren
   17+ 50+ Rating 
   Enkel - Dubbel - Mix
   speelsterkte 3 t/m 8

10 t/m 18 maart 2018

Rating toernooi
voor senioren

Hoofdsponsor

Inschrijven junioren t/m 28 feb.
senioren t/m 3 maart via toernooi.nl
Junioren: gratis  Senioren: 8 euro per onderdeel. 

LUSTRUMFEESTAVOND
op vrijdag 16 mrt. bij tcDeRauwbraken



SPORT
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BESTE LEDEN VaN TENNiS-
VERENiGiNG DE RaUWBRaKEN,
Wat een bewogen avond was 17 januari jongstle-
den. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
dit jaar is veel besproken en gebeurd.

Elk jaar wordt een vrijwilliger extra in het zonnetje 
gezet voor zijn/haar enorme inzet voor onze ver-
eniging. De Antoon Snellentrofee is daarvoor in 
het leven geroepen. Dit jaar is de trofee uitgereikt 
aan Guido Moonen. Guido is lid van de barcom-
missie en verzorgt al enige jaren de bardienstplan-
ning voor onze vereniging.

Afgelopen 12 jaar hebben in het teken gestaan 
van onderhandelingen met de Gemeente Tilburg 
en Heijmans. De onderhandelingen hebben vele 
ups en downs gehad en zijn vele malen bijna vast-
gelopen. Honderden uren zijn er gaan zitten in de 
vele bijeenkomsten en vergaderingen.  In juni vo-
rig jaar zijn deze honderden uren eindelijk beloond 
met een overeenkomst tussen de gemeente en 
TC de Rauwbraken. Een maand later konden we 
starten met de aanleg van de nieuwe banen en in 
november is begonnen met de renovatie van het 
nieuwe paviljoen. Over 4 maanden zullen wij ons 
nieuwe complex op feestelijke wijze openen. 

Het bestuur heeft 
afscheid geno-
men van twee be-
stuursleden die al 
die jaren betrokken 
zijn geweest bij de 
tots tandkoming 
van ons nieuwe 
park. Vele uren van 
vrije tijd hebben zij 
besteed aan onze 
vereniging. 
Hans Koopmans 
trad af als voorzitter van onze vereniging. Hij is in 
2003 toegetreden tot het bestuur, na al jaren daar-
voor actief te zijn geweest in de barcommissie. 
Voor zijn inzet in het bestuur en zijn grote rol bij de 
totstandkoming van het nieuwe park is hem het 
erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. 
Jan van Zantvoort nam afscheid als bestuurslid. 

Jan is in 2006 in het bestuur gekomen. Vanaf dat 
moment is hij actief geweest om de renovatie van 
het nieuwe park gerealiseerd te krijgen. Ondanks 
zijn vertrek uit het bestuur blijft hij nauw betrokken 
bij de totstandkoming van het nieuwe paviljoen 
dat nog in volle gang is. Jan is voorgedragen als 
Lid van Verdienste. 
Heike Koopmans nam afscheid als lid van de bar-
commissie. Heike is in 1995 bij de barcommissie 
gekomen. Zij verzorgde altijd alle hapjes tijdens 
toernooien. Niets was voor Heike teveel om een 
toernooi/feestavond te laten slagen. Ze was con-
tactpersoon voor verschillende sponsoren. Daar-
naast heeft zij jaren de inkoop gedaan. Ze stond 
altijd voor iedereen klaar. Heike is voorgedragen 
als Lid van Verdienste.

Diny Sillekens was reglementair aftredend be-
stuurslid maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Zij 
is door de leden gekozen voor een nieuwe be-
stuurstermijn.
Twee leden zullen toetreden tot het bestuur. 
Wilfried Teunissen was ca. 2 jaar voorzitter van de 
jeugdcommissie. Wilfried Teunissen is verkozen 
tot nieuwe voorzitter.
Claudia Kuiper is 9 jaar lid geweest van de jeugd-
commissie en zag het aantal jeugdleden van 65 
naar 125 stijgen. Claudia Kuiper is als bestuurslid 
verkozen. 
Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte.

Met sportieve groet namens TC de Rauwbraken,
Wilfried Teunissen en Claudia Kuiper

WhiTE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 15 januari
White Demons DMW1 - 

Dongen DMW1 05-13
Zaterdag 20 januari
White Demons D1# - E.H.V. D2 27-13
G.H.V. D2 - White Demons D3 14-10
White Demons D2 - Avanti D1 14-10
Groene Ster DS1 - White Demons DS1 22-17
Zondag 21 januari
Handbal Someren HS2 - Wh. Dem. HS2 28-36
handbalshop.nl/Witte Ster HS3 - 
White Demons HS3 20-15
Avanti HS1 - White Demons HS1 30-31
White Demons/Taxandria DC1# - 
Avanti DC1# 11-09
RED-RAG/Tachos DS4 - 
White Demons DS3 13-08
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Programma a.s. weekend:
Zaterdag 27 januari
09:30 uur White Demons F1 - E.H.V. F1
10:25 uur White Demons D1# - Olympia’89 D1#
11:20 uur White Demons E1 - R.H.V. E2
19:20 uur White Demons HS1 - Internos HS1
20:40 uur White Demons HS2 - Acritas HS1
Zondag 28 januari
10:00 uur White Demons DS3 - Elshout DS3
10:55 uur Heerle D1 - White Demons D2
11:00 uur R.H.V. D1 - White Demons D3
11:15 uur White Demons DS1 - 
 RED-RAG/Tachos DS2
12:00 uur O.H.C. ‘01 DC1 - 
 White Demons/Taxandria DC1#
12:05 uur De Beuk E1# - White Demons E3
12:30 uur White Demons HS3 - Roef HS1
14:15 uur De Beuk DS1 - White Demons DS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

OJc’98 NiEUWS
Het eerste was dit keer vrij. 
Het tweede kon het zoals ver-

wacht, niet bolwerken tegen koploper Tiel, maar 
toch boekt deze ploeg qua korfbal progressie. Bij 
de jeugd vielen de twee gelijke spelen eigenlijk 
het meeste op. De junioren 2 haalden hun tweede 
puntje tegen Tilburg en de pupillen E1 maakten 
het spannend ook tegen Tilburg. 
De uitslagen van zaterdag 20 januari:
OJC’98 2 - Tiel 4 13 - 23
Ready asp jun 1 - OJC’98 jun 1 13 - 17
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 2   6 - 6
KVS ‘17 asp C1 - OJC’98 asp C1   0 - 12
KVS ‘17 pup D1 - OJC’98 pup D1   0 - 12
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1   3 - 3
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2   1 - 7
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 27 januari:
Maastricht 1 - OJC’98 1
GKV 4 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - KVS jun 1 14.35 uur
OJC’98 asp C1 - Ready asp C1 13.30 uur
OJC’98 pup D1 - DKB pup D1 12.30 uur
Juliana 4 - 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. En wilt 
u uw kind laten kennismaken met korfbal? Laat 
het dan een paar keer meetrainen met leeftijdge-
nootjes. gratis natuurlijk.

TVBE NiEUWJaaRS-
BORREL EN (iNViTaTiE) 
TENNiS- EN PaDEL-
TOERNOOi
Bij TVBE kunnen we het hele jaar tennissen 

en padel spelen en hebben dan ook om die reden 
het openingstoernooi voor 2018 naar voren gehaald 
en dit gecombineerd met de jaarlijkse Nieuwjaars-
borrel. Dit alles vindt plaats op zondag 28 januari.
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel, die om 
15.00 uur begint, wordt er zowel een (invitatie) ten-
nis- als padeltoernooi georganiseerd. Het toernooi 
is bestemd voor leden van TVBE, maar alle deel-
nemende leden worden van harte uitgenodigd om 
een introducée mee te nemen. 
Het toernooi wordt in twee shifts gespeeld, name-
lijk van 10.00 – 12.00 uur én van 13.00 – 15.00 
uur. Zowel voor de ochtend- als de middagploeg 
wordt een lunch verzorgd. 
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de 
speelsterkte van de tennis- en padelspelers. Aan-
melden voor het toernooi is verplicht. 
Na 15.00 uur wordt het sportieve gedeelte afge-
sloten met een Nieuwjaarsborrel, natuurlijk ook 
voor de leden die niet hebben deelgenomen aan 
het toernooi.
Voor meer informatie over deze en andere activi-
teiten van TVBE verwijzen we naar de site 
www.tvbe.nl

Met sportieve groet,
Timo Osse

Voorzitter TVBE

GaaT JONG BRaBaNT 
DOORPaKKEN?
De tweede helft van het seizoen staat 
voor de deur. Zondag a.s. speelt Jong 

Brabant de eerste wedstrijd van het jaar uit bij 
EDN’56 in Haghorst. We zullen dan zien of het 
team van trainer Boy v.d. Boogaard het veelal goe-
de spel van de eerste seizoenshelft kan voortzet-
ten. En vooral ook, gaat het lukken om een goede 
eindklassering te behalen? Daarbij gesteund door 
de wetenschap dat Jong Brabant voor geen enkel 
team in de poule hoeft onder te doen. Dat is tot nu 
toe wel gebleken! Verder zijn ook de oefenwed-
strijden tijdens de winterstop qua voetbal goed 
verlopen. Hoe dan ook, alle reden om het seizoen 
met optimisme te heropenen. Voor de liefhebbers: 
tot zondag a.s. 14.30 uur in Haghorst. 

Redactie Jong Brabant
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caVaLiEREN
Zaterdag 20 januari j.l. heeft de eerste onderlinge dressuurwedstrijd van dit 
winterseizoen plaatsgevonden. Met een groot aantal deelnemers en veel pu-
bliek was dit weer een zeer geslaagde avond!

Uitslag pony’s:
Rang Ruiter Paard Kl. cat. c
1 Pleun Van Assouw Diesel L2 B 201.5 (1)
2 Linn Kwantes Luuk B B 197 (2)
3 Noortje Bax Kwinsy B D 195 (3)
4 Sara Wolfs Jim B A 194 (4)
5 ex Floor Boksteijn Brenjenhof’s Igor M1 C 193 (5)
5 ex Rowena Bertens The Mickle’s Marble B D 193 (6)
7 Sterre van Roessel New Venture B D 193 (7)
8 Dimara van Os Diessel BB B 192 (8)
9 Lotte van Laerhoven Jinell B D 191 (9)
10 Puck Buijnsters Wielbraek’s Ingaro L1 D 190.5 (10)
11 Puck Buijnsters Tapas M2 C 190 (11)
12 Lisa Bouckaert Sky B B 189 (12)
13 Stijntje Dekkers Valnie B E 189 (13)
14 Anouk Van de Pas Sunny L1 B 188.5 (14)
15 Zoe Rokven Valnie BB E 188.5 (15)
16 Naomi Brands Hollala B E 188 (16)
17 Manon Schoenmakers Donna Carera M1 D 187.5 (17)
18 Carolien Vermeer Amanda B E 185.5 (18)
19 Guusje Ceton Browny B C 183 (19)
20 Malou van Buul Maddy B D 181.5 (20)
21 Iris van Laerhoven Jinell B D 179.5 (21)
22 Jade Stalpers Zoelle BB C 178.5 (22)
23 Kim Klijn Maddy B D 178 (23)

Uitslag paarden:
Rang Ruiter Paard Kl. prc. c
1 Suzanne Van Loon - Besseling Jillz B 65,67 197 (1)
2 Lisa Schoenmakers Berkhof’s Black Label B 64,67 194 (2)
3 Ilona Van Loon - Egberts Illy L1 64 192 (3)
4 Imke Van den Berk Maduc B 63 189 (4)
5 Annelies Vissers Fay Royal Z1 62,94 214 (5)
6 Jan Brekelmans H B 62,83 188.5 (6)
7 Angelique schoenmakers Hebbes B 62,67 188 (7)
8 Gina Gori Guinevere-hn B 61,5 184.5 (8)
9 Mirjam Schoenmakers Desperado Z1 61,47 209 (9)
10 Lisa Tak Gina-w Z1 60,44 205.5 (10)
11 Lian Bokslag Maduc B 59,5 178.5 (11)
12 Suwa van Spaandonk Jaisy-Lenda B 58,67 176 (12)
13 Anouschka Van de Bijgaart Faith L1 56,83 170.5 (13)

De volgende onderlinge dressuurwedstrijd is op zaterdag 17 februari.

Namens het bestuur.
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21E RaPiDSchaaK-
TOERNOOi iN 
DE DRUiVENTROS
zaterdag 17 februari

Schaakvereniging De Oude Toren uit Berkel-En-
schot organiseert zaterdag 17 februari voor de 21e 
keer het succesvolle “Druiventros rapidschaak-
toernooi”. 
Het toernooi telt mee voor het Grand-prix-circuit 
van de Noord-Brabantse Schaakbond, gestreden 
wordt om het NBSB kampioenschap.
Er worden 120 deelnemers verwacht.
Gespeeld wordt in 7 rondes met 20 minuten denk-
tijd per persoon per partij. Indeling naar speel-
sterkte in een A-, B- en C-groep.
Naast ervaren schakers is er zeker ook plaats 

voor huisschakers, die ingedeeld zullen worden in 
groepen passend bij hun speelsterkte.
Kenmerkend voor het toernooi is de sportieve 
maar vooral ook gemoedelijke Brabantse sfeer. 
Naast vele geldprijzen zijn er prachtige prijzen in 
natura.
Deelnemers dienen aanwezig te zijn om 09.30 uur. 
Prijsuitreiking ongeveer 17.15 uur. 
Zorg dat je er snel bij bent, het maximaal aantal 
deelnemers bedraagt 120.
Aanmelden via Aanmeldingsformulier op de web-
site http://www.schaakverenigingdeoudetoren.nl/  
Of telefonisch via Frans Deckers 013-5332527 of 
06-13640505 of via e-mail: frans.deckers@home.nl 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 
website van De Oude Toren, tabblad “toernooige-
gevens”.

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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MONUTa TiLBURG EN MONUTa 
TOM VaN DiJK WORDEN ÉÉN 
BEDRiJF
Monuta Tilburg en franchisenemer Monuta Tom 
van Dijk hebben het voornemen om vanaf 1 maart 
samen één bedrijf voor Tilburg en de omliggende 
dorpen te vormen: Monuta Tom van Dijk B.V. “Een 
mooie vorm om nog intensiever samen te werken 
en voortaan met één duidelijk en herkenbaar ge-
zicht in de regio naar buiten te treden”, vertelt Tom 
van Dijk, die eindverantwoordelijke wordt van de 
nieuwe bv en tegelijkertijd uitvaartverzorger blijft.

Werken vanuit dezelfde bezieling
“Ik ben erg blij met de nieuwe samenwerking met 
Monuta. Vanuit de franchiseformule was de sa-
menwerking al goed, maar met de aansturing van 
het uitvaartcentrum van Monuta Tilburg erbij kun-
nen we families voorafgaand, tijdens en na een uit-
vaart voortaan vanuit dezelfde bezieling begelei-
den. Zowel wat betreft de verzorging en opbaring 
van een overleden dierbare, als met het regelen 
en uitvoeren van de uitvaart zelf. Op korte termijn 
zal het naast het Crematorium Tilburg gelegen 
uitvaartcentrum aan de Karel Boddenweg in een 
geheel nieuw jasje gestoken worden. Dit om fa-
milies nog meer persoonlijke aandacht te kunnen 
geven en hen met oprechte zorg en betrokkenheid 
te kunnen begeleiden. Een voorbeeld: Hoe vaak 
‘vergeten’ nabestaanden in de hectische dagen 
tussen een overlijden en de uitvaart niet om even 
wat te eten? In de keuken van ons uitvaartcentrum 
zal straks altijd een pan verse soep staan, om sa-
men met de familie even rond de tafel te gaan zit-
ten en rustig wat te eten”, aldus een enthousiaste 
Tom van Dijk over zijn plannen.

Monuta en Tom van Dijk
“Monuta Tom van Dijk is al vijf jaar een betrouwba-
re franchisenemer voor Monuta. Ook wij hebben 
gezien dat de klanten de dienstverlening van Tom 
van Dijk zeer waarderen. Niet voor niets hebben 
wij Monuta Tom van Dijk een jaar geleden uitge-
roepen tot ‘Monuta Franchisenemer van het jaar’. 
Voor ons een reden om de samenwerking voort te 
zetten, maar dan op een manier die nog beter bij 
beide partijen past.” aldus directeur Uitvaartzorg 
Monuta Roos Zwetsloot. “We zijn erg blij dat we 
onze samenwerking in deze vorm kunnen voort-
zetten.”

Regiofunctie
Het werkgebied van de nieuwe onderneming Mo-
nuta Tom van Dijk omvat naast Tilburg ook de 
omliggende dorpen en gemeenten zoals Goirle, 
Riel, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Berkel-Enschot en 
Udenhout.
Meer informatie over Monuta Tom van Dijk en een 
korte videopresentatie vindt u op 
www.monutatomvandijk.nl.

caRNaVaL
Gewijzigde deadline 
kopij & advertenties 

Week 7 
14 februari 2018
In verband met Carnaval 

is de deadline voor het 

inleveren van kopij en 

advertenties vrijdag 9 februari 

om 12:00 uur. 

Met uitzondering van weekend-

activiteiten, daarvoor geldt de 

deadline van maandagochtend 

8.30 uur.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Ingrid Roets, hoofdredacteur
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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

TER NaGEDachTENiS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Harrie van den Bersselaar, 85 jaar, en van 
Ton Robben, 85 jaar. In de St. Caeciliakerk namen 
we afscheid van Jan Fijnaut, 88 jaar en in de St. 
Willibrorduskerk van Huub van den Boom, 76 jaar.

aGENDa
St. Lambertuskerk:
Maandag 29 januari 20.00 uur: ontwerpgroep 1e 
communie.
Zaterdag 3 februari 13.00 uur: 2e kinderbijeen-
komst communicanten.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 31 januari 18.00 uur: Alpha cursus.

ViERiNGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 27 januari: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 28 januari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
Gezinsviering mmv Eigen Wijs.
In deze viering stellen de eerste communicanten 
zich voor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Mien van Gennip.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
12.00 uur St. Lambertuskerk: Doopdankviering 
voor de dopelingen van 2017 en hun gezinnen.

Maandag 29 januari: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 30 januari
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 1 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 2 februari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Zaterdag 3 februari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. Gezinsviering mmv Eigen Wijs.
In deze viering stellen de eerste communicanten 
zich voor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

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 28 januari: ds. Marja van den Beld uit 
Vught, 10.15 uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
26 januari 17.30 uur: Ontmoeting aan de tafel
26 januari 20.00 uur: Presentatie ‘Zijderoute’
27 januari 19.30 uur: Club 412
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29 januari 20.00 uur: Leeskring ‘Vrouwen in de Bij-
bel’ door ds. Winanda de Vroe (4)
31 januari 18.30 uur: Start Alpha cursus

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



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

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

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. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877. 

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

NiEUW bij de Tweewieler Udenhout, 
OUTLETShOP. Race/mtb en gewone fietsen 
met gigantische kortingen.

Opruiming bij JUWELiER WEiJTMaNS. 
Tot 70% korting!

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

aKTiE!!! Het tulpenseizoen is begonnen. Daarom 
geef ik zaterdag 2 mooie tulpenboeketten kado. 
Like en deel mijn facebookpagina Extra Vita!!! 
En wie weet breng ik zaterdag om 5 uur een mooi 
tulpenboeket!!!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste winkel 
medewerk(st)er voor de zaterdag voor 4 of 8 
uren. Leeftijd vanaf 16 jaar. Voor meer informatie 
013-5331263 of kom langs in onze winkel. Gilde-
slagerVeenstra Eikenbosch 30 Berkel-Enschot

Laatste weekend!!! Kortingen tot 50% op glas 
en aardewerk bij Bloemenatelier Extra Vita. 
Leuke kado ideeën!!! 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370

Medewerkers gevraagd: Cafetaria de Oude 
Raadskelder vr, za, zo van 16.30 -19.30 u vanaf 
17 jaar, maar ouder met een bak-ervaring mag 
natuurlijk ook! 
cafetariadeouderaadskelder@gmail.com 

Restaurant De Voorkamer 
Slimstraat 12                     013-5111205 
 5071 EK Udenhout                 www.de-voorkamer.nl  

Lovely Valentine 
Dinners 
          9,10,11, 14 februari 

4 gangen diner  
Ontvangst met Kir royal, borrelbites en amuse 

39,50





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.


