
Jaargang 53, week 5, 31 januari 2018

DEZE WEEK:
Raad van ½ 11 in de Rommelpot 

MV Concordia koopt ’t Muziekhuis

Ontbijt met een goed boek en muziek

Grijs, groen en gelukkig in Torentjeshoef

Wasbare luiers? Vertel eens?



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

AlS in JAnuARi DE VORST niET 

KOMEn Wil, 

DAn KOMT hiJ nOG ZEKER in 

MAART En ApRil.

MET MARiA liChTMiS 

(2 fEbRuARi) TRiESTiG WEER, 

iS GOED VOOR bOER En hEER.

WEERSpREuK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot



3|

bEDRiJVEn COnTACTEn
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Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

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

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans
Coverfoto: Frans van Aarle

filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink, Piet Denissen
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Oplage: 5.100 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

COlOfOn

OVERhEiD

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

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 
Torentjeshoef. 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.

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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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
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 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
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Zondagmiddag werd in een schuur in Hoog 
Heukelom historie geschreven. Na 13 jaar komt 
er een prins Carnaval mét gevolg. Tien mannen 
uit Heukelom vormen samen een raad van ½ 
11. Dirk van de Pas is Prins Carnaval en zijn 
broer Joris is zijn adjudant. 

Vanuit residence Mie Pieters laten ze zien waar 
een kleine hechte gemeenschap groot in kan zijn: 
feesten. Na de optochten in Döllekesgat en Knol-
levretersgat geeft de Raad van ½ 11 namens Heu-
kelom acte de présence. Op maandagochtend 
tijdens het prinsenontbijt en op carnavalsdinsdag 
tijdens het Fist van d’n dwaoze dweil.

De naam ‘Raad van ½ 11’ is een verzinsel van 
oud prins “Ludikio”. Niet dat ze al om half elf naar 
bed gaan, maar bij een gemis aan een elfde man. 
Natuurlijk is het al een hele prestatie om met een 
inwoneraantal van ongeveer 350 mensen tien 
mannen te vinden om deze traditie te starten. De 
Grootvorst van Rommelpot, die buiten Carnaval 
als Piet de Kort door het leven gaat, beëdigde alle 
raadsleden. Duidelijk werd dat alle leden van de 
Raad één ding gemeen hebben: ze houden van 
bier drinken en paprika chips eten. 

Jeff en Toos Denissen zijn al sinds 1975 betrok-
ken bij carnaval in Heukelom. Toos heeft de cape 
gemaakt in de traditionele kleuren groen en roze. 
De scepter van Prins Hendrikus heeft bovenop 
een rommelpot. Jeff vertelt vol geuren en kleuren 
waarom Heukelom de naam Rommelpot krijgt 

RAAD VAn ½ 11 VAn ROMMElpOT 
hOuDT VAn biER En pApRiKA ChipS

met Carnaval. “Tijdens Vastenavond gingen we 
als klein kind al langs de deuren om geld op te 
halen voor de missie. Dat deden we door te zin-
gen en muziek te maken met een rommelpot. In 
november werd er een varken geslacht. De blaas 
bliezen we op en hingen we te drogen achter de 
kachel. Als het hard genoeg was, trokken we het 
over een blikken pot. Dan een stok erin en op en 
neer bewegen en dat maakte geluid”. Als vanzelf 
komen de woorden van het liedje van vroeger nog 
uit zijn mond. 

Jan t’is vastenaovond 
Kom niet thuis voor t’aovond
t’Aovond in de maneschijn 
Als vader en moeder naar bed toe zijn
Twee koperen bussen 
Hier ne stoel, daar ne stoel 
Op ieder stoel ’n kussen
Vrouwke houdt oe kinnebakkes toe of ik gooi er 
ene tussen 
tussen oe neus, tussen oe kin d’r kan nog wel 
unne spekkoek in 
Ham..worst…aaier in de pan en de boeren krijgen 
er niks van 
K’heb zo lang met de rommelpot gelopen Nog 
ginne cent om brood te kopen
Vrouwke gif me dit, vrouwke gif me dat 
Gif mèr un stuk van ’t verreke z’n gat 
Snij mar diep, snij mar diep 
snij mar in oewe vinger niet

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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ACTiViTEiTEnKAlEnDER

MAART

 t/m 21-2 ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
2-2 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
3-2 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
3-2 Café ‘t Raadhuis 20.30 uur Patrick Bruurs 
7-2 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
7-2 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal Peutervoorlees-halfuurtje i.s.m. Factorium 
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
13-2 Café Mie Pieters 13.00 uur Fist van de dwoaze  dweeelen
13-2 Café Mie Pieters 17.00 uur Het Nasibal
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
25-2 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: After Beat, muziek jaren 60
28-2 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Wild
28-2 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep

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 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
7-3 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
7-3 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal Peutervoorlees-halfuurtje i.s.m. Factorium 
7-3 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café Marie de Meister, Bibliotheek
8-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
10 t/m 18-3   De Rauwbraken diverse Huis&Hypotheek Berkel-Enschotse (tennis) kampi-

oenschappen
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 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
14-3 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gidle St. Joris en St. Sebastiaan
15-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
17-3 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie paarden

fEbRuARi



9|

Niet alleen het maken van muziek, maar ook 
het realiseren van een eigen “clubhuis” stond 
de afgelopen jaren hoog op de agenda van mu-
ziekvereniging Concordia. Vorige week woens-
dag was het eindelijk zover: het Berkel-En-
schotse Muziekhuis kreeg officieel een nieuwe 
eigenaar. 

Van alle jaren dat Dominique de Vet in het bestuur 
heeft gezeten, dat zijn er inmiddels vier, is het vin-
den van een pand voor de vereniging nooit van het 
verlanglijstje verdwenen. Sterker nog, een vaste 
ruimte is volgens De Vet van groot belang voor de 
toekomst van Concordia: ‘Voorheen verhuisden 
we van locatie naar locatie om te repeteren.’ Ook 
voor allerlei activiteiten, zoals een gezellige Sinter-
klaasavond, komt een gemeenschapsruimte goed 
van pas. 

Volgens Concordia-lid en muzikant Astrid is ‘t 
Muziekhuis, dat vlak naast Boerderij Denissen te 
vinden is, een mooie gelegenheid voor de vele kin-
deren die bij de vereniging zijn aangesloten. ‘Niets 
is zo fijn als een vereniging in je eigen dorp’, vindt 
ze. ‘Ik betwijfel of mijn kinderen en ik, mee zouden 

EEn EiGEn huiS VOOR 
COnCORDiA 

verhuizen naar een locatie buiten Berkel-Enschot. 
Dat was voor iedereen lastig geweest.’  

Champagne en confetti 
Gelukkig waren de twijfels en tegenslagen van de 
laatste jaren woensdagavond niet meer aan de 
orde. Het was een mooi en emotioneel gebeuren 
voor de leden van Concordia. De flessen cham-
pagne werden ontkurkt en de confetti vloog in het 
rond. Met name voorzitter Lex Emmen werd uitge-
breid bedankt en geprezen voor het harde werken 
en zijn vasthoudendheid. 
Voorheen waren Boerderij Denissen en het aan-
grenzende Muziekhuis in bezit van de Gemeente 
Tilburg. Samen met de Vereniging Vrienden van 
Boerderij Denissen heeft Concordia het weten te 
kopen. 

Niet alleen Concordia, maar ook andere vereni-
gingen zijn welkom in het pand. Ook voor onder 
andere tekenlessen en de KBO moet je bij ’t Mu-
ziekhuis aan de Generaal Eisenhowerweg in Ber-
kel-Enschot zijn.

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans
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Deze actie start op donderdag 1 februari en eindigt 
met de trekking op woensdag 14 februari 2018 om 16:00 uur.

U maakt 12x kans op een valentijns diner
bij onderstaande restaurants:

VALENTIJNS ACTIE

Volg
ons op

✰✰✰✰
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Ontbijten deden zo’n 32 Berkel-Enschotse 
peuters vorige week woensdag in de biblio-
theek van Koningsoord. Luisterend naar een 
spannend verhaal over gevaarlijke tijgers en 
gekke kikkers openden zij de Nationale Voor-
leesdagen met het jaarlijkse voorleesontbijt. 

Wakker worden met een verse krentenbol, het 
rustgevende geluid van getokkel op een gitaar 
en een warme voorleesstem. In het kader van de 
Nationale Voorleesdagen organiseerde de biblio-
theek van Berkel-Enschot een voorleesontbijt voor 
peuters en hun ouders. En dat smaakte naar meer. 

buikje van de tijger 
Het is nog maar half tien in de ochtend, of de Ber-
kel-Enschotse bibliotheek is gevuld met bezoe-
kers. De opkomst voor het jaarlijkse voorleesont-
bijt is enorm. Zo energiek als dat ze aankwamen, 
zo ademloos zitten de peuters enkele minuten la-
ter te luisteren naar het verhaal van Ssst! De tijger 
slaapt, het prentenboek van 2018. Als hen wordt 
gevraagd wie het buikje van de tijger wil komen 
aaien, laat geen enkeling zich dat twee keer zeg-
gen. 
Blij wordt programmamaker Marieke Vermeer van 
de vrolijkheid van de kinderen in de bibliotheek. 
‘Voorlezen aan kinderen, ook aan deze kleintjes, 
is belangrijk’, vindt ze. ‘Leerzaam en ontzettend 
leuk.’  

lezen en muziek 
Voor het eerst dit jaar is de bibliotheek van Konings-
oord de samenwerking aangegaan met het Factori-
um. Lezen en muziek blijken een sterke combinatie. 
‘Kijk eens hoe goed dat gaat, met de gitaar’, zegt 
Marieke, wijzend naar de voorleeskring. Regelma-
tig wordt de voorleesconsulent bijgevallen door een 
gitarist van het Factorium, die met haar vrolijke lied-
jes zorgt voor een levendige sfeer. ‘Juist dat maakt 
het zo leuk’, beaamt een ouder. ‘De kinderen heb-
ben het goed naar hun zin.’ 

Het gaat de goede kant op met de bibliotheek, 
denkt Marieke. ‘Jaren geleden was de bieb alleen 
een plek om boeken te lenen. Tegenwoordig doen 
we zoveel meer. We organiseren activiteiten, vor-
men een werk- en ontmoetingsplek, noem maar 
op.’ Talentontwikkeling en leesbevordering staan 
hoog op het lijstje. ‘We zijn een bibliotheek met 
een nieuwe stijl.’
De activiteiten van de Nationale Voorleesdagen 
sluiten daar goed bij aan. ‘Dit maakt ons trots. Ik 
kan niet wachten op alles dat we in de toekomst 
gaan ondernemen.’

Zaterdag 3 februari organiseert Bibliotheek Ber-
kel-Enschot de laatste activiteit van de Nationale 
Voorleesdagen. Een voorstelling van 11.00 tot 
12.00 uur, gratis te bezoeken. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans 

OnTbiJTEn MET MuZiEK 
En EEn GOED bOEK
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Datum GEVOnDEn Vindplaats Telefoon 
28-1 Sleutelbos met 4 (huis)sleutels en roestvrijstalen Fietspad Puccinilaan 06-36228601  
 zakmes
27-1 Bruine portemonnee Generaal Eisenhowerweg 06-30608220
26-1 Oorhanger met grijze steentjes Voetpad voor Boerderij Denissen 013-5400221
23-1 Huissleutel aan ring Fietspad Bosscheweg the John 013-5111558  
  de  Laat Keukenstudio
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
27-1 Damesfiets met sleutel (aan sleutelhanger in Omgeving Durendaelweg 06-22972723  
 vorm van blauw oor)
3-1 Sleutelbos aan zilveren karabijnhaak Berkel-Enschot, Udenhout of Tilburg 06-18531586

SChAKElTJESGEVOnDEn

SChAKElTJESVERlOREn

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

SChAKElTJESbEApp
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In de Stulp van Torentjeshoef zijn de tafels aan el-
kaar geschoven en er zitten bijna dertig bewoners 
klaar om te beginnen met bloemschikken. Het is 
een drukte van belang. De vrijwilligsters An, José, 
Elly, Jeanne en kleindochter Isa helpen de men-
sen en ze vragen of je koffie of thee wilt hebben; 
op grote schalen serveren ze chocoladekoeken, 
die ze ook zichzelf goed laten smaken. Corina 
van Loon en vrijwilligers van Stichting Jeugdwerk 
KreaKids helpen om al de kinderen met een mooi 
knutselwerkje naar huis te laten gaan en de bewo-
ners met een aandenken.

Met groen om je heen ben je beter af

natuur en gezondheid
Onderzoek heeft uitgewezen, dat je je beter voelt 
met groen en natuur om je heen. Dat geldt ook 
voor de bewoners van de Torentjeshoef. Dus werd 
er samen met het IVN een project gestart om daar 
invulling aan te geven: natuur naar binnen en de 
mensen naar buiten de natuur in. De Postcode 
Loterij is goed voor de financiering. Vrijwilligers 
van het IVN gaan met de bewoners naar buiten. 
Op alle vier locaties van ’t Heem wordt dit project 

uitgevoerd. Corrie Klomp, welzijnsmedewerkster, 
legt het allemaal voor iedereen uit.

bloemschikken
Het bloemschikken is nog een heel karwei. Er ko-
men potten op tafel met daarin een groene, be-
werkbare pasta om de bloemstelen in te steken. 
De tafels liggen vol met ranonkels, anjers, crocus-
bollen en groene takjes. Ik zit naast mevrouw Bos-
man. Ze vertelt me dat ze vroeger cursussen gaf 
in bloemschikken. Het is nu weer even wennen om 
het zo goed mogelijk aan te pakken. Vrijwilligster 
An vertelt enthousiast waarom ze dit werk doet: 
“Het geeft zoveel voldoening, ook voor jezelf”. 

KreaKids
De kinderen van KreaKids hebben hun eigen be-
sognes: die mogen knutselen met allerlei meege-
bracht materiaal, ze maken hiervan een winter-
tafereel met Olaf erin. Het gaat de één beter af 
dan de ander, dat is duidelijk. Het is de bedoeling 
dat de kinderen samen met de oudere bewoners 
optrekken. De kinderen vinden het best leuk en 
de bewoners zijn vertederd door al die kleintjes. 
Vooral de oudere meisjes weten wat ze moeten 
doen: ze steken zelf gemaakte sneeuwpopjes in 
het bloemstuk van elke bewoner. 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

GRiJS-GROEn-GEluKKiG 
in DE TOREnTJEShOEf
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www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

4 DWAZE DAGEN

Biezenmortel Udenhout Berkel-Enschot  Loon op Zand
013-5111458 013-5110307 013-8501555 0416-769065

Woensdag 7  t/m zaterdag 10 feb.

12 Worstenbroodjes
€ 12,95    op=op 

Onze beroemde

frikandellenvlaai € 9,95
(wegens enorme vraag adviseren wij te bestellen)  op=op

Aangepaste openingstijden carnaval. 

Zaterdag 10 februari tot 13:00 uur 

Maandag 12 februari gesloten

Dinsdag  13 februari gesloten
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Vroeger wisten we niet beter; luiers waste je en 
gebruikte je opnieuw. Tegenwoordig denkt bijna 
niemand hier meer aan. Toch is de optie er, in aller-
lei soorten en printjes! Claudia Vermeulen, moeder 
van twee kleine kinderen krijgt tijdens haar bezoek 
aan het consultatiebureau veel complimenten 
over haar kleurrijke luiers.

lekker wassen die luiers!
‘Er zijn verschillende redenen om voor een was-
bare luier te kiezen’, vertelt Claudia, terwijl Fleur 
van 4 maanden, ondanks de flinke luier laat zien 
hoe goed zij bij haar eigen knietjes kan. ‘Je hebt 
zelden spuitluiers (vanwege het elastiek in de lui-
ers), het is goed voor de heupjes (de natuurlijke 
spreidstand wordt gestimuleerd omdat er meer 
stof tussen de benen zit dan bij een dunne weg-
werpluier) en kinderen zijn eerder zindelijk’. Maar 
het meest belangrijke vindt Claudia dat het gebruik 
van wasbare luiers milieuvriendelijk is. De uitstoot 

WASbARE luiERS? 
VERTEl EEnS?

van broeikasgassen is minstens 1,5 keer lager en 
er hoeft minder naar de vuilnisbelt. Daarnaast kan 
een wasbare luier wel vier kinderen meegaan en 
is dus heel duurzaam/ geld besparend. Met maar 
twee draaien in de week extra, genoeg redenen 
om lekker te gaan wassen!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Peter Timmermans

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



VEREniGinGSniEuWS

16 |

WEER MET 
bEiDE bEnEn 
Op DE GROnD.

Het leven gaat door, we zoeken weer de realiteit 
op en laten ’t Muziekhuis dat we vorige week van 
binnen en buiten lekker versierd hebben omdat 
het vanaf woensdag 24 januari 2018 ons échte 
eigen home is geworden, maar even zoals het is.
Want de oproep om mee te doen aan het jaarlijkse 
solistenconcours is niet aan dovemansoren ge-
zegd. De muzikanten die graag of alleen of in een 
groepje willen laten horen hoe mooi ze op een in-
strument kunnen spelen, moeten zich wél inschrij-
ven. De termijn sluit op 3 februari; en dat is het 
zo. Zoek een leuk muziekstuk op en probeer dat 
met hulp van je docent of iemand anders zo goed 
mogelijk voor te bereiden. Het hoeft niet altijd zo 
ingewikkeld te zijn, als je het maar aan kunt. Het 
is altijd een speciale ervaring om op een podium 
te staan. Inschrijven dus vóór 3 februari en daarna 
tot 25 maart goed oefenen, want dan gaat het ge-
beuren. 

STARS4MuSiC 2018
Stars4Music vindt dit jaar plaats in Haaren. Har-
monie St. Gregorius  is dit jaar aan de beurt om 
de organisatie op zich te nemen. Een goede ver-
tegenwoordiging vanuit Berkel-Enschot zou mooi 
zijn. Dus geef je op en doe je best!

bezorger gezocht! 
Met spoed voor de 
bosscheweg.
Ben je 13 jaar of ouder en 

zoek je een leuk bijbaantje 

voor de woensdagmiddag 

(ca. 2 uur), stuur dan een 

berichtje naar 

info@schakel-nu.nl of 

app/bel 06-20780000.

Join the team!

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

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 .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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GEZOChT 
VOllEYbAllERS (M/V) 
Sportieve mensen die op zoek zijn 
naar een gezellige en actieve vrije-
tijdsbesteding. 

Wij zoeken sportievelingen die:
• Eén avond “fanatiek” willen training met daarna 

ontspanning
• En/of op zaterdagmiddag een wedstrijd willen 

spelen
• Enigszins met Udenhout verbonden zijn (er (dicht-

bij) wonen, werken, er familie of vrienden hebben)
• Volleybalervaring is een pré maar niet verplicht

Wij bieden:
• Een supergezellige vrijetijdsbesteding
• Een (volleybal)vereniging met een roemruchte 

historie in Udenhout en wijde omstreken
• Een volleybaltraining en/of fanatieke wedstrijd 

op “niveau” maar die toch in het teken staat van 
sportiviteit en gezelligheid

• Extra-curriculaire activiteiten zoals: Stef Stunt-
pilootcompetitie, (Nieuwjaars)toernooi, Pubquiz, 
Toepavond, Shopdagen, ……….

Zie ook:
www.vcudenhout.com en onze pagina op face-
book

Voor meer informatie:
Email: vcu@vcudenhout.com of
06 26 192 693

GEEn SpEKTAKEl, 
WEl WinST VOOR 
JOnG bRAbAnT: 0-3
Op een moeilijk veld wist Jong Brabant 

te winnen van een lastige en strijdlustige tegen-
stander: EDN ‘56 uit Haghorst.
Bij vlagen liet Jong Brabant haar ware klasse 
zien, veelal voerde werkvoetbal de boventoon 
in deze sportieve wedstrijd. Niet vreemd, dat na 
de winterstop het ritme nog gezocht moet wor-
den en het nog te vroeg is voor echt spektakel. 
Desalniettemin een overtuigende overwinning, al 
was Jong Brabant na de 0-1, door debutant Carlo 
van Eerdewijk (59 minuut), het initiatief wel even 

kwijt en moest keeper Martijn Luijbregts enkele 
keren goed aan de bak! Via een tweetal slimme 
en snelle aanvallen wisten de roodwitten vervol-
gens na driekwart wedstrijd de overwinning veilig 
te stellen door doelpunten van de attente invallers 
Fara Aburakhmanov en Jeroen van Laak. Daarna 
kon het team samen met de Jong Brabant sup-
portersclub (per bus aangevoerd) nog enkele uren 
gezellig nagenieten in Haghorst. Alles bij elkaar 
een verdiende overwinning en een goed funda-
ment voor het vervolg van de competitie, om te 
beginnen zondag a.s. thuis tegen RKDSV. 

Redactie Jong Brabant

JuDOClub 
bERKEl-EnSChOT
‘TEn Shi’

Afgelopen woensdag en donderdag, 24 en 25 ja-
nuari, waren er in de dojo van ’t Ruiven wat meer 
belangstellenden dan anders. Het waarom was 
duidelijk: vijftien van onze judoka’s gingen op exa-
men. Voor zeven van hen was het zelfs de eerste 
keer, maar Luke van Poppel, Tessa Verhoeven en 
Melle Wijgerse slaagden zonder enig probleem 
voor hun eerste gele slip, terwijl Berend van Ber-
kel, Rafael Gitz, Jelte Lensveld en Veerle van de 
Ven zich voortaan met twee gele slippen mogen 
tooien. Tot oranje band (4e kyu) werden Nikita Ma-
chielsen, Sem van der Schoot en Loek Seuntjens 
bevorderd. Jasper, Ties Christiaans en Jurgen 
van Gansen mochten na het examen deze keer 
alle drie hun twee welverdiende groene slippen 
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Voltreffers pup E2 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup E2 - Keep Fit pup E2 13.30 uur
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. Woensdag en vrijdag zijn 
de trainigsavonden.

De bewoners Overleg Groep 
(bOG) zoekt nieuwe leden en 
een nieuwe voorzitter.

 
De Dorpsraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele zaken in Berkel-Enschot richting 
de gemeente Tilburg.
Binnen de Dorpsraad is de BOG een groep van betrokken inwoners die jaarlijks 6 keer vergadert 
(2 uur), om zaken die in ons dorp spelen te bespreken.
De BOG leden zijn de ogen en oren van de inwoners als het gaat over: 
- wegen
- openbare verlichting
- groenvoorziening
- veiligheid
- jeugdzaken
- oplossen van vragen en klachten over uw woonomgeving.
Ook organiseert de BOG samen met de gemeente Tilburg bewonersavonden over bijvoorbeeld 
herinrichtingsplannen en bewaakt de BOG het buurtbudget. De BOG biedt een luisterend oor en 
denkt mee op zoek naar oplossingen.
Bij deze bijeenkomsten is ook de wijkregisseur aanwezig om op de hoogte te zijn van wat er in ons 
dorp speelt, zodat zij een vertaalslag kan maken naar de gemeente Tilburg. Namens de Dorpsraad 
zijn er altijd twee afgevaardigden aanwezig om op de hoogte te blijven van de lopende zaken bij 
iedere bijeenkomst. Naast deze 6 openbare bijeenkomsten kan het zijn dat je je voor een bepaalde 
taak extra inspant, waardoor jou dit in dit tijdspad dan meer tijd kost. Dit gaat altijd in overleg met 
het team en met jou als persoon.
 
Naast nieuwe leden is de Dorpsraad ook op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de BOG, daar-
van wordt verwacht dat hij/zij de spil is tussen de Dorpsraad en de BOG.
 
Heb je interesse? Dan kunt je een mail sturen naar info@dorpsraadberkelenschot.nl
(graag in onderwerp BOG vermelden). 

Hartelijke groet en tot ziens. 

Namens de Dorpsraad Berkel-Enschot en de BOG werkgroep
Hanny Robben
Corné Berkelmans

Schakeltjes kunt u nu 
ook opgeven via onze 
website. 

www.schakel-nu.nl/
advertenties/
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voor aan hun oranje band in ontvangst nemen. De 
groene band (3e kyu) werd dit keer bereikt door 
Aaron Razenberg en de hoogst geslaagde deze 
keer was Imke Veldhuis, die voortaan de blauwe 
band (2e kyu) mag voeren. Beste Aaron, Berend, 
Imke, Jasper, Jelte, Jurgen, Loek, Luke, Melle, 
Nikita, Rafael, Sem, Tessa, Ties en Veerle; jullie 
allemaal hierbij nogmaals gefeliciteerd met je wel-
verdiende bevordering.

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

fuRinKAZAn
Zondagmorgen om 09.30 begon het 
5e Dento Shito Ryu karatetoernooi in 
Tilburg. Vanuit diverse leslocaties van 
Furinkazan deden 10 leerlingen mee 

aan dit stijltoernooi. Op dit toernooi komen zowel 
leerlingen die geen wedstrijdervaring hebben als ook 
de wedstrijdselectie 
van de aangesloten 
scholen tegen elkaar 
uit. Teun Spijkers 
werd 2e in zijn klasse 
kumite (vrij gevecht) 
Kayleigh Vermetten 
won goud en Femke 
van den Brekel zilver 
beide op het onder-
deel kumite. Goud 
was er voor Sam van 
Abeelen op het on-
derdeel kata (schijn-
gevecht) Ries van 
Balkom won zilver en 
Sarah van der Meijs 
brons in hun klasse 
kata. Met 6 podium 
plaatsen keerden we 
trots terug naar onze 
eigen dojo. 

WhiTE DEMOnS
uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 27 januari

White Demons D1# - Olympia’89 D1# 20-23
White Demons HS1 - Internos HS1 32-22
White Demons HS2 - Acritas HS1 29-24
Zondag 28 januari
White Demons DS3 - Elshout DS3 11-07
White Dem. DS1 - RED-RAG/Tachos DS2 14-13

O.H.C. ‘01 DC1 - Wh. Dem./Taxandria DC1 14-13
De Beuk DS1 - White Demons DS2 12-12

programma a.s. weekend:
Dinsdag 30 januari   bekerwedstrijd
20:15 uur O.H.C. ‘01 DS1 - White Demons DS1
Zaterdag 03 februari 
09:30 uur White Demons E3 - O.H.C. ‘01 E2#
10:35 uur White Demons E2 - DOS ‘80 E2
11:40 uur White Demons D3 - Novitas D2
12:35 uur White Demons D2 - Desk D1
19:39 uur Desk HS1 - White Demons HS1
Zondag 04 februari
09:30 uur RED-RAG/Tachos D1 - Wh. Dem. D1#
09:45 uur Taxandria E2# - White Demons E1
10:00 uur White Demons DS2 - Blauw Wit DS1
11:15 uur Habo ‘95 HS2 - White Demons HS2
12:45 uur Heerle DS4 - White Demons DS3
15:10 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Desk DC1#
16:15 uur West-Brabant Combinatie HS4 - 
 White Demons HS3
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl of contact opnemen met 
edithvandijk@gmail.com

100%
Alle ploegen wonnen, wat wil 
je nog meer. Het eerste kwam 

weer een stapje dichter bij een mogelijk kampi-
oenschap. Tegen de hekkensluiter werd geen fout 
gemaakt. Het tweede zorgde dat de onderste 
plaats ver weg begint te raken. Een mooie over-
winning was die van de D-pupillen. Ze scoorden 
net een keer meer dan titelkandidaat DKB. Maar 
de leukste overwinning was misschien toch wel 
de uitzege van de allerjongsten. Want het was de 
eerste keer dat ze een wedstrijd wonnen.
De uitslagen waren:
Maastricht 1 - OJC’98 1 14 - 19
GKV 4 - OJC’98 2 11 - 17
OJC’98 jun 1 - KVS jun 1 14 - 8
OJC’98 asp C1 - Ready asp C1   9 - 3
OJC’98 pup D1 - DKB pup D1   7 - 6
Juliana 4 - OJC’98 pup E2   2 - 6
Volgende week luidt het programma:
zaterdag 3 februari
OJC’98 1 - De Hazenkamp 1 15.50 uur
OJC’98 2 - Animo 3 14.30 uur
Mariarade jun 1 - OJC’98 jun 2
Mariarade asp C1 - OJC’98 asp C1
PSV/lifvr. asp D1 - OJC’98 asp D1
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

onze 
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in polonaise naar onze winkel !!

Gepaneerde 
schnitzels  

4 stuks 750

Kipsaté 
kant en klaar  
uit eigen keuken  

500 gram 750

Hutspot   
kant en klaar 
 

800 gram 995 Shoarma-
pakket     
500 gram vlees, 
5 broodjes en de 
lekkerste kno� ooksaus  

per pakket 750

Soep 
naar keuze
  

2 bekers 395

Hamburgers 
Pigalle 
met broodjes en saus

   

4 stuks 750

Shoarma-

carnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakerscarnavalskrakers

op=op

In verband met carnaval sluiten wij op zaterdag 10 februari om 
13.00 uur. Maandag en dinsdag (12 en 13 februari) zijn wij de 
gehele dag GESLOTEN!

gezellige carnavalsdagen toegewenst ! A
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ROnDlEiDinG in 
‘OnS KOninGSOORD’.

Op woensdag 7 februari van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats in de voor-
malige abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 
van de zusters Trappistinnen.

Deze keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de neogotische  bouwstijl van de abdij.
Architect van het klooster was Jos van Dijk bouw-
ondernemer uit Breda.
De initiatiefnemer en grote promotor van ons 
klooster was abt Dom Simon Dubuisson van het 
Trappistenklooster Koningshoeven.
Op 10 mei 2002 werd Abdij Koningsoord op de 
Rijksmonumentenlijst geplaatst door de Rijks-
dienst van het Cultureel Erfgoed onder Monumen-
ten registernummer: 521130.
Koningsoord wordt hoog gewaardeerd als neogo-
tisch kerkelijk gebouwencomplex en heeft cul-
tuur- historische en architectuur- historische waarde.
De nEOGOTiEK (1830-1920) laat zich geheel inspi-
reren door de Katholieke Middeleeuwen.  In Neder-
land ontstond in die tijd een hernieuwde bloei van 
het Katholicisme, omdat de katholieke kerk haar 
godsdienst vrijheid herkreeg. Groot Nederlands ar-
chitect in deze periode was Pierre Cuypers. Hij heeft 
meer dan 100 kerken gebouwd in deze stijl.
We gaan samen in het klooster kijken waar we 
deze kenmerken van de Neogotische en dus ook 
Gotische stijl terugvinden in de bouw.
We bespreken de nieuwe bouwstijl en bouwtech-
niek: hoogbouw en Skeletbouw 
Wat zijn de belangrijke voordelen van deze manier 
van bouwen??
Wat zijn kruis- rib gewelven en hoe werden ze ge-
maakt??
We bekijken de grote Spitsboogramen en Roos-
vensters. Waarom kon men nu wel grote ramen 
in de kerk maken?? Hoe werden deze gekleurde 
ramen gemaakt ?? Welke voorstellingen werden in 
de ramen uitgebeeld ?? 
Allerlei bouwkundige versierselen hebben te 
maken met deze bouwstijl. Welke ??
Ook inventariseren we kort de heiligenbeelden in 
en om het klooster in deze katholieke periode.
Weer meer dan genoeg vragen en meer dan genoeg 
te zien en te vertellen over dit cultuur- historisch on-
derwerp door uw gids Jack van der Sanden.
Bij dit artikel staat een ontwerptekening (1930) van 
het abdijcomplex in kleur, getekend door Jos van 

Dijk de architect. De opname is gemaakt door fo-
tograaf Peter Timmermans in het klooster van de 
zusters in Oosterbeek.
De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de 
rondleiding op de tussenverdieping van de kerk 
boven de bieb.
   
De rondleiding voor woensdag 7 februari is vol-
geboekt. u kunt zich hiervoor niet meer aan-
melden

De Bibliotheek Berkel-Enschot, woensdag 7 fe-
bruari van 11:00 tot 12:00 uur

AbDiJ OnZE liEVE VROuW VAn 
KOninGShOEVEn KRiJGT biO-
MAKERiJ 
Schop in de grond voor eerste zuiverende kas in 
Nederland. 
Vrijdag 26 januari heeft Abt Dom Bernardus offi-
cieel het startsein gegeven voor de bouw van de 
eerste Biomakerij van Nederland op het terrein 
van de brouwerij van Abdij OLV Koningshoeven 
in Berkel-Enschot. Onder toeziend oog van de 
betrokken partijen: Waterschap De Dommel, M.J. 
Oomen riool- en betontechniek B.V. (aannemer), 
Biopolus (bedenker Biomakerij), gemeente Til-
burg, Commissaris van de Koning, Dhr v.d Donk 
en diversen genodigden, zette Abt Dom Bernar-
dus de eerste schop in de grond. De Biomakerij 
zal het afvalwater van de trappistenabdij via een 
kas met micro-organismen en siergewassen bio-
logisch zuiveren. Daarna kan dit water weer in het 
productieproces van de abdij gebruikt worden. 
Het is de verwachting dat de zuivering in novem-
ber dit jaar wordt opgeleverd. Dan is iedereen van 
harte welkom om deze 100% circulaire waterzui-
vering te bewonderen.
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COllECTEWEEK 
hERSEnSTiChTinG 
GESTART Op 29 JAnuARi 

Afgelopen maandag 29 Januari is de jaarlijkse col-
lecteweek van de Hersenstichting gestart. In heel 
Nederland zijn ruim 14.000 enthousiaste collec-
tanten op pad gegaan, om geld in te zamelen voor 
al die mensen met een hersenaandoening. 
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een her-
senaandoening. Hieronder vallen onder meer 
beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de 
ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 
160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen kampen met blijvende 
ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles 
op alles om hersenen gezond te houden en her-
senaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken 
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, 
voeren we vernieuwende projecten uit en werken 
we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel 
geld nodig. Geef om je hersenen en geef aan de 
collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 
INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Neder-
land, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt 
u vinden op www.hersenstichting.nl.

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OpSTEKERTJE
Vrijwilligers
Onlangs las ik in een rapport van het Kaski dat 
de laatste jaren er een afname was van het aantal 
vrijwilligers in de kerk. In twee jaar tijd een daling 
van 7,5% . Bovendien hebben wij ook te maken 
met een vergrijzend vrijwilligersbestand. We zien 
dit allemaal om ons heen. Toch zijn vrijwilligers 
onmisbaar in heel het verenigingsleven. Of het nu 
een voetbalvereniging is, een tennisclub, of bij-
voorbeeld het winterparadijs. Zonder vrijwilligers 
is het niet mogelijk deze verenigingen draaiende 
te houden. Ook in de kerk zijn vrijwilligers nodig en 
met name in de verschillende parochies. Dit geldt 
natuurlijk ook voor onze parochie en torens. Er 
zijn vele taken in de parochieorganisatie die ver-
vuld moeten worden. Een vitale geloofsgemeen-
schap steunt op vrijwilligers. Gelukkig mogen wij, 
ondanks de vergrijzing, toch nog rekenen op vele 
vrijwilligers. Wij als pastores van de parochie wil-
len onze dankbaarheid uitspreken omtrent de niet 
aflatende inzet van zovele parochiemedewerkers. 
Ieder van hen is op een of andere manier betrok-
ken bij het wel en wee van onze parochie. Velen 
zijn actief betrokken bij de opbouw en de instand-
houding van onze geloofsgemeenschap. Want 
naast de geestelijkheid hebben ook leken krach-
tens hun doopsel en vormsel een apostolische 
taak in de kerk. En naar mate men meer bezield 
is door Jezus Christus kan men die apostolische 
taak ook beter uitdragen. Vrijwilligers in parochies 
hebben ook die apostolische taak, krachtens het 
algemeen priesterschap van de gelovigen. En wat 
voor taak je ook op je neemt, iedereen is even be-

langrijk en welkom. Graag doe ik een oproep aan 
iedereen die het horen wil, wordt vrijwilliger van 
onze parochie. Help mee aan het in stand houden 
van een vitale parochie gemeenschap. Draag uw 
steentje bij en probeer op een enthousiaste wijze 
anderen te motiveren om ook vrijwilliger te worden 
op welk gebied dan ook. Door mee te doen hoor 
je bij de geloofsgemeenschap die zo belangrijk is. 
Zeker, vrijwilligerswerk brengt niets op, maar je 
wordt er wel rijker van. En zonder vrijwilligers zou 
de plaats van de parochie verdampen. Laten wij 
dan samen het vuurtje brandend houden, nu en in 
de toekomst.

Pastoor Godfried G.B.M. Looijaard

TER nAGEDAChTEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid geno-
men van Henk Vugs, 85 jaar; van Riet de Kroon-
Lemans, 81 jaar; van An van Trier-van der Bruggen, 
93 jaar en van Jopie Penders- van Doremalen, 90 
jaar. In de St. Willibrorduskerk namen we afscheid 
van Germaine Kevenaar-Tielemans, 93 jaar. In de 
St. Lambertuskerk namen we afscheid van Nellie 
van Nunen-Otten, 89 jaar.

VAKAnTiE
Het secretariaat van de toren St. Caecilia is ge-
sloten van 5 tot 10 februari. U kunt met vragen 
terecht bij het secretariaat in Berkel.

AGEnDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 7 februari 10.00 uur: Bezoekersgroep.
Donderdag 8 februari 20.00 uur: Bijeenkomst To-
rengroepen.
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 5 februari 20.30 uur: Ouderavond com-
municanten Berkel en Enschot.
Dinsdag 6 februari 20.00 uur: Doopvoorbereiding.
Donderdag 7 februari 9.30 uur: Bijeenkomst toren-
groep.

ViERinGEn VOOR DE KOMEnDE WEEK
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.
19.00 uur: St. Josephkerk: Gebedsviering m.m.v. 
de Mortelnootjes.
Voorganger: Ton van Kuijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
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Kijk voor uitgebreide informatie van de vacatures op 
onze website www.t-heem.nl of www.brabantzorg.net

Wij zoeken jou!
Verzorgenden Thuiszorg (niveau 3)
 12 tot 28 uur per week

Verzorgende Nachtdienst
  16-20 uur per week (Haarensteyn en 

Leyenhof )

Verzorgenden (niveau 3)
  20 tot 28 uur per week (Eikelaar KSW, 

Haarensteyn en Torentjeshoef )

Coördinerend verpleegkundige (niveau 4)
 32 uur per week (Torentjeshoef )

Contactverzorgende (niveau 3)
  24 tot 28 uur per week (Torentjeshoef 

en Haarensteyn)

Ben jij dit?
•  Op zoek naar een nieuwe uitdaging in een klein, 

gezellig, betrokken zelfsturend team
•  Je bent professioneel, klantgericht en gaat tactvol 

om met cliënten en familie
•  Je hart ligt bij de ouderenzorg en je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel
•  Je werkzaamheden zijn afwisselend, je hebt veel 

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
•  Eén ding staat ook voor jou bovenaan: de beste 

zorg voor de cliënt. 

Als je geïnteresseerd bent in een van deze functies 
kun je schriftelijk reageren naar het secretariaat van 
’t Heem, Postbus 62, 5070 AB Udenhout, e-mail: 
secretariaat@t-heem.nl. 

Werken in de zorg,
dichtbij huis
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Zondag 4 februari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Peter Clijsen (1e jrgt.); Mina van Esch; 
overl. fam. Noud van Esch; Lamberdina van Esch-
Klomp.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan Verstijnen en overl. familieleden; 
Voor de overleden leden van de KBO; René Stribos.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
14.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopdankviering 
voor de dopelingen van 2017 en hun gezinnen van 
de St. Willibrordus, St. Caecilia en St. Josephkerk.

Maandag 5 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 6 februari:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 8 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 9 februari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

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 4 februari: ds. Winanda de Vroe, 10.15 
uur
We vieren vandaag ‘steentjesdienst’. Deze dienst 
is terug van weg geweest. Eerder hadden we in 
onze kerk al de traditie dat dopelingen een steen-
tje krijgen met hun naam erop. Tijdens een specia-
le dienst ontvingen de doopouders en dopelingen 
hun steentjes. Deze traditie blazen we nieuw leven 
in. In de afgelopen twee jaar zijn acht kinderen in 
onze gemeente gedoopt. Hun steentjes liggen nu 
nog in de stilteruimte, maar vandaag worden ze 
tijdens een bijzondere dienst voor jong en oud 
overhandigd.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: Werelddiaco-
naat en voor de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
31 januari 18.30 uur: Start Alpha cursus in de pas-
torie van de H. Joanneskerk
2 februari 18.30 uur: Club 412: Sirkelslag (let op: 
vrijdag i.p.v. zaterdag)

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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TV, internet of WIFI problemen? 
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics udenhout 

013-5111525

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 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. Ook voor 
cv-onderhoud. Wij rekenen geen voorrijkosten 
in berkel-Enschot !

niEuW bij de Tweewieler udenhout, OuTlET-
ShOp. Race/mtb en gewone fietsen met giganti-
sche kortingen.

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 dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877. 

Opruiming bij JuWEliER WEiJTMAnS. 
Tot 70% korting!

Citröen Picasso 1.8. 117.000km. Zeer nette en 
goede auto. Particulier, 1e eig. APK dec 2018. Tel: 
013-5331260

Je mooie dia’s nog eens terugzien op je TV? 
Dat kan ! Bel Peter Timmermans, 013-4557359, 
Mgr. Bekkersstraat 2, Berkel-Enschot. Ook video 
en 8 mm films. 

Te huur: paardenstal, 4 boxen met anderhalf 
hectaar weiland. Ook geschikt voor schapen of 
hooien! Telefoonnummer: 5332210

AfVAllEn? Volg een 10-daags Sportvasten 
programma bij Joop Ooms Sport. Gemiddeld ge-
wichtsverlies: vrouwen 2-4kg, mannen 4-6kg. 
Check Joopoomssport.com/sportvasten.

huur woning gezocht. Minimaal 3 slaapkamers. 
Van 1 mei 2018 tot uiterlijk 1 april 2019. 
Tel: 06-36175504

Gezocht: oude brommer (loop/sloop) om aan 
te sleutelen voor mijn zonen. Tel: 0618835518

Heeft U een KluS en komt U er zelf niet uit? 
bel Kuit! 06-52350978

GRATIS Vaas voor een prachtig veldboeket 
bij bloemenabonnement!!!!
Meer informatie bij bloemenatelier EXTRA VITA.
St. Willibrordstraat 5 Achterom
06-22114370

loket bE verhuist
naar Torentjeshoef!

Vanaf donderdag 1 februari a.s. is Loket BE gevestigd in Torentjeshoef. De kamer naast de hoofd-
ingang.
Loket BE waar iedereen uit het dorp terecht kan voor vragen over welzijn, zorg, wonen, maat-
schappelijke diensten en allerlei administratieve zaken.
Op maandagmiddag van 14-16 uur en op donderdagmorgen van 10-12 uur helpen de vrijwilligers 
u graag.
Zij zorgen ervoor dat u doorverwezen wordt naar de juiste organisatie, dienst of contactpersoon.
U wordt hartelijk ontvangen door Bianca, Marjo, Nettie en Connie.
 

De Dorpsraad Berkel-Enschot



Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

2 dagen lachspieren kweken...
Aanstaande vrijdag en zaterdag staan weer 2 tonpraotavonden voor de deur. Maar liefst 7 lokale en regio-
nale tonpraoters staan klaar om beide avonden de ton te betreden en de zaal te veroveren.
We zijn verheugd om een aantal gevestigde namen aan te kunnen kondigen zoals Dirk Kouwenberg, Peter 
van de Maas en Jasper van Gerwen. ‘Natuurlijk’ zullen ook Vincent van Rijsewijk en andere lokale helden 
niet ontbreken in de ton!  Beide avonden zullen worden opgeluiserd met live muziek van De Dukers en 
Nonsjelaant. 

Nog maar één week en dan is het al zover... Carnaval 2018! 
In deze advertorial deel twee van de 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
Halfvastenbal 24 maart

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

tonpraoten op vrijdag 2 febr. beschikbaar zijn?
• Afgelopen zaterdag is ‘De Knollevreter’ huis aan 

huis rondgebracht. Gemist? Mail naar krant@
knollevretersgat.nl

•  We trots zijn op deze 42e uitgave van De 
Knollevreter?

•  Heeft u een suggestie voor het motto voor het 
aankomende carnavalsseizoen? Mail dan naar 
secretariaat@knollevretersgat.nl

Motto 2018: Zieget te maoke!

Hoogtepunten carnaval 
2018 (deel 2/2):
Zaterdag 12 febr
10.30u  Koffieconcert + cereminie Boerenbruiloft 
                 (Van Opstal)
12.30u  Knollesoep (Boerderij Denissen)
14.00u  SOK Kindercarnaval (‘t Ruiven)
17.30u  Prinsenborrel (Mie Pieters)
20.30u  Receptie + Ontbindingsfeest Boerenbruiloft 
                 (De Bron)

Zondag 13 febr
14.00u  SOK 55+ carnaval (CC de Schalm - Koningsoord)
11.00u Ontmantelingsfeest Prins en Raad van Elf
                 (Boerderij Denissen)

Nog                         
1 week tot 
carnaval!



www.rabobank.nl/pinpin

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app
Op latere leeftijd zullen kinderen zelf digitaal hun bankzaken moeten regelen, maar op 

jonge leeftijd komen ze ook al veel in aanraking met geld. Ze krijgen zakgeld, een beloning 

voor een mooi rapport of doen een heitje voor een karweitje. Kinderen die op jonge leeftijd 

met geld om leren gaan, plukken daar in de toekomst de vruchten van. Met Rabo PinPin 

leren kinderen spelenderwijs en in een veilige omgeving met geld omgaan.

Download Rabo PinPin dan nu in de app stores. 

Spelenderwijs 
leren over 

geld
samen met 
Rabo PinPin


