
Jaargang 53, week 7, 14 februari 2018

DEZE WEEK:
Carnavalsoptocht van creativiteit en feestelijkheid 

Herrie in het Dûrp: Enschot Trilt en Berkel Beeft!

CV Juin organiseerde InBetween Outdoor op Korte Heuvel

Bedrijf in Beeld: Heleen! Personal organizer

Diamanten echtpaar Elly en Jan Bakermans 
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BEDrIJVEn COnTaCTEn

WEEKBlaD DE SCHaKEl
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8
5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
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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, 
Iris de Groot
Coverfoto: Rob Schalken

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

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

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.

OOK aDVErTErEn 
In DE SCHaKEl

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

Ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder BEDrIJVEn COnTaCTEn?

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

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

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

Bogaerts & Groenen advocaten | 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

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

Primula’s 
Geven uw tuin volop 
voorjaarskleuren. Ze 
kunnen ook in huis, 

verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 

1.10 p.st.

Coppelmans altijd 
scherp geprijsd!

Primula’s
G
voorjaarskleuren. Ze 
kunnen ook in huis, 

diverse kleuren. 
1.10 p.st.

Aanbieding geldig van 14 t/m
 20 februari 2018 en zolang de voorraad strekt. 0.79

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Kom kennis maken met ons 
nieuwe interieur! 

Daarom van 21 februari t/m 31 maart op  
woensdag, donderdag en zondag  

4 gangen verrassingsmenu 
32,50 

Alleen op reservering,  
Niet geldig in combinatie met cadeaucard of cheque 

Restaurant de Voorkamer 
Slimstraat 12, Udenhout  

013-5111205

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 
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De geliefde carnavalsoptocht van Berkel-
Enschot haalde deze carnaval rijkelijk de cre-
ativiteit en feestelijkheid in de Knollevreters 
naar boven. Vele prachtig versierde wagens 
passeerden zaterdag de straten van Knollevre-
tersgat. Het thema: Zieget te maoke.  

Voorheen stonden toeschouwers Sander en Marije 
ieder jaar tijdens de carnavalsperiode op de ski’s. 
Daar heeft het paar dit jaar verandering in gebracht. 
Met beiden een outfit bestaande uit glitters en felle 
kleuren gaan de twee op in het feestgedruis aan de 
St. Willibordstraat. ‘We dachten: waarom eigenlijk 
niet?’ verklaart Marije. ‘We horen van onze vrien-
den achteraf altijd zulke leuke verhalen.’ Sander 
vult aan: ‘Als we het nu al leuk hebben, moet het de 
rest van de week zeker goed komen.’ 
Ook het organisatieteam kan alleen maar posi-
tief zijn over de jaarlijkse feestparade. ‘We zijn 
er de afgelopen jaren enorm op vooruit gegaan’, 
vertelt organisator Irma Sterrenburg. In het begin 
bestond de optocht van Berkel-Enschot groten-
deels uit loopgroepjes, legt ze uit. Later werden 
die vervangen door vrachtwagens ‘die een hoop 
herrie produceren’. Gelukkig is de optocht een 
jaar of twee geleden een andere weg ingeslagen: 
‘Tegenwoordig zijn het voornamelijk de praalwa-
gens, waar aandacht en creativiteit in is gestoken, 
die het gezicht van de optocht zijn. Kijk daar eens, 
bijvoorbeeld’, zegt Irma, wijzend naar een passe-
rende “koekjeskar”. ‘Dat is toch hartstikke leuk? 
Ook voor het publiek, trouwens.’ 

CarnaValSOPTOCHT Van 
CrEaTIVITEIT En FEESTElIJKHEID 

Genderblender tot Druiventroswagen 
Wat moeten de Knollevreters hun best hebben 
gedaan voor al het sensationeels dat zaterdag-
middag door de straten van het dorp reed. Van 
een zogenoemde satirische “genderblender” tot 
de wagen van de Druiventros, waar een foto van 
de familie Mutsaers en Zoontjes uiteraard niet op 
mocht ontbreken; geen enkele deelnemer heeft 
stilgezeten. Verwarmd door een lekker zonnetje 
verplaatste de stoet zich van de St. Willibordstraat 
naar onder andere de Generaal Eisenhowerweg 
en Durendaelweg. Met als eindstation de Druiven-
tros, waar het moment van de waarheid op hen 
stond te wachten. Want van de zo’n dertig deel-
nemers kon natuurlijk niet iedereen de beste zijn. 

De categorie “praalwagens” werd gewonnen door 
Van wie bende gij er eentje, gevolgd door De Fist-
bisten. Voor de kleine loopgroepen waren dat 
Tiny en Marie-Louise, met Willem en Willemien 
op twee. Gexat en CV zonder Joris voor de grote 
loopgroepen. De beste muziekgroep van dit jaar 
werd Van Heukelom. 
In de jeugdcategorie ontving KPJ de eerste prijs, 
daarop volgde CV Net Nie. Bij de kinderen eindig-
de Buurtjes Brenders op de eerste plek en genoot 
Gemaokt meej Friends van plaats nummer twee. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans

Het fotoalbum en de video: www.schakel-nu.nl
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aCTIVITEITEnKalEnDEr

MaarT

 t/m 21-2 ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
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
24-2 Muziekhuis 14.00 uur Ontspanning en spelletjesmiddag de Zonnebloem 
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 gilde 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
18-3 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie paarden
18-3 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-3 ons Koningsoord 14.30 uur Concert kwartet Mr. Syms 
20-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
21-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
22-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
22-3 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur Finale KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
23-3 CC de Schalm 20.00 uur De Aanbouw Miriam en Carla Wijnen
24-3 Manege de Kraan 10.00 uur KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup

FEBrUarI
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In de dagen voor carnaval reden de leveran-
ciers af en aan om het parkeerterrein van hotel 
De Druiventros voor de derde keer om te to-
veren tot een ultiem festivalterrein. Op vrijdag 
barstte het feest los met Enschot Trilt: een al-
coholvrij hardstylefeest voor jongeren van 12 
tot 17 jaar. Traditioneel vond op carnavalsza-
terdag Berkel Beeft plaats voor 18 jaar en ou-
der.

De eerste carnavalsvierders stroomden vrijdag-
middag het terrein van De Druiventros op. De 
zonsondergang zorgde voor mooie beelden en 
rond dat tijdstip wisten ook steeds meer jongeren 
het terrein te vinden. Vorig jaar werd het evene-
ment indoor gehouden, maar dit jaar werd beslo-
ten om het feest toch weer buiten plaats te laten 
vinden zoals tijdens de eerste editie. 

Carnavalswagens 
Om een carnavalesk tintje aan het evenement te 
geven, stonden verschillende carnavalsgroepen 
met hun wagen op het terrein. Zo stond er een 
wagen van cv Bom, Cv net nie, Cv draait door, 

Ge kekt mar, KPJ Udenhout en De Durdouwers. 
Samen met de DJ’s maakten zij er een knalfeest 
van. Tijdens de avond draaiden Team Nochalant, 
DJ Zany, Diaz en Bruna, DJ Dislekt en Soulravers. 

Rond tien uur kwam er een einde aan het feest en 
begon de organisatie aan de voorbereidingen voor 
Berkel Beeft. De volgende dag arriveerden de wa-
gens van de Berkel-Enschotse vereniging Cv Juin, 
maar ook die van Cv d’n Duikboot, Cv Ge kunt me 
wa, Cv goed gek en Cv de swatsers. 

Grote podium 
Berkel Beeft was dit jaar opnieuw een succes. Op 
het grote podium traden Frequencers, Zazafront, 
Outsiders, NSCLT, De Paster & Mc Virgin, Genius, 
Mc DV8 en MC Jappie op. Het bier vloeide rijkelijk 
en ook een vette hap fietste er wel in bij de gasten. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto’s: Redactie (Bron: Jack Brekelmans)

HErrIE In HET DûrP 
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Datum GEVOnDEn Vindplaats Telefoon 
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 de   013-5111558  
  Laat Keukenstudio

Datum OMSCHrIJVInG Verliesplaats Telefoon
7-2 zilveren slavenarmband (scharnierend) Kraan-Molenstraat 06-10578292
1-2 zwarte portemonnee met  pasjes Berkel-Enschot 06-51553235
30-1 Sleutels auto Citroen C5 en Huissleutels Berkel-Enschot Tilburg 06-24138850
27-1 Damesfiets met sleutel (aan sleutelhanger in Omgeving Durendaelweg 06-22972723  
 vorm van blauw oor)

SCHaKElTJESGEVOnDEn

SCHaKElTJESVErlOrEn

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

SCHaKElTJESBEaPP

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

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



11|

Een groep van vijftien jongeren uit Berkel-En-
schot hebben een zware, maar leuke, carna-
valsweek achter de rug. Tijdens het vijfjarige 
jubileum van de vereniging organiseerden zij 
op carnavalsdinsdag een eigen evenement 
waar hun zelfgebouwde wagen midden op 
de Korte Heuvel stond. Het evenement vond 
plaats in samenwerking met de Clochard en 
Café Philip.

‘Het begon allemaal op een avondje na de voet-
bal. We hebben vijf jaar geleden doorgepakt en dit 
is ervan gekomen’, zegt Casper Luijbregts, die lid 
is van de vereniging. CV Juin is de enige carna-
valsvereniging die voor het grootste deel bestaat 
uit jongeren uit het dorp. ‘Dat is allemaal begon-
nen met een paar jongens vanuit de voetbalclub.’ 
De mannen zijn allemaal tussen de twintig en der-
tig jaar oud. 

InBetween Outdoor 
Voorgaande jaren reden ze al mee in verschillende 
optochten en stond de wagen op evenementen. 
Dit jaar is het evenement InBetween Outdoor uit-

gebreid. ‘Vorig jaar zijn we in de Clochard begon-
nen, maar het leek ons leuk om een buiteneve-
nement te organiseren.’ DJ’s die tijdens deze dag 
draaiden zijn Genius, Dr. Roetker (Dr. Rude), Ran-
som en Bass Chaserz. 

Tijdens het evenement stond de wagen midden op 
de Korte Heuvel tussen de twee kroegen in. ‘De 
DJ’s draaien in de wagen en dat maakte het een 
mooi feest.’ Ieder jaar heeft de groep een nieuw 
thema. Dit jaar was dat thema ‘dia de los muer-
tos’, oftewel: day of the dead, dag van de doden. 

Optochten
Naast InBetween Outdoor was de carnavals-
wagen ook te zien op Berkel Beeft en reden de 
mannen mee in de optocht van Moergestel en 
Oisterwijk. ‘En op vrijdagavond hadden we een 
sponsoravond voor bekenden. We rijden ieder jaar 
een kort rondje door het dorp.’ Op de overige da-
gen reden er zo’n 105 mensen mee op de wagen. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans

CV JUIn OrGanISEErT 
InBETWEEn OUTDOOr 
OP KOrTE HEUVEl
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Multimate Berkel-Enschot 

St Willibrordstraat 15 Berkel-Enschot 

013-5331612 info@driesdhz.nl  
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‘In deze drukke maatschappij komen vrouwen 
vaak niet aan alles toe’, aldus personal orga-
nizer Heleen Mulder die zich sinds anderhalf 
jaar richt op voornamelijk vrouwen. Zij coacht 
haar klanten door structuur aan te brengen en 
praktische tips te geven. ‘Maar ik ben vooral 
de stok achter de deur om het daadwerkelijk 
te gaan doen.’ 

Het is niet zo dat Heleen taken voor haar klanten 
overneemt, maar zij gaat samen met hen aan de 
slag. ‘Dat doen we vanuit de intake. Ik kijk waar ie-
mand tegenaan loopt en waar de grootste noodzaak 
ligt, beginnen we met organiseren, structureren en 
opruimen. Ik geef ook tips hoe je het gestructureerd 
houdt en waar spullen zoals kleding naartoe kunnen 
om er iemand anders blij mee te maken.’

Structuur
Dit alles doet Heleen vanuit haar achtergrond in de 
zorg. Zij heeft binnen de psychiatrie gewerkt waar 
structuur een belangrijke rol speelt. Nu zij voor 
zichzelf werkt, ziet zij veel mensen met stress of 
zelfs een burn-out. ‘Sommige mensen bied ik ook 
langdurige begeleiding om die rust te creëren.’ 

Met haar kennis en ervaring binnen de zorg gaat zij 
soms ook dieper in op de oorzaak. ‘Het gaat om 

PErSOnal OrGanIZEr:

‘SaMEn OrGanISErEn,
STrUCTUrErEn En OPrUIMEn’

een bepaalde mindset zodat mensen de structuur 
ook vast kunnen houden. Wanneer je bezig bent, 
kun je makkelijker praten.’ Maar als mensen dat 
niet willen, vindt Heleen dat ook prima. Een andere 
doelgroep waar zij zich op richt is ouderen. ‘Vroe-
ger werd alles bewaard en ouderen weten vaak niet 
waar ze moeten beginnen met opruimen.’

Focussen
Heleen vindt het in haar werk vooral belangrijk 
dat er een klik is. ‘En iemand moet het ook echt 
zelf willen.’ Haar voldoening haalt ze vooral uit het 
praktisch bezig zijn ‘en dat mensen er echt baat bij 
hebben en zich weer kunnen focussen op belang-
rijke dingen.’ Daarnaast richt zij zich ook het stylen 
van interieur. ‘Maar dat hangt volledig af van wat 
iemand wil. Met stylen kun je ook weer een stukje 
rust en gezelligheid creëren.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

Heleen! Personal Organizer
Jachtlaan 38
5056 JM Berkel-Enschot
06-14423058
info@heleenmulder.nl
www.heleenmulder.nl

SCHaKElTJESBEDrIJF In BEElD
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www.huis-hypotheek.nl 

                              

Veranderingen in het pensioenstelsel maken dat 
een aanvullend pensioen geen overbodige luxe 
meer is. Gebruik de overwaarde van uw woning als 
garantie op een oude dag zonder zorgen, dat regelt 
u met de verzilverhypotheek. Een veilige en 
betrouwbare manier om maandelijks uw pensioen 
aan te vullen en levenslang te wonen zonder 
woonlasten. Bent u of, een familielid, ouder dan 60 
en heeft u interesse in meer informatie omtrent 
deze financieringsvorm? Zo ja, nodigen wij u graag 
uit voor een gesprek aan huis of bij ons op kantoor. 

Westpoint 190 

5038KR 

013 591 0020 

westpoint@huis-hypotheek.nl 
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DIaManTEn ECHTPaar
EllY En Jan BaKErManS 

In februari 1958 trouwden ze en dat is nu zes-
tig jaar geleden. Behalve de liefde voor elkaar 
is er de liefde voor een gedeelde hobby: kunst 
maken. Dat is ook hoe ze bekend staan in het 
dorp: de beeldentuin aan de Heiakkerstraat 
waar de Kersttocht langs komt. Het geheim 
voor een langdurige relatie is volgens de twee: 
“Ieder z’n eigen gang laten gaan en niet op el-
kaars lip zitten”.

De Harley Davidson is een leidraad in hun leven. 
De motor en de dansprestaties van Jan, maakten 
dat Elly hem in het vizier kreeg in de danstent op 
de Hapertse kermis. De eerste motorvakantie en 
een jaar later de treinreis naar Oostenrijk was on-
gebruikelijk voor een ongehuwd stel, maar na wat 
uitleg en de garantie dat er twee aparte kamers 
geboekt waren, was het proefdraaien voor vele 
vakanties die ze als echtpaar zouden maken: 25 
jaar met de tent en 40 jaar met de caravan door 
heel Europa. Elly legt uit dat het helemaal niet van-
zelfsprekend was in die tijd om zoveel te reizen. 
”Een boerenvrouw vroeg wat me bezielde om zo 
vaak van huis weg te gaan. Voor mij was het ech-
ter klip en klaar, want alles waar ik van hield, had 
ik immers bij me. Mijn man en mijn kinderen. Dus 
laat het huis maar afbranden, dan zitten we er ten-
minste niet in”. 

Elly de Leest is geboren in Bladel. Jan is van het-
zelfde geboortejaar 1931 en komt oorspronkelijk 
uit Eindhoven. Na even bij Jan thuis gewoond te 
hebben, viel hun oog op een vrijstaande woning in 
Berkel-Enschot. Dat ging niet zomaar. Eerst moest 
de gemeente Tilburg, waar ze allebei werkten, een 
ontheffing verlenen om een huis te kopen buiten 
de stad. In 1962 werd de nieuwbouw opgeleverd 
en hier wonen ze nu nog. Ook hebben ze 32 jaar 
lang een tweede woning in de Franse Ardennen 
gehad. Bij de markante Vlaamse schuur aan de 
Enschotsebaan is hun moes- en bloementuin. De 
kippen zorgen voor een dagelijks vers eitje. 

Het echtpaar heeft twee kinderen, Michel en Ge-
rard, en 3 kleinkinderen. Eigenlijk hebben ze veel 
meer kinderen onder hun hoede genomen. Jan als 
praktijkleraar op de L.T.S. in Tilburg Elly als ba-
sisschooljuf in Hapert, Son en op de M.U.L.O. in 
Tilburg en als invallerares op de 3 basisscholen in 
ons dorp. 

Lees het hele artikel op www.schakel-nu.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans
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KVG BErKEl-
EnSCHOT
Woensdagavond 21 fe-

bruari bent u van harte welkom bij het KVG in Ab-
dij Ons Koningsoord, Trapistinnentuin in Berkel-
Enschot.
Deze avond wordt een inleiding verzorgd door 
prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan Tilburg 
University, over de viering van een eeuw kiesrecht 
van vrouwen naar aanleiding van zijn e-book “De 
stille revolutie van 1917 - Dwarsverbindingen in 
democratich burgerschap en onderwijs”. Weinig 
bekend is de stille revolutie die in 1917 in Neder-
land plaatsvond: met een overgrote meerderheid 
aanvaardden beide kamers van de Staten-Ge-
neraal een fundamentele grondwets-herziening. 
Die omvatte het algemeen kiesrecht zonder be-
perkingen naar economische positie of opleiding, 
het niet langer uitsluiten van vrouwen van het 
kiesrecht en de gelijkstelling van het bijzonder 
onderwijs (dat een religieuze, maatchappelijke of 
onderwijskundige visie vertegenwoordigt) en het 
openbaar onderwijs.
Het jaar 1917 markeert een politiek huzarenstuk 
waarmee een nieuw constitutioneel tijdvak begon. 
Wanneer we de verstrekkende politieke betekenis 
hiervan doorgronden, komen de meest brisante 
vragen van onze tijd in een helderder licht te staan. 

Ook nu gaat het om toekenning van burgerech-
ten en uitsluiting daarvan, om tekorten in zeggen-
schap over ontwikkelingen die mensen wl raken 
en om de vraag of het onderwijs jonge mensen 
vormt tot leden van een groep of tot staatsbur-
gers.
Entree voor leden € 5,- , voor niet leden € 7,50.

VErZaMElaarS-
VErEnIGInG 
“DE TOrEnHOEK”
Op zondag 18 februari wordt er weer 

een ruilbeurs gehouden door Verzamelaarsvereni-
ging “De Torenhoek” uit Berkel-Enschot.

De beurs is in Koningsoord, cultureel centrum 
“De Schalm” in de kerkzaal, Trappistinnentuin 77, 
5057 DJ Berkel-Enschot. 

Van 10.00 tot 13.00 uur kan men er terecht voor 
het ruilen van o.a. postzegels, poststukken, recla-
mebalpennen,

suikerzakjes en boeken over ons Koningshuis. 
Voor inlichtingen kunt u bellen 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

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
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DE MEIErIJErS
In het weekend van 3 en 4 febru-
ari vonden de jaarlijkse Rayon-
kampioenschappen Individueel 
handboogschieten plaats. Deze 

kampioenschappen bestaan uit twee voorronden 
van ieder 30 pijlen waarna de besten doorgaan 
naar de finaleronden. Uit Rayon 2, waaronder De 
Meierijers valt, deden in totaal 211 schutters mee 
in 16 verschillende klassen. 
Van onze vereniging vielen drie schutters in de prij-
zen. Kimbly Pullens werd kampioen in haar klasse. 
Elina Claessens was blij met haar 2e plaats. In de 
klasse barebow stond Wim den Haan ruim voor op 
John van Grinsven maar in de finaleronde moest 
hij de derde plaats toch afstaan aan John. In het 
weekend van 17 en 18 februari vinden de Rayon-
kampioenschappen teams plaats.
De uitslagen:
Recurve klasse 2: Lowie Claessens 6e pl.
Recurve klasse 5: Kimbly Pullens 1e pl., Jan 
Scheepens 10e pl., Chris Tennebroek 17e pl.
Recurve junioren klasse 1: Robin van Tilborg 8e pl.
Recurve junioren klasse 2: Elina Claessens 2e pl.
Recurve cadetten klasse 1: Stephan Landzaat 6e pl.
Barebow klasse 1: John van Grinsven 3e pl., Wim 
den Haan 4e pl.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden).

WE CarnaVallEn nOG 
EVEn DOOr ………..
Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de 

Berkel-Enschotse Tenniskampioenschappen! Ie-
dereen die lid is bij TVBE of TC de Rauwbraken 
mag hieraan meedoen. Ook iedereen die in Ber-
kel-Enschot woont EN lid is van de KNLTB mag 
meedoen!

Deze kampioenschapen zijn mede mogelijk ge-
maakt door de hoofdsponsor Huis & Hypotheek.

Het toernooi vindt dit jaar eerder in het seizoen 
plaats en wel van zaterdag 10 maart t/m zondag 
18 maart. Een mooie gelegenheid om in vorm te 
komen voor de voorjaarscompetitie!

Net als vorig jaar wordt er weer op beide parken 
gespeeld.
En aangezien dit toernooi zijn eerste lustrum viert, 
hebben we besloten om dit jaar weer een feest-
avond te organiseren en wel op vrijdag 16 maart. 

Er kan ingeschreven worden op toernooi.nl:
 (inschrijving sluit 28 februari)
 (inschrijving sluit 3 maart)

Met sportieve groet,
Toernooicommissie Berkel-Enschotse Kampioen-
schappen TCDR en TVBE

WHITE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend:
Dinsdag 06 februari

Elshout DS3 - White Demons DS3 18-13
Programma a.s. weekend:
Woensdag 21 februari
20:00 uur H.V.M. DMW1 - White Demons DMW1
Zaterdag 24 februari 
09:30 uur White Demons F1 - Roef F1#
10:25 uur White Demons E1 - RED-RAG/Tachos E2
11:30 uur Wh. Dem. D1# - Bouwcenter HVW D3
18:00 uur Internos E3# - White Demons E3
19:20 uur White Demons DS3 - Mixed-Up DS2
20:40 uur White Demons DS1 - Mixed-Up DS1
Zondag 25 februari
09:45 uur Witte Ster D1 - White Demons D2
10:00 uur White Demons HS2 - Taxandria HS2
11:15 uur White Demons HS1 - G.H.V. HS2
12:10 uur O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D3
12:30 uur Wh.Dem. HS3 - Mixed-Up/HVM/HMC HS2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com
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VErGaDErEn DE KraaIEn, Dan GaaT HET WaaIEn. 
GEBEUrT DaT MET VEEl GESCHrEEUW, 

Dan VOlGEn KOU En SnEEUW.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Hart4all start petitie:

STa OP VOOr OnZE 
BUrGErHUlPVErlEnErS!
Tijdens de jubileumavond van Hart4All in het pro-
vinciehuis in Den Bosch lanceerde deze stichting 
een actie om landelijke dekking te realiseren voor 
nazorg aan burgerhulpverleners.
 
“Het is eigenlijk heel bijzonder dat er na 5 jaar nog 
geen landelijke dekking is”, stelt Bettina Heefer, 
voorzitter van Hart4All. “Per jaar vinden er buiten 
het ziekenhuis ruim 15.000 reanimaties plaats. 
Zo’n 10.000 burgerhulpverleners bieden dan bin-
nen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. 
Hiermee vergroten zij de overlevingskansen van 
slachtoffers én redden zij levens. Een reanimatie 
heeft ook enorme impact op een burgerhulpver-
lener. Een aantal van hen krijgt te maken met een 
traumatische stressstoornis of andere klachten en 
valt langdurig uit. Dat kost de samenleving jaar-
lijks minimaal 3.000.000 euro. Bovendien laten zij 
het wel uit hun hoofd om nog eens iemand hulp 
te bieden. Dat gaat uiteraard levens kosten. Dat 
moet én kan anders!”
 
Unieke vorm van nazorg
De voorzitter legt uit hoe. “Stel je voor: je geeft al-
les totdat de medewerkers van de ambulance het 
van je overnemen. Vervolgens vertrekt de ambu-
lance met het slachtoffer en blijf je achter zonder 
te weten hoe het met het slachtoffer gaat. Zo la-
ten we vele burger- hulpverleners aan hun lot over. 
Hart4ALL biedt sinds 2013 de mogelijkheid om in 
contact te komen met betrokkenen. Dat doen we 
door het uitreiken van clickbandjes aan slachtof-
fer en hulpverleners meteen na een reanimatie. De 
mensen van de ambulance reiken deze bandjes 
uit, die zijn voorzien van een unieke code. De mat-
ches maken verschil voor burgerhulpverleners, 
slachtoffers én hun families. Een unieke vorm van 
nazorg. Op dit moment zijn er 6 ambulance regio’s 
aangesloten bij Hart4ALL. Dat betekent dat er nog 
19 moeten aansluiten. Hart4All wil landelijke dek-
king realiseren van nazorg aan burgerhulpverle-
ners. Daar is slechts 150.000 euro per jaar voor 
nodig. Dat is de reden waarom we een landelijke 
actie starten. Mensen kunnen meedoen door het 
tekenen van onze petitie. Deze bieden we op 1 
maart aan, aan de verantwoordelijke politici in 
Den Haag. Wij vragen hen dit bedrag beschikbaar 

te stellen én de ambulance regio’s te overtuigen 
van de noodzaak van het bieden van deze nazorg 
aan burgerhulpverleners. We willen laten zien dat 
heel Nederland achter onze burgerhulpverleners 
staat.”
 
Meer informatie over de petitie: https://hart4all.
petities.nl

OP VISITE BIJ...
Woensdag 21 februari opent Young Adult auteur 
Oli Veyn haar deuren voor visite in haar huiskamer.

Altijd al willen weten hoe schrijver Oli Veyn woont? 
Dan is dit je kans voor een ex-clusief bezoek. Kom 
op visite bij de schrijver van de Fantasy YA “De 
Orde van de Poortwachters”. De schrijver geeft 
een inspirerende lezing in haar woonkamer en er 
is gelegenheid om al je vragen op haar af te vuren. 
Kosten: € 24,95 Inclusief boek, signeren, koffie/
thee en iets lekkers. 

Reserveer nu een plaatsje in de woonkamer van 
jouw favoriete auteur. VOL=VOL. Maximaal 10 
deelnemers
Locatie: Berkel-Enschot (Noord-Brabant)
Datum: Woensdagochtend 21 februari: 10.00 – 
11.30 uur

Meer informatie
www.godijnpublishing.nl of
info@godijnpublishing.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
Kerk: wie ben je?
Afgelopen 8 februari zijn de torengroepen van de 
heilige Paus Johannes XXIII parochie bijeengeko-
men om zich te bezinnen over de toekomst van 
de parochie. Het centrale onderwerp van gesprek 
was: Is het nodig om de parochie te revitaliseren of 
niet? De dalende trend die al vele decennia aan de 
gang is, laat zien dat we van koers moeten veran-
deren. De kerk bevindt zich in een crisis. Wat gaan 
we doen?  Blijven we op de ‘oude’ voet doorgaan 
of zoeken we naar vitalisering? Vroeger was de 
kerk als vanzelfsprekend de plaats waar mensen 
naartoe gingen. Vroeger had de kerk een plaats in 
de samenleving. Dit is de laatste decennia totaal 
veranderd. De kerk is steeds minder relevant, haar 
plaats verdwijnt uit de samenleving. We zien het 
letterlijk gebeuren: kerken worden gesloopt of krij-
gen een andere bestemming. In een crisis komt de 
vraag naar waar het om gaat naar boven. Wat is 
de identiteit van de Kerk. Paus Franciscus spreekt 
hier veelvuldig over en laat het zien in de reizen die 
hij heeft gemaakt. Het zijn vooral de armen waar 
hij naartoe gaat. Meer spiritueel gezegd, hij gaat 
naar de periferie, daar waar de kerk zich op dit 
moment bevindt. De vraag naar de zin van het le-
ven blijft. Ook al gaan mensen niet meer naar de 
kerk. De kerk is een plaats waar mensen God kun-
nen ontmoeten. Het is een plaats waar mensen de 
zin van het leven kunnen ontdekken. We mogen 
ernaar verlangen God te ontmoeten en dat kan 
zomaar gebeuren. Het enige wat nodig is, is ons 
open te stellen voor Hem. Het christelijke geloof 
heeft iets paradoxaals. Mensen verlangen naar 

God, terwijl de christenen geloven, dat God onder 
ons gekomen is. Wij zoeken God en God zoekt 
ons! Hij wil ons ontmoeten, waar we ook staan in 
het leven. Aan het eind van de bijeenkomst van de 
torengroepen is een denktank opgestaan, die wil 
nadenken over de visie van onze geloofsgemeen-
schap. Zij zullen maandelijks bijeen komen om 
te zien hoe we stapje voor stapje verder kunnen 
gaan. Wat gaan we als parochie doen? De Kerk 
heeft ruim 2000 jaar geschiedenis achter zich lig-
gen. Van die geschiedenis kunnen we leren. We 
kunnen leren van andere christelijke geloofsge-
meenschappen, die juist groei laten zien. Na 3 
maanden komen de torengroepen weer bijeen om 
van de denktank te horen welke vervolgstappen er 
gemaakt kunnen worden.  

Pastoor Juan van Eijk

KrUISWEG BIDDEn
Evenals voorgaande jaren zal in de Veertigdagen-
tijd de kruisweg gebeden worden. Dat zal gebeu-
ren op de volgende vijf vrijdagen: 23 februari en 2, 
9, 16 en 23 maart. Plaats en tijd: Willibrorduskerk 
in Berkel-Enschot, telkens om 15.00 uur. We lo-
pen dan langs de 14 kruiswegstaties in de kerk, 
overwegen het lijden van Christus en verbinden 
dat met het leed in de wereld. Het is een eenvou-
dig, ingetogen moment van bezinning, geleid door 
pastoor Van Eijk en emeritus pastoraal werker 
Theo Schepens. Wie was Jezus, waarom al dat 
lijden, wat vraagt God van mij, wat is de zin van lij-
den en dood, hoe Jezus volgen, welke hoop is ons 
gegeven? Met deze vragen in ons achterhoofd be-
reiden we ons zo voor op Pasen. U bent van harte 
uitgenodigd de kruisweg mee te bidden. 

TEr naGEDaCHTEnIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid ge-
nomen van Zus Aarts-van Gorp, 86 jaar, en nemen 
we donderdag 15 februari afscheid van Henk van 
Roosmalen, 79 jaar.

aGEnDa
St. Willibrorduskerk: 
Woensdag 21 februari 18.00 uur: Alpha cursus.
Vrijdag 23 februari 16.00 uur: bijeenkomst com-
municanten.
St. lambertuskerk:
Maandag 19 februari 20.00 uur: parochiebestuur.
Dinsdag 20 februari 20.30 uur: doopvoorberei-
ding.
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VIErInGEn VOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 17 februari: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Voorganger: pastoor Looyaard.

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de 
veertigdagentijd.
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Martinus en Joanna van Laarhoven-van 
Iersel; Jo en Johanna Michels-van der Meijden 
(jrgt.); Toon van Alphen(jrgt.) en overl. familieleden 
van Alphen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Sjo Voermans (jrgt.); Nel van Breugel-

Bouquet; Adriana Brenders; Wal van de Ven en 
Josephus en Cornelia van de Ven-Robben; Thijs 
van Oosterhout; Marietje Pijnappels van Vught; 
Wim Maas en Jan Janssen (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
14.00 uur St. Willibrorduskerk: doopviering van 
Olivier en Samuel Robben.

Maandag 19 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 20 februari:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 22 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 23 februari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg bidden.

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 18 februari: ds. Willemien roobol uit 
nieuwe niedorp, 10.15 uur
Het is de eerste zondag van de 40-dagentijd.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de lan-
delijke kerk: opleiding Missionair kerk zijn.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
18 februari 14.30 uur: Valentijnsconcert Lokaal Zes
18 februari 16.30 uur: Taizé-viering in de Opstan-
dingskerk in Tilburg
21 februari 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen

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



SCHaKElTJES
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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

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

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

Februari maandaanbieding: Bij aanschaf van 
een buitenband vanaf €25 een gratis binnenband 
bij de Tweewieler Udenhout

Gevraagd op korte of lange termijn in Berkel-
Enschot: Vrijstaand woonhuis op ruim perceel. 
contact;  info@jemadijk.nl of  06-47187745.

SUPErSalE!! alleen op zaterdag 17 februari!! 
70% KOrTInG!! op dames en herenschoenen 
POUR TOUS Achthoevenstraat 4 Udenhout

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





www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Loop binnen bij de inloopavonden tijdens de Week van Beleggen van 26

februari tot 2 maart. Of schrijf in voor de presentatie Beginnen met Beleggen.

Meer informatie over tijden en locaties leest u op onze website.

Levert sparen u te weinig op? Mogelijk is beleggen iets voor u.

uit uw
vermogen.

Haal meer
rendement


