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deZe Week:
Power to Peru; sport zondag mee voor een goed doel

het alternatief laat al 25 jaar haar stem horen

kids vieren carnaval in oude kapel

boerenbruiloft en Sok kindercarnaval
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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.
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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
Pontifi x 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 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 

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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Het klinkt zo absurd. Een gloednieuwe laptop 
maar geen stopcontact om de stekker erin te 
doen. Dat was de trigger voor Matthijs van 
Schijndel om hulp te bieden. Hij zamelt komen-
de zondag geld in bij sportschool Joop Ooms. 
In ruil voor een tientje kun je komen sporten of 
aanmoedigen. 

Samen met 13 medestudenten van het ROC gaat 
Matthijs uit Berkel-Enschot de indiaanse stam 
Shipibo stroom geven om de 18 laptops met les-
materiaal, die ze kregen van de Peruaanse over-
heid aan te kunnen zetten. Bij leveranciers uit de 
dichtstbij gelegen junglestad Pucallpa, bestelden 
de loodgieters-, timmermannen- en elektriciens in 
spe de zonnepanelen en bouwmaterialen. Samen 
met de inwoners zullen ze behalve stroom ook 
zorgen dat de waterput nu eindelijk een elektri-
sche pomp krijgt en watertoevoer naar de ene wc-
pot die het dorp rijk is. Met voldoende geld kan 
het gemeenschapshuis een sanitair gebouw met 
meerdere toiletten krijgen. 

Matthijs verwacht na een reis van 12 uur vliegen 
naar Lima, een interne vlucht van twee uur naar 
Pucallpa, een boottocht over de Ucayali van on-
geveer 7 uur en een voettocht van anderhalf uur, 
een junglestam van 650 mensen in kleine huisjes 

100 kinderen 
Wachten oP StrooM

aan te treffen. Er is een voetbalveld, maar hij komt 
daar niet als toerist. Ze gaan twee weken hard 
werken. Op zich is het al uniek dat de studenten 
vanuit de drie disciplines samenwerken. “Meestal 
zet een timmerman zijn wandje en kijkt dan verder 
niet wat de elektricien doet. Nu is het elkaar hel-
pen en meedenken in oplossingen. Ik denk veel 
van de lokale bevolking te kunnen leren. Ze bou-
wen zonder stroom. Daar zijn geen boormachines 
met een accu”, aldus de leerling leidinggevend 
elektrotechnicus die ook vier dagen per week 
werkt bij Hoppenbrouwers. 

Power to Peru
Matthijs vertelt vol enthousiasme over zijn project 
Power to Peru. “Een avontuurlijke reis waar ik veel 
van leer en die anders is dan andere projecten. Het 
is niet zomaar ernaar toe gaan, iets bouwen en dan 
weer weg. We leren ze ook hoe alles te onderhou-
den. We zullen iedereen in het dorp een gigantisch 
plezier doen”, verwacht Matthijs. Hij hoopt op een 
grote opkomst aanstaande zondag. Voor iedereen 
die van spinning, Tai Chi, krachttraining en tombola 
houdt, en geld wil geven aan een goed doel zonder 
dat er iets aan de strijkstok blijft hangen, is 25 fe-
bruari sportschool Joop Ooms de place to be.  

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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activiteitenkalender

Maart

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 B-E (tennis) kampioenschappen
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
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
25-3 Manege de Kraan 10.00 uur Finale Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paar-

den/pony’s
27-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
28-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
28-3 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Les Innocentes
29-3 CC de Schalm 13.00-16.00 uur Finalewedstrijden KBO-de Schalm biljarttoernooi
29-3 Manege de Kraan 18.00 uur Finale Marstall 50 hindernissen competitie paarden
30-3 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s

FebrUari
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Vijfentwintig jaar geleden werd aan Irene Granne-
man naar aanleiding van St Job gevraagd of ze 
ervoor voelde om tijdens het pleinfeest een optre-
den te geven met een delegatie van het gemengd 
koor. Zij had ervaring als troubadour in het Curiosa 
Huys in Sprang-Capelle en dat bracht haar op het 
idee van oude liedjes. Ze leerde zichzelf dirigeren 
en ze begon met het koor, dat Het Alternatief werd 
genoemd. Nu dirigeert ze dat koor nog steeds.

25 jaar enthousiasme 
Irene straalt het enthousiasme uit dat nodig is om 
een koor van 20 leden 25 jaar lang ongeveer ie-
dere maand op te laten treden. “We hebben in die 
periode 275 optredens gegeven met een reper-
toire van 175 liedjes en ruim 20.000 mensen blij 
gemaakt met onze muziek”, vertelt Irene. “Dat lukt 
alleen maar als je een goede groep hebt, die er 
wat van wil maken. Saamhorigheid en een enthou-
siaste uitstraling zijn het geheim van ons lange be-
staan.”

diversiteit 
Het Alternatief zorgt voor een middag- of avond-
vullend programma van zo’n dertig liedjes. In de 
beginfase ging het vooral om traditionele Ne-
derlandse liedjes, maar de laatste tijd zingen ze 

vooral koorstukken, sketches, duetten, musical 
songs, solo’s en luisterliedjes. Die diversiteit vin-
den we ook terug in de leeftijd van de leden van 
het koor: die varieert van 55-83 jaar. Ze kunnen 
overal optreden, want ze zingen prima bij de be-
geleiding van een gitaar. Zij treden op allerlei plek-
ken op. Meestal in de omgeving, maar ook elders 
in Nederland en in België hebben ze van zich laten 
horen. Meestal zingen ze voor oudere mensen in 
verzorgingshuizen, verpleeghuizen, bijeenkom-
sten van de Zonnebloem en vakantiebijeenkom-
sten voor ouderen. “Het is één en al plezier om 
daar onze stem te laten horen”, besluit Irene ons 
gesprek.

Op 4 maart 2018 wordt het jubileum gevierd met 
een concert in Koningsoord, in samenwerking met 
Classic Meets Pop, dat bestaat uit Jeroen Gran-
neman (piano) en Fabienne van Gestel (klarinet). 
Aanvang 14.30 uur. Er zijn nog enkele kaartjes te 
koop (bel daarvoor 06-16358776). De laatste jaren 
wordt het Alternatief gesubsidieerd door stichting 
De Nieuwe Lente, waardoor de kosten voor een 
optreden beperkt gehouden kunnen worden.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

het 25-jariG jUbileUM van 
het koor het alternatieF
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datum Gevonden vindplaats telefoon 
10-2 Sleutel merk Ronis, met zwart labeltje:  Correlisingel 06-30416091  
 ‘Kast catalogus’
27-1 Bruine portemonnee Generaal Eisenhowerweg terecht
26-1 Oorhanger met grijze steentjes Voetpad voor Boerderij Denissen 013-5400221
23-1 Huissleutel aan ring Fietspad Bosscheweg thv John  013-5111558  
  de Laat Keukenstudio 

datum oMSchrijvinG verliesplaats telefoon
7-2 zilveren slavenarmband (scharnierend) Kraan-Molenstraat terecht
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
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Van zaterdag 10 t/m dinsdag 13 februa-
ri 2018 organiseerde Stichting Jeugdwerk 
Berkel-Enschot weer het Jeugdcarnaval, dat 
in het teken stond van diverse leuke thema’s 
met bijhorende activiteiten & specials. Dit keer 
vond het festijn plaats in Cultureel Centrum de 
Schalm in ons Koningsoord.

de Schalm in ons koningsoord
Het Jeugdcarnaval vond dit jaar plaats in Cultureel 
Centrum de Schalm, wat overduidelijk niet enkel 
voor de ‘ouderen’ onder ons bedoeld is, maar ook 
bruist van activiteiten voor de jongeren. Deze vier 
avonden zijn namelijk bedoeld voor kinderen van 
8 tot en met 13 jaar. Het mooie aan deze ruimte 
is volgens een van de vrijwilligers dat de zaal (de 
oude kapel) groot is en de kinderen dus lekker 
kunnen rondrennen. Daarnaast is het geluid door 
de hoogte van de ruimte minder hard en dus beter 
voor de oren van de kids. 

thema’s
Iedere avond is er weer een ander thema bedacht 
om de kinderen samen met ongeveer 15 vrijwil-

ligers te entertainen. Zo’n 150 kinderen per avond 
bezochten de Schalm en hosten er op los. Op za-
terdag was het thema Piraten; op zoek naar de 
schat van de zeven zeeën. Op zondag was het 
thema Superhelden en werd er gekeken wie het 
mooiste kostuum aan had. Op maandag stond de 
Jungle centraal; zwaaien aan lianen en op dinsdag 
was er een gemaskerd bal; degene met het mooi-
ste masker won een prijs. 

Kids vieren carnaval in oude kapel

Vraag het de prinsessen of een van de aanwezige 
leden van het SWAT-team; het hossen, dansen 
en natuurlijk snoepen is het allerleukste met Ût 
Jeugdcarnaval!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Peter Timmermans

Ût jeUGdcarnaval

bekijk alle foto’s van Ût jeugdcarnaval 
op onze website: www.schakel-nu.nl



12 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Specialist bij arbeidsongeschiktheid 

 

Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid komt het voor dat een werknemer niet 
meer in staat is zijn/haar eigen werk (volledig) te verrichten en kan er een 
meningsverschil met de werkgever en/of het UWV ontstaan. Dit meningsverschil 
veroorzaakt dan spanningsklachten wat het herstel niet zal bevorderen.  Een 
oplossing lijkt dan ver weg. 

Wegéon kan u bijstaan bij het komen tot een oplossing. Onze specialisten in 
verzuim- en re-integratiebegeleiding kunnen u samen met onze inhouse- 
outhouse arbeidsjurist/ advocaat  de helpende hand bieden. Zo kunt u rekenen 
op een goede oplossing voor een redelijke prijs. 

Voortaan kunt u iedere dinsdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur voor 
een gratis spreekuur bij Wegéon terecht. U kunt dan in alle rust uw probleem 
met ons bespreken zodat wij kunnen nagaan wat wij voor u kunnen betekenen, 
wat de kosten zijn als wij het probleem moeten gaan oplossen en of deze kosten 
ergens te verhalen zijn. Uiteraard gebeurt dit volgens de privacy wetgeving en 
koppelen wij onze bevindingen alleen aan u terug. Heeft u een laag inkomen en 
moet onze inhouse- outhouse arbeidsjurist/ advocaat  worden ingeschakeld, dan 
komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.   

Met de helpende hand van Wegéon staat u vanaf nu niet meer alleen bij een 
meningsverschil rondom uw arbeidsongeschiktheid.  

  Bespreek uw meningsverschil bij arbeidsongeschiktheid met een in 
arbeidsongeschiktheid gespecialiseerd iemand; 

 Directe schriftelijke eerste bevindingen over uw rechtspositie; 

 Goede en redelijke tarieven bij vervolgondersteuning. 

Wist u overigens dat u voor een beoordeling van een ontvangen 
vaststellingsovereenkomst ook bij ons terecht kunt!  
 
Indien u gebruik wilt maken van het gratis spreekuur verzoeken wij u vooraf 
een afspraak te maken. Dit kan bij onze backoffice welke bereikbaar is via het 
telefoonnummer 013- 533 62 72.  
 

Eikenbosch 2 
5056 GB Berkel- Enschot 
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Een druk programma op carnavalsmaandag 
voor de Stichting Openbaar Karnaval (SOK) 
van Berkel-Enschot en Heukelom. Rond het 
middaguur trouwden Trijntje en Reintje elkaar 
in de onecht als boerenbruidspaar. Na deze 
feestelijke huldiging bij dans- en partycentrum 
Van Opstal ging in de middag het kindercarna-
val bij sporthal ’t Ruiven van start.

De stemming zat er zowel bij de boerenbruiloft als 
bij het kindercarnaval goed in. Dit jaar geen Knol-
lywoodthema, maar een ingetogen thema waarbij 
de kleuren zwart en wit centraal stonden. In de 
kleding waren kleine details van Knollevretersgat 
verwerkt zoals de blauw-gele corsage van de brui-
degom. 

heilige lazarus 
Tijdens de ceremonie werd er vooral gelachen 
om de woorden van pastoor Jospehus Alcholicus 
Magnifi cus van de Orde van de Heilige Lazarus. 
Hij zegende het huwelijk in volgens het evangelie 
van de Heilige Lazarus en drenkten de ringen in 
het sap van diezelfde evangelie. ‘Jullie mogen het 
huwelijk nu in de onecht bezegelen met een echte 
zoen’, zei de pastoor.

Een boerenbruiloft is pas offi cieel wanneer de 
ambtenaar zijn zegje doet. Drs. Z.G. te Maoke van 
de burgerlijke stand van Knollevretersgat zette de 

carnavalSMaandaG: 

FeeStelijke boerenbrUiloFt 
en kindercarnaval

ceremonie voort. ‘Beloofde gij te moake wa zij 
kapot maokt en beloofde gij niet te veul kapot te 
moake?’, vroeg de ambtenaar waarop het stel vol-
mondig ‘ja’ zei en muziek en felicitaties volgden. 

Springen en klauteren 
Ook bij het SOK-kindercarnaval was het een ge-
zellige bedoeling. In de zaal van sporthal ’t Rui-
ven konden kinderen klauteren op de stormbaan, 
springen op de springkussens en voetballen. Er 
waren zelfs twee ‘ballengoochelaars’ aanwezig 
die de kinderen alle trucjes op dit gebied bij kon-
den brengen. 

De ouders genoten op het podium in de zaal van 
de spelende kinderen. In de middag kregen de 
kinderen een bezoek van de Raad van Elf. Zij wa-
ren paraat tijdens de prijsuitreiking van de kleur-
platenwedstrijd. 

kleurplatenwedstrijd 
Veerle Vromans uit Berkel won de eerste prijs en 
fi etst voortaan vrolijk in het dorp op haar nieuwe 
fi ets. De fi ets werd door De Tweewielerspecialist 
gesponsord. Cato Denissen uit Heukelom won de 
tweede prijs en Mathijs Robben uit Berkel werd 
derde.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: SOK. Meer foto’s: www.Knollevretersgat.nl
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kUnSt en cUltUUr

FILMCAFÉ BERKEL-ENSCHOT WOENSDAG 28 
FEBRUARI 2018, AANVANG 19.30 UUR

“Wild”
Verenigde Staten. 2014, 115 minuten
Regisseur: Jean-Marc Vallée
Met: Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann

Met een mislukt huwelijk en de dood van haar 
moeder achter de rug heeft Cheryl Strayed (Reese 
Witherspoon) alle hoop verloren. Na jaren van 
roekeloos, destructief gedrag, maakt ze een over-
haaste beslissing. Zonder enige ervaring en alleen 
gedreven door pure vastberadenheid, begint ze 
aan een wandeling van meer dan 1600 kilometer 
over de Pacifi c Crest Trail.
De fi lm stelt existentiële thema’s op een oprechte 
en pretentieloze manier aan de orde. Cameraman 
Yves Bélanger legt de tocht van Cheryl Strayed met 
gevoel voor haar schoonheid en die van het land-
schap vast: “We want to treat the landscape like a 
human face, and the human face as a landscape”.

Filmcafé Berkel-Enschot wordt georganiseerd 
door Bibliotheek Midden-Brabant en Cultureel 
Centrum De Schalm.
Gespreksleider: Tim van der Avoird.
 
Aanvang: 19.30 uur
Entree: € 7,50 Bibliotheekleden € 6,- 
C.C. De Schalm (tijdens kantooruren), 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ. Tel.: 013-5331333  

avondje Uit ??
Toneelstuk                  De Ghesellen van den Spele 
Tiliander Spoorlaan  Oisterwijk
Vrijdag 23 maart       aanvang 20.00u
Zaterdag 24 maart    aanvang 20.00u

Wie doet onS Wat ?
Altijd al willen weten wat er aan de achterkant van 
het toneel gebeurt, voor en tijdens een voorstel-
ling? Dan bent u in dit toneelstuk aan het juiste 
adres.
Elke speler heeft zijn of haar eigen reden om mee 
te doen aan het stuk “Wie doet me wat”.
U kijkt achter de schermen mee als de première 
van toneelvereniging ‘De twee scharen’ bijna gaat 
beginnen. Voor iedereen is dit super spannend. 
De zenuwen slaan toe vooral als blijkt dat de re-
gisseur niet aanwezig zal zijn voor het openings-
woordje. Wie gaat dit doen? Wie neemt de rol van 
Ralf Zegmaar over 
en kan hij dit wel?
Moorden, ver-
m o m m i n g e n , 
verleidingsstrate-
gieën van ‘oude’ 
vrouwen, demen-
tie, verstandelijke 
beperking, hek-
serij en nog meer 
spanning zijn de 
ingrediënten voor 
een onvergetelijke 
avond uit.
Laat u verrassen 
over de verschil-
len in spel vóór en 
achter het doek.

Kaartjes te bestellen: 
www.toneeloisterwijk.nl/reserveringen
of: 06-53836347
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Nu 25% korti ng 
op alle Sigma S2U 

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

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

KOM JE OOK 
EEN KIJKJE NEMEN?

kinderopvanghumanitas.nl

Kinderdagverblijf Pepino
Hazelaarlaan 32 

Maandag 26 februari
9.30 - 11.30 uur

Donderdag 01 maart 
15.00 - 16.30 uur

Peuteropvang Peuterplaza
Antonie van Dycklaan 1 

Dinsdag 27 februari
9.30 - 11.30 uur

Woensdag 28 februari
9.30 - 11.30 uur

Berkel-Enschot 

WEEK VAN DE PEUTERVOORZIENING
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kUnSt en cUltUUr

Stichting EXPO presenteert:
Zondag 25 februari 2018, Kerkzaal Cultureel Cen-
trum De Schalm Berkel-Enschot, 11.30 uur, entree 
€ 8,00 (inclusief koffi e/thee in de pauze)
reserveren: 013 - 5331333 of via 
info@deschalm.net

kleZMer Met 
barGoen
Overal zijn ze te vinden, ook in ons land, liefheb-
bers van de typisch Jiddische muziek die we Klez-
mer noemen. Treurige en toch vrolijke klanken, 
een ongeloofl ijke mix.
BARGOEN brengt deze muziek met het aanste-
kelijke enthousiasme dat er onontbeerlijk voor is. 
Kom luisteren en genieten van spel, zang en grol 
van 
Michael Breukers accordeon, piano
Martin Peulen zang/performance
Pieter de Kok klarinet etc.
met medewerking van Erik Potters, muziekkunste-
naar

meer info: www.michaelbreukers.nl/page/klezmer

eXPoSitie 
Schilderijen kbo 
SchilderclUb
Graag nodigen wij U uit voor de opening van de 
expositie van Schilderclub KBO Berkel- Enschot 
op zaterdag 3 maart 2018 om 13.30 uur.
De leden hebben, met hulp van docente Wilma de 
Wilde, ieder op eigen wijze en met veel plezier ge-
schilderd aan diverse onderwerpen en willen de 
resultaten graag laten zien.
Inschrijven voor een nieuw te starten groep in na-
jaar 2018 is mogelijk.
De expositie is te bezoeken op: 
 zaterdag 3 maart van 13.00 – 17.00 uur.
 zondag 4 maart van 13.00 – 17.00 uur.
Locatie: Heuneind 35, gebouw De Generaal in 
Berkel-Enschot
Atelier De Kunstkamer
expositie - workshops
Wilma de Wilde - van Beers
Telefoon: 06-21521252
E-mail: de.kunstkamer@ziggo.nl
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

   Bedankt!
Vanaf deze plaats nogmaals een groot DANK JE WEL aan iedereen die carnaval heeft gevierd in Knol-
levretersgat en aan diegene die hieraan, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd!

Graag tot carnaval 2019!

Voor in de agenda:
Halfvastenbal 24 maart @Mie Pieters
Carnaval  2019 2 t/m 5 maart

Motto 2019: Nie om, mar vur oe kèèke! 

Winnaars Puzzel carnavalskrant
Uit de vele inzendingen zijn de volgende vier winnaars geselect-
eerd. De winnaars krijgen een leuk geel-blauw carnavalspakket 
thuis bezorgd.

1. Fam. van Hees
2. B. van Laak-Maas
3. N. Houtepen
4. N. Vromans-Oerlemans

Van harte gefeliciteerd!



vereniGinGSnieUWS
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FvdM in de Serre
Ook in 2018 gaan we bij FotoBE 
verder met het kiezen van een Foto 
van de Maand. Meestal werden 
deze winnaars hier in de Schakel 

vermeld. Nu we een mooie expositie-lokatie heb-
ben in de serre van de Schalm, krijgen ze ook daar 
een mooi plaatsje. Leuk om dus regelmatig in de 
serre rond te komen neuzen, hoe de winnaar ‘in 

het echt’ overkomt!

Monique Vos volgt 
regelmatig een cur-
sus bij Studio MT. In 
het kader daarvan 
heeft zij dit keer een 
portret gemaakt van 
haar collega Coby. 
Wat een eer, Monique 
en Coby, om het spits 
af te bijten van onze 
FvdM wisselexposi-
tie!

kbo Wandelt 
bij ’t GalGenWiel
Op donderdag 22 februari wandelt 
de KBO bij ’t Galgenwiel.
Dit gebied, ten zuidoosten van Waal-

wijk, maakt deel uit van Plantloon en behoort als 
zodanig bij de Loonse en Drunense Duinen. Een 
gebied met een zeer rijke geschiedenis. Wij wan-
delen over eeuwen oude binnendijken, door sta-
tige dreven en langs afgesloten rivierarmen. Het 
Galgenwiel dankt zijn naam aan een doorbraak 
van een dijk zo’n 400 jaar geleden en aan de twee 
galgen die de landheer hier destijds plaatste.
Een prachtige natuurwandeling. Na afloop drinken 
wij koffie bij café ’t Galgenwiel.
We vertrekken om half twee bij het oude postkan-
toor. We carpoolen en betalen de chauffeur € 2,-. 
Rond vijf uur zijn we weer thuis.

doWnload
de Schakel beaPP
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Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

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

Gaan de Mieren al aan het Garen, 
in de tWeede Maand van het jare. 

Zeker MooGt Ge vaSt verWachten, 
late vorSt en koUde nachten.

WeerSPreUk

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot



SPort
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jonG brabant Pakt 
PUntje 
In een sportieve wedstrijd wist Jong 
Brabant, dat overtuigend startte, het 

overwegend ruime veldoverwicht niet om te zetten 
in een klinkend resultaat. Het moest thuis genoe-
gen nemen met 1-1 tegen het laaggeplaatste Riel. 
Voor een klinkend resultaat was de scherpte en 
doelgerichtheid in en rond de zestienmeter ontoe-
reikend, al bracht Thomas van Esch met een fraaie 
schuiver de thuisploeg voor rust op een verdiende 
1-0 voorsprong. In plaats van door te pakken, 
waarvoor voldoende kansen werden gecreëerd, 
wist Riel in de tweede helft langszij te komen. On-
danks een golf van aanvallen kon Jong Brabant 
vervolgens niet meer scoren. Ten opzichte van de 
laatste wedstrijd was volgens trainer Boy v.d. Bo-
gaard de geleverde strijd een belangrijk pluspunt. 
‘Wel moet in zo’n wedstrijd met volop kansen ook 
die tweede goal vallen, anders krijg je het moeilijk 
en dat is gebleken’, aldus de hoofdtrainer. ‘Als we 
met deze jonge ploeg stappen blijven zetten, dan 
komen er ook weer meer punten, zeker als we op 
de steun van onze supporters kunnen blijven reke-
nen’, kijkt trainer V.d.Bogaard alweer vooruit. Ko-
mende zondag wacht Nevelo uit en in Oisterwijk.

Redactie Jong Brabant

White deMonS
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 White Demons D1# - 
 Bouwcenter Centen 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 handbalshop.nl/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 White Demons HS3 - 
 Mixed-Up/HVM/HMC HS2

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

cavalieren
Zaterdag 17 februari 
j.l. heeft de eerste on-
derlinge dressuurwed-

strijd van dit winterseizoen plaatsgevonden. Met 
een groot aantal deelnemers en veel publiek was 
dit weer een zeer geslaagde avond!
De prijswinnaars zijn hieronder vermeld. Overige 
uitslagen zijn te vinden op www.cavalieren.nl
Uitslag pony’s:
 Ruiter Paard % punten
1 Zoe Rokven Zoella 66,67 200 (1)
2 Pien Schoenmakers Vip 65,17 195.5 (2)
3 Lisa Bouckaert Sky 65 195 (3) 
  Lantern
4 Dimara van Os Diesel 65 195 (4)
5 Iris van Laerhoven Jinell 64,5 193.5 (5)

Uitslag paarden:
 Ruiter Paard % punten
1 Saskia v. Ooststroom Jive 67,17 201.5 (1)
2 Lisa Schoenmakers Berkhof’s 65,83 197.5 (2) 
  Black Label
3 Gina Gori Guinevere 65 195 (3)

Namens het bestuur.

ojc’98 nieUWS
Worden we kampioen?
Wat wordt dat een spannend 

competitie-einde! Tegen concurrent Springfield 
speelde OJC’98 afgelopen zaterdag gelijk. Dat 
betekent dat deze concurrent op achterstand ge-
houden wordt, maar ook dat de andere titelkan-
didaat een puntje dichterbij kan sluipen. En die 
kandidaat KVS uit Schijndel is de volgende tegen-
stander in ‘t Ruiven. Wint OJC’98 deze wedstrijd, 
dan is het kampioen. Ook het tweede is de laatste 
weken enorm op dreef. Nu werd van Rust Roest 
gewonnen met één puntje verschil.
Bij de jeugd boekten twee ploegen grote overwin-
ningen en de junioren twee verloren opnieuw met 
maar een puntje verschil. Dat is die ploeg al een 
aantal keren overkomen dit zaalseizoen. Jammer.
zaterdag 17 februari:
Springfield 1 - OJC’98 1   7 - 7
Rust Roest 5 - OJC’98 2 13 - 14
OJC’98 jun 2 - Eymerick jun 1   7 - 8
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OJC’98 asp C1 - Eymerick asp C1 17 - 6
OJC’98 pup D1 - OEC pup D2 16 - 2
Komend weekend is er een volledig programma:
zaterdag 24 februari:
OJC’98 1 - KVS’17 1 15.20 uur
OJC’98 2 - Kinderdijk 4 14.00 uur
OJC’98 jun 1 - Rust Roest jun 1 16.30 uur
DSC jun 3 - OJC’98 jun 2
Eymerick asp C1 - OJC’98 asp C1
SDO pup D2 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - SDO pup E3 13.00 uur
OJC’98 pup E2 - DSO pup E2 13.00 uur
Kom kijken of het eerste kampioen wordt.Ttrou-
wens ook de junioren 1 kunnen de titel behalen.

de MeierijerS 
Pakken Weer Flink 
Wat PrijZen.
In het weekend van 18 februari 

vonden de jaarlijkse Rayonkampioenschappen 
Teams handboogschieten plaats. 
Deze kampioenschappen bestaan uit twee voor-
ronden van ieder 30 pijlen waarna de beste teams 
doorgaan naar de finaleronden. 
Uit Rayon 2, waaronder De Meierijers valt, deden 
in totaal circa 50 teams mee in 10 verschillende 
klassen. 
Van onze vereniging vielen vijf teams in de prijzen. 
Drie prijzen bij de recurve teams en twee prijzen bij 
de barebow teams.

De A klasse werden in onze eigen accommodatie 
gehouden de overige klassen werden in Ulven-
hout geschoten.
De uitslagen:
Klasse A: 1e prijs De Meierijers 1 recurve.
Klasse C: 3e prijs De Meierijers 2 recurve.
Klasse D: 1e prijs De Meierijers 3 recurve.
Klasse Ere: 1e prijs De Meierijers 1; 2e prijs De 
Meierijers 2 barebow.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden).



diverSen
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SPonSortocht voor 
StichtinG rUbY and roSe
Tweede Paasdag, 2 april a.s. organiseert Anneke 
Verhoeven (ex-patiënt) samen met Caroline Vos, 
gynaecoloog en Janny van de Laar- Müskens, 
research coördinator een sponsortocht door de 
Loonse en Drunense Duinen voor de Stichting 
Ruby and Rose. Lopers, wandelaars en fietsers 
zijn bijzonder welkom om aan deze tocht deel te 
nemen. Voor de lopers en wandelaars zijn routes 
beschikbaar van 3 en 8 km en de fietsers kun-
nen kiezen tussen 15, 35 of 67 km. De start is om 
11.00 uur bij De Rustende Jager, Oude Bossche 
Baan 11, 5074 RC Biezenmortel. 
Het is ook mogelijk om voor €10,00 een fiets te hu-
ren; fietsen met kinderzitjes zijn ook beschikbaar!
Wij hopen op veel deelnemers zodat we een mooi 
bedrag kunnen binnenhalen voor onderzoek naar 
gynaecologische kanker.
Inschrijven kan via de website van Stichting Ruby 
and Rose www.rubyandrose.nl; de inschrijfkosten 
zijn € 5,00. 
Uiteraard is het de bedoeling dat de lopers, wan-
delaars en fietsers zich laten sponseren door fami-
lie, vrienden en collega’s!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Anneke Verhoeven vekenna@hetnet.nl of met Jan-
ny van de Laar- Müskens, j.muskens@etz.nl 

vaStenactie – 
Gaan Waar 
nieMand Gaat…

Het project voor de Vastenactie dit jaar gaat over 
armoedebestrijding en heet: Households in dis-
tress (HID) in Mbala, Zambia. Rond het midden 
van de jaren tachtig werd de wereldbevolking ge-
confronteerd met een nieuwe pandemie die mil-
joenen mensenlevens zou eisen en die nog steeds 
slachtoffers maakt: hiv/aids. Naar schatting leeft 
1,2 miljoen Zambianen met hiv/aids. 12,9 procent 
van de 15 tot 45-jarigen is ziek of besmet. Onge-
veer 380.000 kinderen zijn (half)wees geworden en 
worden meestal opgevangen door familie. Dit zijn 
vaak de grootouders, die te weinig geld hebben 
om deze kinderen naar school te laten gaan.
Het Vastenactie campagneproject 2018 richt zich 
op de stad Mbala, in het noorden van Zambia. De 
zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria 

hebben het Households in Distress-programma 
(HID) opgezet om de impact van hiv/aids te ver-
minderen via voorlichting, goede gezondheids-
zorg, armoedebestrijding en opleiding en opvang 
van (gehandicapte) kinderen en volwassenen. Als 
onderdeel van het HID-programma gaan dertig 
vrijwilligers regelmatig op huisbezoek bij zieken. 
De vrijwilligers helpen buurtgenoten met wassen 
en aankleden, medicijnen innemen, schoonmaken 
en koken. Waarom? “Omdat het een goed gevoel 
geeft anderen te helpen.” Wij zijn als Christenen 
geroepen om anderen te helpen. Helpt u mee om 
het HID-project van de Vastenactie 2018 tot een 
succes te maken en zo ook een goed gevoel te 
hebben anderen te helpen?

Op dinsdag 20 maart vindt om 17:30 uur een me-
ditatieviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. 
Aansluitend wordt dan een solidariteitsmaaltijd ge-
houden. Opgeven kan tot vrijdag 16 maart bij Joke 
de Berk 013-5332663 (joke.deberk@home.nl).

Stichting MOV Johannes XXIII
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paald door de datum van Paaszondag. Als voor-
bereiding op het grote feest van Pasen bereiden 
Christenen zich voor door te vasten (dat wil zeg-
gen, matigheid in alle dingen, niet alleen voedsel 
en drank) gedurende veertig dagen. Aangezien de 
zondagen niet worden meegerekend (de zondag 
is niet alleen een rustdag maar ook een feestdag) 
bijna zeven weken. Het begin van de veertigda-
gentijd noemen we Aswoensdag omdat op die 
dag kruisjes van as op het voorhoofd worden ge-
dragen als teken van inkeer.
Carnaval wordt gevierd voorafgaand aan As-
woensdag, soms al beginnend op de donderdag, 
maar in ieder geval eindigend om middernacht op 
Vette Dinsdag (de Vastelaovond). Het is een voor-
bereiding op de vastenperiode, vandaar dat er ge-
feest wordt, gegeten en gedronken.
Alles begint dus met, en is afhankelijk van, het 
Paasfeest. Carnaval ligt achter ons, maar Pasen 
ligt in het verschiet. Ik wens u allemaal een goede 
veertigdagentijd.

PaaSdoZenactie 2018
Rond de Willibrorduskerk in Berkel worden al jaren 
Paasdozen ingezameld. Dit zijn dozen (schoendo-
zen of vergelijkbaar formaat) waarin een verras-
sing zit voor kinderen in de regio Tilburg die in een 
financieel minder draagkrachtig gezin opgroeien. 
Sinds een aantal jaar hebben we deze mooie ac-
tie, die destijds is opgestart door Mia Savenije, 
parochiebreed georganiseerd in de hoop nog 
meer kinderen blij te kunnen maken rond Pasen. 
Dus of u nu uit Biezenmortel, Udenhout of Berkel-
Enschot komt, vul een doos met (kleur)boekjes, 
schrijfwaren, een stukje speelgoed en misschien 
een leuk kaartje, en lever deze in op woensdag 28 
maart bij de parochiezaal in Berkel (St. Willibrord-
straat 3, Berkel-Enschot) tussen 12:00 en 16:00 ‘s 
middags. Met een sticker op de ingepakte doos 
kunt u aangeven of de doos voor een jongen of 
een meisje is bestemd, en in welke leeftijdscate-
gorie. Het is de bedoeling de dozen te vullen met 
nieuw speelgoed (dus liever niet tweedehands) en 
hoewel de buitenkant versierd mag worden liever 
geen versierselen die uitsteken; de dozen worden 
namelijk tijdens het vervoer gestapeld. We hopen 
wederom op een mooi resultaat!

Witte donderdaG: collecte in natUra
Tijdens de vieringen op Witte Donderdag in de 
St. Lambertuskerk (Udenhout) en St. Caecilia-
kerk (Enschot) zal er weer een collecte in natura 
plaatsvinden ten behoeve van de Tilburgse Voed-
selbank. Ook dit jaar kunt u alle soorten voedsel 

bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPStekertje
Na Carnaval komt Aswoensdag, en met Aswoens-
dag start de Veertigdagentijd. Of tenminste, dat 
vang ik vaak op vanuit mijn omgeving. Maar ei-
genlijk is dat de wereld op z’n kop. Want… hoe 
zat het ook alweer precies? Hierbij een korte uitleg 
voor mensen die niet bekend zijn met het Christe-
lijke geloof, en voor iedereen die het ooit (in een 
ver verleden) heeft geleerd maar niet meer precies 
weet hoe de vork nou eigenlijk in de steel zit.
Het begint allemaal met het Paasfeest. Dit is voor 
Christenen het belangrijkste feest van het jaar; we 
vieren dan dat Jezus Christus is opgestaan uit de 
dood. Deze opstanding of verrijzenis is de kern 
van het Christelijk geloof en wordt dan ook uitge-
breid gevierd. De datum van Paaszondag wordt 
bepaald aan de hand van een maankalender. Eer-
ste Paasdag valt de eerste zondag ná de eerste 
volle maan van de (astronomische) lente. Dit jaar 
begint de lente op twintig maart, en de eerste vol-
le maan van de lente dient zich aan op 31 maart. 
Aangezien dit op een zaterdag valt, is het de dag 
daarna, op 1 april (geen grap!), Eerste Paasdag.
Als de datum van Eerste Paasdag eenmaal be-
paald is, valt de rest vanzelf op z’n plaats. De 
Paastijd duurt vijftig dagen, van Paaszondag tot 
aan Pinksteren. Veertig dagen na Paaszondag 
(dus altijd op een donderdag) vieren we Hemel-
vaart van de Heer. De eerste acht dagen van de 
Paastijd noemen we het Paasoctaaf; van Paas-
zondag tot en met de zondag daarop, ook wel Be-
loken Pasen genoemd.
Maar niet alleen ná Pasen is alles gekoppeld aan 
het Paasfeest, ook de periode ervoor wordt be-
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schenken zolang het maar lang houdbaar is. Denkt 
u bijvoorbeeld aan pasta, rijst of suiker, maar ook 
aan koffie-pads of thee. We hopen op een mooi 
resultaat (zoals in de voorgaande jaren) zodat we 
als parochie een betekenisvolle bijdrage kunnen 
leveren aan de hulp aan de minder bedeelden in 
de regio Tilburg. Van harte bij u aanbevolen! 

ter naGedachteniS
In de St. Caeciliakerk namen we deze week af-
scheid van Paul Post, 75 jaar, in de St. Lamber-
tuskerk van Jan de Kort, 96 jaar en in de St. Wil-
librorduskerk van Niek Tromp, 86 jaar.

aGenda
St. Willibrorduskerk: 
Woensdag 28 februari 18.00 uur: Alpha cursus.
Donderdag 1 maart 20.00 uur: Doopvoorberei-
ding.
St. lambertuskerk:
Dinsdag 27 februari 20.30 uur: Doopvoorberei-
ding.
St. caeciliakerk:
Vrijdag 2 maart 9.30 uur: torengroep.

vierinGen voor de koMende Week
Zaterdag 24 februari: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Voorganger: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.

Zondag 25 februari: tweede zondag van de 
veertigdagentijd.
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Maria Berkelmans(1e jrgt.); Anneke van 
Baast (1e jrgt.); Jan van de Wiel (jrgt.); Jan van 
Esch (jrgt.); Anna Vissers (verj.); Ad van de Pas 
(verj.); Jan van Vught en Jo van Vught-Schellen; 
Mien Traa-van den Bijgaart; overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Klein gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Bertje Nouwens-van Dun (1e jrgt.); René 
Kuiper (1e jrgt.); Franciscus van de Bruggen en 

Christina van de Bruggen-Denissen; Kees en 
Anna van de Pas-Brekelmans.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur en 13.45 uur St. Caeciliakerk: doop-
viering van Fleur Vondenhoff, Roef van Zelst, Bas 
Kools, Guus van Roessel.

Maandag 26 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

dinsdag 27 februari:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

donderdag 1 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 2 maart: 
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 25 februari: ds. Marja van den beld uit 
vught, 10.15 uur
Het is de tweede zondag van de 40-dagentijd.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: project Dalit-
kinderen, en voor de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
21 februari 10.00 uur: Gespreksgroep voor oude-
ren
21 februari 14.30 uur: Bijbelgespreksgroep
23 februari 17.30 uur: Ontmoeting aan de tafel
24 februari 19.30 uur: Club 412

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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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 fi etsen met giganti-
sche kortingen.

“Stadspost Oisterwijk zoekt een bezorger/ster 
voor de kom Berkel-Enschot en de kom Uden-
hout. Info 013-5335246 of 06-50950015”

Wie wil mij helpen in het huishouden? Iedere 14 
dagen, 3-4 uur. Graag met referenties in Berkel-
Enschot. Tel: 06-11286243

aUtorijSchool kleijnGeld. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Ook voor code 95. 
Tel 013-5333408, 06-20402338. 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

verbouwingsopruiming: restant fi etskleding 
€15, race/mtb schoenen voor € 25, fi etshelmen 
50% korting bij de tweewieler Udenhout

Vrijblijvend advies (natuur-)voeding en milieube-
wustzijn telnr 06-49909708

Ik ben op zoek naar schoonmaakwerk. 
Monika, tel 06-24217921

Weekend-cursus reiki 1: Dit is een cadeau voor 
jezelf, wat ook nog eens positief doorwerkt naar 
je omgeving! Aandacht voor: Ontspanning, rust, 
ervaring, inzicht, verandering. Zat. 17 en zond. 18 
maart van 10.00-16.30 uur. Kosten: 150 €. Voor 
info: A. Oostrom, Reiki-master (lid van Reiki Alli-
ance) 013-4675021 www.oosterbeek.nu 

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

Moeder en dochter, beide wonende in Berkel-
Enschot, zijn op zoek naar een vriendelijke huis-
houdelijke hulp voor enkele uren per week. Tel: 
5331213 of 5332875 

TOP BLOEMEN bij bloemenatelier eXtra vita. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom. 06-22114370. 
www.extra-vita.nl

Your power to power Peru! Doe jij aanstaande zon-
dag ook mee en steun jij met jouw energie Peru? 
Kijk op: www.joopoomssport.com/sportdag





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


