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DEZE WEEK:
Eetcafé Vos: Goede hap voor kleine prijs

Cabaretier Sam de Zwart is Berkel ontgroeid

Met passie: Buiten bij de paarden
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ColoFon

oVErhEiD

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

DorPSraaD BErKEl-EnSChot
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DorPSinForMatiEPUnt ‘loKEt BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12 in 
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.

Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. 

Leuk voor in huis en  
daarna in de 
tuin. Diverse 

kleuren, in 
13cm-pot.

8.95

Elke zondag open  
van 12 tot 17 uur!

Aanbieding geldig van 28 februari t/m
 6 m

aart 2018 en zolang de voorraad strekt.

4.99

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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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 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 

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

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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Een eigen eetcafé: het idee spookte al jaren 
door het hoofd van Ad van Opstal: “Nu heb-
ben we de stap gewoon gezet.” Chef-kok Marc 
Kemmeren tovert iedere dinsdag, woensdag 
en donderdag ‘een goede hap voor een kleine 
prijs’ op tafel. Dit alles in dans- en partycen-
trum Van Opstal onder de naam eetcafé Vos in 
het Burg. Brendersstraatje. 

De eerste dag bleek het meteen een groot suc-
ces. “Alle tafels zaten vol en de reacties waren zo 
positief. Dat geeft een euforisch gevoel.” Ad zit in-
middels al vier jaar, samen met zijn zus Monique, 
in het dans- en partycentrum. Ad regelt de feesten 
en partijen en Monique zorgt dat de danslessen 
goed verlopen. “Het idee voor een eetcafé lag er al 
jaren, maar het kwam er niet van. Op het strand op 
vakantie zei ik tegen mijn vrouw: ik heb een idee, 
ik ga het gewoon doen.”

Drijvende krachten
Het concept is simpel: een simpele, verzorgde hap 
voor een kleine prijs. “Dat alles met eerlijke, verse 
producten en aandacht voor de opmaak van het 
gerecht: dat waarderen mensen”, zegt chef-kok 
Marc. Samen met Ad is Marc de drijvende kracht 
achter het idee. “Ad vindt het leuk om een feest 
te organiseren en ik om gerechten te maken.” Het 
maken van gerechten deed hij voorheen vooral tij-
dens feesten en partijen.

Voor ieder wat wils 
Op de menukaart van het eetcafé staan vier sim-
pele hoofdgerechten onder de tien euro. De kaart 
is klein om de prijs laag te houden en niet met een 
overschot aan producten te zitten. “We willen de 
kaart regelmatig vernieuwen, maar zorgen dat er 
voor ieder wat wils op staat.”
Dit alles doen zij onder de naam Vos. “Dat is een 
afkorting die al van oudsher spontaan voor de 
dansschool wordt gebruikt. ‘Kom we gaan naar de 
Vos’, zeiden leerlingen vaak. Dat vond ik een leuk 
element om terug te laten komen in het eetcafé. 
Maar je ziet dat er alweer leuke en grappige varia-
ties ontstaan. Een van de gasten dacht dat het een 
afkorting was voor ‘Van Ons Samen’”, lacht Ad.

Een kleine Korte heuvel in de Brendersstraat? 
Het droomidee van Ad? Is een kleine Korte Heu-
vel in Berkel-Enschot te realiseren? Lees het ant-
woord op onze site: www.schakel-nu.nl 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans 

Eetcafé Vos
Burgemeester Brendersstraat 3
5056 HX Berkel-Enschot
geopend dinsdag, woensdag, donderdag
18:00-22:00 uur
Reserveer via SMS: 06-24584536

Eetcafé Vos: 

‘EEn GoEDE haP Voor EEn KlEinE PriJS’

SChaKEltJESBEDriJF in BEElD
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aCtiVitEitEnKalEnDEr

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
24-3 Muziekhuis 14.00 uur Ontspanningsmiddag met Bingo, de Zonnebloem 
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

2-4 Manege de Kraan 10.00 uur Finale Horsefood Dressuur Talent paarden
2-4 Denksportcentrum 14.00 uur Tweede Paasdag bridgedrive met buffet
4-4 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-4 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal Peutervoorlees-halfuurtje i.s.m. Factorium 
5-4 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
8-4 CC de Schalm 14.30 uur TiKiKo - Peter Pan
11-4 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
13-4 CC de Schalm 20.00 uur Ernest Beuving, Zijn bende en BEZ in Skoren

FEBrUari

latEr

Maart
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Nu nog Cinecitta, straks wellicht landelijke be-
kendheid. Sam de Zwart (20) is een talent uit 
Berkel-Enschot. Zeker geen eendagsvlieg. Zijn 
eerste one man show Helemaal Alleen was een 
groot succes. Deze gortdroge komiek speelt op 
31 mei a.s. zijn nieuwe voorstelling Een avond 
met Sam. 

Sam is geboren en getogen in Berkel-Enschot en 
woont hier nog een paar weken met zijn jongere 
broer en ouders. Dan lonkt de grote stad. Nee, 
niet Amsterdam; gewoon naar Tilburg. Want ook 
dat is typisch Sam. Alles stap voor stap en zonder 
grootheidswaanzin. Een bescheiden jongen met 
beide benen stevig op de grond. Behalve op het 
podium. Dan vliegt springt en stuitert hij alle kan-
ten op. 

“Mensen die me goed kennen, zeggen altijd dat ik 
op het podium veel meer durf”, lacht de jongen met 
jeugdpuistjes me toe. “Zo vertrok destijds burge-
meester Noordanus vroegtijdig bij mijn optreden. 
“Houdoe”, riep ik hem na. De burgemeester keek 
afkeurend naar me en de zaal fluisterende Ooh...” 
Inspelen op het publiek is wat zijn performance 
altijd een andere wending geeft. Improvisatie en 
ad hoc opmerkingen zijn altijd aanwezig. “Tijdens 
mijn optreden schieten er telkens gedachtes door 
mijn hoofd. Geen enkel optreden is hetzelfde.” 

BErKElSE CaBarEtiEr 
Gaat hEt MaKEn 

Mensen laten lachen
Ook in zijn nieuwste voorstelling zit een verhaal 
met een diepere laag. “Ik ben een denker, obser-
veer alles van een afstandje en krijg uit het da-
gelijkse leven tal van ideeën om in een show te 
verwerken.” “Filosofisch”, vraag ik hem. Dat wuift 
hij met een handgebaar weg. “Ik geef geen bood-
schap mee aan het publiek. Mijn doel is enkel de 
mensen laten lachen en ze een leuke avond ge-
ven.”

De dag van zijn 21ste verjaardag gaat hij op zich-
zelf wonen. Dichtbij Cinecitta, waar hij werkt als 
technicus en waar het podium vertrouwd aan-
voelt. “Mijn moeder vond dat ik te lang douchte”, 
verklaart hij. “Nee echt serieus, de leukste ideeën 
krijg ik onder de douche, dus sta ik daar lekker 
lang onder.” Sinds zijn 15de staat Sam al op de 
planken. “Ook toen al had ik de neiging om uit 
mijn rol te stappen en een leuke opmerking te ma-
ken.” In Oisterwijk, Den Bosch, Tilburg en Rotter-
dam heeft hij reeds opgetreden. De audities voor 
het cabaretfestival in Amsterdam zijn nog maar 
net achter de rug. Wat het Sam zal brengen is nog 
ongewis. Dat hij Berkel-Enschot ontgroeid is, is nu 
al wel zeker. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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Datum GEVonDEn Vindplaats telefoon 
23-2 sleutel   Weidemolen 06-16068688
19-2 sleutel AXA met 2 sleutelhangers: Gaastra Grasveldje bij Rennevoirt 06-45562096  
 kompas en Willem II leeuw tekst “WII Kings”
10-2 Sleutel merk Ronis, met zwart labeltje:  Correlisingel 06-30416091  
 ‘Kast catalogus’

Datum oMSChriJVinG Verliesplaats telefoon
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 tErECht 
 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



11|

Een pakketje kinderen schuilt onder een groen 
zeil. Het plenst! Ze dribbelen richting inloop-
stal. Hier staat Ylona, de Fjordenmerrie. Haar 
hoofd schiet omhoog. Iets geks wappert, heeft 
16 benen, groot en klein. Onraad...! Ze galop-
peert erop af. De kinderen onder het zeil ver-
stijven. Tinus, de oudste van de kudde, komt 
kijken. Hij zet zijn tanden in de hoek en het zeil 
glijdt van de kinderkopjes. Ylona briest opge-
lucht. 

Al acht jaar duikt Annelies Engelberts (59) vrijwillig 
in de wereld van dé paarden in Esbeek; experts in 
‘leven in het nu, zonder oordeel’. ‘Hun huis’ be-
staat uit een inloopstal, open plek met poel, bos 
en wei. Dit geeft de kudde van zeven paarden alle 
ruimte om te doen en laten wat ze willen. “Sinds 
drie jaar richten we ons geheel op het zijn bij de 
paarden en wordt er niet meer gereden”, vertelt 
Annelies stralend. 

Kindermiddagen
Samen met twee gelijkgestemden begeleidt An-
nelies kindermiddagen. In het huis van de kudde 
rollen de avonturiers, zonder planning, van de 
ene gebeurtenis in de andere. Spelen, ravotten 
en experimenteren. Een zestal kinderen volgt 
de paarden of de paarden volgen hen. Hoe ruikt 
zand eigenlijk? Kun je een paard borstelen met 
een dennenappel? Wat zit er allemaal in paarden-

poep? Kun je vuur maken als het regent? In deze 
speelse ruimte ontstaat er een vrijheid, waarin ie-
der zichzelf kan zijn, zowel paard als kind. 

Bijzondere momenten
Annelies observeert graag. Zo ziet ze bijvoorbeeld 
hoe Gimmy, de zoon van Ylona, de scherpe hulst-
blaadjes met zijn tong goed legt, zodat hij zich-
zelf niet prikt tijdens het eten. “Als je echt kijkt, 
kun je zoveel zien.” Annelies’ ogen twinkelen. “Er 
ontstaan ook grappige situaties, zoals een mini- 
Shetlander, die in een net gegraven kuil gaat staan 
of een nieuwsgierig veulen, dat een kinderkruiwa-
gen vol zand omkiepert. Juist die kleine, mooie 
momenten. Dat is het!” Sven, een Shetlander, gaf 
Annelies haar mooiste ervaring. Hij liet teder zijn 
grote paardenhoofd zakken, tot deze tot stilstand 
kwam tegen het voorhoofd van een zittend meisje. 
Even samengesmolten in het ogenblik. “Prachtig!”

De belevingen schudde Annelies’ schrijftalent 
wakker en een tiental verhalen draafden haar 
computer binnen. Ze is nu bezig alle verhalen te 
herschrijven tot kinderboek, zodat ieder die wil, 
een kijkje kan nemen in deze unieke paardenwe-
reld.
Meer info over deze passie: www.paarden-kracht.nl

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Jannet Dijkgraaf, bewerkt door Peter Timmermans

BUitEn BiJ DE PaarDEn

MEt PaSSiE
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ZO 4 MRT
16.00u - 20.00u

GROTE KERK
KERKPLEIN, DEN BOSCH

GRATIS
TOEGANG

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding en Uitvaartcateraar organiseren op zondag 4 maart 
“Afscheid in het Bijzonder”.

Samen hebben zij een select gezelschap van 20 participanten uitgenodigd om u, op een 
prachtige locatie midden in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, kennis te laten maken 

met bijzondere diensten of producten. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen 
nemen en inspiratie op te doen over afscheid nemen op een bijzonder manier.

U bent van harte welkom, koffie en thee staan voor u klaar!

• Uitvaartbegeleiding
• Uitvaartcatering
• Notaris incl. lezing
• Muziek / bloemen
• Rouwfotografie
• Ritueel- of woorddienstbegeleiding

• Natuur begraven
• Crematorium
• Assieraden
• Urnen
• Bijzondere afscheidslocaties
• Manden en kisten

www.doriendenijs.nl www.uitvaartcateraar.nl

“Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook”
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WhitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Woensdag 21 februari

H.V.M. DMW1 - White Demons DMW1 07-10
Zaterdag 24 februari 
White Demons D1# - 
Bouwcenter Centen HVW D3 16-17
White Demons DS3 - Mixed-Up DS2 24-13
White Demons DS1 - Mixed-Up DS1 16-17
Zondag 25 februari
White Demons HS2 - Taxandria HS2 33-22
White Demons HS1 - G.H.V. HS2 33-19
O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D3 13-20
White Demons HS3 - 
Mixed-Up/HVM/HMC HS2 36-23
Programma a.s. weekend:
Zaterdag 03 maart 
09:00 uur G.H.V. E1# - White Demons E1
09:30 uur White Demons E3 - Orion R E2
10:00 uur Roef F2 - White Demons F1
10:30 uur White Demons D2 - 
 Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer D2
11:15 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 DOS ‘80 DC2
19:30 uur Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer DS2 - 
 White Demons DS1
Zondag 04 maart 
10:00 uur White Demons DS2 - Elshout DS2
10:30 uur Aristos D1# - White Demons D1#
11:00 uur Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer DS4 - 
 White Demons DS3
11:35 uur Orion Z D1# - White Demons D3
11:50 uur Taxandria HS1 - White Demons HS1
12:30 uur Blauw Wit HS1 - White Demons HS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

oJC’98 
ProMoVEErt

Feest bij OJC’98. Tegen rivaal KVS uit Schijn-
del leek het na een 2 - 0 voorsprong even fout 
te gaan. De bezoekers kwamen gelijk en namen 
een 3 - 6 voorsprong. Maar de thuisploeg knokte 
terug, kwam langszij en bij rust was er weer een 
voorsprong: 8 - 6. Na rust stoomde OJC door en 
mede door enkele benutte strafworpen werd het 
12 - 6. De bezoekers konden geen vuist meer ma-
ken, terwijl OJC over veel schijven bleef scoren. 

Alle reserves konden nog even meedoen, want 
het kampioenschap, en daarmee promotie naar 
de derde klasse, was tien minuten voor tijd al bin-
nen. Bij de jeugd kwamen de junioren 1 na een 
superspannende strijd ook een flinke stap dichter 
bij het kampioenschap.

zaterdag 24 februari:
OJC’98 1 - KVS’17 1 23 - 11
OJC’98 2 - Kinderdijk 4 12 - 17
OJC’98 jun 1 - Rust Roest jun 1 12 - 11
DSC jun 3 - OJC’98 jun 2   6 - 7
Eymerick asp C1 - OJC’98 asp C1   4 - 18
SDO pup D2 - OJC’98 pup D1   1 - 7
OJC’98 pup E1 - SDO pup E3 17 - 1
OJC’98 pup E2 - DSO pup E2   3 - 7

21E DrUiVEntroS-
raPiDSChaaKtoErnooi 
Groot SUCCES
Op zaterdag 17 februari is voor de 

21e keer het Druiventros-rapidschaaktoernooi 
gespeeld. Het toernooi is georganisserd door 
schaakverening De Oude Toren uit Berkel-En-
schot, die daarmee een goede reputatie heeft 
opgebouwd. Het toernooi is voor de 3e maal 
gecombineerd met het Noord-Brabants rapid-
schaakkampioenschap .
Meer dan 100 schakers streden fel op de borden, 
in de mooie, vernieuwde  locatie van Hotel De Drui-
ventros. Hoewel schaken een rustige sport lijkt, vlo-
gen de stukken soms van het bord. In de spanning 
van de strijd ging het er hier en daar verhit aan toe. 
Kampioen werd de 21-jarige FIDE-meester Lars 
Vereggen. Lars was op zijn 11e jaar al Nederlands 
jeugdkampioen in zijn leeftijdscategorie en is lid 
van De Stukkenjagers. Hij mocht de fel begeerde 
1e prijs voor het Noord-Brabants- Rapidschaak-
kampioenschap uit handen van NBSB-voorzitter 
Leon van Gelder in ontvangst mocht nemen.  
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In de B-groep werd Roland Robinson (HSC Hel-
mond) winnaar. De 3e plaats was voor plaatsge-
noot Leo Elias van De Oude Toren, die daarmee 
een zeer knappe prestatie leverde. 

In de C-groep eindigde Marcel Pulles, ook van De 
Oude Toren, als eerste. Direct gevolgd door club-
genoot René van den Bosch. Knap was de score 
van huisschaker Jan Groos, met 5,5 uit 7. 
Het toernooi is mede financieel mogelijk gemaakt 
door Hoppenbrouwers Techniek, Advies- en Inge-
nieursbureau Daantje, Toyota-garage Wolfs & Ver-
kerk, Lelieveld Makelaardij en Set-In Point; verder 
waren er ook prijzen in natura vanuit het bedrijfsle-
ven van Berkel-Enschot en omgeving. Meer infor-
matie over de uitslagen, foto’s van het toernooi is te 
vinden in: www.schaakverenigingdeoudetoren.nl/

www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

Voordeel bij Leo Geerts

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

Geerts – Gezellig – Genieten

Elke dag een andere aanbieding

Maandag 2 verse appelfl appen € 2,50
Dinsdag 5 mini eierkoeken € 1,95
Woensdag 15% korting op alle broden
Donderdag 4 bolussen € 1,98 
Vrijdag  worstenbroodjes 5 + 1 gratis
 6 witte of 6 tarwe bollen € 1,75
Zaterdag 2e zak afbakbroodjes halve prijs

Voor alle acties geldt op = op, niet geldig i.c.m. andere acties.

Elke weekend een andere weekenddeal.
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KUnSt En CUltUUr

CaBarEt Van EiGEn BoDEM
Op vrijdag 23 maart 2018 spelen de drielingzusjes 
Miriam en Carla Wijnen, onder andere finalisten 
Cameretten, een muzikale cabaretvoorstelling in 
De Schalm (Koningsoord). DE AANBOUW is een 
grappig, persoonlijk en muzikaal programma met 
belangrijke inbreng uit eigen dorp: Carla woont in 
Berkel-Enschot. De zussen maken hun rentree in 
de theaterwereld na een pauze van ruim 8 jaar. 

Grappig en muzikaal
‘We maken grappen, dialogen, typetjes en muziek 
over een aanbouw die we beiden nodig (denken 
te) hebben’, zegt Carla. ‘We spelen uitvergrotingen 
van onszelf en de zaken die we tegenkomen. Ik 
heb drie jonge kinderen, mijn zus heeft een zoon 

met een meervoudige beperking. Dat geeft con-
trast. Online dating, botoxmoeders op het school-
plein, zorg, vrijwilligers, oliebollen, care- en con-
tactclowns, alles komt langs.’ 
‘We hebben wel wat vragen’, vult Miriam aan. 
‘Hoeveel hulp krijg je van hulpverleners en (vrijwil-
lige) hulporganisaties? Wie helpen ze eigenlijk? 
Kunnen we het niet gewoon zelf? Er zitten echo’s 
in het programma van wat ik meemaak met mijn 
zoon in de wereld van zorg en hulpverleners. Maar 
op de eerste plaats is het een grappig programma 
waar je om kunt lachen.’

Pauze
De zusjes wonnen cabaretprijzen zoals de Per-
soonlijkheidsprijs in Groningen (studentencabaret) 
en stonden in de finale van Cameretten met Plien 
& Bianca en Arie & Silvester. Miriam: ‘We hebben 
daarna  veel gespeeld. Maar door een samenloop 
van omstandigheden, en vooral de geboorte van 
mijn gehandicapte zoontje, hebben we een aantal 
jaren lokaal gewerkt. Ik deed regie en we maakten 
theater op maat voor bedrijven. Toen er weer ruim-
te kwam voor een theaterprogramma zijn we met-
een begonnen met schrijven. Nu spelen we het.’

rondje Brabant
Naast Berkel-Enschot staat ook Tilburg op de 
speellijst van de zusjes. Op vrijdag 23 maart spe-
len ze  in De Schalm, op zaterdag 24 maart in Fac-
torium Tilburg. Carla: ‘Ik woon In Berkel-Enschot 
en werk bij Factorium. Onze regisseur Bas Groe-
nenberg tekende voor vele producties in deze re-
gio, onder andere bij MusicAllFactory en BOeMS. 
Gitarist Sjors van der Mark studeerde af aan Con-
servatorium Tilburg. Redenen genoeg om hier op 
het podium te klimmen. We zijn benieuwd naar de 
reacties.’ 
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Helemaal op maat gemaakt!

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

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

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



DiVErSEn
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WintErWarMtE Voor 
ZonnEBloEMGaStEn
Zaterdagmiddag, 24 februari. Zonnig, 
maar fris winterweer buiten. Maar in 
het Muziekhuis is het lekker warm en 

gezellig. 
De Zonnebloem schijnt er voor zo’n zeventig gas-
ten die vanmiddag de handen uit de mouwen ste-
ken om met allerlei spelletjes de sterren van de 
hemel te spelen. 
Aan enkele tafels wordt druk gerummikubt. An-
deren schudden de kaarten om te rikken of te 
bridgen. En ook de sjoelschijven verdwijnen in 
vliegende vaart door de poortjes. Tussendoor is er 
bijna maar amper tijd om het glas te legen of een 
hartig hapje te verorberen: iedereen gaat helemaal 
op in het spel. 
Zoals gewoonlijk vliegt de tijd en met de loterij met 
leuke prijsjes komt er rond de klok van vijf weer 
een eind aan deze hartverwarmende middag. 

De Zonnebloem kan terugkijken op een prachtige 
wintermiddag waarop haar gasten zonder twijfel 
hebben genoten van de onderlinge sfeer en gezel-
ligheid.

(tekst en foto Jan Simons)

VaStEnaCtiE 

Gaan Waar niEManD 
Gaat…

Het campagneproject van de Vastenactie 2018 
is in Mbala, in het uiterste noorden van Zambia, 
vlakbij het Tanganyikameer in Tanzania. Veel men-
sen komen van het platteland naar Mbala in de 
hoop er werk te vinden. Meestal lukt dat niet. Ze 
bouwen huisjes aan de rand van de stad, waar 

zich sloppenwijken hebben gevormd. Er is geen 
schoon water en geen elektriciteit in grote delen 
van dit gebied. Mensen moeten daarom naar de 
rivier lopen om water te halen. Er zijn geen wc’s 
zijn en riolering ontbreekt waardoor mensen ge-
makkelijker ziek worden. Mbala is een van de arm-
ste districten van Zambia. De mensen hier moeten 
leven van een gemiddeld weekinkomen van 0 tot 
6,90 euro per huishouden. 
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uit-
gevoerd door de zusters van de Heilige Harten van 
Jezus en Maria. In 1991 hebben de zusters het 
Households in Distress (HID)-programma opgezet. 
Het doel van het HID-programma is om de impact 
van hiv/aids te verminderen via voorlichting en 
goede gezondheidszorg en door mensen te hel-
pen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Uit 
uw bijdrage krijgen 300 hiv-positieve mannen en 
vrouwen een opleiding en kunnen het Sunsuntila 
weeshuis en de Victor Braun school voor gehandi-
capte kinderen worden voorzien van leermiddelen, 
speelmaterialen en medische hulpmiddelen. Helpt 
u mee om de zusters van de Heilige Harten van 
Jezus en Maria en het HID-project van de Vasten-
actie 2018 tot een succes te maken? 
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

ronDlEiDinG in 
‘onS KoninGSoorD’

Op woensdag 7 maart van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende  plaats in de voormalige abdij 
Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de zus-
ters Trappistinnen.

Deze keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de verandering van klooster tot ontmoetings-
centrum van dit Neogotisch Rijksmonument.
In mei 2009 verlieten een dertigtal zusters hun 
geliefde abdij en vestigden zich in hun nieuwe 
klooster in Oosterbeek (Arnhem). Daarna stond 
het klooster van 2009 tot 2016 leeg en waren de 
gebouwen behoorlijk aan het verpauperen. Op 20 
november 2015 kocht project- ontwikkelaar Roo-
zen van Hoppe uit Haghorst het kloostercomplex. 
Van januari 2016 tot oktober 2017 werd het kloos-
ter gerestaureerd en heringericht. Op zaterdag 
30 september
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Open Dag basisscholen
De drie basisscholen in Berkel-Enschot nodigen u uit voor de Open Dag.

Zodat u kennis kunt komen nemen van de werkwijze op hun scholen. 
Overdag wordt u in de gelegenheid gesteld om de school ‘in bedrijf’ te zien. 

’s Avonds is er de gelegenheid om een informatieavond bij te wonen. 
Meer info op de site van de scholen.

 Dinsdag 13 maart Berkeloo
  Hazelaarlaan 32 
  van 08.45 tot 11.45 uur en
  van 13.30 tot 15.00 uur
  ‘s avonds om 19.30 uur voorlichting 
  daarna rondleiding door de school

 Woensdag 14 maart St. Caecilia
  Schoolmeesterstraat 2
  van 09.00 tot 12.00 uur en
  ’s avonds om 19.30 uur voorlichting
  en rondleidingen door de school

 Donderdag 15 maart rennevoirt
  Antonie van Dijcklaan 1
  van 09.00 tot 11.30 uur
  ’s avonds om 20.00 uur voorlichting 
  daarna rondleidingen door de school
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2017 werd “Ons Koningsoord” officieel geopend 
als het nieuwe multifunctionele ontmoetings-
centrum van Berkel-Enschot. 
In deze rondleiding besteden we aandacht aan de 
veranderingen die zijn verricht aan deze voorma-
lige abdij. Het kloosterterrein was vroeger afgeslo-
ten door poorten en schuttingen en is nu geopend 
voor alle bewoners van ons dorp. De hoofdingang 
van het klooster was vroeger aan de Raadhuis-
straat 26 bij de kloosterpoort. Nu ligt die aan de 
Trappistinnentuin 77, aan de andere kant (West), 
waar het dorpsplein en het nieuwe winkelcentrum 
komen.

Vroeger waren de abdijbewoners een aantal zus-
ters van de Cisterciënzer orde, nu wordt de ab-
dij bewoond en gebruikt door de bibliotheek, het 
Cultureel Centrum De Schalm, de Stads-winkel, 
de Muziekschool Factorium, Brasserie Hemels en 
een dertigtal bewoners van huurappartementen. 
Aan verschillende dienstenruimtes van de zusters 
zijn aanpassingen verricht, waardoor de leefbaar-
heid en het nieuwe gebruik van het klooster mo-
gelijk is.
Weer meer dan genoeg te zien en te vertellen over 
de veranderingen in Koningsoord door uw gids 
Jack van der Sanden.
De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de 
rondleiding op de tussenverdieping van de kerk 
boven de bieb.

Bij de balie in de bibliotheek kunt u zich alvast in-
schrijven voor de nieuwe rondleidingen, die plaats 
vinden op iedere eerste woensdag van de maand 
tot eind december 2018 (behalve augustus). Zie 
de aankondigingen in De Schakel.

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

Interieur van kerk met ijzeren balken voor Tussenverdie-
ping.  Foto: van Peter Timmermans

FiloSoFiSCh CaFÉ 
KoninGSoorD

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op 
donderdag 15 maart a.s. het derde filosofie café 
Koningsoord.  
Dit Filosofisch Café Koningsoord staat in het te-
ken van Christendom en anarchisme.
De moderne westerse samenleving heet gebouwd 
te zijn op de pilaren van het christendom. De 
‘christelijke’ politieke partijen staan voor normen 
en waarden, saamhorigheid en stabiliteit. Wie 
echter zelf de bijbel openslaat, vindt daar weinig 
van terug. Professor Ruud Welten, buitengewoon 
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, zal ons 
meenemen in een theologischfilosofische bespie-
geling op de anarchistische angel in het christen-
dom.
Filosoof Daan Keij is de moderator van het café.
Donderdag 15 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de 
Kapittelzaal. Inloop vanaf 19.45 uur. 



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

oPStEKErtJE
nadenkend over het leven.
Lopend over het strand keken mijn ogen naar het 
zand;  ontelbare korrels. Eens zei een zieke tegen 
mij: “Ik laat mijn as uitstrooien over het eindeloze 
strand”. Het is inmiddels gebeurd en misschien is de 
heilige rest van zijn lichaam opgenomen in dit zand.
Zo gaat het met een mensenleven. Ik dacht: Van-
daag loop je met de neus in de wind over het 
strand en een paar weken later ben je deel gewor-
den van dat zand op hetzelfde strand. Toen dacht 
ik aan de tekst van de Aswoensdagliturgie aan het 
begin van de vasten, die we inmiddels begonnen 
zijn: “Mens prent goed in je hart dat je uit stof bent 
en tot stof zult terugkeren”.
In de komende weken gaan we ons voorbereiden 
op Pasen, gaan we weer nadenken over het leven, 
het lijden, de dood en de opstanding van Jezus. 
Het is de kern van ons christelijk geloof en te-
vens ook het antwoord op de kernvraag van ieder 
mens: “Hebben leven en dood zin?”
Gods liefde laat de mens niet verdwijnen in het 
niets. Na de echec van de dood, het wegvallen 
van het leven, de nacht van de Dood, laat Gods 
liefde een nieuwe dag beginnen. Heeft Zijn liefde 
de stille dood overwonnen en leeft Zijn Geest in 
de mens, als de opgaande zon. Na Goede Vrij-
dag, Pasen, leven voorgoed. Ik wens U een goede 
voorbereiding op het Paasfeest.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

VaStEnaCtiE - Gaan waar niemand gaat…
Deze week deel 2 van de informatie over het pro-
ject van de Vastenactie in Mbala, Zambia. Lees 
elders in dit blad wat het inhoudt. Op dinsdag 20 

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

Stichting MOV Johannes XXIII

aGEnDa
St. Willibrorduskerk: 
Woensdag 7 maart: 18.00 uur Alpha-cursus.
St. Caeciliakerk:

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 3 maart: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Voorganger: pastoor Looyaard.

Zondag 4 maart: Derde zondag van de veertig-
dagentijd.
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Gezinsviering mmv 
Eigen-Wijs. 
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Overl. fam. Noud van Esch; Overl. leden 
van de KBO; Mina van Esch.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Maria Voermans-Robben.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

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

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

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

Vrijdag 9 maart: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg bidden.



23|

ProtEStantSE 
GEMEEntE 
oiStErWiJK C.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 4 maart: ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur
Het is de derde zondag van de 40-dagentijd. Daar-
in staat Johannes 2:13-22 centraal: Jezus verjaagt 
de handelaars op het tempelplein. Het thema van 
het kinderproject is ‘Bij mij kun je thuis zijn’. We 
vieren ook de Maaltijd van de Heer.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk: crisispastoraat.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

agenda
1 maart 18.45 uur: Kerk in Actie Inspiratieavond met 
ds. Inge Landman over contextueel Bijbellezen. 

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

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

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

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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Ziek en niet gehoord? 
   Advocaat mr. Melanie Hermes en arbodienstverlener Wegéon bundelen    
   hun krachten!  

 Niet eens met de bedrijfsarts? 
 Bezwaar tegen een besluit van UWV? 
 Second opinion? 
 Wordt u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? 
 Ziek door uw werk/werkgever? 

 

Melanie Hermes ESQ Advocaten   Arno Linkels  Wegéon 
Kade 10   Oudenbosch   Eikenbosch 2 Berkel-Enschot 
T: 0165-744021 E: melanie@esq.nl   T: 013-5336272 E: a.linkels@wegeon.nl 
 

 

 
www.zieke-werknemer.nl 



SChaKEltJES
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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.  

CarniBESt, natuurlijke complete verse vlees-
voeding voor honden, katten en fretten. 
CarniBESt is gegarandeerd vrij van varkens-
vlees, bindmiddelen, conserveringsmiddelen, 
geur-, kleur- en smaakstoffen. Tevens dierproef-
vrij! hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

NIEUW bij de tweewieler Udenhout, OUTLET-
SHOP. Race/mtb en gewone fietsen met giganti-
sche kortingen.

BiaBED: het favoriete ligbed voor elke hond. De 
sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en ge-
makkelijk schoon te houden. Bia-matras met de-
zelfde eigenschappen speciaal voor in de Bench. 
In diverse kleuren en maten verkrijgbaar bij hob-
by-Mix voor Dieren.

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.

BoZita honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen. Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689.

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

DE DiErEnDoUChE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. hobby-Mix voor Dieren.

Stem 21 Maart  Lijst 3  Plaats 6. henk Denissen. 
Van en Voor ons Dorp

2 zitsbank Flamant. Breed: 2m met armleuning. 
Hoogte: 75 cm Diepte 70 cm, zithoogte 43 cm. 
Kleur: rood. Vraagprijs €100.00 Telnr 53334910

Bel Mark van der Loo voor al uw graafwerkzaam-
heden. 06-20429682

CarniS SnaCKS. Deze snacks zijn ambachte-
lijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en vele Vissoorten. hobby-Mix voor 
Dieren.

Te koop appartement in hartje Udenhout. 
Voor meer info zie www.felixhof24.nl 

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

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u mee-
kijkt! hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 
6, Berkel-Enschot

PrinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
hobby-Mix voor Dieren. 

nieuw bij hobby-Mix voor Dieren: Jr FarM, 
natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/knaagdier. 
Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosgeheimen, 
Kruidenweide met paardenbloem en nog veel meer!

Vele kussens voor de helft van de prijs, bij hobby-
Mix voor Dieren. 013 5331689

Je EhBo-diploma geldig houden met een dag 
herhalen? Dat kan bij VandeSandeOpleidingen 
op 20 maart Tel. 06 40147517
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Bent u vrijdag 2 maart jarig? Kom persoonlijk 
langs bij Lekkernij en wij maken uw feestdag gratis 
nog completer. lekkernij, natuurlijk!

Nu ook verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren, 
Vigor&Sage voor uw kat met spaarkaartactie en 
gratis proefverpakking.

FYSiothEraPiE UDEnhoUt is verhuisd van 
de Groenstraat 60 naar Het Gezondheidscentrum 
Udenhout in de Kreitenmolenstraat 26 F Uden-
hout.

Voor Speciaal Bloemwerk is bloemenatelier 
EXtra Vita het juiste adres. St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

Bij deze willen wij iedereen 
hartelijk bedanken 

voor de belangstelling 
bij ons diamanten huwelijk. 

Jan en Elly Bakermans.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 
Dag en nacht bereikbaar
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

“Bij ieder uniek mens past een
 bijzondere uitvaart’’





Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij straks 
nodig voor de aankoop 
van een eigen huis?


