
Jaargang 53, week 10, 7 maart 2018

DEZE WEEK:
Boerderij Denissen verkocht aan Liesbeth Hofhuis en Jeroen Bax

IJspret vanuit een gouden hart in Burg. Brendersstraat

Na-oorlogse panden op de gemeentelijke monumentenlijst

Ondernemers verwelkomen nieuwe bewoners De Lange Akker
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FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

IL MIO SOGNO Schoonheidsverzorging & Pedicure 
Kruisakker 5 B-E – 0622657699 - www.ilmiosogno.org

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure en me-
disch pedicure. Wendy van de Wouw 06-13951265 
Baaneind 6 Heukelom.

UITVAARTBEGELEIDING

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTRA VITA, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KINDEROPVANG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

Kinderopvang Humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

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

3|

BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8
5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

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

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans
Coverfoto: Peter Timmermans

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

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

Oplage: 5.000 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

OVERHEID

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

STADSWINKEL BERKEL-ENSCHOT,
(in Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

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. Telefoon 
nummer tijdens openingstijden 06-53768978 of via de 
e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting Hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 

WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

HUISARTSENPOST  0900–33 22 22 2

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

OOK ADVERTEREN 
IN DE SCHAKEL

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl



3|

BEDrIJvEN cONtActEN

WEEKBLAD DE ScHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8
5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
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Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans, 
Iris de Groot
coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Donateursrekening:
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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.

Zaterdag 7 april 2018
Berkel-Enschot aan de Kook!

Een supergezellig en smakelijk evenement!

In duo’s bereid je een voor- hoofd- of na-
gerecht voor 6 personen, er komen dus 4 

gasten bij je eten. Wie? Dat weet je pas als 
de deurbel gaat. Elke gang een ander adres, 
en elke gang met andere dorpsgenoten aan 

tafel. Voor een goed glas wijn wordt gezorgd. 
Na het dessert zien we je graag bij Boerderij 

Denissen voor een afsluitende borrel. 

Schrijf je voor 19 maart in op 
www.berkelenschotaandekook.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

Kinderopvang Humanitas
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

UItSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand februari zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  W. van Gansen, Heuvelstraat 6a

 
2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  Hanneke van Oirschot, Kloosterstraat 6 

De prijswinnaars kunnen deze waarde-
bonnen afhalen bij: Geerts Schoenen, 
Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel februari:
veiligheidsgordel.
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BOErDErIJ DENISSEN 
vErKOcHt AAN LIES-
BEtH EN JErOEN

liesbeth hofhuis en Jeroen Bax runnen eetca-
fe en partycentrum Boerderij denissen al meer 
dan twintig jaar, maar nu is het eindelijk hun 
eigen stekkie*. Zij kochten het horeca gedeelte 
van de boerderij van de gemeente, die het on-
roerend goed al enige tijd wilde verkopen. “dat 
het nu helemaal van ons is, zorgt voor stabili-
teit. We kunnen zolang doorgaan als we willen 
en dat is een leuk idee. het zorgt voor energie 
en rust”, zegt liesbeth.

Grote veranderingen nu het pand van hun is, zijn 
er op korte termijn nog niet. “Maar we zijn altijd in 
beweging. We gaan nooit met grote sprongen, want 
wat we doen, willen we goed doen”, zegt Jeroen. 
Toch liggen er wel wat plannen op tafel. “We hebben 
een leuke club waar we regelmatig mee brainstor-
men en dan komen er altijd goede ideeën op tafel.”
 
creativiteit
Die creativiteit is een van de factoren die de boer-
derij tot een succes maken. “Maar waar ik de 
creatieveling ben, is Liesbeth de gastvrouw.” Zij 
zorgt, natuurlijk wel samen met Jeroen, voor de 
persoonlijke aandacht en het maatwerk. “We ne-
men echt de tijd voor alles. Dat telt van een simpel 
diner tot een bruiloft.”

Niet voor niets waren er in 2017 maar liefst der-
tig bruidsparen te gast bij de boerderij. Ook zien 
zij steeds meer mensen ervoor kiezen om een 

afscheid/condoleance bij Boerderij Denissen te 
organiseren. ‘We onderscheiden ons door er bij 
de voorbereiding echt voor te gaan zitten en pas 
stoppen als het draaiboek volledig naar wens van 
de klant is.’

Dorpsgevoel 
Een andere krachtige speler is het team. Naast 
Liesbeth en Jeroen staat Mark Gijselhart in de 
keuken als chef-kok. “En we hebben natuurlijk 
een jong en dynamisch team met gezellige jonge 
mensen uit eigen dorp.” 
Dat dorpsgevoel zit hoog bij het duo: “Dat is ook 
iets waar we samen als horeca in Berkel-Enschot 
voor moeten staan: werken aan een bruisend 
dorp. We zien elkaar niet als concurrentie, maar 
vullen elkaar juist aan en we zien daar steeds meer 
positieve ontwikkelingen in.” 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

*Het clubhuis bij de Boerderij is door muziekvereniging Concor-
dia gekocht. Zie artikel op onze website eerder verschenen in de 
Schakel d.d. 30-01-2018.

Boerderij Denissen
Generaal Eisenhowerweg 1
5056 CR Berkel-Enschot
013-5334218
info@boerderijdenissen.nl
www.boerderijdenissen.nl

ScHAKELtJESBEDrIJF IN BEELD
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ActIvItEItENKALENDEr

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
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
15-3 Ons Koningsoord Kerkzaal  20.00 uur  (19.30 ontvangst) Politiek Debat 12 politieke partijen
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 
18-3 Café Mie Pieters 15.00-18.00 ur Optreden Pitch, pop-rock coverband
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 
24-3 Café Mie Pieters 20.00 uur Half vastenbal met optreden Ferry van de Zaande
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 Sporthal ‘t Ruiven 10.30-16.00 uur Open Badmintontoernooi Badmintonclub Just For Fun 
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
15-4 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
21-4 CC de Schalm 20.00 uur Rossignol Strijkkwartet, Stg. Expo

2-5 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
15-5 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO

MAArt

LAtEr

APrIL
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Terwijl de een thuis op de bank onder een de-
ken kruipt, is een ander urenlang buiten op 
het ijs te vinden. de vrijwilligers van de Burg. 
Brendersstraat trotseren al dagen de kou om 
van binnen warm te worden van die blije kin-
dergezichten. 

De ijsmeesters doen er alles aan om het veldje 
schaatsbaar te maken. Technisch gezien heb je al-
leen water en temperaturen onder nul nodig. Maar 
daar alleen red je het niet me. Heel veel doorzet-
tingsvermogen en een gouden hart zijn wat dit ijs-
baantje in het dorp bijzonder maakt. Om zes uur ’s 
nachts nog een laagje water spuiten en ’s avonds 
na negenen nog een keer. 

Dankbaar schaatsen en spelen de kinderen erop 
los. In de middag staat er wel vijftig man op het ijs. 
Wat opgeschoten meiden giechelen op het plekje 
in het midden op het ijs. Opa trekt voorzichtig op 
zijn schoenen kleinkind voort. Jongens van ba-
sisschoolleeftijd schaatsen op hun ijshockeyers 
vlotte rondjes. De allerkleinsten mogen op de slee. 
Ouders helpen kinderen om de schaatsen aan te 
trekken en genieten van de eerste schaatspassen 
van hun kroost op het ijs. 

IJSPrEt vANUIt EEN GOUDEN HArt 

De ijzers weerkaatsen de zonnestralen deze mid-
dag. De zon is voor de meeste een welkome gast 
en verwarmd de schrale toetjes. Het ijs wordt er 
papperig door en waar in de ochtend nog een 
gladde ijsspiegel lag, zijn nu veel grasplekken te 
zien. Maar het kan nog steeds. 

’s Avonds is het nog steeds druk. De feestverlich-
ting wint het van de volle maan en de muziek in 
de houten stal overstemt de gierende oostenwind. 
De vlammen waaien zijdelings de vuurkorf uit. De 
thermometer geeft -1 aan en de pleziermeter +10. 
De vrijwilligers genieten volop en de mensen op 
het ijs nog veel meer. Dit is meer dan een ijsbaan 
zonder entree, warme drank voor een kleine on-
kostenvergoeding, vriendelijkheid en belangeloos 
iets voor een ander over hebben. Dit is hoe het 
kan in een kleine gemeenschap. Berkel-Enschot 
dit is waarom ik van je hou. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans
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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
2-3 Rode huishoud portemonnee inclusief pasjes Winkelcentrum Eikenbosch 013-5332629
1-3 Kanarie roze/rood Korenbloemstraat  06-54761174

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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Een van de laatste besluiten van de gemeenteraad 
van Berkel-Enschot was het vaststellen van een 
lijst van gemeentelijke monumenten. Inmiddels is 
het tijd om deze lijst aan te passen. Het meest tot 
de verbeelding sprekende object op de nieuwe 
lijst is een betonnen bushokje aan de Eindho-
venseweg bij Koningshoeven.  Er zijn er duizenden 
van gebouwd, maar dit is het enige overgebleven 
exemplaar in de gemeente Tilburg. Het is volgens 
de commissie “zeer herkenbaar als een bouwwerk 
uit de na-oorlogse periode”. Daarnaast gaat het 
om Kerkstraat 6 A t/m F, Bosscheweg 24 en 26 en 
Abdijlaan 21. 

Zijn woningen alleen om in te wonen?
De bewoners van een huis hebben hun huis ge-
kozen op grond van allerlei overwegingen. Maar 
de gemeenschap heeft ook zijn overwegingen 
om iets te vinden van zo’n huis. Het Rijk kan een 
huis aanwijzen als Rijksmonument. De Gemeente 
kan een huis op de gemeentelijk monumentenlijst 
zetten. Dat gebeurt op grond van wettelijke bepa-
lingen. Dus is het mogelijk dat het huis waarin je 
woont plotseling op de lijst van beschermde mo-
numenten staat.

NA-OOrLOGSE PANDEN OP 
DE GEMEENtELIJKE MONUMENtENLIJSt

regels en procedures
Het is een misvatting, dat er ambtenaren bij de 
Gemeente Tilburg zijn, die op hun eigen houtje zo 
maar vinden dat een huis op de monumentenlijst 
komt. Joost Op ’t Hoog, beleidsmedewerker van 
de Gemeente Tilburg, legt uit hoe het in elkaar 
steekt: “De procedures rondom de gemeentelijke 
monumentenlijst zijn gebaseerd op een gemeen-
telijke verordening, die in de gemeenteraad is 
goedgekeurd. Die verordening is mede gebaseerd 
op een standaard verordening van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten”. 

Er vindt vooroverleg plaats met organisaties in 
Berkel-Enschot, die zich met dit soort zaken be-
zighouden zoals de Heemkundekring De Kleine 
Meierij. Daarna wordt de zienswijze van de be-
woners gevraagd. Bovendien wordt er nog een 
advies uitgebracht door landelijk bekend staande 
deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed 
en monumenten. En dan komt er uiteindelijk een 
voorstel, waarna het College van B en W een be-
sluit neemt.  Als een bewoner het er niet mee eens 
is, kan die beroep aantekenen. Er zijn zaken die 
slechter geregeld zijn. Ga maar eens kijken bij de 
genoemde panden of het de moeite waard is om 
die te behouden. Foto’s zie www.schakel-nu.nl.

Tekst: Jan van der Straaten
Fotografie: Peter Timmermans

Cultureel erfgoed dient beschermd te 
worden
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Assurantiën
Van den Hoven

U kunt bij ons terecht voor 
een hypotheek bij:

Onze vestigingsadressen:
Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67



13|

Ondernemers Berkel-Enschot dragen bij in 
welkomstpakket
Het nieuwe appartementencomplex ‘De Lange 
Akker’ in Berkel-Enschot krijgt steeds meer be-
woners. Een deel van deze bewoners komen uit 
Berkel-Enschot en omgeving. Maar opvallend veel 
bewoners komen van verder weg en kiezen heel 
bewust voor Berkel-Enschot. Deels komt het door 
de uitstekende bereikbaarheid en de prachtige lig-
ging en luxe uitstraling van de (huur)appartemen-
ten. Maar ook dichter bij familie wonen wordt vaak 
genoemd als locatiekeuze. En juist deze nieuwe 
bewoners worden nu extra in de watjes gelegd: zij 
krijgen een welkomstpakket met allerhande kor-
tingsbonnen en gratis producten. Op deze ludieke 
wijze voelt elke bewoner zich extra welkom in de, 
veelal nog onbekende, woonomgeving. De vol-
gende deelnemende bedrijven ontvingen de nieu-
we bewoners van ‘De Lange Akker’ als klant: Bak-
ker De Smaeck van Brabant, Bersselaar Oogzorg, 
Bailiff Fashion, Boekhandel Verrijt, Anthé Kappers, 
Landwinkel de Bollekens, Restaurant Boerderij 
Denissen, kapperszaak Hair2Day, specialiteiten-

zaak De Lekkernij, cafetaria Van Riemsdijk, Chi-
nees afhaalcentrum Sun Wah. Een mooi voorbeeld 
van een warm welkom in ‘ons Berkel-Enschot’!

Tekst en foto: Redactie (Bron: De Lange Akker)

WArM WELKOM vOOr NIEUWE 
BEWONErS “DE LANGE AKKEr”

Echtpaar die vanuit Oosten-Zell am See naar Berkel-
Enschot is verhuisd 

Bij Haans Carwash 
is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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www.huis-hypotheek.nl 

                              

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

Westpoint 190 

5038KR 

013 591 0020 

westpoint@huis-hypotheek.nl 
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MAANDPUZZEL

HOrIZONtAAL
1. deel van week; 7. kunststof; 12. Leidse Onderwijs In-
stelling (afk.); 13. pijnlijke aandoening van de gewrichten; 
14. insect; 15. boksterm (afk.); 17. spijskaart; 19. deel van 
geweer; 21. millibar (afk.); 22. strijdpaard; 24. schilder-
achtig (treffend voor het gezicht); 27. meisjesnaam; 28. 
geneesheer; 30. uitroep van een schildwacht; 31. Asso-
ciation Internationale de Sociologie (afk.); 32. moeder-
konijn; 33. belofte; 35. babysit; 37. loopvogel; 38. dicht 
fijnkorrelig kalkgesteente; 41. kledingstuk; 42. taalzui-
veraar; 44. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 46. 
eiland in Indonesië; 47. telwoord; 48. plaats in Limburg; 
49. gedroogd gras; 50. rijstbrandewijn; 52. teleurstellend 
(jammer); 54. zich gemelijk beklagen over iets; 56. bloei-
maand; 58. dagrit in de Tour de France; 61. boomsoort; 
62. Argentijnse dans; 64. Stichting Nederlandse Ere-
schulden (afk.); 65. (snij)wond; 67. naam voor klein meer-
tje; 68. brandstof voor auto’s (afk.); 70. jongensnaam; 
72. wedstrijdbeker; 73. met krampachtige hoestbuien 
gepaard gaande ziekte met name bij  jongen kinderen; 
76. muzieknoot; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. Azia-
tisch land; 79. lusthof; 81. maanstand (afk.); 82. eerste 
vrouw; 83. in ontvangst nemen; 84. zeevis; 86. openbaar 
vervoermiddel; 87. zangstem.

vErtIcAAL
1. raam in een helling van een dakvlak; 2. int. autoken-
teken Nederland; 3. rekenopgave; 4. ver naar beneden; 
5. snipachtige waadvogel; 6. zelfverdedigingsport; 7. 
vorstenverblijf; 8. opschudding (herrie); 9. zeepwater; 
10. bekende Nederlandse motorrace; 11. kleinkunst-
vorm met conferences en chansons; 16. gehoororgaan; 
18. muurholte; 20. plaats in Noord-Brabant; 21. Chinese 
vermicelli; 23. hemellichaam; 25. schuin toelopend; 26. 
getroffen; 27. polikliniek (afk.); 29. inrichting tot opleiding 
van geestelijken; 32. bedwelmend genotmiddel verwerkt 
in sigaretten; 34. scheepsvloer; 36. voor een schilder 
of fotograaf model staan; 37. pulverig (los); 39. vriend 
(Spaans); 40. Spaans riet; 42. pech hebben (onderweg); 
43. niet scherp of puntig; 45. deel van hals; 46. kleine 
vrucht; 51. elasticiteit; 53. wandversiering; 54. make-up; 
55. strook; 56. kreupel (invalide); 57. eskimohut; 59. druk-
machine; 60. man van adel; 62. balsport; 63. plotseling; 
66. in het geheel niets; 67. over (langs); 69. Gemeente-
lijke Sociale Dienst (afk.); 71. elektrisch geladen metalen 
deeltje; 73. tienpotig schaaldier; 74. huisdier; 75. vlucht-
heuvel in Friesland; 78. jongensnaam; 80. gevangenis; 
82. voegwoord (Frans); 85. gewijzigde aansprakelijkheid 
(afk.).

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

67 35 79 62 46 86 19 11 63 38 42 33 48 57 75 44 60
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Kom en  doe mee!!!Zondag 11 maart 

11.00 uur

Het instaporkest van Muziekvereniging Concordia geeft een kinderconcert 
waarbij er van alles te zien en te horen is. Allereerst mogen zij komen 
luisteren naar het orkest, dat een aantal swingende, bekende en soms 
zelfs spannende muziekstukken zal spelen. Daarna mogen de kinderen 
(en papa’s en mama’s) ook zélf meedoen aan één van de muziekstukken 
op allerlei slag- en blaasinstrumentjes, waarbij ze natuurlijk ook goed naar 

de dirigent moeten kijken. Tot slot is er na dit korte concert een 
instrumentenmarkt, waarbij de kinderen alle verschillende instrumenten 

kunnen bekijken én uitproberen! Kortom, dit mag je niet missen! 

Toeter-mee-concert 
voor kinderen van 0-10 jaar samen met mama’s en papa’s

Locatie: Muziekhuis  
Berkel-Enschot 

Generaal  
Eisenhowerweg 1A



vErENIGINGSNIEUWS
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tOEtEr MEE.
Wat is er nou leuker dan 
lekker mee toeteren. Van 
jongs af aan hebben we 

het allemaal gedaan. We liepen dan in onze pam-
pers de kamer door en hielden een ware taptoe. 
Soms pa en ma erachteraan. En eigenlijk doen we 
het allemaal nog steeds graag als we ouder wor-
den. De polonaise bij een feestje of met carnaval 
is er een uitvloeisel van. Een beetje gestructureerd 
mee toeteren kunnen we a.s. zondag 11 maart 
doen. Het TOETER-MEE-KINDERCONCERT no-
digt iedereen uit om een bijdrage te leveren en 
lekker mee te doen. Tevens kun je dan eerst kijken 
en luisteren hoe je ook mooi op een toeter kunt 
blazen, want het InstapOrkest van Concordia zit 
paraat om je dat te tonen. Het InstapOrkest is het 
begin van je talentvolle weg naar een goed mu-
zikant. Bij dit Toeter-mee-concert zullen ze eerst 
laten horen hoe snel je in staat bent om lekkere 
swingende muziek op diverse “toeters” te maken. 

Nou ja, de toeters hebben we dan netjes omge-
ruild voor muziekinstrumenten. En die mag je zélf 
ook nog eens uitproberen na het concert. Want na 
het concert is er ook nog een instrumentenmarkt 
waarbij je op allerlei verschillende instrumenten  
mag toeteren, sorry, mag blazen…..
Dus a.s. zondag naar ’t Muziekhuis! Het Toeter-
mee-kinderconcert begint om 11.00 uur. En na-
tuurlijk is dat helemaal gratis. Kom je ook?

BOEKENWEEK 
BIJ FOtOBE
Nu de bibliotheek en de Schalm 
samen in Ons Koningsoord ge-

huisvest zijn, biedt ons dat nieuwe mogelijkheden. 
Een ervan is dat we af en toe gaan samenwer-
ken met de bibliotheek. Komende Boekenweek 
bijvoorbeeld. Het thema van de Boekenweek is 
Natuur. Wij hebben in dit kader een selectie van 
foto’s gemaakt die we presenteren in de serre van 
de Schalm. De foto’s zijn te zien tijdens de Boe-
kenweek van 8-18 maart en blijven daarna nog 
enkele weken hangen. 

Wij zijn erg blij met de serre als vaste locatie voor 
onze wissel-exposities. Na de natuurfoto’s komt 
er weer ruimte voor Foto’s van de maand en een 
volgend thema. Wij hopen dan ook dat u de serre 
van de Schalm regelmatig even binnen loopt.

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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FUrINKAZAN
In het weekend van 24 en 25 fe-
bruari waren er, op uitnodiging van 
Stichting Dento Shito ryu Nederland, 
gastlessen van een Franse karate-
meester. Janick Poupee is een 7e 

dan Karateka en Qi Gong meester. Janick sensei 
is jaren verbonden geweest aan het Frans Natio-
nale team en is op het gebied van kata en kumite 
een expert. Zaterdag waren er trainingen voor de 
jeugd in Oisterwijk in sporthal de Pannenschuur 
en zondag werden de 
trainingen verlegd naar 
Tilburg.
Het waren zeer leer-
zame lessen, die vooral 
dieper ingingen op de 
basis standen en tech-
nieken. Vanuit onze 
school deed vooral de 
jeugd gretig mee om 
zich in het wedstrijd 
karate te verbeteren.

WHItE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 03 maart 

White Demons D2 - 
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer D2 31-11
White Demons/Taxandria DC1# - 
DOS ‘80 DC2 18-16
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer DS2 - 
White Demons DS1 22-19

Zondag 04 maart 
White Demons DS2 - Elshout DS2 17-14
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer DS4 - 
White Demons DS3 03-06
Orion Z D1# - White Demons D3 11-21

Taxandria HS1 - White Demons HS1 15-27
Blauw Wit HS1 - White Demons HS2 22-23

Programma a.s. weekend:
Zaterdag 10 maart 
09:00 uur Tremeg D1# - White Demons D1#
09:00 uur Elshout E2 - White Demons E2
09:30 uur White Demons D3 - Heerle D2
09:55 uur Elshout D1# - White Demons D2
10:20 uur White Demons E1 - Avanti E1
11:25 uur White Demons F1 - Taxandria F3
19:20 uur White Demons DS1 - 
 Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS2

Zondag 11 maart 
10:00 uur White Demons HS3 - Blauw Wit HS2
11:15 uur White Demons HS2 - Achilles ‘95 HS1
12:30 uur White Demons DS2 - Dongen DS3
13:45 uur White Demons DS3 - Novitas DS1
13:50 uur Heerle DC2 - 
 White Demons/Taxandria DC1#

Maandag 12 maart 
21:00 uur White Demons DMW1 - G.H.V. DMW2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandijk@gmail.com.

JUDOcLUB BErKEL-
ENScHOt ‘tEN SHI’
In Sporthal Hercules in Diessen na-
men we afgelopen zondagochtend 

4 maart met negen nog niet al te ervaren judo-
ka’s deel aan een teamontmoeting met Judoclub 
Sankawa (Middelbeers), de Eerste Sport- en Jud-
overeniging Goirle en Judovereniging Deusone 
(Diessen). Onze afvaardiging bestond uit Ties 
Christiaans, Jurgen van Gansen, Rafael Gitz, Tygo 
Hoevenaars, Jelte Lensvelt,  Luke van Poppel, 
Veerle van de Ven, Tessa Verhoeven en Melle Wij-
gerse, verdeeld in twee teams. Eerst was er een 
warming up, gevolgd door een korte demonstra-
tie met wat nuttige uitleg en een lesje wedstrijd-
training. Daarna gingen de judoka’s in de teams 
hun onderlinge wedstrijdjes aan. Behalve Jelte die 
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Denken en doen
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dit keer alles won, scoorden onze judoka’s met 
zichtbaar plezier wisselende resultaten. Het werd 
een leuke en leerzame judo-ontmoeting, waarbij 
een van onze beide teams als winnaar uit de bus 
kwam, terwijl ons tweede team als vierde eindig-
de. Een geslaagde ochtend, die zeker voor herha-
ling vatbaar is. Onze judoka’s Jelte, Jurgen, Luke, 
Melle, Rafael, Tessa, Ties, Tygo en Veerle danken 
we hierbij nog voor hun enthousiasme en spor-
tieve inzet. We kunnen daardoor samen met jullie 
terugkijken op een leuke zondagochtend.

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

BADMINtONtOEr-
NOOI Bc JUSt FOr 
FUN

Op zondag 8 april 2018 vindt het jaarlijkse BC Just 
For Fun badmintontoernooi plaats.
Het toernooi wordt gehouden in sporthal ’t Ruiven 
in Berkel-Enschot. 
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers ladder-
systeem zodat iedereen, van beginner tot gevor-
derde, kan meespelen.
Iedereen kan meedoen, je hoeft geen ervaren bad-
mintonner te zijn of lid te zijn van een vereniging.
We beginnen om 10.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:
· Herendubbel
· Damesdubbel
· Gemengd dubbel
Het toernooi is open voor iedereen.
Dus wil je op zondag 8 april a.s. sportief bezig zijn, 
doe dan mee aan het badmintontoernooi van BC 
Just For Fun!
Meer informatie op www.bcjust4fun.nl of mail naar 
info@bcjust4fun.nl

NOG MEEr 
KAMPIOENEN

Vorige week hadden ze de concurrent al versla-
gen, nu wonnen ze ook hun laatste wedstrijd in 
de zaal. De junioren 1 zijn zo net als het eerste 
kampioen. En met vaak goed spel. 
En er is nog een kampioen, maar die was dat al 
weken. De aspiranten C bleven de hele zaalcom-
petitie ongeslagen en eindigden met het gewel-
dige doelgemiddelde van 153 - 29. Vooral dat 
geringe aantal tegendoelpunten is voor korfbal 
opvallend.

De uitslagen waren:
Klimop jun 1 - OJC’98 jun 1   4 - 8
OJC’98 jun 2 - SDO jun 2   3 - 17
SDO asp C3 - OJC’98 asp C1   2 - 10
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1   9 - 2
Volgend weekend wordt de zaalcompetitie afge-
sloten met de volgende wedstrijden
OJC’98 1 - SGV 1 15.50 uur
OJC’98 2 - SGV 2 14.30 uur
SDO jun 2 - OJC’98 jun 2 
OJC’98 pup E1 - NKV pup E2 12.30 uur
OJC’98 pup E2 - Focus pup E1 13.30 uur
Hieronder het kampioensteam van junioren 1

Blauwe 
druifjes

Of Muscari. 
In 9cm-pot.

1.39 p.st.

Elke zondag open  
van 12 tot 17 uur!

0.59

Aanbieding geldig van 7  t/m
 18 m

aart 2018 en zolang de voorraad strekt.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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KUNSt EN cULtUUr

Stichting EXPO presenteert:

Mr. SYMS
C.C. De Schalm,  zondag 18 maart 2018, 
aanvang 14.30 uur 
entree € 8,00
(inclusief consumptie in de pauze)
reserveren: 013 - 5331333 of 
via info@deschalm.net

‘Mr Syms’ is begin 2017 opgericht door tilbur-
ger Hans van Gorp. 
Hij liep al geruime tijd met het idee rond om, na 
allerlei muzikale omzwervingen, 
een groep te starten die bekende en minder be-
kende jazznummers uit vooral de periode 1950 
– 1970 vertolkt. Dat is Mr. Syms geworden, met 
als repertoire een mix van medium- en up tempo-
stukken, en een aantal ballads. Fijn om naar te 
luisteren. 

Kwartet Mr. SYMS  bestaat uit:
Hans van Gorp – tenor- en sopraansaxofoon
Jos Groot – gitaar
Oscar Poppe – bas
Mari Spikmans – drums

(Dit concert komt in de plaats van het optreden 
op 25 maart van Joris Posthumus en het Jacob 
Bedaux Quartet. Dit is vervallen door langdurige 
ziekte van een van de bandleden.)

ZONDAG 11 MAArt 2018 

GOEIEN AArD MEt 
MUZIEK.
IN cULtUrEEL cENtrUM DE ScHALM BEr-
KEL-ENScHOt AANVANG: 15.00 UUR, GRATIS 
TOEGANG

Goeien aard met muziek in de Schalm
Voor de derde keer dit winterseizoen zijn de Elc-
kerlyc-speellieden in Ons Koningsoord in Berkel-
Enschot, waarvan Cultureel centrum De Schalm 
deel uitmaakt.
Ook nu brengen zij weer een grote verscheiden-
heid aan liedjes en instrumentale speelstukjes, die 
afkomstig zijn uit de Brabantse en Vlaamse Kem-
penstreek. 

En ook nu begeleiden zij zichzelf weer op een 
aantal instrumenten zoals de doedelzak, draailier, 
hobo, klarinet, accordeon, harmonica fluit, gitaar 
en draaiorgeltje. 
Dit alles gaat zich afspelen op zondagmiddag 11 
maart a.s. 
De aanvang is15.00 uur en de toegang gratis.
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Henk Denissen - Nr. 6Peter van den Hoven - Nr. 2

Hans Smolders wil 
wijkwethouder zijn 
voor Berkel-Enschot 
en Udenhout 
De politiek is hard aan vernieuwing toe. De LST 
wil nu echte verandering. In de oppositie konden 
we jammer genoeg de afgelopen 8 jaar weinig 
anders doen dan wanbeleid en geldverkwisting 
pijnlijk blootleggen. Als fulltime wethouder kan 
Hans Smolders het beste opkomen voor de 
belangen van Berkel-Enschot en Udenhout. Voor 
de huidige wethouders is uw dorp en wijk nu maar 
bijzaak. Dat moet en kan anders en daar wil Hans 
Smolders zich met hart en ziel voor inzetten!

Na 8 jaar inhoudelijk en positief kritisch oppositie voeren,                                       
verdient Lijst Smolders een eerlijke kans in het college van B&W.
De Lijst Smolders wil onderhand wanbeleid en geldverkwisting voorkomen en problemen snel 
en doeltreffend gaan oplossen. Dit kan enkel vanuit het college van B&W.
De LST is nu al de 3e politieke partij en onlangs is Hans Smolders zelfs politicus van het jaar 
geworden. Om er zeker van te zijn dat Lijst Smolders in het college van B&W komt, zal de LST 
de grootste partij moeten worden. Het gaat nog maar om een paar duizend extra stemmen.
Daarom roepen wij iedereen in Berkel-Enschot en Udenhout op om naar de stembus te gaan. 
Een deel van de 90.000 Tilburgers die niet meer zijn gaan stemmen, kunnen ons helpen 
door op 21 maart dat wél een keer te gaan doen. Daarnaast hopen wij dat de zwevende 
kiezer de LST een eerlijke kans wil geven. Tot slot willen wij onze trouwe kiezers 
hartelijk bedanken, want dankzij hen is de Lijst Smolders veruit de grootste Lokale partij! 
Voor het verkiezingsprogramma en nog veel meer kunt u terecht op www.lijstsmolders.nl

advertentie-schakel2018.indd 1-3-2018, 20:371
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KUNSt EN cULtUUr

EXPOSItIE:

FOtO’S EN 
ScHILDErIJEN
Cultureel Centrum De Schalm Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel Enschot.

Vanaf 1 maart 2018 tot en met 30 april 2018 is er 
een overzichtsexpositie van foto’s en schilderijen 
van Martin en Helma Jansma. 
De schilderijen en foto’s hangen in de gangen van 
het Cultureel Centrum de Schalm, en zijn te be-
zichtigen tijdens de openingstijden.
Op vrijdag 2 maart en vrijdag 23 maart van 
19.30uur tot 21.30 uur zijn wij zelf bij de expositie 
aanwezig.

Ik ben Martin en 
ben sinds 2006 in 
het bezit van een 
digitale spiegel-
reflexcamera. Ik 
ben aan het fo-
tograferen gesla-
gen. Fotografie is 
een passie, ik leg 

graag “dingen” vast die mijn interesse wekken. 
Vooral in macrofotografie ben ik geïnteresseerd. 
Je kunt bij macrofotografie schoonheid laten zien 
wat je met het blote oog niet ziet. Regelmatig trek 
ik erop uit om in de natuur te fotograferen.

Ik ben Helma en teken 
al sinds ik een potlood 
vast kan houden. Ik 
heb verschillende cur-
sussen gevolgd en heel 
veel geleerd door zelf 
te doen. Sinds 2004 
ben ik gefascineerd 
door aquarelverf: het 
spel van verf en water 
op papier is bijzonder. 
Mensen, dieren en din-
gen om mij heen, zijn een bron van inspiratie.
Voor een schilderij van b.v. Boeddha heb ik ge-
bruik gemaakt van diverse materialen + acrylverf.

Openingstijden expositie:                                                                     
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 22.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
In het weekend alleen bij activiteiten.
Cultureel Centrum de Schalm / Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot
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Vlees/vis
(kies 1 soort)

Kip
Ossenhaas
Garnalen

Saus
(kies 1 saus)

Zoet zure
Ketjap
Knoflook

Oister
Zwarte bonen

Boemboe Bali (pikant)

Thaise kerrie (pikant)

Chili saus (pikant)

Bijgerecht
(1 per gerecht)

Witte rijst
Nasi
Bami

Groentes
(kies max 4 soorten)

Paprika
Wortel

Mini mais
Ui

Champignons
Bamboe

Prei
Tauge

Wok for Home

1

2

3

4

STEL UW MAALTIJD SAMEN

CAFETARIA DE OUDE RAADSKELDER
Burgemeester Brendersstraat 5 Berkel-Enschot

 OOK VOOR AL UW TRADITIONELE CHINESE GERECHTEN



DIvErSEN
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50 JAAr 
cOBBENHAGEN-
cOLLEGE / LYcEUM
Het 2College Cobbenhagenlyceum 

bestaat dit jaar 50 jaar. In die periode hebben 
vele leerlingen uit Berkel-Enschot een diploma 
behaald. Om het 50-jarige bestaan – en darmee 
10e Lustrum – te vieren wordt er dit jaar groots 
uitgepakt.

theatervoorstelling
Het feestelijke jaar begint op maandag 12 maart 
met een voorstelling in de Stadsschouwburg van 
Tilburg. Leerlingen en oud-leerlingen presente-
ren zich met muziek, cabaret, dans en de Cob-
benhagen Company of Drama brengt het geheel 
zelfgeschreven Engelstalige toneelstuk ‘Hamlet?’ 
ten tonele. Kaarten voor deze voorstelling zijn 
online verkrijgbaar via http://bit.ly/Cobbenhagen-
Schouwburg of aan de kassa van de schouwburg. 
De voorstelling begint om 20.15.

reünie
Op 6 oktober 2018 wordt er onder het motto ‘Back 
to School’ een reünie georganiseerd voor alle 
(oud-)medewerkers en oud-leerlingen. We gaan 
ervan uit dat veel oud-Cobbenhagers - Cobben-
hager ben je tenslotte voor de rest van je leven 
- elkaar op hun ‘ouwe  vertrouwde plekkie’ weer 
eens willen ontmoeten, levenservaringen uit willen 
wisselen en oude banden weer aan willen halen. 
Inschrijven kan via http://bit.ly/CobbenhagenReu-
nie. Daar vind je ook meer informatie over de dag. 
Ook wordt tijdens de reünie het eerste exemplaar 
van het Lustrumboek ‘50 Jaar Cobbenhagen: dro-
men, durven, doen’ aangeboden.

vAStENActIE 
Gaan waar niemand gaat…
Zuster Yvonne Mwalula (40) is hoofd 
van het Households in Distress-pro-

gramma (HID) en provinciaal overste van de con-
gregatie van de Zusters van de Heilig Harten van 
Jezus en Maria. Zij leidt  de gemeenschap, zorgt 
dat alles goed loopt en bepaalt de richting waarin 
het programma zich ontwikkelt. In de jaren negen-
tig kwam hiv. In antwoord op de nood richtten de 
zusters in 1991 het HID programma op. Zij gingen 

als enigen de gemeenschappen in de sloppen-
wijken in: gaan waar niemand gaat… Het stigma 
over hiv is groot. Mensen geloven dat besmetting 
vooral door seks komt. Ze voelen zich betrapt en 
beschaamd, omdat seks buiten of voor je huwe-
lijk traditioneel een groot taboe is. Daarom zijn ze 
vorig jaar begonnen om kerkleiders, traditionele 
genezers en chiefs te trainen. Ze vragen hen uit te 
leggen dat hiv tegenwoordig niet meer het einde 
van de wereld betekent en mensen aan te moe-
digen niet bij pakken neer te gaan zitten. De zus-
ters organiseren lotgenotengroepen waar mensen 
kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 
• Voor € 5900 krijgen 25 vrouwen een jaar lang 

training in landbouwtechnieken en het aanleg-
gen en onderhouden van een moestuin.

• Voor € 4,70 krijgt een kind een jaar lang dage-
lijks een maaltijd via het weeshuis en wordt het 
schoolgeld betaald.

• Voor € 30 kan een vrijwilliger twee à drie keer 
per week ernstig zieke mensen thuis bezoeken 
en zorgen voor eerste levensbehoeften.

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

Literair café Berkel-Enschot:

LIDEWIJDE PArIS
Lidewijde Paris begon na vijfentwintig jaar in het 
Boekenvak als uitgever en redacteur in 2016 met 
De Lees!ambassade om het literaire lezen op een 
toegankelijke en onderhoudende manier te pro-
moten. Haar boeken Hoe lees ik? (6 drukken) en 
Hoe lees ik korte verhalen? (februari 2018) worden 
door een breed publiek gelezen, van leesclubs tot 
leraren, van schrijvers, vertalers, leerlingen, stu-
denten tot gewone lezers. Haar Lees!workshops 
brengen haar door het hele land. 

Hoe lees ik Natuur in de Literatuur! – Lees! 
workshop door Lidewijde Paris
‘Natuur’, dat is het schitterende thema van de 
Boekenweek 2018! Waar denk je dan aan? Een 
blad dat langzaam van een boom valt, een weg 
die verdwijnt in de mist, verdorde bloemen in een 
tuin. Donkere bossen, diepe vijvers, dansende 
veulens, zon of sneeuw… noem maar op: alles 
komt voor in  romans en gedichten. Zijn al die na-
tuurdetails bedoeld om een huis, een tuin, een tijd 
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Kom kennis maken met ons 
nieuwe interieur! 

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

4 gangen verrassingsmenu 
32,50 

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

Restaurant de Voorkamer 
Slimstraat 12, Udenhout  

013-5111205
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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

of een land tot leven te wekken of steekt er meer 
achter al die bloeiende en groeiende details? Aan 
de hand van veel bekende en onbekende gedich-
ten en romanfragmenten laat Lidewijde Paris zien 
dat de meeste details inderdaad niet zo onschul-
dig zijn als ze lijken, wat ze voor stille signalen ge-
ven en hoe je ze kunt interpreteren. Lidewijde leest 
voor en laat zien en legt uit wat voor verschillende 
functies natuur in de literatuur heeft. Van Kloos tot 
Bloem, van A. Alberts tot Nathan Hill, van Margriet 
de Moor tot de bijbel… alles komt langs. Voorbe-
reiding is niet nodig en ieder kan alles vragen. 

Datum en tijd
Woensdag 21 maart van 20.00 tot 22.00 uur
CC De Schalm, Berkel-Enschot
Kosten: € 4,00 (leden KBO) / € 5,00 (bibliotheekle-
den) / € 7,50 (niet-leden) inclusief koffie of thee.

Kaartjes zijn vanaf 28 februari te koop bij in de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot en CC De Schalm of te 
reserveren via berkelenschot@bibliotheekmb.nl. 
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PARKEREN  TIJDELIJK  GEWIJZIGD 
Vanaf week 11 (12 maart) vinden er werkzaamheden aan de riolering plaats nabij apotheek De Lange 

Stight. Het parkeerterrein voor minder validen aan de noordzijde wordt tijdelijk afgesloten voor de duur 

van circa 2 weken. Voor de minder validen wordt een tijdelijke parkeerplaats aangelegd op het 

bouwterrein van de aannemer Heijmans. Deze gewijzigde parkeersituatie wordt in het onderstaande 

figuur weergegeven:  

 

Voor een bezoek aan de apotheek kunt u daar parkeren en via een pad komt u recht voor de ingang 

van de apotheek uit. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Dhr. Arts van de apotheek (013 -

540 80 80). 

Excuses voor het ongemak. 

 

Vriendelijke groet, 

Dhr Arts, Apotheek De Lange Stight 

Dhr. Keijsers, Heijmans 



KErKBErIcHtEN

31|

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
Gewoon doorgaan.
Weet u het nog, wat ik vorige keer heb geschre-
ven? Het begon met de tekst: Doe maar gewoon 
… Op het moment dat ik dit opstekertje schrijf is 
het nog volop winter en gewoon doen valt dan 
nog niet mee met deze strenge kou. Gewoon 
Nederlands winterweer, zoals we de laatste jaren 
gewend zijn, is toch wat anders dan wat we nu 
meemaken. En misschien valt er ook nog een pak 
sneeuw en worden de voetpaden en wegen glad 
en minder goed begaanbaar. Of we krijgen last 
van een bevroren waterleiding met alle ellende die 
hiermee gepaard gaat. Vooral oudere mensen zul-
len last ondervinden van dit winterweer. Ze gaan 
niet zo gemakkelijk buiten de deur met deze ijzi-
ge kou, hooguit misschien om de noodzakelijke 
boodschappen te doen. Of zij laten deze bezorgen 
en komen dan helemaal niet meer buiten de deur. 
Gedwongen binnen blijven is niet leuk. Voor ande-
ren is het winterse weer juist wel leuk. Voor ieder 
die van schaatsen houdt is dit winterse weer een 
bron van plezier. Zo zijn er altijd twee kanten aan 
een verhaal, wat voor de een leuk is, dat is voor 
de ander minder leuk. Nu richt ik mij tot de groep 
die vooral plezier heeft van dit winterse weer. Ik wil 
jullie erop attent maken dat het een speciale tijd 
is. Zeker voor de katholieken onder ons, want het 
is Vastentijd. Deze tijd wordt ook wel de veertig-
dagentijd genoemd. We bereiden ons voor op het 
hoogfeest van Pasen. Dit doen we door sober te 
leven, meer te bidden en solidair te zijn. De van het 
winterweer genietende lezer van dit opstekertje wil 
ik wijzen op de woorden: solidair zijn! Kijk eens 

rondom je heen in je naaste omgeving. Misschien 
weet je daar een oudere of eenzame mens die met 
dit winterse weer niet naar buiten durft of kan. Ga 
er heen en vraag of je misschien iets voor hem of 
haar kunt doen. Bijvoorbeeld door aan te bieden 
om de dagelijkse boodschappen te halen of even 
tijd maken voor een gesprek. Dat geeft een warm 
gevoel in deze winterkou.

Diaken Ton.

tEr NAGEDAcHtENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid ge-
nomen van Jeanne van Loon-Remie, 84 jaar.

EEN PArOcHIE IN BEWEGING
Onlangs is door het pastoresteam, in samen-
spraak met het parochiebestuur en de torengroep 
van de St. Josephkerk, besloten om de weekend-
vieringen in onze kerken aan te passen, met name 
in de St. Lambertuskerk te Udenhout en de St. 
Josephkerk te Biezenmortel. Dit vooral om pas-
tores de gelegenheid te geven in alle kerken een 
Eucharistieviering te blijven verzorgen. Maar mede 
ook vanwege het feit dat er weinig vrijwilligers zijn 
voor assistentie en het teruglopen van parochia-
nen in de vieringen op zaterdagen. Zo zal elke eer-
ste zaterdag van de maand de Eucharistieviering 
in Udenhout komen te vervallen, te beginnen per 
7 april a.s. Om de kerkgangers toch de gelegen-
heid te geven een viering bij te wonen zal op deze 
zaterdag om 19.00 uur een viering zijn te Biezen-
mortel. Eventueel kan voor vervoer gezorgd wor-
den via het secretariaat. Tevens een oproep aan 
vrijwilligers die eventueel zouden willen rijden. De 
andere zaterdagen blijft de viering om 19.00 uur 
te Udenhout en om 10.00 uur op zondagen. Ook 
komt er één viering op zaterdag te vervallen in Bie-
zenmortel. Parochianen te Biezenmortel zijn dan 
welkom te Udenhout. Hopelijk komt de parochie 
zo in beweging. Wij rekenen op uw begrip.
Pastores en parochiebestuur van de H. Johannes 
XXIII parochie.

vAStENActIE - Gaan waar niemand gaat…
Deze week deel 3 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 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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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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WIJ ZIJN OP ZOEK
In verband met het verlopen van de grafrechten 
zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van 
Goverdina Johanna Cornelia de Jong-van Hoof, 
Graf C 47, echtgenote van Johannes Baptist Ma-
ria de Jong. Indien u informatie hebt gelieve con-
tact op te nemen met de kerkhofbeheerder van de 
begraafplaats van de St. Willibrorduskerk Dhr. J. 
Roosen 06-13609622 of met het parochiesecreta-
riaat 013-5331216.

AGENDA
St. caeciliakerk:
Maandag 12 maart: 20.00 uur parochiebestuur.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 13 maart: 14.00 uur Torengroep.
St. Willibrorduskerk: 
Woensdag 14 maart: 18.00 uur Alpha-cursus.

vIErINGEN vOOr DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 10 maart: 
19.00 uur: st. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
19.00 uur: st. lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Voorganger: pastoor van Eijk.

Zondag 11 maart: vierde zondag van de veer-
tigdagentijd.
09.30 uur: st. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intentie: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur st. lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
11.00 uur st. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Toon Robben en Maria van Rijswijk en 
dochter Ria; Overl. ouders Robben-van Rijswijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
11.45 uur st. lambertuskerk: Doopviering van 
Veerle Hultermans en Fiene van Osta.
13.00 uur st. lambertuskerk: Doopviering van 
Isabel Damen en Lynn Simons.

Maandag 12 maart: 
19.00 uur st. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 13 maart:
09.00 uur: st. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 15 maart: 
19.00 uur st. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

vrijdag 16 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 11 maart: ds. Wil van Egmond uit 
Oisterwijk, 10.15 uur
Het is de vierde zondag van de 40-dagentijd. Van-
daag lezen we Johannes 6: 4-15, het verhaal over 
de broodvermenigvuldiging. Het thema van de 
kinderen is: ‘Ik geef je te eten’. De collectes zijn 
voor de diaconie en voor de eigen kerk: de bloe-
mengroet. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
10 maart 19.30 uur: Club 412
14 maart 14.30 uur: Bijbelgespreksgroep

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.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, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877. 

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

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

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 

Je EHBO-diploma geldig houden met een dag 
herhalen? Dat kan bij VandeSandeOpleidingen 
op 20 maart Tel. 06 40147517

Workshop macramé 10 mrt en punchen 24 mrt 
Molenstraat 24 Berkel-Enschot 
Meer info: www.byphilon.nl info@byphilon.nl

Maandaanbieding Maart: 25% korting op alle 
batterij- en accuverlichting bij de tweewieler 
Udenhout.

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

Op 11 april, hier in Berkel-Enschot, Workshop 
“poetsen met verf”. Een hele gave techniek. Voor 
info bel Anja, tel 06-50851578

2 zitsbank Flamant. breed; 2m met armleuning. 
Hoogte: 75 cm. Diepte: 70cm. Zithoogte 43cm. 
kleur: rood. Vraagprijs €100.00 Telnr 5333491

IN DE rOOS YOGA Fijne yogalessen in stiltege-
bied. Proefles mogelijk op o.a. donderdagavond. 
Meer informatie: www.inderoosyoga.nl

Huishoudelijke Hulp. Ik ben op zoek naar schoon-
maakwerk. Monika , telnr 0624217921

Wij vertrekken, alles moet weg! GrOtE 
GArAGESALE. 10 maart van 11.00 tot 16.00 uur. 
Rembrandt van Rijnlaan 42, B-E

Heeft uw fiets een lekker band of een ander man-
kement, en kunt u niet naar ons toe komen? Wij 
hebben vanaf nu een gratis haal- en brengser-
vice in Berkel-Enschot. De tweewieler Udenhout

Stem op 21 maart: Claudia Dankers, lijst 8 num-
mer 2. Geboren en getogen in Berkel-Enschot, 
hart voor dorp, zorg en stoeptegels: 
www.voortilburg.nl/claudia-dankers 

Klusbedrijf van Overdijk: Uw vakman bij klus-
sen in en om uw huis. Ook voor reparatie en/of 
-aanpassing van meubels in eigen werkplaats. Bel 
Jeroen op 06-20195436 of mail naar 
jeroen@vanoverdijk.com voor alle mogelijkheden 
en informatie. 

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

Lente Pasen workshop. Kom gezellig meedoen 
op 27 en 28 maart. Bloemenatelier EXtrA vItA 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370 
www.extra-vita.nl

Kinderkledingverkoop, nieuwe collectie & outlet. 
vrij. 9 & zat. 10 mrt van 10 - 16u.
www.gripkidswear.nl, St. Willibrordstr 32 BE. 

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





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

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij straks 
nodig om voor je 71e te 
stoppen met werken?


