KERSTEDITIE:
Kersttocht, Kerststallen, Kerstactie en een Kerstverhaal
Mov-ing kinderfysiotherapie, Kinderopvang Humanitas
BUBE: Ondernemend Berkel-Enschot Udenhout
Jaargang 53, week 51, 19 december 2018

COLOFON
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,
Maartje van Beurden

BEDRIJVEN CONTACTEN
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 uw vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl
Stichting Hulpcentrale UBE tel.nr. 013 50 30 919
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Iris de Groot
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 t.n.v.: De Nieuwe Schakel

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 nihat.karacan@politie.nl
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.

We hebben prachtige
en sfeervolle foto’s
ontvangen voor de
cover van de Kersteditie. Van kerststallen,
kerstballen, levend kindje in een kribbe tot
winterlandschappen. Hartelijk dank daarvoor!
De winnaar van 2018 is Geert Weijtmans.
Hij ontvangt namens de Schakel een cadeaubon van € 20,-.
Van harte proficiat!
Namens het bestuur,
Ingrid Roets
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ADVOCAAT, JURIST & NOTARIS
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 Udenhout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453
ANDRIES BOUWADVIES Een slim ontwerp, bouwtekening of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuwbouw 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
KLUSBEDRIJF VAN OVERDIJK 06 – 20 19 54 36

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
Bart Dirkx JAZORG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

TDF – DAKRENOVATIE 06-36486079

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST
Cultureel Centrum de Schalm Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIVERSEN
Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien,
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

BANKEN
Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365
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
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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

DIERENARTS
AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215

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
TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels &
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fysiotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 0135333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie,
www.pradana.nl, 013-8509808
Branding Coaching voor studiekeuze- en loopbaanbegeleiding www.anderskijkennaar.nl 06-51690459
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
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

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl
OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO
Tel. 06-24981499 www.osteopathie-maurajansen.nl
Lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag
voor kind en gezin. www.Lout4Kids.nl / 06-252 939 92
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9 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
MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37 / Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis
voor kind en ouder. www.3-dees.nl T 06-50278012

Maaltijddienst & Boodschappenservice,
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.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

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

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSOORD
Huisartsen M. v. Ierland, M. Evers
T: 013-5332165
Huisarts 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
FAM, verloskunde praktijk
T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck
T: 013-4566490
Pontifix Psychologie
T: 013-5904099
Groeistroom Coaching
T: 06-40890759
Echowonder
T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld
T: 013-5333306
Move-Ing Kinderfysiotherapie
T: 06-20448374
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl
Yoga-en-mind.nl ‘t Ruiven 06 28433086

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

Vervolg op pagina 6
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SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.
YOUR BEAUTY INSPIRATION, voor Huidverbetering &
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460
SALON ORTEGA, KAPSALON 013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50
taxivanderheijden@gmail.com

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

Het bestuur
&
medewerkers van de Schakel
wensen u
fijne Feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar!
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KERSTTOCHT
UDENHOUT 2018
Het is koud, maar bij de Lambertuskerk in
Udenhout is het meteen gezellig druk. Kinderen gekleed als één van de drie wijzen passen
helemaal in het plaatje, met de kerststal en het
kleine ezeltje op de achtergrond. Gemoedelijk
schuift jong en oud aan om oren en harten te
warmen.
Lambertuskerk
De jaarlijkse kersttocht wordt voor de 18e keer georganiseerd. De locatie is afwisselend in Berkel,
Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Dit jaar is
Udenhout aan de beurt met de Sint Lambertuskerk als startpunt. Deze imposante kerk leent zich
goed om de sfeervolle klanken van het Gemengd
Koor Udenhout ver te dragen. In de zee van kerstmutsen trekken Peter Coppes kerststallen en de
Playmobil kerststal veel bekijks.
Kersttocht
Op de twee kilometer lange tocht, wijzen welkome warme vuurkorven de weg. Gelukkig loopt
een deel van de route ook door gebouwen, zoals
basisschool de Wichelroede en zorgcentrum de
Eikelaar heen. Wat het meest doet verwonderen,
is de verscheidenheid aan muziek die ten gehore
wordt gebracht. Thijs en Jens dromen met hun piano en zang van een “white christmas“, het koor
Pistache klopt zichzelf ritmisch op de borst en benen tijdens hun zang en in het zwart met rode roos
geklede koor Pippijn laat hun versie van “the little

drummer boy“ klinken. In passende klederdracht
met kerstlampjes op hun omslagdoek, houdt ‘t
Akkedeert zichzelf warm met hun aandoenlijke
volkdansjes. Bij één van de gezellig aangeklede
huizen is het dringen voor het roosteren van een
marshmellow boven het vuur.
Stuurgroep kersttocht
De organisatie van de kersttocht deelt aan alle
kinderen van basisschoolleeftijd een schattig
kerstmanbelletje uit als bedankje. John van Horen, voorzitter van de stuurgroep, vraagt met een
glimlach een kleine bijdrage om de kersttocht in
stand te houden (naast alle steun van de instellingen en bedrijven). Als je het hem vraagt is de voorbereiding het leukst aan de tocht; ‘met veel plezier
en inzet wordt er samengewerkt en het doet me
deugd om te zien dat het zo gezellig druk is‘.
Deze koude, maar “warme“ en gemoedelijke
kersttocht luidt de kerstperiode mooi in!
Fijne feestdagen allemaal!
Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans
Video: André Oude Vrielink

BEKIJK HET FOTOALBUM MET RUIM
100 FOTO’S EN DE VIDEO VAN DE
KERSTTOCHT OP ONZE WEBSITE
SCHAKEL-NU.NL
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ACTIVITEITENKALENDER
DECEMBER
t/m 6-1-18

CC de Schalm

openingstijden

t/m 6-1-18

CC de Schalm

openingstijden

19-12-18
20-12-18
21-12-18

Café Mie Pieters
Druiventros
Druiventros

19.30 uur
19.00 uur
14.00 uur

23-12-18
23-12-18
23/31-12-18
23-12-18
28-12-18
29-12-18

CC de Schalm
Café Mie Pieters
t Hoekske 6A
Café ‘t Raadhuis
Café Mie Pieters
Hoog Heukelom 11

14.30 uur
15.00 uur
13.00-16.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.30 uur

06-01-19

CC de Schalm

15.00 uur

06-01-19
09-01-19
10-01-19
13-01-19
17-01-19
17-01-19
19-01-19
20-01-19
20-01-19
22-01-19

t Hoekske 6A
Koningsoord
Bibliotheek
CC de Schalm
Manege de Kraan
Bibliotheek, Kerkzaal
Manege de Kraan
CC de Schalm
CC de Schalm
Bibliotheek

13.00-16.00 uur
11.00-12.00 uur
9.30-12.00 uur
11.00-17.00 uur
18.00 uur
20.00-21.00 uur
16.00 uur
10.00-13.00 uur
15.00 uur
20.00-21.00 uur

23-01-19
23-01-19
23-01-19
24-01-19
24-01-19
26-01-19
27-01-19
27-01-19
30-01-19

Bibliotheek
9.30-10.30 uur
Café Mie Pieters
19.30 uur
CC de Schalm
20.00 uur
Bibliotheek
9.30-12.00 uur
CC de Schalm
13.30-17.00 uur
Bibliotheek/Werkplaats vide 13.30-15.00 uur
CC de Schalm
11.30 uur
div. horeca
13.00 uur
CC de Schalm/Kerkzaal 19.30 uur

expositie Ateliers Berkel-Enschot “Zoektocht in kleur
en vorm”
Expositie Marianne van Beurden glas en zilver sieraden
Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/ Sebastiaan
Jeugdschaak
KBO kerstviering met Jeroen en Fabiënne Granneman
Kerstconcert met Inbetween
Jazzcombo Tune-Up in gezellige kerstsfeer
Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
Kerst Bingo
Eindejaarsquiz 2018
Winterwandeling Groen Boer en Doen

JANUARI
Nieuwjaarconcert Harmonieorkest Concordia Nieuwjaarsborrel De Dorpsraad
Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
Rondleiding Koningsoord : de Abdijkerk
Schrijfatelier (in de even weken)
Opening jaarlijkse expositie FotoBE
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Filosofische Avond met dr. Rico Sneller
1e onderlinge dressuur wedstrijd
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Elckerlyc, Goeien aard met muziek
Opvoedcafé Aan tafel met Mathilde, thema: Temperamentvolle kinderen
Nationaal voorleesontbijt voor peuters en kleuters
Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
Vergadering BOG
Schrijfatelier (in de even weken)
KBO - De Schalm Riktoernooi
Sketchnation in de Werkplaats op de vide (jeugd)
Kessels Saxofoon Kwartet
Knollegeblaos
Filmcafé, After the Storm

LATER
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03-02-19

Bibliotheek, Kerkzaal

10.00-11.00 uur

03-02-19
07-02-19
12-02-19
17-02-19
20-12-19

Van Opstal
Manege de Kraan
Ons Koningsoord
CC de Schalm
CC de Schalm

13.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
10.00-13.00 uur
19.30 uur

|

Nationale voorleesdagen, theatervoorstelling van
Niks en van Alles
Knollekesfist
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
KennisPlaats Vesper-Mastermind
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Filmcafé, Waterboys

KERSTSTALLEN
KIJKEN
Een kerststal is zoveel meer dan een beeldengroep onder een afdakje. Het is een uitgebeeld
verhaal over de geboorte van Jezus. Wie het
verhaal kent voelt de troost in Maria, het verlichtende in Jezus en de goedmoedigheid in
Jozef. Iedereen heeft zijn eigen invulling bij het
kijken naar kerststallen.
Voor Gemma en Fons de Kok is dit kijken uitgegroeid tot passioneel verzamelen. Inmiddels bezitten ze ongeveer 120 kerststallen die de dag na
Sinterklaas overal in huis een voorname plaats
krijgen. De eerste aanschaf, 46 jaar geleden, waren bronzen beelden. ‘Deze vind ik de mooiste.’
Fons pakt de 25 cm hoge Jozef van zijn vaste plek
naast het kindje in de kribbe en laat voelen hoe
zwaar het beeld is. Het in één kleur, gladde figuur
heeft een gedetailleerd gezicht en is inderdaad
knap gemaakt door de kunstenaar Siegfried Haas.
Het is geen uniek exemplaar, want met mallen
wordt het bronzen beeld veelvuldig herboren. ‘Het
schaapje zo strak; de eenvoud is zo mooi’, voelt
Fons door het koude bronzen materiaal heen.

Kerstgroep Museum Onder d’n Hooizolder

Vertederend
Gemma heeft meer oog voor de kerststal van een
veel kleiner formaat uit Afrika. Uit hout gesneden.
‘Het Kerstverhaal op zich is zo mooi; dat er nergens plek voor Jozef en Maria was en dat Jezus in
een stal geboren is’, zegt Gemma vertederd. Deze
vertelling uit de bijbel vertelde de heilige Franciscus uit Assisi in 1223 met een levende kerststal
in een Italiaans bergdorpje. Dat zou het begin geweest kunnen zijn voor de kerststal zoals wij die
nu kennen. Wereldwijd wordt hier een eigen invulling aangegeven. De os en de ezel worden in Zuid
Amerika en Portugal vervangen door een haan en
lama. De Canadese stal is soms een indianen tipi
met een beer en wolf.
Verwonderd
Bijzondere kerststallen zijn gratis te bewonderen
bij familie Koenen van het Museum Onder d’n
Hooizolder. Afgelopen zondag waren er al ruim
20 mensen geweest. Volgens Mart Koenen zijn de
reacties heel positief. ‘Mensen reageren heel verwonderd’. Hij heeft veertig stallen staan. Van miniatuur tot grote beeldengroepen uit de jaren dertig.
Vanaf zondag tot oudejaarsdag is het museum
aan ’t Hoekske 6A in Berkel-Enschot dagelijks geopend en is er warme chocolademelk.

Bronzen kerstgroep Familie de Kok

Tekst en foto: Ellen van Slooten
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Vlnr: Nikki Adriaenssen, Owen Hoezen, Arn van Baest,
Hilke de Louwere, Yente van de Ven, Kiki van Dun en
Dirk van den Oetelaar.

DE DERDE KLAS VAN HET
RUIVEN EN DE VOEDSELBANK
Vlak voor Kerst gaan 110 leerlingen van de derde klas van 2College Ruiven in Berkel-Enschot
de deuren langs om eten op te halen voor de
Voedselbank in Tilburg. De laatste jaren gingen ze met elkaar schaatsen. Maar nu kwam
de gedachte op om een keer iets voor andere
mensen te doen.
Veel voorbereiding
De voorbereiding was een deel van de gewone
lessen. Ze hebben zelf een poster ontworpen en
gemaakt, die overal wordt opgehangen. Ook de
flyers die voor de inzameling worden rondgedeeld
hebben ze zelf in elkaar gezet, evenals de identiteitskaarten die ze kunnen laten zien. Nikki Adriaenssen en Dirk van den Oetelaar zijn mentor bij
dit project. Zij zeggen: ‘We hebben met veel animo
dit project opgezet en zijn verbaasd over het enthousiasme van de leerlingen.’
De Voedselbank
De directeur van de Voedselbank, Arn van Baest,
vertelt: ‘We verstrekken aan 550 adressen in Tilburg en omgeving voedselpakketten. Het gaat
vooral om mensen, die door allerlei oorzaken in de
problemen zijn geraakt. Er zijn vaak schulden. Het
verstrekken van een voedselpakket gebeurt alleen
maar als er hulp gezocht wordt bij de oplossing
van die problemen en als er onvoldoende geld
overblijft om van te leven’.
De Voedselbank koopt zelf geen voedsel, maar

krijgt van de distributiecentra van de supermarkten voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum nog
niet is bereikt, maar die er wel dicht tegenaan zitten.

Leerlingen: We hebben alles zelf
geregeld.
Langs de deur
Berkel-Enschot is in vier wijken verdeeld en iedere leerling krijgt een paar straten aangewezen.
Op die manier kunnen alle 5700 adressen in Berkel-Enschot worden bezocht. Yente van de Ven,
Hilke de Louwere, Kiki van Dun en Owen Hoezen
vertellen: ‘Het wordt nog een heel karwei om alle
voedsel naar het centrale punt te brengen. We
hebben fietsen met fietstassen klaar staan en er
zijn ouders die met hun auto met ons meegaan
om de kofferbak goed vol te krijgen. We komen ’s
morgens op 21 december langs en als u niet thuis
bent, kunt u het voor de deur zetten’.
Iedereen hoopt dat er veel wordt opgehaald. Het
gaat vooral om etenswaren, die een tijdje meekunnen als pasta, rijst, blik, thee en dergelijke. Een geweldig initiatief. De bewoners van Berkel-Enschot
kunnen dit tot een succes maken.
Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans
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Bridge Club
Berkel-Enschot

vu-rio.nl

BCBE.nl

duurzaamheidsvallei.nl

museumhooizolder.nl
013 5400404

zonnebloem.nl/
berkel-enschot
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expo-be@home.nl
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Nu met

20%g!
kor tin

Nu 20% korting
op alle Sigma S2U
Nova Producten
*deze korting is geldig t/m 31 december 2018

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

(vanaf 5-6 jaar)

HET KERSTVERHAAL
VAN EZEL KOEN
Koen gaat naar basisschool Sint Caecilia en zit in
groep 2a bij juffrouw Lilijan.
Vandaag heeft de juffrouw aan de kleuters verteld,
dat ze een kerstspel gaan opvoeren. Ze hebben
nog een maand om te repeteren.
Als mama ’s middags aan de poort staat, komt
Koen boos naar buiten. Hij huilt.
Hij vertelt dat hij ezel is in het kerstspel. Hij wil helemaal geen ezel zijn. Hij vindt engel veel leuker. Mama
probeert hem te troosten, maar dat lukt niet echt.
De volgende dag wil Koen niet naar school.
Papa zegt: “Kom op jongen, juffrouw Lilijan wacht
op jou en jullie hebben vandaag gym. Dat vind je
toch leuk!”
Koen pakt met tegenzin zijn rugzak en stapt bij
papa achter op de fiets. Als hij bij school aankomt,
ziet Koen Ruben. Hij springt van papa’s fiets en is
helemaal vergeten dat hij vandaag eigenlijk helemaal niet naar school wil. Koen rent naar Ruben
zegt: “Tikkie jij bent hem,” en rent weg. Ruben
loopt achter hem aan.
‘s Middags gaan ze oefenen voor het kerstspel. Juffrouw Lilijan heeft uitgelegd wat iedereen moet doen.
De juffrouw vertelt het verhaal en soms moet Jozef
of Maria of Ruben als herder iets zeggen. Als het
kindje geboren is, wordt er een pop in de kribbe
gelegd en dan moet Koen “ia, ia,” zeggen. Maar
Koen zegt niets. De juffrouw zegt: “Koen, ik hoor
je niet. Heb je last van je keel?”
Koen kucht en zegt: “Ja.”
Het verhaal gaat verder. De engeltjes komen en
zeggen: “Er is een koning geboren in een stal!
Kom maar kijken.”
De herders komen kijken en later komen de drie
koningen ook nog langs. Maar Koen zegt helemaal
niets. Hij was zo graag engeltje geweest. Daarna
zingen ze nog ‘De herdertjes lagen bij nachten.’
In de pauze zegt Ruben: “Koen vind jij het niet leuk
om ezel te zijn?”
“Nee, ik was veel liever engel.”
“Ezel is toch ook leuk! Dan ben je heel de tijd op
het toneel!”
Koen trekt zijn schouders op en zegt: “En toch
was ik liever engel.”

De volgende dag vertelt Marieke in de klas dat er
een broertje bij hen geboren is. Mama is nog in
het ziekenhuis samen met Thomas, haar nieuwe
broertje.
Ze trakteert op kleine beschuitjes met blauwe
muisjes.
Alle kleuters gaan kleuren. De oudere kleuters krijgen een kersttekening die ze moeten inkleuren,
mooi binnen de lijntjes. De juffrouw zegt er bij dat
het heel mooi moet worden, want dit zijn de uitnodigingen voor de ouders en opa’s en oma’s. Elke
kleuter krijgt 4 tekeningen om in te kleuren.
Ruben zegt: “Hey Koen, jij staat er ook op!”
Koen moet er niet om lachen. Koen kan heel goed
kleuren. Hij kleurt Jozef en Maria en het kindje Jezus heel mooi in, maar de ezel krijgt geen kleur.
Als juffrouw Lilijan komt kijken zegt ze: “Koen, wat
kun jij toch mooi kleuren, maar de ezel heeft nog
geen kleurtje!”
“Ik wil helemaal de ezel niet spelen, ik was veel
liever engeltje geweest!”
“Maar Koen, de ezel is heel belangrijk in het verhaal. Maria rijdt op zijn rug naar Bethlehem. Als
het kindje Jezus geboren is, verwarmt de ezel het
kindje met zijn adem.”
Koen haalt zijn schouders op, maar stiekem voelt
hij zich nu toch wel belangrijk. Hij kleurt de ezel
mooi grijs.
De kleuters hebben de laatste dagen veel gerepeteerd. Koen zegt nu, als het kindje Jezus in de
kribbe gelegd wordt, heel lief: “Ia, ia.”
Nog 4 dagen en dan is het zondag 24 december:
de dag waarop het kerstspel wordt opgevoerd.

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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De wereld
zelf ontdekken
vol verwondering.

dat is Kinderdagverblijf Pepino.
Fijne Feestdagen!
kinderopvanghumanitas.nl
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BEDRIJF IN BEELD

KINDEROPVANG HUMANITAS BIEDT
KINDEREN RUIMTE OM TE ONTWIKKELEN
Kinderdagverblijf Pepino en BSO Berkeloo in
basisschool Berkeloo en Peuteropvang Peuterplaza in basisschool Rennevoirt bieden kinderen de ruimte om te ontwikkelen. Dat begint
al bij de leeftijd van 0 jaar: ‘in onze grote grondbox kunnen baby’s veilig op ontdekking gaan.
We faciliteren een leerrijke omgeving voor alle
leeftijden’, zegt locatiemanager Ingrid Hermans.
Deze locaties zijn onderdeel van de landelijke
organisatie Kinderopvang Humanitas en biedt
opvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Als pedagogisch medewerker ziet Karin Elhajoui
van Asten dagelijks hoe de kinderen zich ontwikkelen in de opvang. ‘Het is fijn dat je op die manier
onderdeel kan zijn van de voortgang van het kind.’
Dat vindt ook locatiemanager Ingrid. ‘Om dat te
bevorderen zoeken we steeds vaker de samenwerking op met andere partijen rondom het kind.
Dat is onze nieuwe missie: ‘de kracht van samen.’
Samenwerken
Die samenwerking vindt bijvoorbeeld plaats met
basisschool Berkeloo en Rennevoirt. ‘We hebben
de kans om gebruik te maken van extra ruimtes,
maar het gaat vooral om een goede overdracht en
een doorgaande ontwikkellijn’ Met het kind-volgsysteem wordt de ontwikkeling in kaart gebracht
en dit kunnen ouders vervolgens doorgeven aan
de basisschool voor een betere overgang. Ook
andere samenwerkingen zoals met de gemeente
en verpleegkundige van het Centrum voor Jeugd
en Gezin zijn belangrijk. Binnenkort is er een inloopspreekuur op locatie met de verpleegkundige:
‘we gaan voor de kracht van samen.’
‘We willen laten zien dat we een partner zijn in de

opvoeding en dat alle vragen welkom zijn.’ Op die
manier bieden we ouders een steuntje in de rug.’
De opvang heeft deskundigen in huis die ouders
kunnen ondersteunen waar nodig. ‘Het kind mag
hier zijn wie hij of zij is en ouders moeten zich hier
thuis voelen.’
Activiteiten
Ondanks het feit dat Pepino veel kinderen opvangt,
zorgen zij altijd voor een vertrouwde, veilige omgeving met persoonlijke aandacht. ‘Baby’s worden
hier bijvoorbeeld echt één op één op schoot gevoed.’ Voor de BSO geldt dat kinderen altijd mee
mogen denken qua activiteiten. ‘En niets is verplicht. We organiseren veel activiteiten. Soms zijn
dat activiteiten in de wijk of sociale activiteiten om
de ontwikkeling te bevorderen’, zegt Ingrid.
ekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans

KINDEROPVANG HUMANITAS
www.kinderopvanghumanitas.nl
info@kinderopvanghumanitas.nl
KDV Pepino en BSO Berkeloo
Hazelaarlaan 32 * 073-7119400
Peuteropvang Peuterplaza
Anthony van Dijcklaan 1 * 073-7119400

| 17

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

harrietvandervleuten.nl

06-22907596

Osteopathie van Eijck
Baby’s Kinderen Volwassenen

osteopathievaneijck.nl
013 4566490

Gilde St. Joris en St. Sebastiaan
Van vóór 1564

Enschot-Heukelom

sintjorisensintsebastiaan.nl

hair2day.nl

Wij wensen u
veel rijplezier!
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Nieuwe website Dorpsraad

dorpsraadberkelenschot.nl
inbetween-be.nl

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

kboberkelenschot.nl

bonnechance.nl
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BUBE VERBINDT
ONDERNEMERS

BUBE is de Businessclub Udenhout-Berkel Enschot en bestond in 2018 20 jaar. Tijdens een
aantal gezellige evenementen dit jaar zijn de
onderlinge banden van ondernemers gegroeid
en versterkt. Beide dorpen kennen veel ondernemers. Het is interessant om eens een van de
bijeenkomsten bij te wonen en lid te worden
om zo 2019 extra succesvol te maken.
Wonen of ondernemen in Berkel-Enschot of Udenhout is de voorwaarde om lid te worden van BUBE.
BUBE stelt zich ten doel zakelijke en vriendschappelijke contacten tussen ondernemende mensen
te bevorderen. De ca 140 leden vormen een mix
van ondernemers uit beide dorpen en variëren van
zzp-ers tot bestuurders van grotere ondernemingen. Vrijwel alle branches zijn vertegenwoordigd,
daarmee een groot platform aan kennis biedend.
Tijdens de gezellige bijeenkomsten wordt deze
kennis gedeeld, informatie gegeven, excursies en
bedrijfsbezoeken georganiseerd en wordt er genoten van een heerlijk hapje en drankje. Ondernemers kunnen hierin zelf een rol spelen door de
organisatie van een bijeenkomst of evenement op

zich te nemen. Ook in tijden waarin de economie
aantrekt is het interessant om lokaal met elkaar in
verbinding te zijn.
BUBE Business
Het business element in de evenementen en de
speciale BUBE Business bijeenkomsten biedt
ondernemers de mogelijkheid elkaar te leren kennen, het netwerk te vergroten en zo ook uiteindelijk met elkaar zaken te doen. De BUBE-Business
bijeenkomsten zorgen voor het inhoudelijk kennis
vergroten en interactief met elkaar van gedachten
wisselen over actuele onderwerpen.
Kom ook een keer sfeerproeven!
De mix van netwerken, zakendoen en culinair genieten is de mooie en unieke mix die deze businessclub siert. Kom er eens van proeven, zoals
bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op
10 januari! U bent van harte welkom. Kijk op www.
bube.nl en mail ons op secretariaat@bube.nl indien u een keer wilt participeren.
Tekst: Elke van Dommelen
Foto: BUBE
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
15-12 (Fiets)Sleutel (Sonesto nummer 1698A)
		
12-12 Huissleutel en Abus fietssleutel met
Tetris sleutelhanger
5-12
OV chipkaart met naam BFB Hessels
1-12
Sleutelhanger met tekst: “Fryslän” en opvallend
schuivend zeilbootje
21-11 Autosleutel Ford (zie foto op de Schakel-APP)
		
17-11 Fietstas met inhoud

Vindplaats
Oversteek BeukendreefSportpark Eisenhowerweg
Speeltuintje Lijsterbeslaan

Telefoon
06-13282763

Pastoor van Tilburgstraat bij Kerk
Hoek Klaproosstraat met
Korenbloemstraat
Parkeerplaats Torenakker
Berkel-Enschot
Nabij Prinses Irenestraat

06-57609050
06-53786434

06-30012723

06-20780000
06-13731560

VERLOREN
SCHAKELTJES

			
Datum VERLOREN
Verliesplaats
15-12 Portemonnee, bruin leer met pasjes Rijbewijs,
Jumbo Eikenbosch
bankpas, ANWB. t.n.v. CJF de Rooij
17-11 Poes Puk: zwart met bruin, bruin/oranje wangen, Burg. Panislaan
wit neusje, witte voetjes, witte hals. Zwart & oranje oortje.
20-11 Gladde gouden trouwring. Inscriptie:
Parkeerplaats Lidl Bosscheweg of
01-01-1965 naam 02-10-1965
parkeerplaats AH Heuneind
17-11 Blauw olifant knuffeldoekje met knoopjes
Berkel-Enschot
(zie foto op de Schakel-APP)

Telefoon
013-5333291
06-42241231
013-5332489
06-46415172

SCHAKEL APP
SCHAKELTJES
Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. Zet
er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via de app
nog sneller bij elkaar gebracht worden.
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.

WIJ ZIJN

VERHUISD

STOF TOT NADENKEN

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren.
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.
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Thuiszorg ‘t Heem voor uw verpleging en verzorging vertrouwd in uw eigen huis

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar
www.wittewoningmakelaars.nl

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV Berkel Enschot
06 28 78 53 67 erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
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vandenhoven.nl

mail@richardbertensgroenprojecten.nl

06 24896817

013 - 4 566 142

Dom. S. Dubuissonstraat 28a
Berkel-Enschot
013 544 28 32

waterratten.nl

013 58200954
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brasseriedevoc.nl

Henk Denissen
06 80083228

deschalm.net

rijschoolvds.nl

coehorst-automobielen.nl

vandenhoven.nl
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Bezoek onze winkel
voor een professionele
analyse van je voeten

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

WANDELSCHOENEN

Tot ziens bij
Van Gool

JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN
HILVARENBEEK

DOELENSTRAAT 76
H 013-5055981

UDENHOUT

KREITENMOLENSTRAAT 25
U 013-5114918

GORDIJNEN & RAAMBEKLEDING

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

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

www.zigzag-gordijnen.nl
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VERENIGINGSNIEUWS
INBETWEEN
Hallo allemaal,
Ook zo’n zin in kerstmis dit jaar?
De afgelopen maanden hebben we intensief gerepeteerd om het kerstrepertoire en een aantal
nieuwe liederen te kunnen laten horen. Onder de
professionele leiding van onze dirigent Jack Breikers en onze fantastische pianist Dirk van Erven is
dat aardig gelukt.
Komen jullie ook luisteren en samen zingen?
Zondag 23 december a.s. treden we om 14.30
op in De Schalm. Kaarten kosten 5 euro en zijn te
koop bij De Schalm en leden van Inbetween.
Maandag 24 december a.s. zingen we de nachtmis om 22.00 in de Kerk van de parochie HeikantQuirijnstok (Gerardus Majella kerk), De Schans
122 in Tilburg.
Alvast hele fijne feestdagen toegewenst!
Hartelijke groeten van alle leden van Inbetween

STICHTING
HULPCENTRALE
UDENHOUT
BERKEL-ENSCHOT
Het kan gebeuren dat je onverwachts hulp nodig
hebt en niemand in de buurt die je kunt vragen
om hulp zoals bv vervoer naar een specialist in het
ziekenhuis een tandarts of iets anders. Onze vrijwilligers staan dan voor U klaar. U belt 013 5030
919. De vrijwilliger komt U thuis ophalen brengt U
naar de plaats van bestemming bv. ziekenhuis of
ander adres gaat de auto parkeren en komt weer
naar de plek waar U zit te wachten. Hij/zij
loopt mee naar de wachtkamer en blijft wachten
totdat U klaar bent en brengt U weer naar huis.
Uiteraard moet hiervoor een bedragje aan de vrijwilliger betaald worden voor gebruik van de auto.
Per 1 januari 2019 zijn de prijs wat verhoogd.
Vanuit Berkel-Enschot en Udenhout betaalt U
naar Tilburg € 7,50 (+ eventueel parkeerkosten).
Naar ziekenhuis in Waalwijk betaald u € 7,50 +
parkeerkosten. Een ritje naar Oisterwijk is € 5,00
+ parkeerkosten.

Binnen Udenhout of Berkel-Enschot kost het €
3,50.
Ook voor boodschappen, een klusje in of om het
huis enz. staan wij voor U klaar. Hiervoor betaald
€ 3,50 plus eventuele gemaakte kosten voor materiaal.
U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op nummer
013 5030 919.

KERSTVIERING KBO IN
DE DRUIVENTROS
Ook dit jaar zal de KBO kerstviering
plaats vinden in HR de Druiventros
en wel op vrijdag 21 december a.s. Deze viering
zal worden verzorgd door Jeroen Granneman op
piano en Fabienne van Gestel op klarinet. Bijgestaan door vocalisten zullen zij met hun prachtige
muziek ons deze middag begeleiden naar de dagen van Kerst.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 21 december aanvang 14.00 uur zaal open
13.30 u
locatie: HR de Druiventros Primeurzaal
Na de kersttoespraak van de KBO voorzitter, Jan
Panhuijzen, een gedicht of overweging van diaken
Jan Joosten. Aansluitend volgt een optreden van
Jeroen en Fabienne .
In de pauze om plm.15.15 u serveren wij een heerlijk kopje koffie/thee met bonbon.
Na afloop van het tweede optreden van Jeroen
bijgestaan door een vocalist nodigt de KBO Berkel-Enschot u uit voor een feestelijk glas Glühwein
met een klein hapje.
Wij verwachten deze kerstviering rond 17.30 u te
beëindigen. Gelet op de grote belangstelling verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn.
Let op!
Toegang is uitsluitend mogelijk op vertoon van uw
KBO ledenpas. Echtparen dienen beide lid te zijn
van de KBO. Lid worden is gemakkelijk en voordelig (€ 20 p.p. p.j.).
Aanmelden bij: J. van Oudheusden 013-5333162
Aansluitend biedt HR de Druiventros KBO leden
de gelegenheid een speciaal drie-gangen menu
te gebruiken, met keuze uit vis of vlees voor €
18,50. (voor menu zie de website KBO) Reserveren kan rechtstreeks bij de Druiventros (0135339115) o.v.v. uw KBO ledenpasnummer.
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Even een kort berichtje want ons eerste koffieuurtje valt al op woensdag 2 januari.
Alle senioren zijn weer van harte welkom in de
foyer van het klooster. Start 10 uur.
Vervoer nodig dan graag bellen naar
Els van der Meyden T 013 - 533 26 04 of
Ine van de Wiel T 013 - 533 37 57
Hartelijk Welkom
KBO Berkel-Enschot - werkgroep SocMa

SAMEN UIT DINEREN OP
18 JANUARI 2019
Even een korte mededeling. Het eerste Samen uit
Dineren valt al op 18 januari bij de Druiventros.
Alle senioren zijn weer welkom. De prijs voor een
heerlijk 3-gangendiner blijft ook in 2019 € 18,-(exclusief de drankjes). We starten om 18u00. U bent
vanaf 17u30 welkom. Opgeven, (met vermelding:
vlees, vis en eventueel dieet) bij Ine van de Wiel
T 013 - 533 37 57 of Ria van de Kam T 013 – 533
26 21 of via de website: www.kboberkelenschot.nl
Volgende keer een uitgebreider bericht.
Tot ziens in 2019
werkgroep Socma KBO / SWO

Kerststukje met
Hyacinten
In diverse kleuren. 11.99

BezoEk onZe
kerStshOw!

Elke zondag open
12-17uur

Aanbieding geldig van 19 t/m 24v december 2018 en zolang de voorraad strekt.

ONS KOFFIEUURTJE KBO/
SWO 2 JANUARI 2019

7.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Helemaal op maat gemaakt!
Kozion biedt u kunststof kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien en
dakkapellen van hoge kwaliteit.
Ze worden vakkundig gemonteerd door eigen, zeer ervaren
montageteams. Kan Kozion voor
uw woning iets betekenen?
Bel dan voor een vrijblijvende offerte
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,
en openingstijden: www.kozion.nl

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)
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4 gangen kerstmenu
€ 42,50

1e en 2e kerstdag
Reserveren?
tel: 013 5339115
22,50
voor € 21,50
onbeperkt sporten

Geen inschrijfgeld
tel: 013 5339115
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www.druiventros.nl
info@druiventros.nl
per maand
opzegbaar

www.ranksport.nl
info@ranksport.nl

geraniums zitten, nog volop in actie is voor onze
club. Proficiat André en... ga zo door.

SPORT
KARATESCHOOL
FURINKAZAN
Zaterdag 15 december was het eindelijk zover........het eerste echte clubtoernooi van karateschool Furinkazan.
Leuk toernooi met vele prijzen en voor de bezoekers gratis thee en koffie met uiteraard iets lekkers.
38 leerlingen streden om het clubkampioenschap,
voor de meeste was dit de eerste kennismaking
met het wedstrijdkarate maar ook de wedstrijd
routiniers deden mee om zich te meten met hun
clubgenoten.

Uitslagen: 3e (brons) was er voor: Lieve Mitchel,
Thomas Pijnenburg, Jochem v Veen, Boy v Dorst,
Louke Hoefmans, Jesse v.d Donk, Styn v Berkel, Michelle Cornelissen, Sarah v.d Meijs, Ries v
Balkom, Timo Hoefmans, Tris Berben, Femke v.d
Brekel, 2e plaats (zilver) was er voor: Freya Pluym,
Sjors v Dorst, Isabelle v Rooij, Kim Antonissen,
Sam v Abeelen, Jochem de Cort, Femke v.d Brekel, Ger Dumont, Styn v Berkel, Sarah v.d Meijs.
CLUBKAMPIOEN 2018 zijn : Sam Govers kata,
Imme Maas kata, Naomi de Boer kata, Josephine Stolk kata, Naiche Sikteuboen kata & kumite,
Noor v Spreeuwel kata, Kayleigh Vermetten kata &
kumite, Bianca Vermetten kata, Louke Hoefmans
kata, Wouter Hoefmans kumite, Jochem de Cort
kumite.
Absoluut kampioen van Karateschool Furinkazan
zijn Naiche Sikteuboen en Kayleigh Vermetten allebei zijn ze op beide onderdelen (kata en kumite)
1e geworden.

OJC’98
Allereerst de nominatie van onze
voorzitter André Oude Vrielink
voor vrijwilliger van het jaar. Al werd hij uiteindelijk niet Tilburgs super vrijwilliger, toch mogen we
trots zijn op onze voorzitter die op een leeftijd dat
anderen al lang op hun lauweren rusten/ achter de

Het eerste achttal won zoals verwacht van Oranje
Zwart; ook het superjonge derde laat zien goed
mee te kunnen, al was er dit maal wel ondersteuning van enkele oudgedienden. Blessures maakten dat noodzakelijk. En omdat het tweede de eerste punten binnenhaalde, was het bij de senioren
volle bak.
Bij de jeugd wonnen de aspiranten B opnieuw en
ook de junioren wonnen. Dit keer waren ook de
jongsten weer eens succesvol; ze wonnen twee
van de drie wedstrijden.
De uitslagen waren:
Oranje Zwart/de Hoekse 1 - OJC’98 1
7 - 15
NKV 3 - OJC’98 2
7-8
OJC’98 3 - OEC 2
11 - 9
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1
9-6
OJC’98 asp B1 - OEC asp B1
16 - 11
OJC’98 asp C1 - DOT asp C2
5 - 12
DOT pup E2 - OJC’98 pup E1
12 - 11
SDO pup E2 - OJC’98 pup E2
3-8
Be Quick pup F2 - OJC’98 pup F1
2 - 13
De komende twee weken ligt de competitie feitelijk stil. Er zijn alleen twee inhaalwedstrijden:
22 december
OJC’98 pup D1 - Keep Fit pup D2
10.00 uur
5 januari
Juliana pup D2 - OJC’98 pup D1

JONG BRABANT
SCHUIFT OOK VIOLA
OPZIJ:2-0
Samen sneeuwschuiven, samen
voetballen en samen winnen, wat een teamspirit,
een belangrijk wapen van het jonge team van trainer Boy v.d Bogaard. Op het samen en met hulptroepen sneeuwvrij gemaakte kunstgrasveld aan
de Berkelseweg wist Jong Brabant overtuigend te
winnen van Viola. Maar 1 maartje, de uitslag had
aanzienlijk hoger moeten uitvallen. Misschien dat
het dit seizoen in gebruik genomen video-analysesysteem extra inzicht in de ‘zestienmeterpatronen’ kan bieden, waardoor het net gemakkelijker
gevonden gaat worden. Tot de zestienmeter ogen
de aanvallen vaak goed en snel! Ook werd er gewoon wel 2 keer gescoord. In de eerste helft door
Jelle Jonkers en in de tweede helft na 15 minuten
door Luc Spierings. Volgens trouwe wedstrijdbezoekers als Jan Vioen, Frans Hamers en familie
Schellekens was die tweede goal meteen ook de
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monutatomvandijk.nl

css-schoonmaak.nl

white-demons.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Berkel-Enschot
www.mjmnaaijkens.nl
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vandenhoven.nl

berkelenschotaandekook.nl
final logo arbies.pdf 1 03/12/2018 11:34:40

arbies.nl

wegeon.nl

jazorg.nl
ojc98.nl

boomrooierijweijtmans.nl
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WENST U EEN ZALIG KERSTMIS EN
EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2019
Graag willen wij u uitnodigen voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, die
georganiseerd wordt voor alle inwoners van Berkel-Enschot.
Datum: 6 januari 2019
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Ons Koningsoord - Kerkzaal

We luisteren eerst naar een concert van het Harmonieorkest van
Muziekvereniging Concordia. Daarna zullen de voorzitter van de Dorpsraad
Tineke Donga – Freling en wethouder Erik de Ridder kort het woord nemen.
Om 16:00 uur proosten we samen op een mooi, gezond en liefdevol nieuwe jaar
tijdens een aansluitende receptie.
Wij verwelkomen u graag op 6 januari.
De Dorpsraad Berkel-Enschot
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60 JAAR
SCHAAKVERENIGING
DE OUDE TOREN

beslissende treffer. Met hun vooruitziende blik kregen zij achteraf gelijk! Niet in het minst door het
ook solide werk van de verdediging onder aanvoering van Tom Bastings, volgens velen ‘man of the
match’! Ook voorzitter Bert v.d. Wijngaard sloeg
het wedstrijdverloop tevreden gade. “Het zou toch
mooi zijn als we ook dit jaar weer bijvoorbeeld een
nacompetitieplek kunnen veroveren”, waren dan
ook zijn woorden.
Op deze Super Sunday, die door het collectieve
sneeuwschuiven een historische start kende,
werd nog lang nagenoten van de overwinning.
Komende zondag (14.00 uur) volgt de inhaalwedstrijd in Heusden tegen HHC ‘09.
Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS

Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 10 december
White Demons DMW 2 - Avanti DMW2
Vrijdag 14 december
Dongen DMW2 - White Demons DMW1
Zaterdag 15 december
White Demons E1 - Avanti E1
White Demons DC1 - Heerle DC1
White Demons HC1 - Desk HC1
Zondag 16 december
Zephyr F1 - White Demons F1
White Demons DS2 Goodflooring/H.M.C. R’veer DS3
handbalshop.nl/Witte Ster D1 White Demons D2
White Demons DS1 - Mixed-Up DS1
White Demons HS2 - PSV Handbal HS2
Goodflooring HMC/Mixed Up HS1 White Demons HS1
handbalshop.nl/Witte Ster HS3 White Demons HS3

09-09
12-09

Schaakvereniging De Oude Toren
heeft afgelopen zondag haar 60 jarig
jubileum gevierd. Met een verrassend programma,
van inventief schaken tot een diep doordachte
quiz, van vrolijk ‘toasten op het jubileum’ tot een
kleurrijke presentatie waarbij de historie uitgebreid
is gememoreerd.
Eigenlijk bestaat de club langer. Al in 1945 werd
er geschaakt, in de toenmalige Lekpot. Naast 7
bestuursleden telde de club toen 6 leden. Die voor
een contributie van 0,25 cent per week schaakten.
Zelfs schakers uit Berkel werden toegelaten. I.v.m.
militaire dienst en uitzending naar Indonesië van
een aantal leden werd besloten de vereniging in
1948 op non-actief te stellen. 10 jaar later, in 1958,
werd de club weer opgericht. In dameskapsalon
Wolfs aan het Torenpad, onder “De Oude Toren”.
In haar historie heeft de club tal van evenementen
georganiseerd. Simultaans zijn georganiseerd met
grootmeesters als Olaffson, Kuypers en Andersson. Het jaarlijkse Druiventrostoernooi is inmiddels uitgegroeid tot het grootste schaakevenement van Brabant.
Midden jaren 80 telde de club bijna 50 leden, op
dit moment zijn net geen 30 schakers elke week
actief. Nagenoeg alle deelnemers waren afgelopen zondag aanwezig, incl. partners. Dit alles in
de Boerderij, waar de club in het verleden, in de
jaren zeventig en ook in de jaren tachtig, lang onderdak heeft gehad.

11-10
18-23
24-14
05-03

Boomrooierij
Weijtmans
boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

17-22
28-08
13-20
25-18
25-34
26-20

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

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD Udenhout
Tel. 013 - 511 14 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl
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KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

GRATIS MONTAGE
DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

*Niet in combinatie met andere acties

Sprendlingenpark 36 5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91 www.keukenfabriekoisterwijk.nl
38 |

DIVERSEN
FILOSOFIE EN
SPIRITUALITEIT

Deze filosofische avond staat in het teken van
de Maand van de Spiritualiteit!
De filosofie wordt vaak vereenzelvigd met abstract
denken. Toch is het de vraag of de filosofie ook
maar één stap zou kunnen zetten zonder ervaring.
Alhoewel de wetenschap zich zegt te beroepen op
ervaring, is dat al een gekwantificeerde en grove
ervaring. In zijn lezing zal Rico Sneller, filosoof aan
de Universiteit Leiden, ingaan op de denkers die
juist de subtiele innerlijke ervaring als uitgangspunt nemen. ‘Filosofie’, ‘parapsychologie’ en ‘spiritualiteit’ hebben meer met elkaar te maken dan
we vaak denken!
Dr. Rico Sneller promoveerde in 1998 op een studie over de Franse filosoof Jacques Derrida en de
negatieve theologie. Zijn interesse gaat vooral uit
naar de levensfilosofie van de 19e en 20e eeuw,
comparatieve filosofie, mystiek en terrorisme.
Zijn laatste boek is Pluraliteit van levenskunsten
(2017, met Tatjana Kochetkova en Nelleke Canters).
Toegang is € 5,00 inclusief een koffie of thee
Studenten € 3,00
Aanmelden is niet nodig
Lokatie: Kerkzaal, Inloop vanaf 19:45 uur
Programma start 20:00 - 21:30 uur

BESTE
CARNAVALSVIERDER!!
Op vrijdag 11 januari 2019 is het weer
inschrijfavond voor de Haozenpot optocht!! De avond zal plaatsvinden in cafe t’Centrum
(Slimstraat 1 5071 EG Udenhout) om 20:00 uur.

DE NAAM
ZWALUWENBUNDERS
De naam heeft betrekking op het open gebied
dat begrensd wordt door de Waalwijkse weg in
het oosten, de Burgemeester Bechtweg in het
westen, de Quirijnstokstraat in het noorden en
Riddershofpad in het zuiden. Het open karakter
dankt het gebied aan de ontginning die hier in de
twintiger jaren van de vorige eeuw heeft plaats gevonden. Udenhoutse boeren hebben het toenmalige heidegebied, dat bezaaid was met eiken- en
dennenbosjes, heide, laagten, poelen en vennen
geschikt gemaakt voor de landbouw.
De eeuwenoude naam ontleent het gebied aan het
toenmalige natte karakter en is afkomstig van het
Germaanse woord ‘swellen’ (opzwellen). Als gevolg van de overvloedige regenval in de periode
van de herfst tot het voorjaar zwol het gebied als
het ware op doordat het regenwater als gevolg van
de aanwezige leemlagen in de ondergrond slecht
afwaterde. De naam Zwaluwe vinden we nog terug in het West-Brabantse Hoge en Lage Zwaluwe
en in het midden-Limburgse riviertje de Swalm.
De kenmerkende openheid, die op dit moment
een vrij zicht biedt op de geleidelijke overgang
naar Tilburg-Noord, is uniek in de omgeving van
Tilburg. Zodanig uniek zelfs dat het gebied, als onderdeel van het in ontwikkeling zijnde landschapspark Pauwels, het predicaat ‘pareltje’ opgeplakt
heeft gekregen.
Helaas gaat dat ‘pareltje’ veel van zijn schittering
verliezen, als de plannen die de gemeente Tilburg met het gebied heeft doorgang vinden. De
gemeente wil tegen de Burgemeester Bechtweg
aan een groot industrieterrein realiseren dat de
vestiging van max. 22 meter hoge distributiecentra mogelijk moet maken, de bekende ‘blokkendozen’ die de laatste jaren overal in Brabant zijn
verschenen. Daarmee zou aan de openheid van
het Landschap definitief een einde komen.

Op deze avond willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen met betrekking tot
de optocht, wat wij dit jaar met carnaval van jullie
verwachten en uiteraard de mogelijkheid tot het
inschrijven voor onze optocht. Vergeet voor het
inschrijven geen legitimatie bewijs!!
Graag zien wij jullie allemaal daar en uiteraard is
er na afloop de mogelijkheid tot een praatje, hapje
en een drankje.

Opmerkingen, vragen, ideeën.
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com
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jansenlaroparts.nl

dekolenvenseakkers.nl

Rij- en Jachtvereniging

Manege De Gulle Ruif
Heukelom

Veenstra

sintjobenschot.nl
taartbynihal.nl
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dermavision.nl

www.kapper-co.nl
013 5332756

FINESSE MAKELAARDIJ
MARLEEN DE BEKKER

mhcbe.nl

RSV de Cavalieren wenst u
prettige kerstdagen en
een sportief 2019
cavalieren.nl
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®

elektrische fietsen

BEGIN 2019 MET

EXTRA VOORDEEL!
TOUR8
MIDDENMOTOR

VAN €2.399

NU

1.799

€

STERK (90 NM) EN STABIEL

€1.899

INCL. 17AH
ACCU

SUBURBVAN
MET€2.399
IPS SYSTEEM
NU
SILENT DRIVE

VAN €2.499

VAN €2.149

NU

1.799

NU

1.699

1.499

SPORTIEF EN€ GERUISLOOS €

€

€1.899

INCL.
500WH
ACCU

INCL. 17AH
ACCU

TOUR8 MET IPS SYSTEEM

VAN €2.399

DE VOORDELIGSTE MET
TRAPKRACHTSENSOR €

NU

1.799
€1.899

INCL. 17AH
DEZE ACTIE IS GELDIG T/M ZATERDAG 12 JANUARI
2019
ACCU

VAN 24 DECEMBER T/M 2 JANUARI
ONTVANGEN WIJ U GRAAG OP AFSPRAAK.
EEN AFSPRAAK MAAKT U EENVOUDIG
DOOR TE BELLEN MET 06-83617476 OF TE
MAILEN NAAR VERKOOP@RAPFIETSEN.NL.
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VAN €2.499

NU

1.699

€

VAN €2.149

NU

1.499

€

INCL.
500WH
ACCU

WWW.TRAPRAP.NL

RAP TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - INDUSTRIETERREIN LOVEN

VAN

1.

€

MS FONDS
WINTERWANDELING
ZATERDAG 29 DEC. 2018,
10.30 UUR
De vereniging Groen Boer en Doen wil u
meenemen voor de 9e winterwandeling
op zaterdag 29 dec. a.s. De wandeling
is bedoeld voor zowel geoefende als
recreatieve wandelaars, voor familie en
vrienden, iedereen die graag met elkaar het gebied Hoog Heukelom en Kerkhoven verkent.
De wandeling heeft een lengte van ca. 7 km.
Er wordt gewandeld in de omgeving van Hoog
Heukelom en Kerkhoven, een oud gebied in
Oisterwijk. Over oude karresporen en veel nieuw
aangelegde wandelpaden.
De wandeling begint om 10.30 uur en eindigt ±
14.15 uur bij de Piet van Meintjeshoeve, Hoog
Heukelom 11 5059 AD te Heukelom.
Onderweg pauzeren we aan de Kerkhovensestraat en gebruiken daar een lekkere
lunch met snert en belegd dagvers gebakken
Desem Brood uit een bakhuisje aan de Kerkhovensestraat.
De gidsen van Groen Boer en Doen begeleiden
de wandelaars in groepen van 15 tot 25 personen
gedurende de tocht, zij, Jeff Denissen, Dré van
Hal wonen en werken al jaren in deze omgeving,
kennen de natuur en cultuur erg goed en vertellen
u graag van hun kennis.
We lopen ook over niet verharde paden.
Bij sneeuw of nattere perioden worden (winter)
laarzen aangeraden.
Doel van deze wandeling is de wandelaars laten
genieten van de winterse schoonheid van de omgeving en kennis laten maken met de diverse activiteiten van de vereniging Groen Boer en Doen.
Naast deze georganiseerde wandelingen organiseert onze vereniging diverse activiteiten bij de
acht aangesloten bedrijven.
Een frisse neus halen en lekker uitwaaien op zaterdag 29 dec. kan door u aan te melden vóór 27
dec. via welkom@groenboerendoen.nl via 06
2023 4994 (Groen Boer en Doen)
Kosten € 8,50 p.p. te voldoen bij de inschrijving,
10.30 uur bij Piet van Meintjeshoeve. Kinderen t/m
12 jaar gratis.

De opbrengst van de collecte voor
het Nationaal MS Fonds in BerkelEnschot was dit jaar € 1.190,80. Alle collectanten
en gulle gevers: heel hartelijk bedankt!

RENNEVOIRT
Hans Alberts, de vader van
Sebbie, kwam langs op
Rennevoirt voor het project voeding. Hij heeft Goei
Eete opgericht dus kwam hij om te vertellen over
voeding. Hij vertelde waarom er kassen zijn en dat
het heel slecht voor het milieu is. Hij vertelde ook
over kinderarbeid chocolade. De ene chocola is
duurder dan de andere want de duurdere is slaafvrij zoals Tony Chocoloney. Milka is bijvoorbeeld
goedkoper maar de cacaobonen zijn wel verwerkt
door kinderen uit andere landen. Wat hij nog meer
vertelde was dat je beter eten bij een boer kan halen dan bij de winkel. Bij de winkel is het duurder
omdat het een heel proces doorloopt en het is minder vers. Het proces gaat als volgt: eerst laat de
boer het eten groeien op zijn land, daarna gaat het
naar de veiling, daar wordt het verkocht en naar de
fabriek gebracht door een chauffeur, dan komt het
pas aan in de winkel en daar legt een vakkenvuller
het in het vak en scant de caissière het. De mensen
die in het proces werken, krijgen betaald voor hun
werk en uiteindelijk blijft er voor de boer weinig geld
over. Dus als je via de boer koopt is het veel verser
en goedkoper en verdient de boer ook iets. Als hij
een gezin heeft moet hij hun ook eten geven. Tot
slot hebben we het gehad over verspilling. Als eten
over de datum is wordt het weggegooid. Als iets
krom is wordt het ook weggegooid. Dat is natuurlijk
hartstikke zonde. Soms kan iets wat over de datum
is nog gewoon goed zijn en een kromme paprika
eis net zo lekker als een rechte. Als we ons hier wat
bewuster van zouden zijn, zou er minder voedsel
verspild worden in de wereld!
Groetjes Annemijn en Jenthe
uit Bovenbouw 2

SFEERVOLLE KERSTVIERING VAN DE ZONNEBLOEM
Zaterdag 15 december was de fraai in
kerstsfeer gebrachte zaal van Muziekhuis tot de
laatste plaats bezet door gasten van de Zonnebloem. Marianne Broeders van muziekvereniging
Concordia had eigenhandig de tafels voorzien van
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SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
‘uw partner in ontwerp en advies’
Kijk op onze site voor inspiratie
of
neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
www.bureaubroeders.nl
ww
info@bureaubroeders.nl
T. 0416 36 51 40
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fraaie kerststukjes en was ook deze middag weer
een voortreffelijke gastvrouw.
Met inzet van de aanwezige Zonnebloem vrijwilligers werd genoten van de koffie met witte eierkoek van banketbakker de Maro, waarna een
optreden van de Brabantse zanggroep ‘t Kumt
Vaneiges op het programma stond. Met nostalgische verhalen en prachtige kerstliederen raakte
de zaal in vervoering en klonk uit vele stemmen
het Nu Zijt Wellekome. Tijdens de pauze werden
de gasten verrast op een drankje met worstenbrood en andere diverse lekkernijen. De kerstman
zelf reikte de fraaie handgemaakte kerstkaarten
van vrijwilligster Dimphy van Nieuwburg uit. Deze
werden vergezeld door een bonbonverrassing van

Vol ongeloof en verdriet, maar ook
dankbaar voor de fantastische tijd,
ging veel te vroeg van ons heen

Christianne
Brus-Schretlen
* Nijmegen,
8 september 1958

† Berkel-Enschot,
10 december 2018

echtgenote
en vooral ook maatje van

Herman Brus
mama van
Sophie en Matthijs, Willemijn en Jasper,
Lukas en Janet
Bolakker 7
5056 LV Berkel-Enschot
De crematie heeft plaatsgevonden.

Albèrt uit Udenhout. Het tweede optreden van
de Brabantse muziekgroep werd afgesloten met
een prachtig samenzang van Stille Nacht. Als extra verrassing kregen alle gasten een kerststukje
mee, vervaardigd door leerlingen van basisschool
Berkeloo. Het verlichte pronkstukje was voorzien
van de naam van de leerling waarbij de school een
mooie verbinding heeft weten te leggen tussen
jong en oud in onze gemeenschap. Een prachtige
initiatief dat door de gasten met ontroering in ontvangst werd genomen.
De Zonnebloem heeft een actief jaar met meer dan
1200 huisbezoeken op een prachtige wijze afgesloten met deze sfeervolle kerstviering.

Riool - Afvoer

Ontstoppingsdienst
HEEFT U EEN PROBLEEM
MET UW RIOOL OF AFVOER?
LAAT ONS HET OPLOSSEN!
- Goede service, eerlijke prijs
- 12 maanden garantie
- Geen extra toeslagen
- All-in uurtarief

Bel ons op:
085 - 130 16 92
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl
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06-10917970

wittewoningmakelaars.nl
06-28785367

Tilburgs Mannenkoor
La Renaissance
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06 83160451

Kerkstraat 9a
013 - 5336809

M.V.M. zonwering

Daan van Dal
06 30863761

06 - 52688933
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KERKBERICHTEN

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

worden alle senioren van Berkel-Enschot uitgenodigd voor een lunch. Iedere senior is donderdag
17 januari welkom, je hoeft nergens lid van te zijn.
Er wordt wederom gezorgd voor een overheerlijke
lunch voor slechts € 2,50. Aanvang 11.00 uur parochiezaal Berkel. Eindtijd 14.00 uur. Er is plaats
voor 56 personen dus graag aanmelden bij Ingrid
Heuts tel. 013-5332678 en Els v. d. Meijden tel.
013-5332604. Mensen die niet in staat zijn om zelf
te komen kunnen dit doorgeven, zij worden dan
opgehaald!

TOEKOMST VAN DE ST. JOSEPHKERK
Afgelopen donderdag 13 december heeft de torengroep St. Joseph samen met het pastoraal
team en het parochiebestuur een bijeenkomst georganiseerd in de St. Josephkerk. De bijeenkomst
was een vervolg op de gesprekken die we vorig
jaar hebben gehad over vitalisatie. We merken dat
het aantal mensen dat naar de St. Josephkerk
komt op zaterdagavond steeds kleiner wordt en
de groep vrijwilligers op een kritiek punt gekomen
is. Een groep van 18 belangstellenden was aanwezig toen we de droevige mededeling deden dat
we de St. Josephkerk op 7 juli 2019 zullen sluiten.
Het is een weloverwogen besluit dat genomen is
samen met de torengroep, het parochiebestuur en
het pastoraal team. Het bisdom heeft dit pijnlijke
besluit goedgekeurd. De komende tijd willen we
gebruiken om de vrijwilligers en wat in de St. Josephkerk staat een plaats te geven in een van de
kerken van de parochie. Een kleine troost is dat
we in geval van een uitvaart gebruik mogen maken
van de Beukenhof, als deze vrij is.
Pastoor Juan van Eijk, mede namens de torengroep St. Joseph, het parochiebestuur en het
pastoraal team.

ALPHA CURSUS
Ontmoeten, vragen en ontdekken, zijn kernwoorden van de Alpha cursus. Andere mensen ontmoeten, die net als jij levensvragen hebben. Samen ontdekken wat de zin van het leven is. Vele
miljoenen mensen hebben over de hele wereld de
Alpha cursus gevolgd. Sommige beginnen aarzelend, anderen zijn enthousiast, weer andere zijn
vele malen op de Alpha cursus geattendeerd.
De Alpha cursus begint met een gezellige maaltijd. Je hoeft niet te koken, maar kunt aanschuiven met de andere deelnemers. Gewoon de ander
ontmoeten, wat hij of zij doet in het leven. Eenvoudig kennis maken, weten dat je erbij hoort. Na de
maaltijd luisteren we samen naar een thema over
het geloof: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden?; Hoe relevant is de bijbel? En nog meer. De
inleiding wordt door een gastspreker gegeven.
Na geluisterd te hebben mogen we samen in de
kleine groep delen wat ons geraakt heeft. Ieder
krijgt ruimte om al dan niet iets te zeggen. De cursus wordt gegeven aan de st. Willibrordstraat 3 te
Berkel-Enschot. De data zijn op woensdagen: 9
jan. 2019 introavond, 16, 23 en 30 jan., 6, 13, 20,
27 febr. en 13 en 20 maart. Op vrijdagavond 15
en zaterdag 16 febr. is het weekend van de heilige
Geest. Samen ontspannen en luisteren.
De avonden beginnen om 18:00 met een warme
maaltijd, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd. Voor meer informatie kunt u kijken op
de website: http://www.rk-alphacentrum.nl/alphacursus of een email sturen aan pastoorvaneijk@
johannesxxiiiparochie.nl
Pastoor Juan van Eijk

LUNCH VOOR SENIOREN BERKEL-ENSCHOT
De Johannes XXIII parochie wil graag een gastvrije parochie zijn voor al haar inwoners. Daarom
werd er op 9 augustus met succes een lunch georganiseerd in de parochiezaal van Berkel. Na de
drukke feestmaand december is januari vaak een
stille maand. Het is winter dus je trekt er niet zo
maar op uit. Om toch wat mensen te ontmoeten

BIJEENKOMST BELEIDSPLAN
In de Vierklank hebben we aangekondigd dat het
beleidsplan klaar is. Hierover willen we graag met
iedereen in gesprek gaan. Het beleidsplan is aan
de parochianen uitgedeeld na de vieringen, het
ligt in de portalen van de kerken is ook digitaal
opvraagbaar. Onderstaand de data waarop we bijeenkomen om met jullie in gesprek te gaan:
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Maandag 21 jan. 14:00 St. Lambertuskerk te
Udenhout
Maandag 21 jan. 20:00 st. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot
Dinsdag 22 jan. 14:00 st. Caecilia te Berkel-Enschot
Dinsdag 22 jan. 20:00 st. Josephkerk te Biezenmortel
De bijeenkomsten zullen plaats vinden op een
gepaste locatie bij de betreffende kerk. Of de
bijeenkomst plaats zal hebben hangt mede af
van de belangstelling. Opgave kan via : info@
johannesxxiiipaarochie.nl, of telefonisch op 0135331216.
SECRETARIAAT GESLOTEN
De secretariaten van Berkel en Udenhout zijn tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Voor vragen
kunt u terecht bij het secretariaat van Enschot tel
5331215.
AGENDA
St. Willibrorduskerk:
9 januari 9.30 uur: Torengroep bijeenkomst.
9 januari 18.00 uur: Start Alphacursus.
VIERINGEN IN DE KERSTTIJD
Zaterdag 22 december:
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Bimoza
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Zondag 23 december: 4e zondag van de Advent.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Frans Verbraecken en Joke Verbraecken-Verhaeren.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Maria Voermans-Robben (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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Maandag 24 december: Kerstavond
17.00 uur St. Caeciliakerk: Gezinsviering mmv
Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor van Eijk.
18.30 uur St. Lambertuskerk: Kerstviering voor
kinderen mmv Cantique.
Voorganger: diaken Szejnoga.		
18.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
20.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties; Ter nagedachtenis aan Julian Sr., Claudette, Anushka en Willem Rojer.
20.30 uur St. Lambertuskerk: Nachtmis mmv
Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
21.30 uur St. Caeciliakerk: Nachtmis mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
22.00 uur St. Lambertuskerk: Nachtmis mmv
Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis
De kerken in Berkel-Enschot zijn geopend van
13.00 – 15.00 uur voor Kerststalbezichtiging.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Hoogmis mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv
Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis mmv
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. Fam. Pigmans-van der Heijden;
Overl. Fam. Wilms; Sjef Pigmans;
Huub van Zeijl en zijn dochter Mayke; Bert Sas;
Noud van Vught (jrgt.) en Marietje van VughtPijnappels en Jan en Elisabeth Pijnappels-van der
Velden.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Woensdag 26 december: 2e Kerstdag
De kerken in Berkel-Enschot zijn geopend van
13.00 – 15.00 uur en in Udenhout van 13.00 –
16.00 uur voor Kerststalbezichtiging.
09.30 uur St. Josephkerk: Hoogmis mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Huub Kwantes.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Donderdag 27 december:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 28 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Zaterdag 29 december:
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Zondag 30 december: H. Familie.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties:
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Nellie van Rijsewijk-Mommersteeg (1e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Maandag 31 december: Oudjaar.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag.
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Aansluitend is er in de parochiezaal gelegenheid
om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Donderdag 3 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 4 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Zaterdag 5 januari:
10.30 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering bgv Statiedag Gilde St. Hubertus, mmv
Klein Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Franciscuskoor
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Zondag 6 januari: Driekoningen
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. Fam. Mathijssen-Mathijssen; Tiny
van de Wiel-Hruska(jrgt.); Overl. fam. van Eschvan Rijswijk; Frans Traa en Mien Traa- van den Bijgaart; Dré Verhagen; Overl. leden K.B.O.
Aansluitend bent u welkom op de nieuwjaars- koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
Aansluitend is er in het parochiecentrum gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Elly den Teuling-Hol (1e jrgt.); Louis en
Cor Scherders-van de Sande(mnd. ged.); Tini Pijnenburg (jrgt.); Martien Dielen, D’n Diel (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Maandag 7 januari: Doop van de Heer / Einde
van de Kersttijd.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Dinsdag 8 januari
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Donderdag 10 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 11 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
OISTERWIJK C.A.
Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057
Zondag 23 december: ds. Harry Tacken, Den
Bosch, 10.15 uur
Het is vandaag vierde advent. We lezen het verhaal over Elisabeth, een oude vrouw die een kind
verwacht. Als Elisabeth bezoek krijgt van haar
nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze
weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de
Heer geboren zal worden.
De collectes zijn voor de Diaconie en voor het jongerenwerk van onze kerk. Er is kindernevendienst
en crèche.
Maandag 24 december: ds. Winanda de Vroe,
22.00 uur
Tijdens de kerstnachtdienst vieren we de geboorte van Christus. Kathelijn van Dongen zingt. Na afloop van de dienst is er glühwein, chocolademelk
en iets lekkers.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het
werk van onze kerk.
Dinsdag 25 december: ds. Winanda de Vroe,
gezinsdienst, 22.15 uur
De kinderen beelden een vertelling uit. Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan, gaan we
in de kerk verder met de verkondiging. We sluiten
met z’n allen de dienst af.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: Kinderen in de

knel, en voor het werk van onze eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.
Zondag 30 december: ds. Marieke den Hartog,
22.15 uur
De lezing van het rooster is vandaag Lucas 2:2540. Het verhaal van Simeon en Hanna. In de tempel vinden zij het kind Jezus. Ze herkennen in hem
de langverwachte, de Messias die komen zou.
De collectes zijn voor het werk van onze kerk. Er is
kindernevendienst en crèche.
Maandag 1 januari, Morgengebed, 11.00 uur
Op de eerste dag van het nieuwe jaar komen we
bij elkaar voor het morgengebed. De viering is
voorbereid door de taakgroep Liturgie. Na afloop
kunnen we elkaar alle goeds wensen voor het
nieuwe jaar in De Voorhof.
Zondag 6 januari, ds. Winanda de Vroe, themadienst, 22.15 uur
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een
licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt
hen in beweging en het betekent een nieuw begin.
De collectes zijn voor de diaconie en voor ons
kerkblad Samen op Weg. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche. Na de dienst is er een gemeentebijeenkomst in De Voorhof, waarin de kerkenraad mededeling zal doen over het aantrekken
van een kerkelijk werker. Alle gemeenteleden zijn
hiervoor van harte uitgenodigd.
Agenda
19 december 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
20 december 14.30: Kerstmiddag voor ouderen
7 januari 19.30: Leeskring Vrouwen in de Bijbel (1)
9 januari 14.30: Gespreksgroep Verhalen rond de
bijbel
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Een geslaagd
begint
met ontwerp
een goed ontwerp
Hier
wordt project
gebouwd
naar
van:

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl
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SCHAKELTJES
GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur,
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877.
www.vanraakadvocatuur.nl.
TV, internet of WIFI problemen?
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk?
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur,
Hoppenbrouwers Euronics Udenhout
013-5111525
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achterom.
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl
Voor alle elektrische installatie werkzaamheden
en reparatie van al uw apparatuur.
Bel Electro Service van Laarhoven 06-51323167
www.electroservice.nl
Bij aankoop van wandelschoenen, nu 50% korting
op je Falke wandelsokken! Van Gool Sport
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KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Tilburg. Gratis ophaalservice voor uw overbodige
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische apparaten, witgoed en computers. Wij zijn
bereikbaar op 013-577 1778 voor het maken van
een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af te
geven op bovenstaand adres. Openingstijden zijn
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00uur.
Ontruimen van een woning is zwaar werk, vaak
stressvol, soms emotioneel en kost altijd te veel
tijd. Ruimers kan U volledig ontzorgen: wij kunnen
uw woning ontruimen, bruikbare en onbruikbare
goederen afvoeren en bezemschoon opleveren.
Ruimers werkt efficiënt, discreet en transparant
op basis van een bezichtiging, een offerte en een
oplevering. Kijk op www.wijzijnruimers.nl of bel
013-590 5103
Op zoek naar een glazenwasser? 06-24136243.
Bel of mail info@vandenheuvelglazenwasserij.nl
Het loket BE is op donderdag 27 december
gesloten. Vanaf 3 januari kunt u weer elke donderdag van 10-12 uur terecht bij het loket BE in
Torentjeshoef. Voor vragen over zorg- welzijn, wonen, maatschappelijke diensten of een luisterend
oor. Wij wensen u fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling. Bianca en Nettie.

Met de feestdagen lekker en verantwoord boodschappen doen,
kom naar de boerderijwinkel in uw buurt.
Bij ons vindt u volop vers vlees, kaas, zuivel, groenten en fruit,
huisgemaakte snijwaren, soepen, stoofvlees en salades.

:

Ons varkensvlees is van

Decemberactie:
fotoshoot voor
nieuwe jonge klanten
Voor nieuwe jonge klanten hebben wij iets extra's in de maand
december. Open deze maand een rekening voor je zoon of
dochter en ontvang er een fotoshoot bij! Hoe dat werkt en wat
de voorwaarden zijn lees je op onze site.

www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Sparen voor je kind

