DEZE WEEK:
Goede voornemens op nieuwjaarsreceptie
Kinderfysio Move-ing opent locatie in gezondheidscentrum
Echowonder start AAA quickscan centrum voor 55+ ers
Afscheid van pastor Hein Tops
Jaargang 54, week 2, 9 januari 2019
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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

Ook uw bedrijfsgegevens in 2019
onder BEDRIJVEN CONTACTEN?
Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen
úw telefoonnummer bij de hand.
Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

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

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.

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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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
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305
VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en
algemene renovatie-verbouwingen.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511
TDF – DAKRENOVATIE 06-36486079
Heinz Franken schilderwerken en
vastgoed onderhoud 06-54666960

NIEUW

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

DIVERSEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen
Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
KBO B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

BANKEN
RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, 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

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN 06-29218145
Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453
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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

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E www.depedicuresalon.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

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

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

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

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

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
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
Thebe, Thuiszorg
T: 088-1176773
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

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.

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO
Tel. 06-24981499 www.osteopathie-maurajansen.nl
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org
Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFTSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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.
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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
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
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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 optimale kindontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of
www.kinderopvanghumanitas.nl

HET DORP
MET GOEDE VOORNEMENS
Gezondheid, genieten en geluk: dat zijn de
goede voornemens van de Berkel-Enschottenaren voor het nieuwe jaar. 2019 werd zondagmiddag op feestelijke en muzikale wijze
ingeluid tijdens de nieuwjaarsreceptie in Ons
Koningsoord.

en te gebeuren’, aldus Donga-Freling. ‘Ik kan me
voorstellen dat er daardoor een gevoel van weemoed leeft, heimwee naar “het dorp” van Wim
Sonneveld. Laten we met elkaar blijven praten, en
zorgen dat nieuwe bewoners zich bij ons welkom
voelen.’

De melodieuze tonen van een fluit worden beantwoord door een oorverdovend samenspel. Het zijn
volle en krachtige klanken die de Kerkzaal van Ons
Koningsoord vullen. Kort daarop slechts tromgeroffel, om niet veel later te worden overstemd door
een harmonie van fluiten, trompet en klarinet. Het
is een magisch beeld: het orkest van muziekvereniging Concordia spelend onder de prachtige ramen van glas-in-lood, als in een achttiende-eeuws
paleis. De toespraak van Tineke Donga-Freling,
voorzitter van de Dorpsraad, brengt ieder terug
naar de werkelijkheid, die eigenlijk nog vele malen
mooier is: het is het Berkel-Enschot van 2019, en
dat belooft wat.

Goede voornemens
Dat laatste klinkt als een mooi voornemen voor
het Berkel-Enschot van 2019. Ook de Berkel-Enschottenaren zelf hebben zo hun plannetjes voor
het nieuwe jaar, die uitgebreid besproken worden
onder een borreltje in de benedenruimte van Ons
Koningsoord. Zo wil dorpsbewoner Wim meer
gaan reizen, en staat bij Sjef en Elly met name de
gezondheid voorop. ‘Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste’, aldus de nieuwe penningmeester
van de Dorpsraad Sjef van den Aker. ‘En genieten
van de kinderen, natuurlijk.’ De Berkel-Enschotse
Geert doet niet mee aan de “goede-voornemensgekte”: ‘Ik heb me voorgenomen dit jaar geen
goede voornemens te hebben. Als ik zo nu en dan
een van deze rakkers kan pakken, ben ik gelukkig’, zegt hij, wenkend naar zijn inmiddels halflege
glas bier.

Het dorp
Positief is Tineke Donga-Freling over Berkel-Enschot: er is geen sprake van leegloop, de communicatie met bewoners verbetert en ook aan de
bereikbaarheid van het dorp wordt gewerkt. Al
met al hoort ze veel goede geluiden over BerkelEnschot, waaruit ze concludeert: ‘mensen wonen
hier erg graag’. In haar speech besteedt mevrouw Donga-Freling aandacht aan het afscheid
van Dorpsraad-lid Jan van Rijswijk, acht jaar lang
penningmeester. Tot slot een blik op de toekomst
van Berkel-Enschot. ‘Er staat veel te veranderen

Tot slot het goede voornemen van Schakel-fotograaf Peter Timmermans: ‘nog meer foto’s maken!’ Als iemand zijn jaar goed begint, dan is hij
het wel.
Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans
Film op schakel-nu.nl: André Oude Vrielink
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ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI
13-1 t/m 28-2 CC de Schalm
09-01-19 Koningsoord
10-01-19 Bibliotheek
13-01-19 CC de Schalm
17-01-19 Manege de Kraan
17-01-19 Bibliotheek, Kerkzaal
18-01-19 Druiventros
19-01-19 Manege de Kraan
20-01-19 CC de Schalm
20-01-19 CC de Schalm
22-01-19 Bibliotheek

openingstijden
11.00-12.00 uur
9.30-12.00 uur
11.00-17.00 uur
18.00 uur
20.00-21.00 uur
17.30 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

9.30-10.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
9.30-12.00 uur
13.30-17.00 uur
13.30-15.00 uur
11.30 uur
13.00 uur
19.30 uur

Bibliotheek
Café Mie Pieters
CC de Schalm
Bibliotheek
CC de Schalm
Bibliotheek/Werkplaats vide
CC de Schalm
div. horeca
CC de Schalm/Kerkzaal

Expositie FotoBE
Rondleiding Koningsoord: de Abdijkerk
Schrijfatelier
Opening jaarlijkse expositie FotoBE
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Filosofische Avond met dr. Rico Sneller
Samen uit dineren KBO/SWO
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
KBO - De Schalm Riktoernooi
Sketchnation in de Werkplaats op de vide (jeugd)
Kessels Saxofoon Kwartet
Knollegeblaos
Filmcafé, After the Storm

FEBRUARI
03-02-19

Bibliotheek, Kerkzaal

10.00-11.00 uur

03-02-19
06-02-19
07-02-19
12-02-19
17-02-19
20-02-19
21-02-19
21-02-19
22-02-19
23-02-19
23-02-19
24-02-19
24-02-19
27-02-19
28-02-19

Van Opstal
CC de Schalm
Manege de Kraan
Ons Koningsoord
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
De Bron
Druiventros
Manege de Kraan
Druiventros
Manege de Kraan
CC de Schalm
Café Mie Pieters
Manege de Kraan

13.00 uur
10.00-12.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
10.00-13.00 uur
19.30 uur
13.30-17.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
19.30 uur
18.00 uur

06-03-19
08-03-19

CC de Schalm
Manege de Kraan

10.00-12.00 uur
18.00 uur

09-03-19

Manege de Kraan

10.00 uur

10-03-19

Manege de Kraan

10.00 uur

Nationale voorleesdagen, theatervoorstelling van
Niks en van Alles
Knollekesfist
Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
KennisPlaats Vesper-Mastermind
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Filmcafé, Waterboys
KBO - De Schalm Riktoernooi
Samen uit dineren KBO/SWO
Tonpraoten
Tobroco-Giant Dressage Team Ch. paarden BB-ZZL
Tonproaten
Tobroco-Giant Dressage Team Ch. pony’s BB-ZZL
Het Belifante Quartet
Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
Finale Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ

LATER
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Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup/Para Trophy,
dressuur paarden
KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup/Para Trophy,
dressuur paarden
Finale Tobroco-Giant Dressage Challenge, dressuur
paarden en pony’s

BEDRIJF IN BEELD
SCHAKELTJES

KINDERFYSIO MOVE-ING
OPENT LOCATIE
IN BERKEL-ENSCHOT
Kinderfysiotherapiepraktijk Move-ing heeft per
oktober een praktijkruimte in gezondheidscentrum Koningsoord. ‘We merken dat er steeds
meer vraag is naar behandelingen voor kinderen uit Berkel-Enschot. Er komen steeds meer
gezinnen met kinderen in het dorp wonen’,
zegt fysiotherapeut en mede-eigenaresse
Dung-Anh Nguyen.
De praktijk bestaat dit jaar tien jaar. ‘Daarom lanceren we deze maand ook een nieuwe website,
een nieuw logo en hebben we onze bedrijfskleding
opgefrist. Kortom: het is een feestjaar’, zegt oprichter en mede-eigenaresse Ingrid Comes. Sinds
oktober runt Ingrid de praktijk samen met DungAnh. Het team van Move-ing bestaat uit zes kinderfysiotherapeuten met ieder een eigen specialiteit. ‘Iedereen heeft zijn eigen eiland en zo vullen
we elkaar aan.’
Samenwerking
De fysiotherapeuten richten zich op kinderen in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Move-Ing heeft verschillende locaties in de regio. Zo zijn de fysiotherapeuten onder meer actief in sportcomplex
Drieburcht in Tilburg-Noord en is er een ruimte in
de Reeshof en Moergestel. Een nieuwe locatie in
Berkel-Enschot was de volgende stap. ‘Vanuit hier
kunnen we ook gemakkelijk samenwerken met de
huisartsen in Berkel-Enschot’, zegt Ingrid.

Niet alleen de samenwerking met huisartsen, maar
ook die met andere schakels is belangrijk voor
Move-ing. ‘Het kind staat centraal. Door de samenwerking op te zoeken met de omgeving, kunnen we de zorg bieden die hij of zij nodig heeft.’
Voor Ingrid en Dung-Anh is dat belangrijk omdat
het vak constant in ontwikkeling is. ‘Dat maakt het
ook zo leuk. Je bent nooit uitgeleerd’, zegt DungAnh.
Inloopspreekuur
Voor ouders die vragen hebben, is er iedere eerste
woensdag van de maand een gratis inloopspreekuur van 13:30 tot 14:30. ‘Op die manier willen we
de drempel verlagen.’ Ouders en/of verzorgers die
bijvoorbeeld twijfelen over de motoriek van hun
kind, kunnen bij Move-ing terecht.
Sponsoring
In Berkel-Enschot is Move-Ing momenteel nog
op zoek naar nieuwe samenwerkingen. ‘We staan
open voor verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld ook aan de sponsoring van sportclubs’,
zegt Dung-Anh. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm
van een workshop. ‘Veel trainers weten niet waar
ze rekening mee moeten houden als ze deze doelgroep lesgeven. Daar kunnen wij in adviseren.’
Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans
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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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
Rens van de Wiel 06 22 49 29 04
Hoog Heukelom 20 - 5059 AD Heukelom - Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl - www.bouwbedrijfvandewiel.com

Ieder mens is bijzonder...
en verdient een uniek afscheid.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaartwensengids op www.monutatomvandijk.nl.

BEDRIJF IN BEELD

ECHOWONDER START ALS
AAA QUICKSCAN CENTRUM
Allison Happel van Echowonder screent senioren in gezondheidscentrum Koningsoord
preventief op Aneurysma Aorta Abdominalis
(AAA). Dit is als het ware een tikkende tijdbom
in de buik waarbij de aorta steeds wijder wordt.
In Nederland lopen ruim 50.000 senioren rond
met zo’n ‘tijdbom’. Jaarlijks sterven minstens
duizend mensen aan de gevolgen van deze
symptoomloze aandoening. Door senioren preventief te screenen wil Allison Happel samen
met de aortastichting dit aantal laten dalen.
Dit jaar is Echowonder door de aortastichting
benaderd. ‘In september zijn we begonnen als
quickscan centrum. Ik vind het belangrijk om hieraan mee te werken. Door preventief onderzoek
kan ik vroegtijdig een AAA opsporen en soms zelfs
levens redden’, zegt Allison. Bij een vroegtijdige
diagnose is de aandoening makkelijker te behandelen. ‘Er heerst veel onwetendheid over AAA.
Je merkt er niets van, maar als de aorta eenmaal
scheurt, is het dodelijk.’
De quickscan is een laagdrempelig onderzoek.
‘Het is een snelle en goedkope manier om problemen vast te stellen.’ Voor 40 euro kunnen senioren
de scan laten verrichten in het gezondheidscentrum. Het risico op AAA is het grootst bij senioren vanaf 55 jaar. Wanneer de aandoening in de
familie voorkomt, stijgt het risico zelfs met 25%.
Wie een quickscan wil laten uitvoeren, heeft hier
geen doorverwijzing voor nodig. Op dit moment

wordt de scan nog niet door de zorgverzekeraar
vergoed.
Allison is een gediplomeerd echografiste en begon meer dan vijftien jaar geleden als zelfstandige onder de naam Echowonder. Zij begon als
echografiste in het Elisabeth en het Tweesteden
ziekenhuis in Tilburg. Inmiddels heeft zij meer dan
20 jaar medische ervaring waarvan 12 jaar ervaring met echocardiografie (hartecho’s). De laatste
15 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in zwangerschapsecho’s. Voor de AAA screening heeft ze
trainingen gehad in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).
Gewoonlijk komen mensen bij Echowonder voor
een vroege zwangerschapsecho vanaf 10 weken,
een geslachtsbepalende echo of een 3D echo.
Echowonder verricht deze echo´s al jaren in Berkel-Enschot. Sinds september dit jaar kan men
hier ook terecht voor de AAA- screening.
Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

Echowonder
Gezondheidscentrum Koningsoord
Pandgang 2
5057 EA Berkel-Enschot
(013) 544 22 17
berkelenschot@echowonder.nl
echowonder.nl

| 11

UITSLAG MAANDPUZZEL
Onder de vele goede oplossingen van de
puzzel van de maand december zijn de
volgende prijswinnaars getrokken:
1e prijs:
Waardebon E 20,Anneloes de Kok, St. Willibrordstr. 11a, BE
2e prijs:
Waardebon E 10,Frans van der Schoot, Craenweide 44, BE
De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen 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 december:
CHAMPAGNECOCKTAIL.

Vier generaties op een foto:
Overgrootvader Wim (89 jaar, Grave) met de
kleine Noud (2018, Berkel-Enschot) op schoot
geflankeerd door vader Siemen (1987, BerkelEnschot) en opa John (1956, Oisterwijk). En
allemaal heten ze “van Niersen”.

bij Haans Carwash
Tijdens het wasproces wordt er

800 liter water per auto
gebruikt waarvan 80% wordt
gerecycled. Bij het wassen komt
er zo’n 150 ml (koﬃebeker) per
auto aan slib, olie en zware
metalen vrij die in het milieu
terecht kunnen komen. In onze
wasstraat worden deze stoﬀen

opgevangen, gefilterd,
afgevoerd en verwerkt.

Haans Carwash
12 |

Geminiweg 39

Tilburg

www.haanscarwash.nl

AFSCHEID VAN
PASTOR HEIN TOPS

Op 15 december overleed pastor Hein Tops,
van 1992 tot en met 2001 pastor van de Caeciliaparochie in Berkel-Enschot.

Hein Tops voelde zich het meest in z’n element
tussen de mensen, elkaar ontmoeten, inspireren,
verbinden. Dat was ook de reden dat hij niet pastoor genoemd wilde worden, maar pastor (herder),
of liever nog gewoon Hein.
Een mensen-mens, die wist te luisteren en te bemoedigen, die openstond voor de levensvragen
van anderen. Zijn hart lag bij het individuele pastoraat: mensen nabij zijn in hun momenten van
vreugde en verdriet. Vooral parochianen die een
dierbare verloren, konden rekenen op zijn onvoorwaardelijke steun en trouw.
Geloven was voor hem niet iets wat zich uitsluitend binnen de kerkmuren afspeelde. Juist buiten
gebeurde het, in de straten, in de huizen. Daar
kreeg het geloof handen en voeten. Hij vertaalde
dat in aandacht voor elkaar en warmte delen, met
de boodschap van het evangelie als inspiratiebron.

kwamen pas op het tweede plan. Als die volgens
zijn geweten niet aansloten bij de (levens)vragen
van de mensen of de ontwikkelingen in de samenleving, koos hij zijn eigen pad.

De mensen zelf, de gelovigen, stonden bij hem op
de eerste plaats. De regels, de ‘leer’ van de kerk,

Tekst: Victoire Geerts
Foto: Remko van Geijn

Helaas moest hij door ziekte eerder dan hij wilde
afscheid nemen van zijn pastorale taken. Bij zijn
vertrek in 2001 liet hij een actieve, vitale geloofsgemeenschap achter, waar iedereen zich gehoord
en gezien mocht voelen.
Dat hij na al die jaren niet vergeten was, bewees
de overvolle Heikese kerk bij zijn uitvaart. Niet alleen parochianen uit Berkel-Enschot waren in groten getale aanwezig, maar ook uit zijn vroegere
parochies (Mill, Helmond, Deurne).
Pastor Hein Tops, de grote verbinder, stierf op zijn
83ste geboortedag. Voor hem, die zo van symboliek hield, was de cirkel van het leven rond.
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
19-12 NS Business card (13-06-1967).
Zie foto Schakel APP
17-12 Fiets merk Sparta
15-12 (Fiets)Sleutel (Sonesto nummer 1698A)
		
12-12 Huissleutel en Abus fietssleutel met
Tetris sleutelhanger

Vindplaats
Burgemeester Brendersstraat

Telefoon
013-5331695

Vlierakkerwet
06-55857239
Oversteek Beukendreef-Sportpark 06-13282763
Eisenhowerweg
Speeltuintje Lijsterbeslaan
06-30012723

VERLOREN
SCHAKELTJES

			
Datum VERLOREN
Verliesplaats
27-12 Sleutel + fietssleutel twee zwarte dobbelstenen
Speeltuin Anton van
		
Duinkerkenlaan - Erasmuslaan
22-12 Lief schuchter poesje zw-wit-roodbruin gevlekt.
Burgemeester Panislaan 42
Naam Puk. Zie foto Schakel APP
16-12 Herenbril op sterkte metalen montuur
Torentjeshoef richting
		
Mgr. Diepenstraat
15-12 Portemonnee, bruin leer met pasjes Rijbewijs,
Jumbo Eikenbosch
bankpas, ANWB. t.n.v. CJF de Rooij

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.
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Telefoon
06-14019498
06-42241231
06-18144659
013-5333291

GEMEENTENIEUWS
BOMEN
BEUKENDREEF
BERKEL-ENSCHOT

werkt over hoe de bomen en de laanstructuur in
de Beukendreef het beste duurzaam behouden
kunnen worden.

Stand van zaken en vervolgstappen
De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot. De
gemeente Tilburg wil deze laanstructuur duurzaam
in stand houden en de bomen voldoende ruimte
geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een
aantal omwonenden heeft gemeld overlast te hebben van de bomen.

Uitkomst rapport
Uit het rapport blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om de bomen en de laanstructuur te behouden. Het rapport wordt de komende periode
besproken met zowel de Stichting Stadsbomen
als de Dorpsraad Berkel-Enschot. Daaruit komt
een advies dat wordt voorgelegd aan het college
van burgemeester en wethouders. Het college
neemt hierover naar verwachting in februari dan
een besluit. Zodra dit bekend is, ontvangt u een
nieuwe bewonersbrief.

Cobra adviseurs heeft in de afgelopen periode
aanvullend groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. Op
basis hiervan hebben zij een aantal opties uitge-

Het volledige rapport van Cobra is te bekijken op
www.tilburg.nl/beukendreef. Hier staat ook alle
andere informatie rondom dit project.

De december-feestmaand is weer voorbij, maar niet voor katten. Vanaf nu begint het
“feest” weer. De poezen gaan weer krols worden. Het ontstaan van krolsheid wordt beinvloed door licht. Als de daglengte toeneemt, worden er meer katten krols. Dit geldt in
het bijzonder voor katten die buiten komen. In huis gehouden poezen kunnen het hele
jaar door krols worden door de kunstmatige verlichting. Ook de leeftijd waarop de eerste
krolsheid plaatsvindt wordt door het seizoen beïnvloed.
Een krolse kat herken je aan:
- toegenomen aanhankelijkheid
- rollen
- rusteloosheid
- met de achterhand omhoog staan en met
- verlies van eetlust
de klauwtjes van de achterpoten ritmisch
- miauwen
de vloer grijpen.
Meestal duurt een krolsheid 7-9 dagen. Gemiddeld zit er 2-3 weken tussen opeenvolgende krolsheden. Meerdere nestjes kittens per jaar is dus geen uitzondering.
Voorkom dat uw kat een nestje krijgt en laat haar tijdig castreren (in de volksmond ook
wel steriliseren genoemd).
Een operatieve ingreep waarbij de eierstokken verwijderd worden is hiervoor de beste
methode. Onder volledige narcose worden de eierstokken verwijderd via een klein sneetje
in de buik. Hierdoor worden katten niet meer krols, voorkomen we aandoeningen met de
geslachtsorganen en kunnen ze ook geen kittens meer krijgen.
AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl | www.dierenziekenhuistilburg.nl
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START HET NIEUWE

JAAR GOED!
PERSONAL TRAINING
EN GROEPSLESSEN

GRATIS

Wij zoeken bezorgers
voor het nieuwe jaar!
Heb jij op woensdagmiddag
een uur tijd om de Schakel
rond te brengen in een wijk
bij jou in de buurt?
Dan ben jij onze nieuwe
bezorger voor de omgeving
- Koninginnebuurt of
- Kloosterstraat/Gerardusstraat.
Voor informatie kun je
contact opnemen met:
013-5400741,
appen naar 06-20780000
of mailen naar
info@schakel-nu.nl

PERSONAL TRAINING / BOKSFIT / SMALL GROUP TRAINING

PROEFLES

CERAMSTRAAT 1, TILBURG

BODYFORMANCE.NL
+31 (0)6-18349877 / INFO@BODYFORMANCE.NL
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WEERSPREUK
Vangt het jaar met regen aan,
dan dreigt de oogst kapot te gaan.
Vriest het op de elfde nacht
(11 januari),
zes weken vorst wordt er verwacht.
Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

MAANDPUZZEL
1
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62
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68
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69

70
75

79
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80

83

84

86

60

64

74

78

De prijswinnaars worden bij
de volgende puzzel bekend
gemaakt.

53

63

73

82

of inleveren bij Geerts
Schoenen, Eikenbosch 11
Berkel-Enschot.

49

67

77

puzzel@schakel-nu.nl

43

46

56

72

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

32

41

55

66

Twee prijzen van E 20,00.

37

51

61

PUZZEL & WIN:
21

48
50
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27

36

45

47
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20

31

40

9

26

30

44

65
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14
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24

33
38
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13
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28
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81
85
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50

17

73

36

1

39

HORIZONTAAL

40

56

28

60

25

70

1. balsport; 7. iemand die de leer der levende wezens beoefend; 12. gevuld; 13. alvorens; 14. onderricht; 15. nummer (afk.); 17. nalatig (onverschillig); 19. jongensnaam;
21. familielid; 22. brandstof; 24. redetwist (debat); 27. bekeuring; 28. vulkaan op Sicilië; 30. Chinese vermicelli; 31.
ogenblik; 32. twee- of drieriemige lasso met kogels aan
de uiteinden; 33. openbaar middelbaar onderwijs (afk.);
35. reusachtig; 37. metaalsoort; 38. sieraad; 41. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 42. paardrift (paartijd van dieren); 44. melkklier; 46. gebouw waar
goederen gewogen worden; 47. haarloos; 48. raam; 49.
ceintuur; 50. plaats in Duitsland; 52. hoffeest; 54. jongen
of meisje in de leeftijd van 10-20 jaar; 56. onwrikbaar;
58. valies; 61. elektrocardiogram (afk.); 62. wilde dieren
vervolgen om het buit te maken en te doden; 64. plaats
in Brazilië (afk.); 65. gast (eter); 67. voertuig op twee wielen; 68. ontkenning; 70. roemen; 72. meisjesnaam; 73.
boot met twee evenwijdige dwars verbonden rompen of
drijvers; 76. tabel (afk.); 77. oosterlengte (afk.); 78. zitvlak
(achterste); 79. vaartuig met een aantal aan elkaar verbonden stammen of balken; 81. onder andere (afk.); 82.
mannetjeshond; 83. slot (afloop); 84. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 86. tafelen (eten); 87. dichterbij komen.

87

54

13

11

83

VERTICAAL

1. plaats in Overijssel; 2. naamloze vennootschap (afk.);
3. roeipen; 4. deel van boom; 5. bekende TV-hond; 6.
spijskaart; 7. karperachtige riviervis; 8. brandstof; 9. watering; 10. trek/lastdier; 11. met een springlading gevuld
projectiel; 16. knaagdier; 18. horizon; 20. groef in karton
of papier; 21. aardkluit; 23. knevel; 25. oud Nederlands
betaalmiddel; 26. halmen van gedorst koren; 27. plaats in
Duitsland; 29. ziekenwagen; 32. levensbeschrijving van
individuele personen; 34. uitroep van schrik; 36. de bons
krijgen op het werk; 37. open plek in een bos; 39. herkauwend dier in centraal Afrika; 40. inwendig orgaan; 42.
loods (keet); 43. soort leder; 45. kippenloop; 46. straat
(laan); 51. wig (spie); 53. vod; 54. verzamelwerk over het
godsdienstige leven der Israëlieten; 55. echtgenoot; 56.
geparachuteerde soldaat (afk.); 57. rivier in Rusland; 59.
burcht (vesting); 60. baan of terrein voor wedrennen; 62.
stelen; 63. bladaderen; 66. olie (Engels); 67. vaatwerk; 69.
Eastern Air Lines (afk.); 71. economisch en administratief
onderwijs (afk.); 73. binnenplaats (Frans); 74. deel van gelaat; 75. behoefte (armoe); 78. hok waarin gevangen vis in
het ijs gelegd wordt; 80. Trans Europa Express (afk.); 82.
Royal Navy (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).
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VERENIGINGSNIEUWS
KVG
BERKEL-ENSCHOT
Het KVG Berkel-Enschot e.o. heeft met een sfeervolle Byzantijnse avond, verzorgd door het Tilburgs Byzantijns Koor en Desiree Krikhaar en een
genoeglijk samenzijn na het optreden, het jaar
sfeervol afgesloten.
Het vrouwengilde heeft haar bestaansrecht sinds
haar oprichting jaar na jaar bewezen.
Elk seizoen blijkt hoe goed het aangebodene
wordt ontvangen. Naast het programma waar cultuur, kunst, muziek, maatschappij, sport, literatuur, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling deel
van uitmaken, is vooral de ontmoeting, een stimulans tot deelnemen.
Want wat zouden we zijn zonder de ander?
In het nieuwe voorjaarsprogramma is er o.a. aandacht voor cultureel erfgoed: een bezoek aan de
Fraters van Tilburg; voor maatschappelijke actualiteit: eten bij de Vuurhaard en voor nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot milieu en voeding:
een lezing over insecten. Onderdelen om naar
uit te kijken zijn ook de cursussen o.a. literatuur,
schilderen, film, kunstgeschiedenis. Wij hopen u
komend half jaar weer vaak te mogen begroeten.
Het complete overzicht vindt u op onze vernieuwde website www.kvgberkelenschot.nl

‘IN GESPREK OVER
HET LEVENSEINDE’
Praten over het levenseinde; veel mensen vinden
het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en
toe te doen, al was het maar omdat mensen die
praten over hun levenseinde minder bang zijn om
te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom bieden SWO en KBO Berkel-Enschot een lezing over
dit onderwerp aan.
Maatschappelijke discussie
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het teken
van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in
maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak
is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel
meer te weten dan alleen dat wat er regelmatig in
de publiciteit komt.
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Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:
• Het gewone sterven
• Medische zorg die het moment van sterven kan
beïnvloeden (zoals niet behandelen/stoppen)
• Palliatieve sedatie
• Euthanasie en hulp bij zelfdoding
• Waarom is het belangrijk om te praten over uw
eigen doodgaan?
• Vastleggen wat u wel en niet wilt
(status levenstestament)
• Uitvaart en afscheid nemen
Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd te
zijn, geeft rust. Daarom bieden SWO en KBO BerkelEnschot, in samenwerking met KBO-Brabant, deze
interactieve lezing aan voor alle senioren.
Wanneer?
Datum: donderdag 24 januari 2019
Tijd:
14.30 – 16.30 uur
Waar?
De Druiventros
Bosscheweg 11, Berkel-Enschot
Voor wie?
Alle senioren, ook niet-leden van KBO BerkelEnschot.
Wilt u erbij zijn?
Meld u dan aan vóór 20 januari a.s. via e-mail
info@kboberkelenschot.nl of via de website
www.kboberkelenschot.nl

KBO BEZOEK AAN
PROVINCIEHUIS
IN DEN BOSCH
Op 1 februari 2019 organiseert de KBO een excursie naar het Provinciehuis van Noord-Brabant
in Den Bosch. Deze excursie zal bestaan uit een
interessant programma en is inclusief een uitgebreide lunch.
Het programma is als volgt:
10.45 uur: Verzamelen op het parkeerterrein bij
Ooms Sport
11.00 uur: Vertrek Sabeh bus naar Den Bosch
11.30/45 u Aankomst + Welkom
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Quiz over de provincie
13.30 uur: Rondleiding Provinciehuis
14.30 uur: Bijwonen debat in Statenzaal
15.00 uur: Gesprek met Statenlid
15.30 uur: Einde bezoek Provinciehuis
16.00 uur: Terug op parkeerterrein bij Ooms
sport

De bijdrage is € 15,00 p.p. (incl. busvervoer en
lunch) en zal automatisch worden afgeschreven.
Inschrijven kan telefonisch vanaf maandag 14 januari bij Marja van Oorschot 013-5331080 of Ria
van den Berg 013-5333107.
Graag bij inschrijven het KBO leden pasnummer
doorgeven.
Let op ! We gaan met de bus dus vol is vol!

PRIJSWINNAARS
KERSTTOCHT 2018
ZIJN BEKEND

Tijdens de tocht waren er bij alle deelnemende
koren en andere deelnemers verschillende letters
‘verstopt’. Wanneer je alle letters had kon je daarmee proberen de oplossing te vinden.
Alle drie de prijswinnaars hebben beloofd ook
volgend jaar de Kersttocht weer te gaan lopen in
Enschot. Want ze hadden er wel oren naar om nog
een leuke waardebon te gaan winnen.
Naast het oplossen van de puzzel hebben ze ook
nog genoeg tijd gehad om de Kersttocht goed te
bekijken. Want ook daar kregen de twee afgevaardigden van het bestuur de complimenten voor!

Zoals gebruikelijk bij de Kersttocht worden de
prijswinnaars van de puzzelopdracht, voor de kerk
van het dorp waar de Kersttocht gelopen is, in het
zonnetje gezet!
Op donderdag 27 december kwamen Isabelle,
Femke en Koen naar de St. Lambertuskerk om
daar uit handen van Hanneke Elshof en John van
Horen.
Omdat alle drie de prijswinnaars niet direct uit de
buurt kwamen gingen ze gelijk de bon van Top1Toys inwisselen voor een mooie prijs.

Foto: Pieter Michielsen

Denken en doen

TILBURG | RIJEN |
w w w.dktnotarissen.nl

REESHOF

|

UDENHOUT
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KUNST EN CULTUUR
Woensdag 30 januari 2019
Filmcafé in CC De Schalm Berkel-Enschot
Aanvang film: 19.30 uur (inloop 19.15 uur)

AFTER THE STORM
(UMI YORI MO MADA FUKAKU)

Japan, 2016, 118 minuten
Regisseur: Hirokazu Koreeda
Met: D. Hiroshi Abe, Yôko Maki, Satomi Kobayashi
De gokverslaafde Ryota krijgt van zijn ex te horen
dat hij hun zoon alleen nog mag zien als hij snel
alimentatie betaalt. Wat Ryota natuurlijk niet kan.
Het toeval en een aanstormende tyfoon brengen
het gebroken gezin bij elkaar in het kleine flatje
van Ryota’s moeder .

Hirokazu Koreeda maakte al meerdere prachtige familiedrama’s als Nobody Knows, I Wish en Like Father, Like Son. Ook After the storm is wederom een
meesterlijke film waarin Koreeda de harde waarheid niet uit de weg gaat, maar desondanks blijft
geloven in de goedheid van de mens. Met het familiedrama Shoplifters haalde Hirokazu Koreeda twee
jaar na After the storm misschien wel de grootste
prijs uit zijn carrière binnen: de Gouden Palm van
het toonaangevende filmfestival in Cannes.
Volgende Filmcafé: Woensdag 20 februari en
27 maart 2019.
Kaartverkoop
Omdat we maximaal 90 kaarten mogen verkopen, is het aan te raden
- vooraf een kaartje te reserveren. (€6,-/€7,50
incl. koffie/thee)
http://www.deschalm.net/bestellen.html of
telefonisch: (013) 533 13 33;
- nog beter is het om vooraf een passe-partout
aan te schaffen (€30,-/€37,50 incl. koffie/
thee)
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http://www.deschalm.net/bestellen.html of
telefonisch: (013) 533 13 33;
- losse kaarten voor de films zijn ook te koop
bij de Bibliotheek Berkel-Enschot;
- zo mogelijk nog vanaf een half uur voor de
film bij de ingang van de filmzaal maar OP is
OP!!!

JAARLIJKSE EXPOSITIE
Na een jaar vol activiteit is het weer tijd voor onze
jaarlijkse expositie. Net als vorig jaar vindt deze
plaats in de Schalm, in Ons Koningsoord. Groot
verschil met vorige editie is de belichting. Samen
met De Schalm en Roozen van Hoppe hebben
we kunnen zorgen voor goede belichting van de
foto’s. Hiervoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de opbrengst van de Rabobank Clubkas campagne.
Wij nodigen jullie uit om zondag 13 januari tijdens de
opening binnen te lopen. De fotografen zijn die dag
tussen 11.00 en 17.00 aanwezig. Zij zijn benieuwd
naar uw reacties! Daarna is de expositie nog tot 28
februari tijdens de reguliere openingstijden van De
Schalm te bezoeken.

SPORT
NIEUWJAARSTOERNOOI
BOULES D’ OOR.
3 januari 2019. Traditiegetrouw wordt dit toernooi
gehouden in de accommodatie van jeu de boulesclub Cochonet in Loon op Zand.
Rond 10 uur worden we daar verwelkomd door de
altijd vriendelijke “barman” en zijn assistentes, in
de nog in kerstsfeer gehulde bar.
Hier wordt er bij en onder het genot van koffie met
gebak gekust, handen geschut, gelachen en alle
goeds voor 2019 toegewenst.
Tegen half elf een kort welkom door de voorzitter.
Daarna aanvang van de wedstrijden.
We spelen drie ronden. Na elke ronde wisselen de
spelers van partner en baan.
Ieder zoekt zijn medespelers en speelbaan op.
Doffe ploffen van de ballen op de baan en helder
klinkende geluiden van metaal tegen metaal. Dan
opeens een harde knal.
De tireur heeft zijn werk gedaan. Applaus volgt.
Soms een onparlementair woord van een speler,
wiens bal niet doet wat hij wil. Er wordt serieus en
goed gegooid.
Na de derde ronde, misschien een beetje afgemat,
maar voldaan terug naar de bar voor “de aprêsboule”. Hier geen sprake meer van vermoeidheid.
Iedereen praat, lacht en drinkt met elkaar.
Tot de voorzitter overgaat tot de orde van de dag.
De Prijsuitreiking.
Hij begint met zijn vreugde uit te spreken over de
grote opkomst.
Slechts een paar leden hebben afgezegd.
Dan de prijswinnaars:
3e prijs - 3 wedstrijden gewonnen en 17 punten.
Kees Verbeek
2e prijs - 3 wedstrijden gewonnen en 19 punten.
Thea de Jong
1e prijs - 3 wedstrijden gewonnen en 20 punten.
Joke van Aken
De wisseltrofee voor de beste prestaties gemeten
over alle toernooien. Tonny de Vet.
De Rien Braamtrofee: Cees van deMeyden.(Rien
Braam is vorig jaar overleden. Was lang een trouw
lid van de club, waarvan een aantal jaren voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap en daarna reikte
hij jaarlijks persoonlijk een prijs uit aan de man of
vrouw, die in het voorafgaande jaar veel werk had
verricht voor de club.)

Deze traditie willen wij voortzetten in de vorm van
de “Rien Braamtrofee.”
Alle leden kunnen terugzien op een zeer geslaagd
toernooi.
BOULES d’OOR is een vereniging,waarbij sociaal
contact en sfeer belangrijk zijn. Winnen is leuk en
voor de winst moet je ook spelen, maar komt niet
op eerste plaats.
SENIOREN: wilt U iets doen aan uw conditie of
sociale contacten, dan is Boules d’ Oor iets voor
U. Kom eens kijken.
40-50-60 jarigen. Jullie zijn over enkele jaren (en
dat gaat snel) de senioren van nu.
Bedenk dat J. de B. geen oude L.-sport is, maar
een sport voor iedereen. Ook voor jullie is bewegen en sociaal contact na gedane arbeid van
groot belang. Bovendien jullie kinderen worden al
groter en komt er meer tijd vrij.
Dus senioren en senioren in de dop kom op onze
speeltijden eens kijken en desnoods een balletje
meegooien. Daarna een pilsje of iets anders drinken.
Onze speeltijden zijn:
Maandagavond (in voorjaar, zomer en najaar) vanaf 19.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag vanaf
half 2.
Zaterdagmiddag vanaf half 2.
Adres: Generaal Eisenhowerweg bij de tennisbanen achter Ooms.
Hans Willemse.

SCHAKEN
Afgelopen donderdag is de 4e ronde
voor de bekercompetitie gespeeld.
Door een sterke overwinning op Aart
Budding staat Leo Elias inmiddels overtuigd aan kop. Ook doordat de topper Koen Robben tegen Frans Lagerwaard in remise eindigde.
Beiden delen op kleine afstand de tweede plaats.
Aanstaande donderdag zal de interne competitie
worden voortgezet. Met nieuw ingedeelde groepen. Ook zal het jeugdschaak worden voortgezet,
voorlopig op proef tot eind januari. Zondagmiddag
27 januari zal een schaakinstuif in de Druiventros
worden georganiseerd. Behalve jeugd zijn ook ouders en senioren welkom zijn om eens kennis te
maken met de schaaksport.
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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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OJC’98 NIEUWS
Al ligt de competitie stil in de
kerstvakantie, toch is er bij onze actieve vereniging alweer heel wat te doen geweest.
Op 3 januari kon de voorzitter tijdens de nieuwjaarsborrel melden dat het goed gaat met OJC’98.
Tijdens de kerstvakantie gingen enkele jeugdleden
naar de grootscheepse jaarlijkse korfbalchallenge
in Rotterdam. Ze namen daar met veel plezier deel
aan een korfbalclinic en pikten natuurlijk ook een
wedstrijd mee van de beste korfballers ter wereld.
En.. het pupillen D-team dat op het veld zo matig
presteerde, begint steeds meer resultaat te boeken. Het was het enige team dat twee keer een
wedstrijd moest inhalen, en die werden alle twee
ruim gewonnen. Zie de uitslagen hieronder.
22 december
OJC’98 pup D1 - Keep Fit pup D2
16 - 3
5 januari
Juliana pup D2 - OJC’98 pup D1
1-9
Volgend weekend start de competitie weer.
Het programma luidt:
zaterdag 12 januari:
OJC’98 1 - Voltreffers 1
15.05 uur
OJC’98 3 - Rust Roest 6
16.20 uur
PSV jun 2- OJC’98 jun 1
OJC’98 asp B1 - Maastricht asp B1
14.00 uur
OJC’98 asp C1 - Tilburg asp C2
13.00 uur
HKC pup D3 - OJC’98 pup D1
PSV pup E2 - OJC’98 pup E1
KVS pup E1 - OJC’98 pup E2
OJC’98 pup F1 - ONA pup F1
11.00 uur
ingelaste wedstrijd; (gymzaal Berkeloo)
zondag 13 januari:
OJC’98 2 - Conventus 2
13.00 uur

WHITE DEMONS

Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 05 januari
White Demons D2 - RED-RAG/Tachos D1 08-15
White Demons E2 - Orion R E2
14-08
White Demons E3 - RED-RAG/Tachos E3 07-17
White Demons F1 - Taxandria F1
08-09
Zondag 06 januari
De Beuk HS1 - White Demons HS1
33-34
De Beuk HS2 - White Demons HS3
25-21
White Demons HS2 - Blauw Wit HS1
18-20
White Demons DS1 - Desk DS1
18-15
White Demons DS2 - Roef DS1
20-19
Dongen HC1 - White Demons HC1
21-24
HVM/Goodfl.-HMC DC3 - Wh. Dem. DC1 13-13
Groene Ster D1 - White Demons D1
25-06

Programma aanstaand weekend:
Donderdag 10 januari
19:30 uur G.H.V. DMW2 - White Demons DMW 2
Zaterdag 12 januari
09:30 uur White Demons D1 - Novitas D1
10:00 uur DOS’80/Olympia’89 D1 White Demons D2
10:20 uur White Demons DC1 - Novitas DC1
10:40 uur Roef E2 - White Demons E3
11:30 uur White Demons HC1 - Novitas HC1
18:00 uur G.H.V. F1 - White Demons F1
19:20 uur White Demons HS1 Delta Sport/E.O.C. HS2
19:30 uur Groene Ster DS1 - White Demons DS1
Zondag 13 januari
09:30 uur O.H.C. ‘01 E1 - White Demons E2
10:00 uur R.H.V. E2 - White Demons E1
16:30 uur Aristos/HCB’92 HS2 White Demons HS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
White-demons.nl of contact opnemen met
edithvandij@gmail.com.

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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Knollevretersgat
Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Wij wensen iedereen
een gezellig, gezond
en carnavalesk 2019!

Tonpraoten

Traditiegetrouw organiseert de SOK een week voor aanvang van carnaval
weer het Tonpraoten. Twee avonden ongedwongen lachen en genieten van
topacts van eigen bodem en uit de regio.
Dit jaar in de ton van Knollevretersgat: Jos van Baast, Freddy van Elzen,
Vincent van Rijsewijk en .... (dat blijft nog even een verrassing!)
Beide avonden worden muziekaal ondersteund door live muziek.
Op vrijdag komt Nonsjelaant spelen en op zaterdag Hofkapel Lof der
Zotheid.

Kaarten zijn te koop via de webshop op onze website,
www.knollevretersgat.nl, en bij de voorverkoopadressen De Druiventros,
Oleander en Boekhandel Verrijt. De kaartjes kosten 9,50 euro per stuk.

Agenda
• Knollegebloas 27 januari 2019

MOTTO 2019:

NIE OM, MAR VUR OE KÈÈKE!

• Knollekesfist 3 februari 2019
• Tonpraoten
vrijdag 22 februari 2019
zaterdag 23 februari 2019

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl
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DIVERSEN
OPVOEDCAFÉ:
AAN TAFEL MET
MATHILDE
Kinderen krijg je niet met een handleiding erbij.
Opvoeden: it’s up to you! Een mooie, maar uitdagende taak voor jou als ouder. Soms loopt alles
op rolletjes, maar iedereen kent ook de momenten dat je het even niet weet, of geen tijd hebt om
goed te reageren op wat er gebeurt.
Vraag je je wel eens af of andere papa’s en mama’s tegen dezelfde dingen aanlopen?
Schuif dan aan bij het OpvoedCafé in de Bibliotheek Berkel-Enschot!
Het OpvoedCafé is een tweemaandelijkse avond
voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar.
Dinsdag 22 januari sluit Kindercoach Sjannie aan
om van gedachten te wisselen en tips te geven
over temperamentvolle kinderen.
Thema: Temperamentvolle kinderen
Kindercoach Sjannie
Mijn naam is Sjannie van Iersel. Als coach geef ik
begeleiding aan kinderen, jongeren en opvoeders.
Tijdens de coachsessies zit de kracht in het positief coachen. Door de kwaliteiten van het kind te
benadrukken en deze in te zetten, wordt het kind
weer in zijn kracht gezet.
Want het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
https://kindercoachsjannie.nl
www.coffeeandkids.nl
Alle ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar zijn welkom.
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

NIEUWE
WARANDE

De Haas
Het gebied van de Zwaluwenbunders is een ideaal
leefgebied voor de haas. Deze heeft een voorkeur
voor open gras- en akkergebieden. Alhoewel hazen en konijnen op elkaar lijken zijn ze toch gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. De haas
heeft een langwerpig slank lichaam, zeer lange
oren en slanke poten. Ook de sporen in het veld
verschillen. Konijnen graven holen, terwijl hazen
herkenbaar zijn aan ‘legers’: ondiepe uithollingen

bij akkerranden, randbegroeing of in het open
veld, vaak met daarbij keutels. Hier bevindt de
haas zich overdag, zo plat mogelijk tegen de bodem gedrukt, vertrouwend op zijn schutkleur. Hier
doet hij dan zijn ‘hazeslaapje’, dat heel licht is en
nooit langer dan een paar minuten duurt. Met zijn
uitstekend gehoor, zicht en reukvermogen is hij
altijd gespitst op onraad. Bij verstoring maakt hij
zich op het laatste moment uit de voeten, waarbij
hij een snelheid van wel 70 km/uur kan bereiken.
De haas is een dier dat voornamelijk in de schemering en nacht actief is. Ze eten dan grassen,
kruiden en landbouwproducten als granen, mais
en klaver. Ze moeten het daarbij hebben van een
afwisselend menu. Het verdwijnen van de kruidenrijke akkerranden is een van de redenen dat in de
moderne akkerbouwgebieden de haas een zeldzaamheid geworden is.
De haas is een solitair dier. Alleen in de paringstijd, die al kan beginnen in januari en duurt tot augustus, kun je ze in groepjes door het veld zien
rennen. Mannetjes, ook wel rammen genoemd
(vandaar dat men spreekt van de ‘rammeltijd’)
achtervolgen dan een loopse moerhaas. De ram
met het beste uithoudingsvermogen mag dan ‘het
zoet der paring’ smaken.
Na een draagtijd van ongeveer 6 weken worden dan
in een open leger 3-4 jongen geboren. Drie tot vier
nesten jonge haasjes zijn jaarlijks mogelijk. Helaas
is de sterfte onder jongen hoog. Per jaar blijven er
maar 2 tot 4 jonge haasjes per moerhaas in leven.
Opmerkingen, vragen, ideeën. E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

WANNEER IEDERE
MINUUT TELT
Wellicht heeft u in dit nieuwe jaar voorgenomen
om een Reanimatiecursus te volgen
U kunt zich hiervoor aanmelden via de site:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren
Op deze site kunt u een keuze maken wanneer en
waar u in de gemeente Tilburg deze cursus wilt
volgen. Dat wil zeggen in Berkel-Enschot, Udenhout of Tilburg.
Voor inwoners van de gemeente Tilburg is de cursus gratis.
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VAN 1 TOT EN MET 24 DECEMBER!

UITSLAG DECEMBERACTIE

Week2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,20,20,20,20,20,-

M v. Gool
Jolein vd Kroon
V Leeuwen
Klaassen
J v. Gameren
Ine vd Ven
Massuger
Gisela de Leuw
Davey van Antwerpen
Monique Ypelaar
R. Pauw
Mevr Veuger
Larissa
Kristel Michels
Marianne Vromans
L. Jansma
Saskia Stoop
Ingrid van Strijdhoven
Ingrid van Beers
Conny Smulders
Kees Schoenmakers
Lidia v Amelsvoort

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,100,-

P. de Leeuw
Anke Versteijnen
Mouwen
Segers
Colet v Esch
A. Heymans
Lia Versteijnen
Els van Nieuwenhoven
Susan van Lieshout
Brigitte Massuger
Verschuren
Els de Laat
Yvonne Oosterwijk
N. de Zwart
Mevr van den Brand
C. vd Westerlaken
M. Tielemans
J. Jonkers
José Konings
H. van Hees
Familie Burger

Gefeliciteerd met uw prijs!
Volg op
ons

✰✰✰✰
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UITSLAG DECEMBERACTIE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,20,20,20,20,20,-

R. van Lier
Janneke de Bruin
van Reisen
T. Thomas
Liz van Oort
Sophie Constant
M. Huijben
i. Peters
Floor
vd Bruggen
Y. Verdaasdonk
M. Smulders
Ellie Fonken
T. van Kollenburg
van Ingen
Blankers
Hetty Lips
Klomp
L. Alberts
Ine Baans
Fam. Burger
Hoevenaar

€ 100,- Hanneke van Dun

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,100,-

Week3

R. Tuytelaars
D. Hoogkamer
B. van Opheusden
van Doorn
R. Poppelaars
W. Kuipers
Andela
Battes
J. Stoppelenburg
Y. Janssen
Vermue
Will Bertens
Monique Vos
A. Schellekens
Smolders
Maartje Coolen
Janneke de Bruin
Beerens
Smits
D. Vromans
P. van Oosterhout

€ 200,- Maike Sleegers

€ 450,- Marleen van Lieshout

Gefeliciteerd met uw prijs!
Volg op
ons

✰✰✰✰
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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
OPSTEKERTJE
Gezegend Nieuwjaar
Elkaar de beste wensen geven is een goede gewoonte aan het begin van het Nieuwe jaar. We
brengen hiermee tot uitdrukking, dat het de ander het komende jaar goed mag gaan. De eerste
keer dat we in de Bijbel zegen tegenkomen is bij
de schepping. God zegent zijn werk, Hij spreekt
over zijn schepping het goede uit. God wenst ons
altijd het goede. Tegenover het goede staat het
slechte. Het is ook mogelijk het slechte over de
ander uit te spreken. In de Bijbel wordt het een
vloek genoemd. Er zijn mensen, die een vloek over
zichzelf uitspreken. In de meeste gevallen doen
we dat onbewust als we zeggen: ik ben dom, niemand houdt van mij, ik ben niets waard en nog
meer soortgelijke negatieve gedachten. Deze gedachten hebben invloed op ons leven, vooral als
we ze, herhaaldelijk hardop uitspreken. Een zegen
uitspreken, doet het omgekeerde. Het goede over
onszelf uitspreken is niet hetzelfde als ‘perfect’
zijn. Goed kunnen rekenen, is niet hetzelfde als
perfect rekenen. Heel vaak leggen mensen zichzelf te hoge eisen op. Voor God is goed een zegen
en dat mag het ook voor ons zijn. Een gezegend
nieuwjaar, mogen we elkaar aan het begin van het
nieuwe jaar wensen. We mogen het elkaar elke
dag toewensen. We mogen het iedereen toewensen. Als we dat zouden doen, zou de wereld er
heel anders uitzien. Van harte wens ik zonder uitzondering iedereen een gezegend nieuwjaar.
Pastoor Juan van Eijk
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EXCUUS
In de Schakel stond dat op 2e kerstdag de St. Willibrorduskerk open was voor bezichtiging van de
kerststal. Dit bericht moesten we 2 weken voor de
Kerstmis bij de Schakel inleveren. Aangezien we
al wat mensen hadden voor 1e kerstdag, leek het
ook mogelijk voor de 2e. Helaas is het niet gelukt
om vrijwilligers te vinden en zijn een aantal mensen
voor een gesloten St. Willibrordkerk komen te staan.
Onze excuses hiervoor. We willen graag een gastvrije parochie zijn, maar realiseren ons, dat het alleen
maar mogelijk is met uw hulp. We hopen dat volgend jaar mensen bereid zijn een bijdrage te leveren.
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Toos van
den Bersselaar-Vugts, 94 jaar en van Kees van
Berkel, 86 jaar.
AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 16 januari 9.30 uur: Torengroep.
St. Lambertuskerk:
Maandag 14 januari 13.30 uur: Kosterrooster samenstellen.
Maandag 14 januari 19.00 uur: Acolietenrooster
samenstellen.
Maandag 14 januari 19.30 uur: Lectorenrooster
samenstellen.
Zaterdag 19 januari 13.00 uur: 2e kinderbijeenkomst communicanten.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 14 januari 20.30 uur: ouderavond communicanten.
Woensdag 16 januari 18.00 uur: Alpha cursus.
Donderdag 17 januari 11.00 uur: lunch senioren
Berkel en Enschot.
Donderdag 17 januari 20.00 uur: doopvoorbereiding ouders dopelingen.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 12 januari:
10.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
bgv Statiedag Gilde Sint Joris Udenhout.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Josephkerk: Geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Zondag 13 januari: Doop van de Heer.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Intenties: Lien Willems-Lauwers (1e jrgt.); Dré Verhagen; overl. ouders van Esch- van de Wiel; Annie
en Joop Diepenhorst- de Roeck en Anja, Otto en
Hermann; Voor onze dierbaren die we gezondheid
en kracht toewensen; Louis Mutsaers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Herenkoor of samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Marie Vermeulen; Geert Mutsaerts (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Maandag 14 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Dinsdag 15 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Donderdag 17 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 18 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Zaterdag 19 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
bgv de Teerdag van het Gilde St. Antonius-St. Sebastiaan.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
bgv de Teerdag van het Gilde St. Joris en St. Sebastiaan; mmv Klein Koor.

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 13 januari: ds. Harry Tacken uit Den
Bosch, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 3:15-16+21-22.
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de
Messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als
Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.
De collectes zijn voor het Alzheimer Café en voor
het werk van onze eigen kerk. Er is kindernevendienst en crèche.
Agenda
9 januari 14.30: Gespreksgroep Verhalen rond de
bijbel
14 januari 19.30: Leeskring Vrouwen in de Bijbel
(2)
16 januari 19.30: Lezing prof. Cees den Heijer (in
de kerk in Hilvarenbeek)
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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SCHAKELTJES
Bij aankoop van wandelschoenen, nu 50% korting
op je Falke wandelsokken! Van Gool Sport
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
AUTORIJSCHOOL KLEIJNGELD.
Vanaf 1978 een vertrouwd adres.
Ook voor code 95.
Tel 013-5333408, 06-20402338.
www.autorijschoolkleijngeld.nl

Wij zoeken in Berkel-Enschot een veldje voor een
pony. Groetjes Fien en Felien.(10 en 11 jaar).
Tel: 06-48411096
Op zoek naar een glazenwasser? 06-24136243.
Bel of mail info@vandenheuvelglazenwasserij.nl
Wil jij sfeervolle kleuren in huis, mooi passend in
het geheel? Maak een afspraak voor kleuradvies
inclusief verf kleurnummers. GEWOONCAAT
INTERIEUR 06-13196001, info@gewooncaat.nl.
Gratis inloopspreekuur in Klooster Ons Koningsoord op 15 januari, 19 februari en 19 maart van
19.30-21.00 uur. Zie ik je dan?
Huishoudelijke hulp gezocht voor 5 uur per
week (mag ook in 2 keer) in Berkel. 06-11090890
Cafetaria Van Riemsdijk. Ben je gemotiveerd en
op zoek naar een baan. Dan zijn wij op zoek naar
jou ! Neem contact met ons op, uren in overleg!
Pascale 06-10772696 pg7159@hotmail.com
Te koop: brandhout op stam 1.20 10 m3 eik en
10 m3 beuk, €30.00 per m3 Tel: 0657690778
Enkel afhalen
03-02-19 in Cultureel Centrum de Schalm
meezingmiddag levensliedjes voor 55+
met de Koningsoordzangers

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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www.JANSENLAROPARTS.nl

Groenstraat 31 b - Udenhout - T 013 511 5080

Ontdek bij Rabobank:
De kracht van €50,Ontdek hoe krachtig 50 euro per maand
al kan zijn.
Ga aan de slag op
Rabobank.nl/strakshebjehetnodig

Kom maar op met de toekomst

