DEZE WEEK:
Jurgen Oomen geeft gratis bootcamptraining
Marcel Naaijkens zet tandartspraktijk voort met Ilke Maes
Wijkagent Goof van Bragt gehuldigd
Voorleesverhaal: Help een muis in huis!
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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.

BEDRIJVEN CONTACTEN
OVERHEID
GEMEENTE TILBURG
Voor vragen, het doorgeven van een verhuizing of
het maken van een afspraak in de stadswinkel,
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer”
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt”
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (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

Schakel nu over
naar het laatse nieuws
over Berkel-Enschot
en volg ons op Facebook

HUISARTSENPOST 0900–33 22 22 2
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen.
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.
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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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KINDEROPVANG

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

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

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

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

VERBRAND JE
SINTERKERSTENNIEUWCALORIEËN
Het seizoen van bingewatch-sessies en zoete
lekkernijen is (helaas) voorbij: het nieuwe jaar
is van start, en na al die overtollige sinterkerstennieuwcalorieën is lichaamsbeweging een
must. Wat is er dan een mooier nieuwjaarscadeau dan een wekelijkse bootcamp, gratis en
voor niets, in ons eigen Berkel-Enschot?
Doorweekte shirts en verhoogde hartslagen. De
training is nog maar een paar minuten van start,
of de eerste sporters liggen al uitgeput op hun
yogamat. Geklets en gekakel zijn overgegaan in
gehijg en zo nu en dan een paar bemoedigende
woorden richting een worstelende lotgenoot.
‘Squats!’ commandeert trainer Jurgen Oomen,
waarop de kandidaten zuchten en zich vervolgens
toch maar overgeven aan de spierpijn-verwekkende oefening. ‘Heerlijk, al die rode koppen’, merkt
Ilse, zus van Jurgen en tevens trainster, lachend
op. ‘Hopelijk komen ze volgende week wel terug.
Daar draait het uiteindelijk om: sporten moet iets
zijn om naar uit te kijken.’
Groepsmotivatie
Gelukkig laten keer op keer dezelfde gezichten
zich zien, en sluiten ook steeds meer nieuwelingen zich aan bij buitentraining op de woensdagavond in Berkel-Enschot. ‘Aan het eind van deze
maand hopen we een groep van dertig man te
hebben’, verklapt Ilse. ‘Een lekker grote club, met
tegelijkertijd ruimte voor persoonlijke begeleiding.’

Een mooie formule, denkt fanatiek deelneemster
Fenna: ‘Als ik dit iedere week in mijn eentje zou
moeten doen, was ik allang gestopt. Sporten in
een groep houd je gemotiveerd.’
Levensstijl
Het is inmiddels een half jaar geleden dat Jurgen
Oomen besloot om een gratis bootcamp in BerkelEnschot te organiseren. Bewegen staat vandaag
de dag hoog op de gezondheidsagenda. ‘Van een
streng dieet wordt niemand gelukkig’, meent Jurgen. ‘Het is je levensstijl die je moet aanpakken. Ik
vind het geweldig om mensen te helpen hun doel
te realiseren.’
Bezweet en voldaan
Met slechts een uurtje in de week brengt Jurgen
of zus Ilse je een stapje dichterbij jouw doel. Van
hardlopen tot bewegen op muziek, geen les is hetzelfde. De bootcamp op het plein bij de Kransakker zorgt iedere keer weer voor bezwete lijven en
voldane gezichten. Fijn is dat het geschikt is voor
zowel beginners als gevorderden, en dat je dus
zelf je tempo bepaalt. Een van de sporters: ‘Tja,
bootcampen blijft iets waar je je toe moet zetten.
Maar je weet: uiteindelijk ben je blij dat je toch
weer bent gegaan.’
Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans
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ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI
t/m 28-2
17-01-19
17-01-19
17-01-19
18-01-19
19-01-19
20-01-19
20-01-19
20-01-19
22-01-19

CC de Schalm
Manege de Kraan
Bibliotheek, Kerkzaal
Druiventros
Druiventros
Manege de Kraan
CC de Schalm
CC de Schalm
Café Mie Pieters
Bibliotheek

openingstijden
18.00 uur
20.00-21.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
16.00 uur
10.00-13.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
20.00-21.00 uur

23-01-19
23-01-19
23-01-19
24-01-19
24-01-19
24-01-19
25-01-19
26-01-19
27-01-19
27-01-19
27-01-19
30-01-19

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

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

Expositie FotoBE
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Filosofische Avond met dr. Rico Sneller
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Samen uit dineren KBO/SWO
1e onderlinge dressuur wedstrijd
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Elckerlyc, Goeien aard met muziek
Optreden O.D. Rock’n Blues Band
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
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Pubkwis
Sketchnation in de Werkplaats op de vide (jeugd)
Kessels Saxofoon Kwartet
Knollegeblaos
Schaakinstuif voor jeugd en senioren, de oude Toren
Filmcafé, After the Storm

FEBRUARI
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03-02-19

Bibliotheek, Kerkzaal

10.00-11.00 uur

03-02-19
03-02-19
06-02-19
06-02-19
07-02-19
07-02-19
09-02-19
09-02-19
12-02-19
14-02-19
15-02-19
17-02-19
20-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
22-02-19
23-02-19
23-02-19
24-02-19
24-02-19

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

13.00 uur
14.00-16.00 uur
10.00-12.00 uur
11.00-12.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.30 uur
10.00-13.00 uur
19.30 uur
13.30-17.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
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Nationale voorleesdagen, theatervoorstelling van
Niks en van Alles
Knollekesfist
Meezingmiddag Senioren met Koningsoordzangers
Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
Rondleiding Koningsoord: Glas-in-loodramen
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Bekercompetitie, Schaakclub de Oude Toren
Externe competitie, Schaakclub de Oude Toren
Winterfeest: Eten en Dansen
KennisPlaats Vesper-Mastermind
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Loting 1e ronde KBO-de Schalm Biljarttoernooi
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Filmcafé, Waterboys
KBO - De Schalm Riktoernooi
Samen uit dineren KBO/SWO
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Tonpraoten
Tobroco-Giant Dressage Team Ch. paarden BB-ZZL
Tonproaten
Tobroco-Giant Dressage Team Ch. pony’s BB-ZZL
Het Belifante Quartet

BEDRIJF IN BEELD
SCHAKELTJES

MARCEL NAAIJKENS EN ILKE MAES
GAAN VERDER ALS NAAIJKENS & MAES
TANDARTSEN
Het is alweer veertig jaar geleden dat Marcel
Naaijkens een tandartspraktijk begon aan de
Verdilaan. In 1988 verhuisde de praktijk naar
de Raadhuisstraat. Vanaf 14 december 2018
gaat Marcel Naaijkens samen met Ilke Maes de
praktijk voorzetten.
Verandering in de zorg is een doorgaand proces
Er is veel veranderd in de tandzorg. Zo kun je tegenwoordig gebruik maken van een scanner om
kroon- en brugwerk nauwkeuriger te vervaardigen,
ook is er een speciale microscoop beschikbaar om
wortelkanaalbehandelingen op een hoog niveau te
kunnen voltooien met een beter resultaat voor het
behoud van je eigen tanden en kiezen. Het is een
hele investering en je moet er natuurlijk mee leren
werken. Marcel Naaijkens vindt het daarom heel
fijn dat Ilke Maes erbij gekomen is. ‘Op deze manier kan ik mijn kennis en ervaring ook aan iemand
anders overdragen.’ Ilke is 26 jaar en in 2017 in
Amsterdam afgestudeerd. Ze is een waardevolle,
enthousiaste en professionele collega.
Tandarts: het fijne handwerk
Ilke heeft een gedegen tandartsenopleiding achter
de rug met een mengeling van theorie en praktijk. Ilke: ‘Je kunt heel goed in theorie zijn, maar
je moet ook leren hoe je met je handen en instrumenten een patiënt met tandproblemen kunt helpen. Dat leer je niet zomaar, daar is veel oefening
voor nodig. Ik vind het heel prettig, dat ik hier de

gelegenheid krijg om mij verder te bekwamen; ik
kan hier alle ingrepen uitvoeren.’
Implantaten
Van oudsher ging het bij de tandarts om gaatjes
en boren. Maar tegenwoordig is gespecialiseerde
tandheelkunde steeds belangrijker. Voor mensen
die om welke reden dan ook hun tanden of kiezen dreigen kwijt te raken of deze hebben verloren, kan een behandeling met implantaten een
uitkomst zijn. Marcel Naaijkens houdt zich daar al
jaren mee bezig. In de toekomst zal Ilke zich ook
gaan bekwamen in de gespecialiseerde tandheelkunde.
Marcel en Ilke gaan vol enthousiasme de toekomst tegemoet.
[Streamer]] Als tandarts heb je niet alleen met een
gebit te maken, maar ook met een mens
Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

Naaijkens & Maes Tandartsen
Raadhuisstraat 37
5056 HC Berkel-Enschot
013-5333755
tandarts@mjmnaaijkens.nl
www.mjmnaaijkens.nl
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
Vindplaats
19-12 NS Business card (13-06-1967).
Burgemeester Brendersstraat
Zie foto Schakel APP
17-12 Fiets merk Sparta
Vlierakkerwet
15-12 (Fiets)Sleutel (Sonesto nummer 1698A)
Oversteek Beukendreef		
Sportpark Eisenhowerweg
			
		

Telefoon
013-5331695
06-55857239
06-13282763

VERLOREN
SCHAKELTJES

Datum VERLOREN
1-1
2 sleutels met een grijze klip
27-12 Sleutel + fietssleutel twee zwarte dobbelstenen
		
22-12 Lief schuchter poesje zw-wit-roodbruin
gevlekt. Naam Puk. Zie foto Schakel APP
16-12 Herenbril op sterkte metalen montuur
		

Verliesplaats
omgeving bibliotheek
Speeltuin Anton van Duinkerkenlaan - Erasmuslaan
Burgemeester Panislaan 42

Telefoon
06-41481801
06-14019498

Torentjeshoef richting
Mgr. Diepenstraat

06-18144659

06-42241231

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.

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
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Vlnr: teamchef Aletta Scholte,
Operationeel Expert Ron Visschers,
Goof van Bragt en Nihat Karacan

WIJKAGENT GOOF VAN BRAGT
GEHULDIGD
Goof van Bragt kreeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Buurtpreventieteam bijzondere erkenning. Met een certificaat en lovende
woorden is zijn toewijding en inzet beloond.
Het certificaat als blijk van waardering krijgt hij
voor zijn tomeloze inzet als wijkagent van BerkelEnschot en als grote inspirator van de Buurtpreventie groep, de Whatsapp groepen en de Buurtpreventie Facebook pagina. Daarmee heeft hij in
de afgelopen jaren een buitengewone bijdrage
geleverd aan de veiligheid en het welzijn van alle
bewoners van Berkel-Enschot.
Goof is het gezicht van de politie in het dorp. Iedereen kent hem en hij is bekend met iedereen.
Hij is een echte doener, geen prater. Een agent
in hart en nieren en altijd kordaat handelend. Onlangs nog heeft hij reanimatie toegepast en zo een
dorpsgenoot het leven gered. Hij vindt het maar
niks om in de schijnwerpers te staan en benadrukte dat de teruglopende criminaliteitscijfers te
danken zijn aan de samenwerking met wijkagent
Nihat Karacan en de hulp van het buurtpreventieteam, de mensen achter de whatsapp groepen, de
Facebookpagina en Weekblad De Schakel
Namens de Buurtpreventiegroep sprak Henk Denissen: ‘Hij is een verrekt goeie wijkagent en we
willen hem niet kwijt.’ Ook burgemeester Theo
Weterings sprak op persoonlijke titel de wijkagenten Goof van Bragt en Nihat Karacan toe. ‘Ik ben
sinds kort mededorpsbewoner en heb al veel gehoord hoe mensen het waarderen wat deze wijkagenten doen. De politie kan het niet alleen. De
agenten hebben actieve burgers nodig die de een

Vlnr: Huub Coenen, Theo Weterings en Henk Denissen

extra paar ogen en oren willen zijn. Bewoners weten wat de vaste patronen zijn en merken snel op
wat daarvan afwijkt’, roept de burgervader op om
vooral mee te doen in de vele whatsappgroepen
die het dorp rijk is.
In het dorp zijn inmiddels 36 Whatsapp groepen
met 1500 aansluitingen en de Facebookpagina van
Buurtpreventie wordt door 2000 mensen gevolgd.
Huub Coenen, coördinator van het Buurtpreventieteam Berkel-Enschot, heeft bijgehouden dat er
in 2018 maar liefst 176 keer is uitgerukt om per
fiets of te voet door het dorp de ronde te doen.
Ook is de preventietent opgezet om omwonenden
te vertellen wat goed hang- en sluitwerk en andere
preventiemaatregelen kunnen zijn. In november is
er het donkere dagen offensief geweest, waarmee
automobilisten via een roadblock informatie kregen hoe de kans op een inbraak te verkleinen.
Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Ingrid Roets
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GEMEENTENIEUWS
AANLEG KONINGSOORDLAAN
BERKEL-ENSCHOT GAAT VAN
START
Start werkzaamheden op maandag 21 januari
2019
Na een lang voorbereidingstraject start maandag
21 januari de afronding van de Koningsoordlaan
in Berkel-Enschot. Deze weg zorgt ervoor dat het
dorpshart van Berkel-Enschot goed bereikbaar is.
De afronding van de Koningsoordlaan gebeurt in
3 fasen:
- Fase 1: gedeelte Raadhuisstraat - toekomstige
rotonde (jan-mei)
- Fase 2: onderbouw weg gedeelte achter sportpark Rauwbraken (mrt-juni)
- Fase 3: afbouw totale Koningsoordlaan + aanleg viaduct fietstunnel Rauwbraken (juli-dec)
Fase 1
Vanaf 21 januari starten de werkzaamheden op
het gedeelte van de Raadhuisstraat tot en met de
toekomstige rotonde die gaat aansluiten op het
nieuwe winkelcentrum. Het is de bedoeling dat dit
deel op 10 mei klaar is.

Fase 2
Gebroeders van Kessel start halverwege maart met
het deel Koningsoordlaan vanaf de Rauwbrakenweg tot net voorbij de fietstunnel Rauwbrakenweg.

Figuur 2: Werkgrens fase 2

De werkzaamheden bestaan uit het opschonen en
dempen van de bestaande spoorsloot, het aanleggen van een vervangende duiker en het aanbrengen van een betonnen barrier met hekwerk
ter afscherming van de spoorbaan. ProRail is opdrachtgever van dit werk omdat dit deel dicht bij
het spoor ligt. Als alles volgens planning verloopt
is dit deel rond 1 juni 2019 klaar.
Fase 3
Vanaf begin juli starten we met de afbouw van
de gehele Koningsoordlaan, waarbij we ook een
nieuw viaduct over de bestaande fietstunnel bouwen.
Daarnaast brengen we het asfalt van het deel achter sportpark Rauwbraken (fase 2) aan, planten we
nieuwe bomen en zaaien we de bermen in.

Figuur 1: Werkgrens fase 1
Figuur 3: Werkzaamgrens fase 3

Gebroeders Van Kessel Wegenbouw B.V. uit Buren voert deze werkzaamheden uit in opdracht
van gemeente Tilburg. Na de uitvoering is er nog
geen aansluiting op de Raadhuisstraat. Deze aansluiting wordt pas gemaakt als de Koningsoordlaan af is. Dan is ook de overweg Raadhuisstraat
alleen nog maar toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
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Als alles volgens planning verloopt is de Koningsoordlaan eind 2019 open voor al het verkeer. Op
dat moment is er een directe verbinding tussen de
Burgemeester Bechtweg en de Udenhoutsweg.
Het buitengebied van Berkel-Enschot sluit bij
overweg De Kraan aan op de Koningsoordlaan. De
bestaande overweg Raadhuisstraat is dan afgesloten voor autoverkeer en alleen nog toegankelijk

voor fietsers en voetgangers. Voor het afsluiten
van de overweg Raadhuisstraat voor autoverkeer
zal nog een verkeersbesluit worden genomen.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
De uitvoering van de Koningsoordlaan vindt
grotendeels zonder extra verkeersmaatregelen
plaats. Het bouwverkeer volgt dezelfde route als
het huidige bouwverkeer voor de ontwikkeling van
Koningsoord. Als het nodig is zetten we tijdelijk
verkeersregelaars in om de veiligheid voor het verkeer te borgen.
Mogelijke overlast
De mogelijke overlast is beperkt. Voor de uitvoering
van het deel Koningsoordlaan vanaf de Rauwbrakenweg tot aan de fietstunnel maakt het bouwverkeer gebruik van de Burgemeester Bechtweg en de
ontsluiting op de Koningsoordlaan. Het bouwverkeer verlaat via deze route ook het werkterrein.
Voor de uitvoering van het deel vanaf de Raadhuisstraat, hebben we dezelfde bouwroute voorgeschreven als nu van toepassing op de ontwikkeling van Koningsoord. Gebroeders van Kessel
heeft in haar planning rekening gehouden met
beperking van overlast, door de volgende maatregelen toe te passen:
- goede reductie van voertuigaantallen
- spreiding van bouwverkeer
- beperken van bouwverkeer tussen 7.00 en 9.00
uur
- monitoren trillingen bouwverkeer

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u
contact opnemen met Mark Riepe van de gemeente Tilburg via e-mail Koningsoord@tilburg.nl.

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

WEERSPREUK

Geeft januari ons veel water,
dan kunnen we schaatsen gaan, een maand later.
Wanneer de rook naar de aarde slaat,
wis dat het regenen gaat.
Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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VERENIGINGSNIEUWS
VERZAMELAARSVERENIGING
“DE TORENHOEK”
Op zondag 20 januari wordt de eerste
maandelijkse ruilbeurs in het nieuwe jaar gehouden door Verzamelaarsvereniging “De Torenhoek”.
De beurs is in Ons Koningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ
Berkel-Enschot.
Wij zitten in de foyer. Van 10.00 tot 13.00 uur kan
men er terecht voor het ruilen van o.a. postzegels,
balpennen, suikerzakjes en bierviltjes.
Het lidmaatschap kost € 6,- per jaar. De entree
is voor de leden gratis. Niet leden betalen € 1,25
per beurs.
Veel ruilplezier op zondag 20 januari.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar 013-533 34 19.
Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

DE ZONNEBLOEM JUBILEUMJAAR VAN START
Vrijdag 11 januari startte de Zonnebloem haar 40 jarig jubileumjaar met
een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
voor haar gasten en vrijwilligers.
De 25 vrijwilligers ontvingen de 80 gasten met een
kopje koffie/thee en heerlijke traktatie terwijl, men,
in de gezellige ambiance
van muziekvereniging Concordia elkaar de beste
wensen toevertrouwde.
In het nieuwjaarswoordje van de voorzitter, Ruud
Brugmans werd melding gemaakt van de toename
van het aantal gasten maar werd ook stil gestaan bij
het overlijden van de gasten in het afgelopen jaar.
Verder werd ingegaan op de ontwikkelingen in

Berkel-Enschot en specifiek de ouderenzorg.
Diverse ouderenorganisaties werken nauw samen
om de senioren in Berkel-Enschot op allerlei gebied bij te staan waarbij de Zonnebloem zich met
name richt op
mensen met een fysieke beperking. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten wil de Zonnebloem het sociaal isolement van
mensen
voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het
leven. Een tipje van de sluier van de vele activiteiten in dit jubileumjaar werd opgelicht waarna de
gasten konden gaan genieten van een
heerlijke kom erwtensoep met roggebrood en katenspek.
De gasten van de Zonnebloem hebben dankzij
medewerking van stichting ‘t Heem, Boerderij Denissen en de Rabobank genoten van een gezellige
start van het jubileumjaar!
tekst en foto: Jan Simons

BRIDGEN EN DINEREN
Bridgeclub Berkel Enschot wenst u
allen een gezond en gelukkig 2019.
Volgens onze traditie organiseren we
dit jaar voor de elfde keer onze jaarlijkse dinerdrive.
De locatie waar het diner gaat plaatsvinden is de
foyer van CC De Schalm in ons Koningsoord. Datum 10 maart 2019.
Zoals u van ons gewend bent genieten we van een
vier gangendiner, waarbij u kunt kiezen uit vlees
of vis. Na elke gang worden er steeds vier spellen
bridge gespeeld. Daarna is het wisselen, zodat u
bij ieder gerecht andere tafelgenoten treft.
Als u goed speelt of een bepaalde score behaalt,
gaat u met een leuke prijs naar huis.
Een flyer met alle bijzonderheden en een opgavestrookje vindt u op onze site: www.bcbe.nl
U kunt zich opgeven door middel van een mail met
alle gevraagde gegevens te sturen naar miekerijnen@ziggo.nl
Heeft u nog vragen belt u gerust. Tel : 0135334587
We zien u graag op 10 maart.
BC Berkel Enschot

SCHAKEN
Het bruist volop binnen Schaakclub De
Oude Toren. In samenwerking met KBO
starten binnenkort schaaklessen voor
senioren. Ondertussen loopt er een proef tot eind
januari voor schaaklessen aan jeugd vanaf ca 10
jaar. Zondagmiddag 27 januari zal een Schaakin-
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stuif worden georganiseerd voor jeugd vanaf 10
jaar. Maar ook ouders en andere belangstellenden
zijn welkom. Behalve korte lessen kunnen er dan
partijen worden gespeeld tegen geoefende schakers. Schaken is een pracht sport. Het is spannend, je leert logisch denken, bovenal houdt het
je scherp.
Afgelopen donderdag is de interne competitie
voortgezet. Door een nieuw systeem maken alle
schakers nog kans kampioen te worden.

WANDELEN BIJ
DE ROESTELBERG
Op 24 januari gaan we wandelen bij de
Roestelberg in Waalwijk.
Deze rondwandeling voert u door bossen en langs
een stuk heide.
Aan het einde steekt u de hoge, met eiken begroeide stuifwal over, de Roestelberg.
Mooi zijn de grillige bomen die nog maar net boven het zand uitsteken of die juist met wortel en al
zijn uitgestorven.
Zorg voor goede wandelschoenen.
Na het lopen drinken we koffie, op eigen rekening,
bij de Roestelberg.
We vertrekken bij het oude postkantoor om half
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
We carpoolen; medereizigers betalen € 2,- aan de
chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.

SAMEN UIT
DINEREN 2019
Bij deze geven we u de data door van
het “Samen-uit-Dineren” in het eerste half jaar van
2019 zodat u daar rekening mee kunt houden.
Druiventros
vrijdag
18 januari
De Bron
donderdag 21 februari
Boerderij Denissen donderdag 4 april
Hemels
dinsdag
14 mei
Valentijn
donderdag 20 juni
De data zijn dus al bekend maar dat wil niet zeggen dat u zich voor al deze dagen nu al op kunt
geven. Uw aanmelding geldt alleen voor het eerstkomende Samen-uit-Dineren, dat wil zeggen dat
u zich nu vandaag nog aan kunt melden voor het
Samen-uit-Dineren bij de Druiventros op vrijdag
18 januari en vanaf 19 januari voor het daaropvolgende samen uit dineren op 21 februari bij de
Bron en zo verder. Het menu van de Bron kunt u
vanaf 19 januari vinden op de website van de KBO

www.kboberkelenschot.nl waar u zich ook aan
kunt melden.
U kunt zich verder telefonisch aanmelden bij Ine
van de Wiel T: 013-533 37 57 of Ria van de Kam T:
013-533 26 21.
We hopen aanstaande vrijdag weer vele senioren
uit Berkel-Enschot te ontmoeten bij de Druiventros.

25 e KBO-DE
SCHALM BILJARTTOERNOOI

INSCHRIJVING GESTART
Vanaf woensdag 23 januari kunnen in de Schalm
inschrijfformulieren worden afgehaald.
Spelers waarvan het e-mail adres bekend is, ontvangen het inschrijfformulier rechtstreeks.
De inschrijfkosten voor deelname 2019 bedragen
€ 7,00.
De inschrijving sluit op vrijdag 15 februari om
twaalf uur; om half vijf vindt dan de loting plaats
voor de eerste ronde.
Op woensdagmorgen 6 maart om half tien wordt
gestart met dit libre-toernooi, dat namens de besturen van de KBO en de Stichting Cultureel Centrum de Schalm al weer voor de vijfentwintigste
maal wordt georganiseerd. 50-Plussers die in
Berkel-Enschot-Heukelom wonen of er lid zijn van
een recreantenvereniging gaan in een vier weken
durend toernooi proberen de finales te halen, die
op donderdag 28 maart zullen worden gespeeld.
Het toernooi kent drie klassen: de C-klasse, voor
spelers met een moyenne t/m 1.00 (minimaal 15
caramboles, maximaal 30), de B-klasse, voor spelers met een moyenne van 1.01 t/m 1.50 (minimaal
31 caramboles, maximaal 45) en de A-klasse, voor
spelers met een moyenne van 1.51 en hoger (minimaal 46 caramboles, geen maximum).
Ook dit jaar zullen we met hulp van ”onze” sponsors het toernooi weer aantrekkelijk maken.
Elk jaar neemt de deelname aan dit toernooi van
ervaren, zelfverzekerde toernooigangers tot beginnende nerveuze debutanten nog steeds toe
en benadert zo langzamerhand het maximum van
de toernooicapaciteit. Het zou dan ook zo maar
kunnen dat de toernooicommissie voor het eerst
moet besluiten het aantal deelnemers te beperken
volgens de regel: “Die het eerst komt, het eerst
maalt”. Dit geldt natuurlijk niet voor het publiek dat
in De Schalm altijd zeer welkom is!
Huub van Beurden - Tiny Huijben – Ties van Rijsewijk - Ad Verheijden
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“Wij zijn op
zoek naar jou!”

VACATURE administratief medewerker 12 uur p/w
De Kleine Wereld is een middelgrote kinderopvangorganisatie die kinderdagopvang,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk aanbiedt in de gemeenten Berkel-Enschot,
Mierlo en Rijen. De Kleine Wereld staat voor kinderopvang met aandacht, waar kinderen
ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.

Ben jij onze nieuwe collega die zorgt voor administratieve ondersteuning?
Doel van de functie.
Het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens van administratieve en/of secretariële
aard, zodanig dat tijdig informatie aan belanghebbenden kan worden verstrekt.
Organisatorische positie
Je valt direct onder het hoofd van het servicebureau.
Resultaatgebieden
•
(Personele) gegevens verwerken, zodanig dat gegevens correct, actueel en tijdig zijn
opgenomen in de daartoe bestemde systemen.
•
Informatie beschikbaar stellen, zodanig dat voor de belanghebbenden tijdig actuele,
complete en correcte informatie beschikbaar en toegankelijk is.
•
Werkprocessen faciliteren, zodanig dat werkzaamheden op het servicebureau volgens
planning kunnen worden uitgevoerd.
Profiel
• VMBO werk- en denkniveau, met een voor de functie relevante opleiding (administratief/
secretarieel).
• Kennis van de administratieve procedures binnen het werkgebied.
• Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer.
Sociale vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie tussen de verschillende
afdelingen of groepen van de organisatie.
Wat biedt De Kleine Wereld jou?
Een contract voor 12 uur per week, waarbij je 3 dagen in de week, inzetbaar bent.
Je werkplek is in Berkel-Enschot. Een salaris conform CAO Kinderopvang; inschaling in schaal 5
€ 1.939,- tot € 2.588,- bij 36 uur per week.
Meer informatie of solliciteren
Neem dan contact op met hoofd Servicebureau Liesbeth van Zon via 0132056010 en stuur jouw
motivatie en CV vóór 4 februari 2019 naar liesbeth@dekleinewereld.org.
De gesprekken vinden plaats op maandag 11 februari 2019.
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“Wij zijn op
zoek naar jou!”

VACATURE Kwaliteitsmedewerker 28 uur p/w
De Kleine Wereld is een middelgrote kinderopvangorganisatie die kinderdagopvang,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk aanbiedt in de gemeenten Berkel-Enschot,
Mierlo en Rijen. De Kleine Wereld staat voor kinderopvang met aandacht, waar kinderen
ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.

Ben jij onze nieuwe collega die verantwoordelijk is voor kwaliteit?
Doel van de functie.
Als kwaliteitsmedewerker ontwikkel, implementeer en evalueer je beleid.
Daarnaast vervul je een faciliterende rol op meerdere beleidsterreinen.
Organisatorische positie
Je valt direct onder de directeur.
Resultaatgebieden
Pedagogisch beleid, kwaliteit en scholing.
Overige (uitvoerende) werkzaamheden:
Begeleiding geven aan de pedagogisch coaches; voorlichting, informatie en advies geven
(mondeling en schriftelijk); organiseren scholing en studiedagen; beheer kwaliteitsinstrumenten;
vergunningen en bijhouden LRK; GGD (RI gezondheid & veiligheid); werkoverleg; beheer social
media & website; tevredenheidsonderzoek; aandachtsfunctionaris vertrouwenspersoon; audits
uitvoeren op de vestigingen; opstellen jaarverslagen.
Profiel
Is enthousiast, heeft passie en is in staat om anderen te stimuleren, motiveren ten aanzien van
verantwoordelijkheidsgebieden. Is in staat om trends en ontwikkelingen t.a.v. beleidsterreinen te
onderkennen. Heeft een analytisch vermogen om ontwikkelingen om te zetten in beleid.
Kan autonoom functioneren en staat open voor sturing van de directeur.
Bij voorkeur ervaring als kwaliteitsmedewerker binnen de kinderopvang.
Je beschikt over HBO / academisch opleidings- werk- en denkniveau.
Wat biedt De Kleine Wereld jou?
Een contract voor 28 uur per week, waarbij je 4 dagen in de week, inzetbaar bent.
Je werkplek is in Berkel-Enschot. Een salaris conform CAO Kinderopvang; inschaling in schaal 9
€ 2.793,- tot € 3.771,- bij 36 uur per week.
Meer informatie of solliciteren
Neem dan contact op directeur Edwin Spaan via 0132056010 en stuur jouw motivatie en CV
vóór 4 februari 2019 naar info@dekleinewereld.org.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 14 februari 2019.
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KUNST EN CULTUUR
GESLAAGDE OPENING EXPOSITIE
FotoBE kijkt terug op een geslaagde opening van
de jaarlijkse expositie. Er was volop aanloop van
familie, vrienden en (on-) bekenden, zelfs van collega fotografen uit Belgie. De locatie blijkt echt een
heel goede te zijn! Dat we veel complimenten kregen over de foto’s was de dagen voor de expositie
niet vanzelfsprekend. Er bleken veel onvolkomenheden in de foto’s te zitten. Maar met de superservice van Antoon de Jong en Foto Tuerlings zijn
deze bijna allemaal verholpen. Heel hartelijk dank
daarvoor, want zonder hen was onze terugblik, en
die van de bezoekers, heel anders geweest!

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

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

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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SPORT
INFORMATIEAVOND SPORTIEF
WANDELEN TAXANDRIA
Op
donderdag
14 februari 2019
wordt
er
door
Taxandria Atletiek
een
informatieavond
Sportief
Wandelen gehouden. Tijdens deze
avond wordt er
door Joep Liebregts, gecertificeerde trainer, uitleg
gegeven wat Sportief Wandelen inhoudt. We willen die avond peilen of er voldoende interesse is
voor deze tak van sport.
Sportief Wandelen is duidelijk anders dan een
stukje wandelen. Het is voor iedereen die aan fitheid wil werken de ideale activiteit. Het betekent
stevig doorwandelen waarbij er nog altijd gelegenheid is om een gesprek te voeren. De bedoeling is
dat er op zaterdagochtend in de mooie omgeving
van het Sportpark De Gemullehoeken wordt gewandeld. Na afloop kan er samen met de andere
Taxandria atletiek leden in het clubhuis koffie en
thee worden gedronken. Het trainen met elkaar is
gezellig en is een extra stimulans om je op weg te
helpen naar een betere conditie. Ook voor atleten die aan het herstellen zijn van blessures kan
dit een mooie gelegenheid zijn om hieraan mee te
doen.
De informatieavond wordt gehouden op donderdag 14 februari 2019 om 20 uur bij Taxandria
Atletiek, Sportpark Gemullehoeken Vennelaan 7,
Oisterwijk.
Heb je interesse, aarzel niet om je aan te melden
via sportiefwandelen@taxandria.at.

WHITE DEMONS

Uitslagen afgelopen weekend:
Donderdag 10 januari
G.H.V. DMW2 - White Demons DMW 2
12-04
Zaterdag 12 januari
White Demons D1 - Novitas D1
05-18
DOS’80/Olympia’89 D1 - White Dem. D2 33-08
White Demons DC1 - Novitas DC1
26-21
Roef E2 - White Demons E3
05-04
G.H.V. F1 - White Demons F1
07-01
White Dem. HS1 - Delta Sport/E.O.C. HS2 25-15
Groene Ster DS1 - White Demons DS1
25-19

Zondag 13 januari
O.H.C. ‘01 E1 - White Demons E2
12-10
R.H.V. E2 - White Demons E1
12-17
Aristos/HCB’92 HS2 - White Demons HS2 17-42
Programma aanstaand weekend:
Maandag 14 januari
21:00 uur White Dem. DMW1 - Mixed-Up DMW2
Zaterdag 19 januari
09:30 uur White Dem. F1 - DOS’80/Olympia’89 F1
10:20 uur White Demons E3 - Avanti E2
11:20 uur White Demons D2 - Taxandria D1
19:20 uur White Demons HS1 - Heerle HS2
Zondag 20 januari
09:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster DC1 White Demons DC1
10:00 uur White Demons DS2 - Habo ‘95 DS3
10:00 uur R.H.V. E1 - White Demons E1
10:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster HC1 White Demons HC1
10:55 uur R.H.V. D1 - White Demons D1
11:15 uur White Demons HS3 - Dongen HS2
12:40 uur HC Zeeland DS1 - White Demons DS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
White-demons.nl of contact opnemen met
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
Het eerste, bevrijd van blessures,
won gedecideerd van Voltreffers.
Het derde maakte er een spannende strijd van tegen een team van oudgedienden van Rust Roest.
Het werd een gelijkspel. En op zondag verraste het
tweede met een grote overwinning op Conventus.
Bij de jeugd ging de herstart na de kerst ook voorspoedig: de meeste ploegen wonnen, sommige
met forse cijfers. Verschillende teams doen nog
mee om het kampioenschap.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Voltreffers 1
22 - 12
OJC’98 3 - Rust Roest 6
10 - 10
PSV jun 2- OJC’98 jun 1
5 - 14
OJC’98 asp B1 - Maastricht asp B1
6-4
OJC’98 asp C1 - Tilburg asp C2
5-6
HKC pup D3 - OJC’98 pup D1
3 - 14
PSV pup E2 - OJC’98 pup E1
17 - 4
KVS pup E1 - OJC’98 pup E2
6 - 10
OJC’98 pup F1 - ONA pup F1
12 - 6
zondag 13 januari:
OJC’98 2 - Conventus 2
24 - 10
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 19 januari:
Scheldevogels 1 - OJC’98 1
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STIP 1 - OJC’98 3
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 1
Tilburg asp B3 - OJC’98 B1
OJC’98 pup D1 - Focus asp D1
OJC’98 pup E1 - DSC pup E2
zondag 20 januari
SDO 4 - OJC’98 2

14.30 uur
13.30 uur

Cultureel Centrum De Schalm zoekt

nieuwe bestuursleden/voorzitter
(m/v)
Ben jij gedreven om de dagelijkse gang
van zaken, maar juist ook de toekomstige
ontwikkelingen van De Schalm in Koningsoord mede vorm te geven?
Dan zoeken wij jou. Je hebt een open houding en bent gemotiveerd om mee te denken
en eventueel de vergaderingen voor te zitten.
Ook heb je affiniteit met het sociaal culturele
leven van Berkel-Enschot.
Als bestuurslid vergader je 1 keer per maand
in de ochtend.
Herken jij jezelf hierin?
Neem dan vrijblijvend contact op met
Netty Heier (plv. voorzitter) op
tnheier@home.nl of 013-5331808.

Kampshoff
Mode
Stijlvolle mode voor elke dame
WINTERSALE!*
EERSTE ARTIKEL

30% KORTING
TWEEDE ARTIKEL

40% KORTING
DERDE ARTIKEL

50% KORTING
*GELDT NIET OP BASIS & NIEUWE COLLECTIE

Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur
En zatErDag 10.00 - 17.00 uur gEopEnD
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Hulp voor kinderen met gehoorproblemen in Nepal
Dr. Arvid Kropveld is keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) in het ETZ en woont in Berkel-Enschot. Met
zijn stichting Baccha ra Kaan/Kind en Oor zet hij zich samen met Tom Godthelp, ook KNO-arts in het
ETZ, in voor kinderen met gehoorproblemen in Nepal.
Baccha ra Kaan betekent ‘kind en oor’ in het Nepalees en dat is de Nederlandse naam voor de
Stichting. “In Nepal is de gezondheidszorg nog
maar weinig ontwikkeld en daarmee ook de zorg
voor kinderen met oorproblemen”, vertelt dr. Arvid
Kropveld. “Er is bovendien geen zorgverzekering
of ziekenfonds, dus als er al zorg aanwezig is, is
die alleen bereikbaar voor mensen met voldoende
geld.” Met alle gevolgen van dien, vooral voor de
Nepalese kinderen.
“Oorproblemen komen bij kinderen vaak voor”,
vervolgt Kropveld. “Door slechte hygiënische omstandigheden ligt een oorontsteking op de loer.
Die worden vaak niet behandeld door gebrek aan
zorg of medicijnen. Medische expertise en ziekenhuizen zijn schaars.”

GROTE RISICO’S
Door gehoorklachten kunnen veel kinderen het
onderwijs niet, of op een lager niveau, volgen.
Bij zijn reizen naar Nepal bezocht dokter Kropveld ook dovenscholen. “Deze kinderen vallen
vaak buiten de boot. En zonder goed onderwijs
lopen ze een grotere kans om in armoede te (blijven) leven.” Verder loopt een kind met chronische
oorproblemen meer kans op (levens)gevaarlijke
complicaties van de oorontsteking, zoals hersenvliesontsteking, hersenabcessen, acute doofheid
en evenwichtsstoornissen.
Maar ook op gewone scholen zitten vaak kinderen met oor- en gehoorproblemen, die niet goed
mee kunnen komen en geen adequate zorg krij-
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gen omdat er geen aandacht voor is en zorg niet
voorhanden.
ACTIVITEITEN STICHTING
De stichting Kind en Oor zet zich voor deze kinderen in. Zo verzorgt de stichting medicijnen (zoals oordruppels en antibiotica), hoortoestellen
en medische apparatuur. Ook biedt de stichting
speciale KNO-kits aan waar instrumenten inzitten
waarmee gezondheidswerkers oor onderzoek te
kunnen doen. Kropveld: “Op de dovenschool die
ik bezocht, konden wij tien van de zestien dove en
slechthorende kinderen helpen met een hoortoestel. De gezichtjes zien van deze kinderen als je
ze een hoortoestel aanmeet en ze dus weer kunnen horen, is onbetaalbaar. Met een hoortoestel
kunnen deze kinderen uit de dovenschool, dat een
internaat is, weer terug naar de ouders thuis waar
zij regulier onderwijs kunnen volgen. Hiermee hebben we hen een kans op een normale toekomst
gegeven.”

Inmiddels is ook een team van 3 lokale medewerksters actief, die door Kind en Oor geschoold
zijn in het screenen en behandelen van oorproblemen op de scholen. “Wij trainen deze mensen om
screenings te doen op scholen, gehoortesten af te
nemen en hoortoestellen aan te passen”, vertelt
Kropveld. KNO-artsen en audiciens reizen af naar
Nepal om deze ‘ear inspectors’ te trainen. Deze
lokale medewerksters zijn volgens Kropveld heel
belangrijk voor de bewustwording en preventie
van oorproblemen. Inmiddels zijn duizenden kinderen gescreend en behandeld.

Ook wordt nauw samen gewerkt met de lokale
KNO-artsen. De stichting zorgt ervoor dat de Nepalese KNO-artsen training krijgen in moderne
operatietechnieken en zorgvuldig worden begeleid door Nederlandse collega’s. Daarnaast zorgt
de Stichting voor investeringen zoals operatiematerialen en werd reeds een operatiemicroscoop
gedoneerd aan een lokaal ziekenhuis.
MEER WETEN EN HELPEN?
Op dit moment is de stichting Kind en Oor bezig
om geld in te zamelen voor het aanschaffen van
moderne operatiesets, waarmee de kinderen geopereerd kunnen worden. Hiervoor is geld nodig.
U kunt bijdragen door te doneren op rekening nummer NL88 INGB 0007403222 of bezoek onze website voor meer informatie op www.kindenoor.nl.
Omdat de stichting officieel erkend is als goed
doel (ANBI) kunt u zelfs belastingvrij schenken als
u een periodieke schenking doet gedurende 5 jaar.
Dat geldt voor elk bedrag. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u een donatieformulier aanvragen
op contact@kindenoor.nl
Help ons de kinderen van Nepal helpen!
Auteur: Arvid Kropveld, KNO-arts
ETZ Tilburg, oprichter en voorzitter
Kind en Oor

O P R O E P
Beste lezer,
Zoals u wellicht is opgevallen, heeft basisschool
Rennevoirt wat ruimte gekregen in de Schakel.
Vanuit de werkgroep ‘rijke leeromgeving’ (zie foto)
vragen wij stukjes van de leerkrachten of kinderen
om te plaatsen in de Schakel. Zo houden we u op
de hoogte over de verschillende thema’s die aan
de orde zijn gekomen bij ons op school.
Graag doen we ook een oproepje omtrent ons
nieuwe thema: heelal.
In de week van 14 januari beginnen we met dit
thema. Bent of kent u iemand die het leuk vindt
om hierover wat meer te komen vertellen of te laten zien, dan horen wij het heel graag. We kijken
samen naar de invulling hiervan als u contact met
ons opneemt. U bent van harte welkom!
Groetjes namens de werkgroep rijke leeromgeving.
femke.timmermans@tangent.nl
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Hermitagemenu
Voorgerechten:
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas
Of
Garnalenkroketje met Hollandse garnalen, garnalenbouillon en
garnalenmayonaise
Hoofdgerechten:
Kabeljauwfilet met kalfssucade, gestoofde zilveruitjes en aardappelzalf
Of
Rose gebraden bavette, stoofvlees met La Trappe Isid’or, aardappelgratin en
gemengde groenten
Dessert:
Tiramisu met amaretto en karamel-roomijs
€ 29.50

Boshuys Hermitage Oisterwijk
Edwin en Marloe van Gijzen
Posthoornseweg 5B, Oisterwijk

Tel.nr.: 013-528 60 44
www.boshuyshermitage.nl
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KENNISPLAATS
VESPER

DIVERSEN
De Beezondere Kast is verhuisd naar het
souterrain van CC De Schalm. Wij bedanken Eugène Paridaens en Tom Jonkers
voor hun medewerking en danken de Bibliotheek voor hun gastvrije ontvangst van de kast
de afgelopen jaren.
De Beezondere kast
staat er om te geven
te delen en te ontvangen en om verspilling
tegen te gaan. Heb
je een potje zelfgemaakte jam over of
te veel pakken rijst
ingeslagen. Misschien is curry, thee of dat koekje
niet helemaal jouw smaak? Iedereen heeft weleens
wat ‘over’. In de Beezondere kast kun je je overgebleven boodschappen (houdbare voedingsmiddelen) aanbieden. Zie je iets lekkers staan, neem
het dan gratis mee!
Om misverstanden te voorkomen, hebben wij een
aantal huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker
van de Beezondere kast aan moet voldoen.
Wat mag in de kast? Er mogen alleen houdbare
voedingsmiddelen in de kast gezet worden. Denk
aan ongeopende pakken, blikken, potten of zakken pasta, rijst, groenten, soep of sauzen. Let op
de geldige houdbaarheidsdatum.
Wat staat niet in de kast: In verband met de houdbaarheid mogen er geen gekookte/ geprepareerde
producten of producten die gekoeld bewaard moeten
worden in de kast. Ook alcohol is niet toegestaan.
Geven en nemen: Je mag zoveel boodschappen
meenemen als je wilt. Als je maar zorgt dat het opgegeten wordt in plaats van weggegooid! Zo gaan
we verspilling tegen.
Beezonder kan producten die (naar eigen oordeel)
op enige wijze aanstoot kunnen geven direct verwijderen zonder waarschuwing vooraf en Beezonder is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade veroorzaakt door brenger, dan wel haler.
WAT IS BEEZONDER?
Beezonder is een netwerk van vrouwelijke onderneemsters uit Berkel-Enschot die elkaar versterken
op persoonlijk en zakelijk gebied. Met de Beezondere kast leveren de onderneemsters een maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap. Meer info:
Facebook Groep Beezonder of info@beezonder.com

De ticketverkoop is gestart! Graag nodigen we je
uit voor een Mastermind van KennisPlaats Vesper
op dinsdag 12 februari a.s. in Ons Koningsoord te
Berkel-Enschot.
Een Mastermind in een inspirerende omgeving,
waar je in groepjes van 4 à 5 personen jouw uitdagingen kunt delen met gelijkgestemden. Je kunt
jouw vragen op tafel leggen en je ideeën klankborden; wij denken allemaal met je mee!
De vragen die deze avond als kapstok dienen:
- Wat heb je te vieren? (Een nieuwe opdracht, een
nieuw idee, oplevering project)
- Wat is jouw vraag vanavond? (Ondernemersvraag)
- Wat is jouw ‘Aha’ moment? (Wat heeft je geïnspireerd vanavond)
19.30 Inloop
20.00 Mastermind
21.30 Netwerken
22.30 Afsluiting
Deelname is € 12,50 inclusief koffie/thee, het
boek ‘Mastermind; denken als Sherlock Holmes’
en een consumptie.
Bestel je ticket online:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennisplaatsvesper-organiseert-mastermind-klankborden-ennetwerken-53382302905?aff=ebdssbdestsearch
Zie ook Facebook: KennisPlaats Vesper - Mastermind
De ticketverkoop sluit 5 februari. We verheugen
ons op je komst!
KennisPlaats Vesper
Carolien Latijnhouwers, Ingrid Roets, Marieke Vermeer, Nihal Vogels, Gerrit Bout
Wat is KennisPlaats Vesper?
Een kennisplaats voor ondernemers én ondernemende mensen van 18 tot 88 jaar. KennisPlaats
Vesper biedt een platform waar gelijkgestemde
ambitieuze mensen, van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten.
We organiseren een drietal evenementen per jaar
in Ons Koningsoord Berkel-Enschot: een om kennis en ervaring te delen, een om te verbinden
en een om je horizon te verbreden.
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JEUGD

(vanaf 4-5 jaar)

HELP, EEN MUIS IN HUIS!
“Ieuw!” roept mama: “Een muis!”
Rik rent naar de keuken. Hij ziet nog net de muis
wegkruipen door een spleet onder het aanrecht.
“Die zal ik wel eens even vangen,” zegt Rik.
“Nee, nee, je blijft van die muis af! Papa zal vanavond een muizenval klaarzetten. Dan hebben we
hem zo te pakken,” zegt mama.
“Je gaat hem toch niet dood maken!” roept Rik
boos.
“Een muis hoort niet in huis!”
“Maar het is veel te koud buiten!”
“Dat kan wel zijn. Dan moet de muis maar in de
schuur gaan wonen, maar niet in huis!”
Rik ziet dat mama goed was geschrokken. Maar
hij vindt het wel erg dat de muis met een muizenval gevangen moet worden. Tegen vijf uur komt
papa thuis en mama vertelt hem van de muis. Rik
vraagt aan papa: “Kunnen we de muis niet gewoon vangen en dan buiten zetten?”
“Nee, dat lijkt me geen goed plan,” zegt papa. “Ik
ga de muizenval uit de schuur halen en ik leg er
een stukje kaas op. Dan heeft hij een mooie dood.”
“Je gaat hem dood maken!” roept Rik en de tranen springen in zijn ogen. “De muis kan er toch
niets aan doen dat hij het koud en honger heeft!”
Huilend loopt Rik naar boven, naar zijn kamer.

Papa heeft in het keukenkastje onder het aanrecht
de muizenval gezet, met een klein blokje kaas.
“Dan zullen we morgen kijken of de muis heeft
toegehapt,” zegt papa tegen mama.
Rik is op zijn kamer aan het tekenen. Hij heeft een
muisje getekend met een hartje erbij.
Bart, de oudere broer van Rik, komt even bij Rik
kijken. Rik vertelt over de muis. Bart vindt het niet
leuk dat Rik daar verdriet om heeft en zegt: “Als
het een slimme muis is, dan laat hij zich niet vangen.”
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Rik zegt: ”Mama was wel erg geschrokken. Ze riep
heel hard: “Ieuw, een muis!”
Bart moet er om lachen.
Bij het avondeten zegt papa: “Rik wat ben je toch
stil!” Papa probeert hem wat op te vrolijken en
zegt: “Misschien is het wel leuk als we een cavia
in huis nemen?”
Rik zegt niets. Hij denkt aan het muisje dat honger heeft en een blokje kaas wil eten. De tranen
schieten in zijn ogen. Mama zegt: “Rik, je moet
je kamer nog opruimen. Als ik het doe, gaat alles
wat ik rommel vind weg. Heb je dat begrepen?”
Rik haalt zijn schouders op. Het kan hem allemaal
niets schelen.

Het is half acht. Tijd om naar bed te gaan. Rik heeft
nog even televisie gekeken en gaat naar boven.
De volgende dag is Rik erg vroeg wakker. Hij ligt
nog in bed en denkt aan het muisje. Heel zachtjes
gaat hij naar beneden. Als hij in de keuken is, hoort
hij: “Piep, piep!”
Rik doet voorzichtig het keukenkastje open en
ziet in de muizenval een muisje. De staart van het
muisje zit vast in de val. Het muisje kijkt naar Rik.
Het muisje probeert weg te lopen maar de muizenval, die aan zijn staart vast zit, is te zwaar.
“Piep, piep, piep!” piept het muisje zielig. Rik
denkt diep na. Dan pakt hij een bakje uit de kast
en zet dat over het muisje heen. Hij probeert de
klem omhoog te doen, maar dat lukt niet! Hij pakt
een vork en zet die onder de klem. Zo duwt hij de
klem omhoog. Nu is het muisje los en zit gevangen
in het bakje. Rik pakt het deksel van het bakje en
schuift dat onder het muisje door. Zo, nu heeft hij
de muis gevangen. Hij heeft het er helemaal warm
van gekregen. Hij zegt tegen het muisje: “Zie je
wel, je hoeft helemaal niet dood!”
Een stukje muizenstaart blijft liggen op de muizenval. Rik wil het muisje buiten zetten. Dan ziet hij
dat er bloed uit zijn staartje komt en zegt: “Zo kun
jij niet naar buiten!”
Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl
Verhalenverteller: Wim Verbunt

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: “NASHVILLE VERKLARING”
De afgelopen week is er veel commotie ontstaan
in de media over de zogenaamde “Nashville verklaring”, de Nederlandse vertaling van een manifest dat in 2017 in Amerika werd opgesteld en
gepubliceerd. Het heeft als doel een aantal stellingen omtrent de menselijke seksualiteit scherp te
formuleren en te verdedigen. De algemene vorm
van de artikelen is als volgt: een eerste deel begint
met “Wij bevestigen dat…” en een tweede deel
vangt aan met “Wij ontkennen dat…”. Waar de
bevestiging een eenduidige interpretatie van de
Schrift weergeeft, ontneemt de ontkenning enig
bestaansrecht van andersoortige duidingen.
Als theoloog stoor ik me wezenloos aan deze
manier van verkondiging. De stelligheid waarmee
men denkt de goddelijke waarheid weer te geven
gaat voorbij aan de gepaste voorzichtigheid waarmee we het goddelijk mysterie dienen te benaderen. Tevens moeten we voor zorgvuldige duiding
van bronteksten ook rekening houden met voortschrijdende inzichten, en de historische en culturele inbedding van Schriftpassages. Ook moeten
we oppassen dat een interpretatie van een deel
van de Schrift niet een ander deel tegenspreekt,
en wanneer dit interne spanning oplevert moet er
ruimte zijn om te laveren.
Voor mij (en ik spreek hier op persoonlijke titel) zijn
er twee zwaarwegende redenen om deze “Nashville verklaring” naast me neer te leggen. Ten eerste val ik over de gedachte dat homoseksualiteit
en een beleefd gender dat niet overeenkomt met
de biologische sekse bewuste keuzes zijn. Hedendaags onderzoek in de (neuro)psychologie geeft

aan dat in ieder geval de mogelijkheid bestaat dat
zowel de menselijke geaardheid als gender genetisch bepaald zijn. Zou God van mensen verwachten dat ze zich anders voordoen dan Hij ze
zelf geschapen heeft? Een overweging die bij het
schrijven van Leviticus nog als reine waanzin zou
zijn afgedaan, maar die we nu wel degelijk serieus moeten nemen. Ook (moraal)theologie is een
voortschrijdende wetenschap.
Maar wat ik het stuitendst vind aan dit manifest,
is de koude liefdeloosheid. Op de dag dat ik dit
opstekertje schrijf, stond er in de eerste lezing:
“Iedereen die liefheeft is een kind van God, en
kent God” (1 Joh 4:7). We kennen ook allemaal
de passage “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” (Mat 7:1). De “Nashville verklaring”
is wat mij betreft zowel qua vorm als inhoud niet
te rijmen met de oproep tot de naastenliefde die
het Nieuwe Testament doordrenkt. Het gaat ook
in tegen de houding van barmhartigheid die we
herkennen in het optreden en spreken van Jezus
Christus. Het document heeft uiteraard bestaansrecht als uitdrukking van de mening van een vrij
kleine groep Christenen, maar het is niet mijn mening, niet mijn manier van theologie bedrijven, en
al zeker niet mijn benadering van mijn medemens.
Diaken Alexis Szejnoga STB
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
In de H. Eucharistieviering van 6 januari 2019 in de
St. Lambertuskerk is aan Caspar de Bonth en Tiny
van Kempen de Pauselijke onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifice met daarbij het diploma met
erekruis uitgereikt door pastoor Looijaard.
Caspar de Bonth is gedurende de periode van
1988-2000 12 jaar bouwkundig lid van het kerkbestuur van de parochie Lambertus geweest. Daarna
gedurende de periode van 2012-2017 bijna 5 jaar
bouwkundig lid van het parochiebestuur van de H.
Paus Johannes XXIII Parochie. En nu nog bouwkundig adviseur van het huidige parochiebestuur.
Hij is ook gedurende de jaren 1993-1998 lid ge-
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weest van de commissie Restauratie Lloret-orgel
van onze Lambertuskerk en heeft daarbij veel aan
fondswerving gedaan. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger vele kerkbesturen in het bisdom geholpen
als bouwkundig adviseur om subsidie van het Rijk
en andere overheden te verkrijgen in het kader van
de Monumentenzorg. Voorwaar een grote schakering van taken, waarvoor onze dank!
Tiny van Kempen heeft ook veel gedaan voor de
parochie. Hij heeft zich 43 jaar lang vanaf 1973
in allerlei functies als vrijwilliger ingezet voor de
Udenhoutse parochie. Waaronder gedurende de
periode 1987-1999 en 2007-2012, 17 jaar als penningmeester lid van het kerkbestuur van de parochie H. Lambertus. Gedurende de periode 20122017 bijna 5 jaar als penningmeester lid van het
parochiebestuur van de H. Paus Johannes XXIII
Parochie. Daarnaast is hij vele jaren voorzitter
geweest van de liturgiegroep in de parochie H.
Lambertus. Ook vanaf 1997 hoofdredacteur van
het parochieblad De Torenhaan. Hij is enkele jaren
voorzitter geweest van de werkgroep BEU, een
initiatief om te komen tot een parochieel samenwerkingsverband tussen de parochies Berkel-Enschot en Udenhout. Kortom, een grote staat van
dienst waarvoor wij hem als parochiegemeenschap zeer dankbaar zijn.

VERJAARDAG PASTOOR G. LOOYAARD
Op 24 januari is pastoor Looyaard jarig. Graag wil
hij dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op
zondag 20 januari na de Hoogmis van 10.00 uur.
Iedereen is van harte welkom in de grote pastorie.
Voor koffie, een hapje en een drankje zal worden
gezorgd.
AGENDA
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 22 januari 14.00 uur: Bijeenkomst Beleidsplan.
Woensdag 23 januari 10.00 uur: Bezoekersgroep.
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St. Lambertuskerk:
Zaterdag 19 januari 13.00 uur: 2e kinderbijeenkomst communicanten.
Maandag 21 januari 14.00 uur: bijeenkomst Beleidsplan.
Maandag 21 januari 20.00 uur: ontwerpgroep 1e
communie.
Dinsdag 22 januari 20.30 uur: doopvoorbereiding.
Donderdag 19 januari 19.00 uur: M.O.V.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 21 januari 20.00 uur: bijeenkomst Beleidsplan.
Woensdag 23 januari 18.00 uur: Alpha cursus.
Vrijdag 25 januari 15.45 uur: bijeenkomst communicanten.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 19 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
bgv Statiedag Gilde St. Antonius-St. Sebastiaan.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.
Zondag 20 januari:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan Fijnaut (1e jrgt); Henk Vugs (1e jrgt.);
Riet de kroon- Lemans (1e jrgt.); Frans Traa en
Mien Traa-van den Bijgaart.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie, een hapje en een drankje.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Germaine Kevenaar (1e jrgt.); Uit dankbaarheid bgv een gouden bruiloft; Overl. ouders
van Helvoirt-Robben en familieleden; Uit dankbaarheid.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Maandag 21 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Dinsdag 22 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 24 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 25 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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

Nu met

20%g!
kor tin

Zondag 20 januari: ds. Willemien Roobol uit
Nieuwe Niedorp, 10.15 uur
Op het leesrooster staat de komende zes weken
het Bijbelboek Ester. Deze week Ester 2:1-17. Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land
komen meisjes naar het paleis, ze maken zich
mooi en proberen bij de koning in de smaak te
vallen. Uiteindelijk kiest hij het joods, buitenlands
meisje Ester.
De collectes zijn voor de Diaconie en voor de landelijke kerk: Oecumene
Er is kindernevendienst en crèche.
Agenda
21 januari 19.30: Leeskring Vrouwen in de Bijbel
(3)
21 januari 18.30: Start Alphacursus (in de pastorie van de St.Jozefparochie)
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Nu 20% korting
op alle Sigma S2U
Nova Producten
*deze korting is geldig t/m 28 februari 2019

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.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.
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.
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.
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout,
ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl
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
Op zoek naar bijles voor oa economie, rekenen,
wiskunde of M&O? Ik help je graag. App of bel
naar 06-16946224. Floris Jonkers, 19 jaar, student
Bedrijfseconomie.

Kijk op
OI ST.N L
voor meer
ideeën

De Tweewieler Udenhout is genomineerd
als beste tweewielerwinkel van 2019.
Gun jij ze deze prijs?
Stem op www.tweewielerwinkelvanhetjaar.nl
Bliepbliep. Wij komen er aan. Bliep.
#eisavniniedtoplemmoR. Bliep.
Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s •
zonnepanelen. Renoveren of verbouwen
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan
tel. 013-5333517/06-83771659.
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen
voorrijkosten in Berkel-Enschot!
Reiki is een Japanse geneeswijze, die een
ontspannen invloed heeft op je lichaam en je
gevoel. Ben je nieuwsgierig? Welkom op de
Reiki-weekendcursus zat. 16 en zon. 17 febr. van
10.00-16.30 uur. A. Oostrom: Reikimaster
(lid van de Reiki Alliance) 013-4675021
www.oosterbeek.nu
Te koop: Volvo V70 2.0 D3 AUTOMAAT
NAVI LEDER ZENON. 11/2011.
Cataloguswaarde: € 54.407.
Nu voor € 15.950. Rossiniln 11. Tel:0641812211
Grote opruiming bij BLOEMENATELIER
EXTRA VITA!!!
50% korting op alles muv snijbloemen.
St. Willibrordstraat 5 Achterom
06-22114370

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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START HET NIEUWE

JAAR GOED!
PERSONAL TRAINING
EN GROEPSLESSEN

GRATIS

PERSONAL TRAINING / BOKSFIT / SMALL GROUP TRAINING

PROEFLES

CERAMSTRAAT 1, TILBURG

BODYFORMANCE.NL
+31 (0)6-18349877 / INFO@BODYFORMANCE.NL

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

