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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

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.

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
Bel 013-5442513 voor bestelformulier (herfst/winter)

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, Schoonheidssalon voor
Huidverbetering & Wellness, 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

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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Burgemeester Theo Weterings:

‘WE VOELEN ONS HELEMAAL THUIS
IN HET DORP’
Burgemeester Theo Weterings woont sinds
december in Berkel-Enschot. ‘We voelen ons
helemaal thuis’, zegt Weterings die inmiddels
een jaar burgemeester is van de gemeente Tilburg. Voor die tijd was hij burgemeester van
het Noord-Hollandse Haarlemmermeer, ‘het is
heel bijzonder om nu de gemeente te besturen
waar je geboren en getogen bent.’
Na zijn komst uit Haarlemmermeer is Theo Weterings samen met zijn vrouw tijdelijk in de binnenstad gaan wonen. In die tijd zijn zij verder gaan
zoeken naar een koopwoning in de gemeente. ‘Je
hebt andere woonwensen omdat de kinderen het
huis uit zijn. Maar eerlijk gezegd heeft mijn vrouw
meer invloed op onze woonkeuze’, zegt Weterings
lachend. Zijn vrouw houdt van tuinieren en komt
ook uit Brabant. ‘Ik wilde graag wonen op een plek
die maximaal een half uur fietsen van het gemeentehuis ligt.’ Die combinatie maakte dat hun keuze
op Berkel-Enschot viel.
In de bouwmarkt
De burgemeester is niet onbekend in het dorp. Van
zijn zestiende tot en met negentiende jaar woonde
Weterings samen met zijn ouders in Berkel-Enschot. In die tijd is er veel veranderd. ‘De ontwikkelingen zorgen voor een heel nieuw dorpscen-

trum. Een dorpshart dat er nooit is geweest. Dat
is natuurlijk prachtig’, zegt hij. Zelf is hij regelmatig
te zien in het centrum van Berkel-Enschot. ‘Natuurlijk kom ik regelmatig op het winkelcentrum en
fiets ik door het dorp. Sommige inwoners hebben
mij vast gezien in mijn niet alledaagse kloffie in de
bouwmarkt’, zegt Weterings lachend.
Weterings vindt het belangrijk om betrokken te
zijn bij de gemeenschap. In zijn functie als burgemeester staat betrokkenheid van de bewoners
voorop. ‘Je wilt dat iets gedragen wordt door
zoveel mogelijk inwoners. Natuurlijk zal ik in het
dorp meer horen en makkelijker contact hebben
met bewoners. Toch wil ik dat mijn huisadres geen
verschil maakt. Ik ben er voor alle inwoners van de
gemeente, daar wil ik geen onderscheid in maken.
Het maakt in die zin niet uit waar ik woon.’ Dit jaar
opent hij het carnaval in Berkel-Enschot. ‘Maar
dat doe ik net zo goed in Udenhout en Tilburg.’
Alledaags praatje
Aangezien hij in het dorp woont, hoopt hij eens op
evenementen te komen in zijn vrije tijd. ‘Maar die
vrije tijd is spaarzaam. Ik houd van muziekbijeenkomsten en historie. Het zou leuk zijn als ik ergens
binnen kan wandelen zonder dat ik daar formeel
als burgemeester ben, maar het is de vraag of >
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ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI
t/m 28-2
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

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

openingstijden
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
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

Nat. Voorleesdagen theatervoorstelling van Niks &
van Alles
Knollekesfist
Meezingmiddag Senioren BE met Koningsoordzangers
Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
Peutervoorleesuurtje
Rondleiding Koningsoord: Glas-in-loodramen
Schrijfatelier
Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Bekercompetitie, Schaakclub de Oude Toren
Inloopspreekuur E-Books
Externe competitie, Schaakclub de Oude Toren
Winterfeest: Eten en Dansen
KennisPlaats Vesper-Mastermind
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Filosofische avond met Peer Elshout
Loting 1e ronde KBO-de Schalm Biljarttoernooi
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Filmcafé, Waterboys
Schrijfatelier
KBO - De Schalm Riktoernooi
Samen uit dineren KBO/SWO
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Tonpraoten
Tobroco-Giant Dressage Team Ch. paarden BB-ZZL
Minecraft in de werkplaats (jeugd)
Tonproaten
Tobroco-Giant Dressage Team Ch. pony’s BB-ZZL
Het Belifante Quartet
Beukers, van Heiden en Hagenaars, Blues en Jazz
Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
Finale Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Fist van de dwoaze dweelen
Nasibal

FEBRUARI
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03-02-19

Bibliotheek, Kerkzaal

10.00-11.00 uur

03-02-19
03-02-19

Van Opstal
CC de Schalm

13.00 uur
14.00-16.00 uur

06-02-19
06-02-19
06-02-19
07-02-19
07-02-19
07-02-19
08-02-19
09-02-19
09-02-19
12-02-19
14-02-19
14-02-19
15-02-19
17-02-19
20-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
22-02-19
23-02-19
23-02-19
23-02-19
24-02-19
24-02-19
24-02-19
27-02-19
28-02-19
28-02-19
05-03-19
05-03-19

CC de Schalm
Bibliotheek
Koningsoord
Bibliotheek
Manege de Kraan
Druiventros
Bibliotheek
Druiventros
Café Mie Pieters
Bibliotheek, Kerkzaal
Druiventros
Bibliotheek, Kerkzaal
CC de Schalm
CC de Schalm
Bibliotheek, Kerkzaal
Bibliotheek
CC de Schalm
De Bron
Druiventros
Druiventros
Manege de Kraan
Bibliotheek, Werkplaats
Druiventros
Manege de Kraan
CC de Schalm
Café Mie Pieters
Café Mie Pieters
Manege de Kraan
Druiventros
Café Mie Pieters
Café Mie Pieters

10.00-12.00 uur
10.00-10.30 uur
11.00-12.00 uur
9.30-12.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
14.00-15.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00-21.30 uur
16.30 uur
10.00-13.00 uur
19.30 uur
9.30-12.00 uur
13.30-17.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
13.30-15.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
16.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
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dat lukt.’ Weterings hoopt daarbij dat inwoners
hem gewoon als inwoner van Berkel-Enschot willen zien. ‘Maak gewoon een alledaags praatje.’
Wanneer Weterings vrije tijd heeft, leest hij ook
graag over geschiedenis, politiek en romans.
Naast zijn verhuizing naar Berkel-Enschot is dit ook
het moment waarop hij terug kan kijken op het eerste jaar als burgemeester van Tilburg. ‘Het heeft me
gebracht wat ik dacht. Je merkt veel verschillen met
Haarlemmermeer. De mate van directheid, maar
ook de zaken waar je mee bezig bent. In Tilburg
is de stedelijke problematiek heel anders. Haarlemmermeer heeft Schiphol en Tilburg heeft de LocHal.
Zo heeft iedere gemeente unieke elementen.’
Trots
Bovenal merkt hij dat Tilburgers trots zijn op hun
gemeente. ‘Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen
zoals de Piushaven, Spoorzone maar ook Koningsoord. Natuurlijk is er altijd iets wat niet goed
loopt, maar over het algemeen zijn inwoners trots
en positief. Ook Koningsoord heeft bepaalde kinderziektes, maar uiteindelijk is iedereen blij dat er
een dorpshart komt.’

ACHTERGROND
Theo Weterings is in 1959 geboren in de gemeente Tilburg. Hij behaalde zijn diploma voor
het atheneum aan het Cobbenhagenlyceum
in Tilburg. Van zijn zestiende tot negentiende
woonde hij samen met zijn ouders in BerkelEnschot. Daarna begon hij met zijn studie tot
econoom aan de Katholieke Hogeschool in
Tilburg. Hij volgde daar een bestuurswetenschappelijke specialisatie en was in die tijd lid
van de gemeenteraad van Tilburg (VVD).
Kort na zijn studie verhuisde Weterings naar
de randstad. Hij begon als raadslid in de gemeente Diemen en in 1994 werd hij wethouder
van Rijswijk. In 2001 bekleedde hij de functie
van burgemeester in Beverwijk. Dit heeft hij
tot 2007 gedaan om vervolgens burgemeester van Haarlemmermeer te worden. Na tien
jaar als burgemeester van Haarlemmermeer is
hij teruggekeerd naar zijn geboortestad. In Tilburg is hij op 28 november 2017 burgemeester geworden.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

WANDELSCHOENEN

Bezoek onze winkel
voor een professionele
analyse van je voeten
Tot ziens bij
Van Gool

JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN
HILVARENBEEK

DOELENSTRAAT 76
H 013-5055981

UDENHOUT

KREITENMOLENSTRAAT 25
U 013-5114918
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
19-12 NS Business card (13-06-1967).
17-12 Fiets merk Sparta

Vindplaats
Burgemeester Brendersstraat
Vlierakkerwet

Telefoon
013-5331695
06-55857239

		
SCHAKELTJES
VERLOREN

			
Datum VERLOREN
Verliesplaats
1-1
2 sleutels met een grijze klip
omgeving bibliotheek
27-12 Sleutel + fietssleutel twee zwarte dobbelstenen
Speeltuin Anton van Duinkerken		
laan - Erasmuslaan
22-12 Lief schuchter poesje zw-wit-roodbruin gevlekt.
Burgemeester Panislaan 42
Naam Puk. Zie foto Schakel APP

Telefoon
06-41481801
06-14019498
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.

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

10 |

BEDRIJF IN BEELD

UW FINANCIËN:
A PIECE OF CAKE
Wie krijgt bij de gedachte aan het managen
van zijn financiën nou geen pijn in zijn buik?
Geld is en blijft voor velen “een ding”: het is
eng, ingewikkeld en best een beetje saai. Maar
niet als het ligt aan de Berkel-Enschotse Nihal
Vogels. Samen met u neemt de allround financieel adviseur van TAART graag een kijkje in
uw portemonnee.
Samenwonen, trouwen, je eerste kind. Een nieuwe
baan, een welverdiend pensioen. Een scheiding,
het overlijden van een nabij persoon. Verschillende
scenario’s, maar voor alle geldt: geld telt. In welke
levensfase u ook zit, er komen altijd financiële zaken om de hoek kijken. Liever negeren we ze, en
tegelijkertijd zien we toch graag zwarte cijfertjes
op de bankrekening terug. Laat u daarom ondersteunen door financieel advieskantoor TAART by
Nihal: uw beste uitgave ooit.
Vertrouwen
Maak kennis met de Berkel-Enschotse Nihal Vogels, actief in de financiële dienstverlening sinds
2001. Voorheen werkzaam als private banker,
als “financieel vertrouwenspersoon” zoals ze dat
noemt. ‘Fijn vind ik dat, om iemand het gevoel te
geven: je staat er niet alleen voor. We komen hier
samen uit.’ Met haar eigen onderneming TAART,
deze week één jaar oud, doet Nihal het op haar
manier: ‘Ik ga het gesprek met mijn klanten aan.
Geld is meer dan alleen “geld”, het draait om
vertrouwen.’ Werken doet ze dan ook niet vanuit

een strak en zakelijk kantoor, maar in een gezellig pand aan de Spoorzone in Tilburg. ‘En in de
meeste gevallen kom ik gewoon bij mijn klanten
thuis. Het is allemaal al spannend genoeg.’
Kers op de taart
Kenmerkend is verder dat Nihal onafhankelijk adviseert. Bovendien verkoopt TAART geen financiële producten. Ook uniek zijn het gratis spreekuur,
nieuwsbrief, Nihal’s masterclasses en e-books.’ Dit
alles vanuit de metafoor TAART: ‘Een taart bestaat
uit verschillende lagen. Het begint met een basiscake, de vaste lasten waar we in het leven mee te
maken krijgen. Daar bovenop komt een laag met
zaken als verhuizen, een studiepot voor de kinderen
en het pensioen. Meer van dat betekent een luxere
taart, en juist dan is goed advies niet verkeerd.’ Met
een kers is de taart af: je stopt met werken of staat
aan het einde van je leven. ‘De vraag is dan: wie
krijgt er een puntje van je taart?’
Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

Taart by Nihal
Gebouw 88
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB TILBURG
013-2036980
info@taartbynihal.nl
www.taartbynihal.nl
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Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Meewerkend
Voorman
(36 uur)
Als voorman geef je leiding aan een groep van 5 tot 10 medewerkers. Je werkt onder opdracht en instructies van de uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, met name in
de gemeentelijke openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van
het onderhoud (en aanleg) van groenvoorzieningen volgens integraal (beeld)bestek of gebiedsgerichte
onderhoudscontracten. Je verdeelt het werk, geeft instructies en zorgt ervoor dat de planning van de
werkzaamheden gehaald wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de werkzaamheden
waarbij je continu aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu.

Uitvoerder
(32-36 uur)

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van
werkzaamheden in het onderhoud (en aanleg) volgens integraal (beeld)bestek of gebiedsgerichte
onderhoudscontracten. Dat gaat onder andere om de inzet van medewerkers, machines, materialen en
gereedschappen, het realiseren van de geplande opdrachten in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht
en het zorgdragen voor het begeleiden en ontwikkelen van onze medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Je geeft direct leiding aan 4 tot 6 voorwerkers en (in-)direct aan gemiddeld 30 uitvoerende
groenmedewerkers. Tevens heb je direct contact met opdrachtgevers.
Meer weten en/of solliciteren?
Ga dan naar www.diamant-groep.nl of www.groenxtra.nl en kijk bij vacatures.

De Diamant-groep is het sociale leerwerkbedrijf van de regio waar veel
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan
de slag zijn. Sinds jaren voert Groen Xtra – één van de bedrijven van de
Diamant-groep – het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit voor
de regio Tilburg. In Tilburg doen wij dat voor drie gebieden: Noord, West en
Binnenstad & Oude stad.
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MET PASSIE
MET PASSIE

Marie Hamers, Annie Oosterwijk,
Ria Hendriksen, Emma Geerts

EMMA’S RIKTIK
‘Al mijn kleinkinderen kunnen rikken,’ vertelt
Emma Geerts (80) trots. ‘Ja, heb ik ze geleerd
en dat wilden ze ook hè.’ Emma’s lip krult omhoog. ‘Ik ben geen tv-mens, ik heb een riktik.’
De passie ontstond in haar ouderlijke huis in
België door haar rikkende moeder, ooms en
tantes.
Emma kwam 45 jaar geleden met haar man Louis
in Berkel-Enschot wonen. Op een donderdagochtend stelde ze een aantal dames voor een potje
te gaan rikken en zo geschiedde... De kinderen
kwamen terug van de basisschool en er hing een
hele walm rook in de keuken; rokend rikken was
toen nog heel gewoon. Jaren had Emma twee rikportemonnees. Eén voor de franken en één voor
de guldens. Het rikken met haar moeder, ooms en
tantes in België hield nog jaren stand.
Rikken, rikken en nog eens...
Emma’s leven staat nog steeds in het teken van rikken. Ze speelt elke maandag, dinsdag en woensdagavond en nog steeds op donderdagochtend.
Op de vrijdagavond is het onlangs opgehouden.
Eens per maand rikt ze ook op donderdagmiddag
en elke donderdagavond bridget Emma. ‘Drie keer
op een dag,’ fluistert ze. Ik vraag haar of ze het
vervelend vindt als ze een keer niet kan. ‘Tuurlijk

vind ik dat erg’, zegt ze hard, ‘ik ben verslaafd hè!’
Lachend vervolgt ze: ‘We hebben ook een vaste
reserve en gaan zomer en winter door!’
Sociaal gebeuren
Rikken is echt een sociaal gebeuren. Ze spelen iedere keer met vier anderen. ‘De anderen zijn voorzichtig hoor,’ zegt Emma. ‘Ik durf al met 6 uit. Ik
vertrouw op mijn maatje en onthoud de kaarten
ook heel goed.’ Emma geeft toe dat ze in het begin wel veel fanatieker waren. ‘Nu we wat ouder
worden, worden we wat milder.’ Met een kopje
koffie erbij buurten ze wat over wat er in het dorp
is gebeurd, waarbij ook de verdrietige en blije dingen worden gedeeld.
Biertje
Emma doet graag mee aan een rikconcours en
behoudt contacten met oude kaartmaatjes. ‘Hoe
meer je doet, hoe meer je kunt,’ aldus Emma.
Zo bezoekt ze ook regelmatig een alleenstaande
dame. Emma grinnikt: ‘Dan weet ze dat ik kom en
heeft ze het biertje al klaar staan!’ Naast het kaarten kookt ze ook wekelijks voor haar kinderen en
kleinkinderen. ‘Het leven is zo leuk,’ eindigt Emma
‘maar je moet het wel zelf invullen!’
Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans
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GEMEENTENIEUWS
Werkzaamheden trottoirs Kerkstraat-’t Zwaantje, rijbaan Eikenboschweg en parkeervakken
winkelcentrum
Vorig jaar is de rijbaan Eikenboschweg-’t Zwaantje opengesteld voor het verkeer. In januari is de
aannemer gestart met het aanleggen van de trottoirs, echter ging dat niet op een veilige manier
en zijn daarom de werkzaamheden gestaakt. Om
de werkzaamheden op een veilige manier uit te
voeren heeft de aannemer een planning gemaakt.
Omdat er afstemming moet zijn met diverse belanghebbenden kunnen de werkzaamheden niet
direct starten en houden we onderstaande planning aan:
Planning
- Maandag 25 februari tot vrijdag 8 maart: afsluiting van de kruising Kerkstraat-EnschotsebaanKraan-’t Zwaantje tot de Beukendreef, om tegelverharding in de trottoirs en markering voor
de fietssuggestiestrook aan te brengen.
- Maandag 11 maart en vrijdag 15 maart: afsluiting vanaf de Beukendreef tot de Antonie van
Dijcklaan, om tegelverharding in de trottoirs
aan te leggen en werkzaamheden aan het gedeelte van de rijbaan in de buurt van de Pieter
de Hooghlaan. Bij het aanleggen van de rijbaan
bleek dat er onvoldoende geluid reducerende
stenen geleverd waren. De aannemer heeft de
geluid reducerende stenen inmiddels besteld en
deze worden half maart geleverd.

- Maandag 11 maart en vrijdag 22 maart: afsluiting inrit parkeerterrein winkelcentrum Eikenbosch aan de zijde van de Rabobank. Hier worden 5 extra parkeerplaatsen aangelegd waarvan
2 voor mindervaliden.
De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en de levering van de bestrating. Tijdens
de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid
worden en rijdt de bus een aangepaste route.

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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VERENIGINGSNIEUWS
RENNEVOIRT
De klassen 1 vertellen deze
week iets over het huidige project. Wie reist er met
ons mee door de ruimte?
Afgelopen maandag zijn wij gestart met het project heelal. Daarvoor wilden wij een echte raket
gaan knutselen. Daarvoor moesten we eerst gaan
onderzoeken hoe dit er in het echt uit ziet. Vervolgens konden we aan de slag. Met wat hulp
van enkele ouders is het gelukt om ook “echte”
helmen en astronautenpakken te maken. Het is
prachtig geworden. (OB1)
Met een toneelstuk op het podium werd het project
geopend. Marit ging slapen en droomde dat ze met
een raket naar de ruimte ging. Daar kwam ze twee
sterren tegen die alle vragen van Marit hebben beantwoordt. Hier leerden we dat er ook blauwe en
rode sterren zijn. In de klas hebben we geleerd over
het ontstaan van het heelal, zwarte gaten en sterrenbeelden. De komende tijd gaan we nog meer leren. Er komt een gastspreker vertellen over de maan
en Melle uit de bovenbouw komt vertellen over binnen en buiten planeten. We hebben er zin in! (MB1)
Op 15 januari 2019 gingen wij naar OntdekRijk.
Annelies (juf) stelde zich voor. We gingen eerst
een filmpje kijken van studio Snugger, dat ging
over nieuwe beroepen. Ze zeiden dat een nieuw
beroep ruimtevuilnisman wordt. Dat was natuurlijk
“onzin”. Daarna gingen we zelf aan de slag. We
mochten groepjes maken en moesten zelf iets in
elkaar zetten, iets wat de ruimte kan opruimen.
Er waren veel verschillende dingen gemaakt, zoals een Eiffeltoren, stofzuiger, ruimtehapper en 2
sleepnetten. Iedereen vond het heel erg leuk, omdat je zelf alle dingen mocht bedenken. We konden
een stroomcirkel maken en lichtjes en propellers in
onze ontwerpen doen. Alle ontwerpen waren goed
gelukt. Het was een hele leuke ochtend. (BB1)

‘GYM U FIT’ IN
BERKEL ENSCHOT!
GRATIS PROEFLES
De ‘gym u fit’ groepen van SWO staan onder leiding van een deskundige Meer Bewegen voor Ouderen docent.
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Op een verantwoorde wijze is aandacht voor alle
vormen van bewegen. Er wordt gestart met een
warming-up, gevolgd door balans, gym en conditieoefeningen. Vaak sluiten we af in spelvorm.
Het gaat niet alleen om de bewegingen, ook het sociale contact is van groot belang en drinken we natuurlijk een kopje koffie aan het einde van de gym!
Bij de gymgroep voor de fitte oudere in ‘Ons Koningsoord’ zijn nog plaatsen vrij!
Bent u nieuwsgierig en benieuwd of dit een activiteit is die bij u past? Kom dan vrijblijvend een gratis proefles volgen; we heten u van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen
met Elly van Gorp-Cloin, secretaris Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot.
e-mail: e.vangorp@hetnet.nl of
telefoonnummer 013-5331035
Locatie: ‘Ons Koningsoord’, Trappistinnentuin 77
Berkel Enschot
Tijd:
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur
De deelnamekosten bedragen 80 per jaar (mogelijk in 2 termijnen te betalen).

NIEUWJAARSTOERNOOI
SENIOREN BILJART
CONCORDIA 2019
Maandag 14 januari om 9:30 uur begon het
Nieuwjaarstoernooi. De organisatie was in handen
van Huub Coenen en Huub van Turnhout. De deelnemers werden door Ellen en Judith in ’t Raadhuis
ontvangen met een kop koffie of thee en een plak
cake. De secretaris startte het toernooi met een
kort welkomstwoord.
De meeste leden hadden zich aangemeld en waren in twee poules van 9 spelers ingedeeld. De als
eerste en tweede geëindigde speler van elke poule zouden in de finales strijden om de begeerde
beker.
Maandagmiddag werd het toernooi een uurtje onderbroken voor een smakelijke lunch (een pasteitje (aangeboden door Ellen), snert met roggebrood
en spek en/of een broodje kaas). Daarna werd er
verder gespeeld tot 17:00 uur, natuurlijk onder het
genot van een hapje en drankje.

Woensdag 16 januari waren de biljarters wederom
om 9:30 uur present in ’t Raadhuis voor het tweede
deel van het toernooi. ‘s Middags werd het toernooi
weer even onderbroken voor de lunch (een broodje
kroket en broodjes belegd met ham en kaas), die
wederom zeer gewaardeerd werd. Nadat de resterende poulewedstrijden gespeeld waren, werd de
balans opgemaakt. Guus Remmers stond voor het
derde jaar op rij weer in de finale. Frans Vromans,
Harrie van Esch, Ben Hoppener waren de overige
finalisten. Na een enerverende en spannende eindpoule werd Guus vierde, Frans derde en Harrie
tweede. Ben won zijn 3 partijen en ging terecht met
de overwinnaarsbeker aan de haal.

Aanvang beide avonden om 20.00 uur in Ons Koningsoord.

De voorzitter overhandigde de organisatoren een
fles wijn. De winnaar ontving de wisselbeker, een
herinneringsbeker en een fles wijn. De overige finalisten kregen een herinneringsbeker en een fles
wijn. Tenslotte werden Ellen en Judith bedankt
voor hun gastvrijheid met een bosje bloemen.

Namens de werkgroep Vorming&Scholing:
Herman Janssen

We kunnen terugzien op een gezellig en zeer geslaagd toernooi. Het was zeer bevorderlijk voor
het ‘clubgevoel’.
Huub Coenen, secretaris SB Concordia

WELFARE

LEZINGEN OVER
RELIGIEUS ERFGOED
KBO Berkel-Enschot organiseert twee
zeer interessante lezingen over de herbestemming van religieus erfgoed. Kerken waren in
het Brabants landschap een soort bakens, oriëntatiepunten voor wandelaars en fietsers. Voor eigen
parochianen waren kerken dragers van plaatselijke
historie, bronnen van herinnering, zij zaten vol emotie. Het verbaast daarom ook niemand dat hun verdwijning gepaard gaat met heftige emoties.
Op woensdag 6 februari verzorgt Wies van Leeuwen de bijeenkomst. Hij heeft over dit onderwerp
verschillende boeken gepubliceerd zoals “De verdwenen kerken van Noord-Brabant”. Tussen 1979
en 2015 was hij beleidsmedewerker cultuurhistorie
en monumenten bij de provincie Noord-Brabant.

Deelname is ook mogelijk voor niet-leden van
de KBO Berkel-Enschot tegen betaling van €
25,- voor beide avonden.
U kunt u opgeven tot 1 februari a.s. bij H. Janssen
tel. 5333450 of via Hummel.janssen@ziggo.nl onder gelijktijdige betaling van € 25 op rekening NL35RABO0106846574 t.n.v. KBO Berkel-Enschot
onder vermelding van “lezingen religieus erfgoed”.
Na aanmelding ontvangt u het entreebewijs.

Vind u het ook fijn om creatief bezig te zijn dan is
Welfare misschien iets voor u!
Eens in de twee weken op dinsdagmiddag in de
even weken komt een groepje dames bij elkaar
om onder het genot van een kopje koffie/thee
(met wat lekkers) te handwerken in de breedste
zin van het woord. Door verschillende technieken
inspireert men elkaar en komen leuke producten
tot stand. Deze worden jaarlijks te koop aangeboden of gaan naar een goed doel.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.
U kunt altijd binnenlopen om te kijken of het iets
voor u is!
Locatie : De Stulp, Torentjeshoef, ingang Joost
van de Vondellaan
Tijd
: 14.00 – 16.30 uur op dinsdag even weken
Voor meer informatie: Annie Sas tel. 5332763

Op woensdag 27 februari komt architect Thomas
Bedaux spreken over de herbestemming van kerken. Als architect was hij betrokken bij het herbestemmen van zeven kerken. Verder maakt hij ontwerpen voor de Sacramentskerk en de Vredeskerk
in Tilburg.
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KUNST EN CULTUUR
Stichting EXPO presenteert
zondag 27 januari 2019, C.C. De Schalm
Berkel-Enschot
11.30 uur, entree € 8.00 (inclusief koffie,
thee, fris in de pauze)

KESSELS SAXOFOON KWARTET
De moord op Marietje Kessels is in Tilburg een
begrip. En mede daardoor ook de fabriek van M.
Kessels, haar vader. Maar ook los daarvan verdient
dat bedrijf bekendheid: de grootste muziekinstrumentenfabriek van Europa! 500.000 instrumenten
van allerlei aard zijn daar gemaakt.
Het Kessels Saxofoon Kwartet speelt op originele
100 jaar oude Kessels saxofoons sfeervolle muziek uit de periode 1850 - 1950 die voor de ontwikkeling van de saxofoon zo belangrijk is gebleken.
Een uniek professioneel ensemble uit de eigen re-

REPRISE VOORSTELLING
‘DE KEIZER’
Acteur William van Dijk [Berkel-Enschot] geeft
samen met collega-acteur Piet van Eijkeren op
zaterdag 2 februari a.s. een reprise van de voorstelling ‘DE KEIZER’, de succesvolle theaterproductie waarmee zij beiden in november jl.
driemaal optraden voor een uitverkochte zaal.
‘DE KEIZER’ handelt over de laatste Duitse keizer
Wilhelm II, die na vier jaar oorlog voeren in 1918
zijn nederlaag moest erkennen, niet meer kon
terugkeren naar Berlijn en uiteindelijk asiel kreeg in
Nederland. Tot aan zijn dood in 1941 was Wilhelm
II woonachtig op landgoed Huis Doorn.
De voorstelling laat een monarch zien die ontdaan
van alle aanzien en macht nog steeds hoopt op
een triomfantelijke terugkeer naar de keizerlijke
troon; een verlangen dat in feite eindigt in een
persoonlijke tragedie.
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gio. Kom luisteren naar een mooi concert waar u
ook nog wat van opsteekt.
Meer weten? www.kesselskwartet.nl

William van Dijk speelt majoor Sigurd von Ilsemann, de secretaris en vertrouweling van de keizer
en 24 uur per dag diens steun en toeverlaat. Piet
van Eijkeren, tevens samensteller van het script en
regisseur, neemt de rol van de keizer op zich.

Te zien op 2 februari a.s. in het LOFT-theater,
Ringbaan Oost 8 te Tilburg. Aanvang 20.30 uur.
Entree: 15 euro, inclusief een gratis consumptie
naar keuze. Kaarten kunnen gereserveerd
worden via: dekeizerhetstuk@gmail.com

SPORT
JONG BRABANT START
MATIG NA WINTERSTOP:
1-1
Jong Brabant, met Marnick Muskens na twee
maanden blessureleed weer in de gelederen,
speelde zich afgelopen weekend in het rijtje met
PSV en Ajax. Ook voor Jong Brabant ieen onnodig gelijkspel, op eigen terrein nog wel. In dat
opzicht dus een jammerlijke herstart na de winterstop tegen Elshout SC, zeker omdat het veldspel van de thuisploeg beter was en de aanvallen
soms gevaarlijk oogden. Zo gevaarlijk zelfs, dat de
grensrechter van de gasten uit Elshout er regelmatig een stokje voor stak. Het is maar hoe je het
bekijkt! Terug naar de bal. Die vloog dus tweemaal
in het doel, waarvan eenmaal in de verkeerde.Dat
laatste gebeurde in de 30 ste minuut, toen Elshout
zelfs met 0-1 voor kwam. Snel wist Jelle Jonkers
dit recht te trekken, zodat in de winterse kou met
1-1 de warme thee opgezocht kon worden. Ondanks geconcentreerd spel en enkele uitgespeelde kansjes in de tweede helft lukte het de jonge
thuisploeg niet om het verschil te maken. Volgens
trainer Boy v.d. Bogaard ontbrak het aan doortastendheid voor het doel, over het grotendeels
verzorgde spel was hij tevreden. “Verder blijven
we meedoen voor de tweede periode en blijven
we meetellen op de ranglijst, wel had ik natuurlijk
liever de volle drie punten binnengeloodst”, aldus
V.d Bogaard. Aan de voorbereiding kan het niet
gelegen hebben, want de mannen van trainer V.
d. Bogaard hadden eerder die middag Willem 2
nog zien winnen van NAC. Speciaal voor dat wedstrijdbezoek, was de wedstrijd tegen Elshout verlaat. Het mocht allemaal niet de gewenste en verdiende drie punten opleveren. Dat Jong Brabant
met het vertoonde spel en inzet nog meer punten
gaat pakken is anderzijds wel zeker. Zondag a.s.
(14.30 uur) speelt Jong Brabant opnieuw thuis, nu
tegen WSJ.Redactie Jong Brabant

JUDOCLUB BERKELENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zaterdag 19 januari was
Sporthal Stokeind in Moergestel weer het strijdtoneel van de Judo Cup Brabant competitie tussen
judoka’s van Team Coolen Oisterwijk, Judoclub
Sankawa Middelbeers, Budoclub Schijndel, Ju-

doclub Liempde, Judovereniging St. Jan Moergestel, Judovereniging Deusone Diessen
en onze club. In dit derde van
de vijf toernooien bereikten van
onze vertegenwoordiging Nikita
Machielsen, Jelte Lensvelt en
Luke van Poppel de hoogste
plaats op het podium, waarmee
hun puntentotaal in deze competitie nu op respectievelijk 29,
28 en 25 is gekomen. Helaas
vielen Tessa Verhoeven en Melle
Wijgerse deze keer buiten de
ereplaatsen. Hun puntentotaal
staat na deze dag op 19 respectievelijk 20 punten. We durven op basis van de tot
nu toe behaalde punten echter voor àl onze vijf
deelnemers als competitie-eindresultaat minimaal
een beker te voorspellen. We hebben als toe-

schouwers weer zeer genoten van hun enorme inzet en de soms wel érg mooie worpen en overnames, die we te zien kregen. We willen Jelte, Luke,
Melle, Nikita en Tessa dan ook hierbij nogmaals
bedanken en feliciteren.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

WHITE DEMONS

Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 14 januari
White Demons DMW1 - Mixed-Up DMW2 14-09
Zaterdag 19 januari
White Demons F1 - DOS’80/Olympia’89 F1 06-07
White Demons E3 - Avanti E2
04-11
White Demons D2 - Taxandria D1
06-10
White Demons HS1 - Heerle HS2
36-23
Zondag 20 januari
handbalshop.nl/Witte Ster DC1 White Demons DC1
18-25
White Demons DS2 - Habo ‘95 DS3
13-23
R.H.V. E1 - White Demons E1
04-15
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R.H.V. D1 - White Demons D1
24-05
White Demons HS3 - Dongen HS2
26-17
HC Zeeland DS1 - White Demons DS1
23-18
Programma aanstaand weekend:
Maandag 21 januari
20:00 uur Desk DMW1 - White Demons DMW1
21:00 uur Wh.Demons DMW 2 - Mixed-Up DMW1
Zaterdag 26 januari
09:30 uur White Demons E1 RED-RAG/Tachos E1
09:45 uur Avanti E3 - White Demons E3
10:15 uur E.H.V. F1 - White Demons F1
10:30 uur White Demons D1 Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer D1
11:20 uur White Demons HC1 West Brabant Combinatie HC1
12:25 uur White Demons DC1 - G.H.V. DC1
12:30 uur Avanti D1 - White Demons D2
19:45 uur DOS’80/Olympia’89 DS3 White Demons DS2
Zondag 27 januari
09:30 uur RED-RAG/Tachos E2 White Demons E2#
10:00 uur White Demons DS1 - Heerle DS2
11:15 uur White Demons HS2 Handbal Someren HS2
13:10 uur RED-RAG/Tachos HS2 White Demons HS3
14:40 uur Internos HS1 - White Demons HS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
White-demons.nl of contact opnemen met
edithvandij@gmail.com.

DE MEIERIJERS
GENOMINEERD VOOR
HANDBOOGAWARDS
Wie had dat ooit kunnen bedenken toen De Meierijers hun intrek namen in de Hoolstraat 4A te
Berkel-Enschot… dat deze Vereniging van enthousiaste handboogschutters, in de toekomst,
genomineerd zou worden als Handboog Vereniging van het Jaar. Ja echt..??? JA … ECHT. Afgelopen week ontving het Bestuur van onze Vereniging De Meierijers het bericht van de Nederlandse
Handboog Bond dat De Meierijers genomineerd
zijn voor de titel ‘Handboog Vereniging van het
Jaar 2018’…… en daar wordt je toch even stil
van. Voel je je trots..??? Met recht voelt iedereen
zich trots. Na jarenlang van hard werken, bouwen
/ metselen / schilderen / onkruid wieden / mollen
jagen / gras maaien / timmeren / knutselen / organiseren / bardiensten / wedstrijden / trainingen
/ oefenen / sjouwen / vrijwilligerswerk / archery

20 |

clinics / poetsen … en natuurlijk gezellig genieten
heeft de vereniging eindelijk erkenning gekregen
en daar zijn wij uiterst TROTS op. Allereerst een
woord van dank aan iedereen die onze vereniging
genomineerd heeft voor deze Award. Een bevestiging voor ons dat wij op de goede weg zijn in
het ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van
de handboogsport zoals wij dat zelf ook ervaren
en dit dus ook graag uitdragen naar anderen toe.
Ten tweede een woord van dank aan alle Bestuursleden die in het verleden en tot nu toe de
moordende taak hadden, en nog hebben, om alle
energiestromen binnen deze vereniging samen te
brengen naar de juiste plaatsen. Ten derde een
woord van dank aan alle vrijwilligers, ook de kort
verband - en stille vrijwilligers alsmede de jeugdige vrijwilligers, want jullie inzet is het dat dit heeft
opgeleverd. Als laatste een woord van dank aan
de man van het eerste uur, die ondanks alle ontwikkelingen, vele verhuizingen en roerige tijden,
mede aan het roer bleef staan en de vereniging
nog altijd helpt binnen de mogelijkheden … Joop
bedankt … jouw doorzettingsvermogen maakt het
mede mogelijk dat deze vereniging bezig is met
‘Handboog Sport Next Level’ … want wij zijn al
weer bezig met de toekomst van de De Meierijers.
Nederlandse Handboog Bond … namens alle leden, jeugd-leden, oud-leden en ere-leden bedankt
voor deze nominatie. Voor informatie: www.meierijers.nl tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
Handboogvereniging De Meierijers, Lid van de
Nederlandse Handboogbond.

OJC’98 NIEUWS
Een prima weekend. Zes spelende ploegen op zaterdag, zes
overwinningen. De zege van het eerste uit bij
Scheldevogels was toch wel een verrassing. Onze
ploeg staat nu stevig op de tweede plaats en
daarmee is de kans op promotie opeens best reëel. Ook het jonge derde blijft het uitstekend doen.
Op zondag zorgde het “O.L.-team” voor een dissonant door te verliezen van SDO in Veldhoven.
Bij de jeugd gaat het ook uitstekend. De junioren
wonnen weer, de B-aspiranten staan ongeslagen
bovenaan en de twee jongste teams boekten
monsteroverwinningen. De 25 - 1 winst van de E1pupillen is zowat een clubrecord, denk ik.
De uitslagen:
Scheldevogels 1 - OJC’98 1
6 - 12
SDO 4 - OJC’98 2
18 - 16
STIP 1 - OJC’98 3
10 - 25
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 1
5-9
Tilburg asp B3 - OJC’98 B1
5 - 11

OJC’98 pup D1 - Focus asp D1
16 - 3
OJC’98 pup E1 - DSC pup E2
25 - 1
zondag 20 januari
SDO 4 - OJC’98 2
Volgende week staan er enkele cruciale thuiswedstrijden op het program, Het eerste moet tegen
de ongeslagen koploper. En maar liefst 4 andere
ploegen spelen ook tegen de lijstaanvoerder.. Een
prima gelegenheid om te komen kijken naar onze
enthousiaste teams.
Het programma luidt:
zaterdag 26 januari:
OJC’98 1 - Hebbes 1
16.40 uur
OJC’98 3 - DKB 3
17.50 uur
OJC’98 jun 1 - DKB jun 2
15.40 uur
OJC’98 asp B1 - KVS asp B1
14.30 uur
OJC’98 asp C1 - Eymerick asp C1
13.30 uur
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1
DKB pup E1 - OJC’98 pup E2
zondag 27 januari
OJC’98 2 - Movado 3
13.00 uur

SCHAAKINSTUIF
Afgelopen donderdag is de interne competitie voortgezet. In groep A gaat het er
spannend aan toe, met 2 koplopers. Marcel Strik en Gerrit Bout delen de 1e plaats. Ze worden direct gevolgd door Koen Robben, die minder
partijen heeft gespeeld. In groep B gaat Frans Deckers aan kop, direct gevolgd door Joel Beerens.
Aanstaande donderdag wordt de interne competitie voortgezet. Tevens zal, zondagmiddag, een
Schaakinstuif worden georganiseerd, voor jeugd
vanaf ca 10 jaar, voor senioren en andere gegadigden. Er kunnen partijen worden gespeeld tegen geoefende schakers, tevens zullen er korte
schaakclinics worden gegeven.

19 januari werd de eerste onderlinge wedstrijd van het seizoen
weer gereden. Het was weer een zeer geslaagde
middag met veel sportiviteit en gezelligheid!
De volgende onderlinge wedstrijd zal plaatsvinden
op 6 april!

Uitslag dressuur pony´s:
1
Lisa Bouckaert
Cosford Sky Latern
B		
2
Marieke de Brouwer
Larienhof’s Chapeau
B		
3
Linn Kwantes
Luuk
B		
4
Guusje van Rijsewijk
Snowy
B		
5
Puck Buijnsters
Wielbraek’s Ingaro
M1		
6
Anouk Van de Pas
snowy
B		
Uitslag dressuur paarden:
1
Kim Klijn
Faith
B
3
2
Valerie Huijbregts
Orchids’s Jim
L1
7
3
Ilona Egberts - Van Loon
Illy
L2
11
Voor de overige uitslagen verwijzen wij u graag naar www.cavalieren.nl

70,333
69,667
69,333
68,833
68,5
68,167

211
209
208
206.5
205.5
204.5

69,667
68
65,667

209
204
197
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DIVERSEN
INFORMATIE OVER
BEDEVAARTREIS
NAAR LOURDES
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt
al jaren de bedevaartreizen naar Lourdes die aangeboden worden door het Huis voor de Pelgrim.
Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan
bent U allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst.
Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over
de bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en
informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf,
het leven van Bernadette en het heiligdom van
Lourdes.
U bent welkom op:
Zondag 27 januari 2019
Locatie: Parochiezaal van de Willibrorduskerk
Adres:
St.Willibrordusstraat 3 in Berkel-Enschot.
Aanvang: 14.00 uur.
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch bestaat
uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes.
Bij iedere reis zijn Nederlandse artsen en verpleegkundigen aanwezig en bijna alle
voorkomende zorg kan worden geregeld.

Joke Hoekman

T. 013 - 5216701
M. 06-42347729
Wilma Caiffa
M.06-12157507
(na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06-53887641
Veel informatie kunt U vinden op onze website:
www.lourdes-groep.nl
En op de Facebook pagina: Lourdesgroep

DE BUIZERD
De buizerd is verreweg de algemeenste en opvallendste
roofvogel van Nederland. Ook in het gebied van
de Nieuwe Warande is hij regelmatig te zien en hij
komt er al jarenlang tot broeden. Je ziet hem vaak
in het open gebied, zittend op een paal of op een
lantaarn langs het Ridderhofpad. Zomers, als het
gebied opwarmt, is de buizerd herkenbaar aan zijn
statige, schroevende vlucht op de thermiek. Ook
zijn roep, een hoog klagend gemiauw, is onmiskenbaar. Het verenkleed van de buizerd kan sterk
varieren qua kleur en tekening, van donkerbruin tot
bijna wit. Vooral in de winter zijn de ‘witte’ buizerds
te spotten. Dit zijn Scandinavische exemplaren die
naar het zuiden afgezakt zijn op zoek naar voedsel.
Wat voedsel betreft is de buizerd een flexibele vogel; hij eet alles wat voorhanden is. Muizen, mollen
of konijnen vormen vaak het hoofdvoedsel samen
met kikkers, kleine vogels en zelfs regenwormen
en insekten. Ook eet hij wel aas, meestal verkeersslachtoffers. Vandaar dat je hem vaak ziet langs
(snel)wegen, waar hij vanaf zijn uitkijkpost, meestal een paal, speurt naar voedsel.
Een buizerd bouwt hoog in een boom een groot
nest van dode takken dat jarenlang in gebruik
kan blijven. Zo’n nest noemt men een horst. Het
vrouwtje legt in mei 2-4 eieren. Het jongste kuiken
overleeft het nest meestal niet, zeker in tijden van
voedselschaarste.
Na 3 a 4 jaar is de buizerd geslachtsrijp en hij kan
zo’n 20 jaar oud worden.

De reizen die door Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch in 2019 worden ondersteund en begeleid zijn:
• De 9-daagse busreis van 29 mei t/m 6 juni
• De 6-daagse vliegreis van 31 mei t/m 5 juni
• De 6-daagse vliegreis van 6 t/m 11 september.
Voor inlichtingen en het aanvragen van een brochure kunt U terecht bij:
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Opmerkingen, vragen, ideeën.
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

DE NATIONALE
VOORLEESDAGEN
2019
23 januari t/m 2 februari in de Bibliotheek BerkelEnschot
Met het prentenboek van het jaar: Een huis voor
Harry van Leo Timmers
Zondag 3 februari van 10.00 tot 11.00 uur
Alle peuters en kleuters uit Berkel Enschot boffen
maar weer. De Nationale voorleesdagen worden
wederom gevierd én dat doen we met: “Een huis
voor Harry”.
Harry komt niet vaak buiten, maar Vera de vlinder
fladdert alsmaar langs zijn raam. Eénmaal buiten
ontdekt Harry een mooie wereld om in te spelen.
Auto’s, een straat, vuilnis, een park, andere katten,
maar helaas raakt Harry ”zijn” Vera kwijt.
Harry wordt gespeeld door Janine Vriens, van het
Oisterwijkse jeugdtheater van Niks & van Alles.
De kinderen spelen voor een gedeelte mee als ze
dat gezellig vinden.

Natuurlijk zijn de voorstellingen ALTIJD heel interactief. Er zijn liedjes en raadsels, zoals je van Van
Niks & van Alles gewend bent.
Ze werken met veel passie voor jonge kinderen.
Kom dus meedoen als je 2 en half, 3,4 of 5 jaar bent.
Er is plaats voor maximaal 35 kinderen. Natuurlijk
zijn daarbij de ouders/ grootouders ook van harte
welkom!
Kom tijdens de service-uren naar de bibliotheek
en meld je aan bij de Infobalie.
Per email kan natuurlijk ook:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl
De toegang is gratis.
www.bibliotheekmb.nl/nationalevoorleesdagen

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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lijk woensdagmiddag een workshop aan de kinderen en creëren mooie dingen met verschillende
materialen in een actueel thema. Ook komen we
als vrijwilligers regelmatig bij elkaar om ideeën uit
te werken en de workshops voor te bereiden. De
workshops worden gegeven in het scouting gebouw van scouting Berkel-Enschot.
Voor data workshops en thema’s kun je een kijkje
nemen op www.jeugdwerkberkelenschot.nl.

JEUGD
VOOR KREAKIDS
ZIJN WIJ OP ZOEK
NAAR EEN
VRIJWILLIGER ALS
UITBREIDING VAN ONS TEAM!
We willen graag nog meer kinderen de gelegenheid bieden creatief bezig te zijn.
KreaKids is groeiende een knutsel activiteit voor
kinderen in de leeftijd vanaf 3 à 4 jaar tot ongeveer
12 jaar. We geven 1 x in de maand op voorname-

Dus ben jij lekker creatief en vind je het leuk om
kinderen daarbij te begeleiden, of mocht je nog
vragen hebben of meer informatie willen?
Neem dan contact op via 013 5332054 of
kreakids@jeugdwerkberkelenschot.nl.
Groetjes Petra, Corina en Nelly
KreaKids team

ONDERHOUD aan uw Land Rover
wij hanteren

VASTE TARIEVEN:

€ 99,- - € 149,- - € 179,ook APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen & accessoires: NIEUW & GEBRUIKT

www.JANSENLAROPARTS.nl

Groenstraat 31 b - Udenhout - T 013 511 5080

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.

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
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerkelijke uitvaart afscheid van Toos Verhagen- van
Kasteren, 92 jaar.
ACTIE KERKBALANS
Komende week vangt de Actie Kerkbalans 2019
weer aan en worden de actie-enveloppen door
onze parochievrijwilligers bij u thuis bezorgd. In
deze envelop treft u alle informatie aan over deze
actie. Graag nodigen wij u uit onze parochie weer
financieel te ondersteunen door middel van uw
bijdrage aan deze actie.
TERUGKOMVIERING DOPELINGEN
Omdat de doop niet het einde is en we de ouders
graag nog eens willen ontmoeten om te horen hoe
het met hen gaat en omdat we de naam van hun
kind als gedoopte nog een keer uitdrukkelijk willen
noemen nodigen wij de ouders van de dopelingen
uit Udenhout en hun gezinsleden uit op zondag 3
februari om 13.00 uur in de St. Lambertuskerk en
de dopelingen uit Berkel-Enschot en Biezenmortel
om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk in Berkel.
De vieringen staan in het teken van het samen komen/zijn. Hiervoor hebben de ouders een schriftelijk uitnodiging ontvangen. Peetouders, opa’s
en oma’s zijn ook van harte welkom. Werkgroep
doopselvoorbereiding.
SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is ivm vakantie gesloten van 25 januari tot 4 februari. U kunt met uw
vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 29 januari 20.30 uur: doopvoorbereiding.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 30 januari 18.00 uur: Alpha cursus.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 26 januari:
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Zondag 27 januari:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Thijs Zandbergen; An van Trier-van der
Bruggen (1e jrgt.); Jopie Penders- van Doremalen
(1e jrgt.). Jos Vugs en Cato Vugs – van de Wiel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Mien van Gennip.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Maandag 28 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Dinsdag 29 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Donderdag 31 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 1 februari:
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)
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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 27 januari: ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur
We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer. Op
het leesrooster staat vandaag Ester 3. We maken
kennis met Haman, een van de ministers van de
koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil
bij macht en vrijheid.
De collectes zijn voor de Diaconie en voor onze
eigen kerk. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en
crèche.
Agenda
25 januari 17.30: Ontmoeting rond de tafel
28 januari 19.30: Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’(4)

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.

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

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

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!
Voetverzorging nodig? Gediplomeerd Pedicure.
Komt ook aan huis! Tel. 06 - 49 13 49 34

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.

Kan je (woon-)kamer wel een boost gebruiken?
Wat denk je van een wand met een prachtig (foto-)
behang? JA, IK WIL EEN GAVE EYECATCHER!
Gewooncaat Interieur: 06-13196001,
info@gewooncaat.nl. Gratis inloopspreekuur
19 februari a.s. van 19.30 -21.00 uur in klooster
Ons Koningsoord.

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

NIEUW bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA:
Natuurlijke creaties voor een apart cadeau of gelegenheid!!! St. Willibrordstraat 5 Achterom 0622114370

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout,
ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl

DONEREN voor KWF kankerbestrijding?
Ga naar:
https://opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/bartdirkx,
DANK U!

26 |

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

