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DEZE WEEK:
Boshuys Hermitage: ‘Is alles naar wens geweest?’

Horeca Berkel-Enschot verenigt zich

Passend Voetbal voor kids met een beperking

Laatste postronde van Kees Bril



 
 
 

B rasser ie  Va len t i j n  v ie r t  1  j a r ig  bes taan !  
 

D e  h e l e  ma a n d  f e b r u a r i  s e r v e r e n  w i j  da a r o m  

e e n  f e es t e l i j k  m e n u .  

  

Valentijns menu 

T o r t e l i n n i  I  r i c o t t a  I  s p i n a z i e  

B e e f  t a r t a a r  I  k i m c h i  I  k w a r t e l  e i  

G a r n a l e n  i n  l o o k  I  s t o k b r o o d  

  

B i e f s t u k  I  s e i z o e n s g r o e n t e n  

Z e e b a a r s  I  s t a m p p o t  r u c o l a  

T a g l i a t e l l e  I  b o s p a d d e n s t o e l e n  

  

C r e m e  B r u l e e  

D a m e  B l a c h e  

K o f f i e  I  z o e t i g h e d e n  

 
 

€  2 5 , 5 0  p e r  p e r s o o n   
 
 

[ U i t e r a a r d  h e b b e n  w i j  o o k  o n z e  g e r e c h t e n  v o o r   

d e  k l e i n e  V a l e n t i j n t j e s  i n  f e b r u a r i ]  
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BEDRIJVEN CONTACTEN

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

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

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

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

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink, Iris de Groot

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

Oplage: 5.200 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  0900–33 22 22 2

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

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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 

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) 

GEZONDHEID

COACHING

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

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

FYSIOTHERAPIE

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFTSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

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

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

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSOORD

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

PEDICURES

IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN

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

THERAPEUTEN

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

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

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

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 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN

Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

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

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

JURISTEN

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

NOTARISSEN

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

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

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot 

KINDEROPVANG 

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

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

OUDEREN

KBO B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

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

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919
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Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

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

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

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

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
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Te midden van de Oisterwijkse bossen ligt het ro-
mantische Boshuys Hermitage. Omringd door den-
nenbomen en een nog net niet bevroren vijver, wit 
versierd onder een laagje sneeuw oogt de boerde-
rij als een plaatje van Anton Pieck. Een rookpluim 
cirkelt vanuit de schoorsteen naar boven, en weet 
daarmee menig verkleumde boswandelaar te ver-
leiden. Deze winterse ochtend zwaait de deur keer 
op keer open. Want opwarmen en genieten doe je 
in Boshuys Hermitage, waar het haardvuur brandt 
en de chocolademelk wacht. 

Eenmaal binnen komt een golf van warmte je te-
gemoet. Warmte van het knapperende vuurtje, 
maar ook van gemoedelijkheid en rust. Precies 
wat eigenaren Edwin en Marloe van Gijzen wil-
len uitstralen: ‘Boshuys Hermitage staat voor ou-
derwets bourgondisch genieten. Daar hoort geen 
strak en koud pand bij. Onze gasten moeten het 
hier gezellig hebben.’ Dat vertaalt zich in de ver-
schillende knusse eethoekjes in de winter, het 
sfeervolle buitenterras in de zomer, en vandaag 
in de smeuïge Apfelstrudel mit Sahne die speciaal 
voor het Schakel-team op tafel wordt gezet.

Verwennen
Die overheerlijke Apfelstrudel is er niet zomaar: het 
Berkel-Enschotse stel had de afgelopen maanden 
wat te vieren. In het najaar werd het duo horecaon-
dernemers uitgeroepen tot “Rabo Starter van het 
Kwartaal”, een beloning van de Rabobank voor het 
overnemen van Boshuys Hermitage Oisterwijk. Dat 
deden zij in augustus en is een groot succes ge-
bleken: het contact met de gasten verloopt goed, 

GROTE VERWENNERIJ 
BIJ BOSHUYS HERMITAGE

de prijs-kwaliteitverhouding wordt gewaardeerd en 
aan persoonlijke aandacht is geen gebrek. Edwin: 
‘Wij vinden het belangrijk om ons in te leven in onze 
gasten. Is iemand vegetarisch, allergisch of een 
combinatie van de twee? Wij houden er rekening 
mee. We willen iedere klant verwennen.’  

Waardering 
En dat leidt tot positieve reacties. ‘We krijgen waar-
dering van onze gasten, en dat doet ons goed’, 
vertelt de trotse eigenaar Edwin. ‘Na afloop van 
een etentje houd ik altijd de deur voor mijn gasten 
open. “Is alles naar wens geweest?”, vraag ik dan. 
Ik wil niet dat ze eenmaal buiten pas hun eventu-
ele onvrede uiten; ik bied bezoekers van ons Bos-
huys juist de mogelijk om het me persoonlijk te 
vertellen. Alleen dan kunnen we er wat mee.’ 

Smaakt dit naar meer? 
Kom langs en vergeet vooral niet dit artikel 

mee te nemen: je eerste kop koffie bij 
Boshuys Hermitage Oisterwijk 

drink je dan gratis. 

Tekst: Sabine Doevendans
Fotograaf: Bas Haans

Boshuys Hermitage
Posthoornseweg 5B
5062 SZ Oisterwijk
013-5286044
info@boshuyshermitage.nl

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-2 CC de Schalm openingstijden Expositie FotoBE
03-02-19 Bibliotheek, Kerkzaal 10.00-11.00 uur Nat. Voorleesdagen theatervoorstelling van Niks & 

van Alles
03-02-19 Van Opstal 13.00 uur Knollekesfist
03-02-19 CC de Schalm 14.00-16.00 uur Meezingmiddag Senioren BE met Koningsoordzangers
06-02-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
06-02-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
06-02-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Koningsoord: Glas-in-loodramen
07-02-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
07-02-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
07-02-19 Druiventros 20.00 uur Bekercompetitie, Schaakclub de Oude Toren
08-02-19 Bibliotheek 14.00-15.00 uur Inloopspreekuur E-Books
09-02-19 Druiventros 13.00 uur Externe competitie, Schaakclub de Oude Toren
09-02-19 Café Mie Pieters 17.00 uur Winterfeest: Eten en Dansen
12-02-19 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur KennisPlaats Vesper-Mastermind
14-02-19 Druiventros 20.00 uur Interne competitie Schaakclub de oude Toren
14-02-19 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Peer Elshout
15-02-19 CC de Schalm 16.30 uur Loting 1e ronde KBO-de Schalm Biljarttoernooi
17-02-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
20-02-19 Bibliotheek, Kerkzaal 19.30 uur Filmcafé, Waterboys
21-02-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
21-02-19 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
21-02-19 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
21-02-19 Druiventros 20.00 uur Interne competitie Schaakclub de oude Toren
22-02-19 Druiventros 20.00 uur Tonpraoten
23-02-19 Manege de Kraan 10.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Ch. paarden BB-ZZL
23-02-19 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 uur Minecraft in de werkplaats (jeugd)
23-02-19 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
24-02-19 Manege de Kraan 10.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Ch. pony’s BB-ZZL
24-02-19 CC de Schalm 11.30 uur Het Belifante Quartet
24-02-19 Café Mie Pieters 16.00 uur Beukers, van Heiden en Hagenaars, Blues en Jazz
27-02-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
28-02-19 Manege de Kraan 18.00 uur Finale Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
28-02-19 Druiventros 20.00 uur Interne competitie Schaakclub de oude Toren

05-03-19 Café Mie Pieters 13.00 uur Fist van de dwoaze dweelen
05-03-19 Café Mie Pieters 17.00 uur Nasibal
06-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
06-03-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
07-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
07-03-19 Druiventros 20.00 uur Bekercompetitie, Schaakclub de Oude Toren
08-03-19 Manege de Kraan 18.00 uur KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup/Para Trophy, 

dressuur paarden
09-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup/Para Trophy, 

dressuur paarden
10-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur Finale Tobroco-Giant Dressage Challenge, dressuur 

paarden en pony’s

FEBRUARI

MAART
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Met het oog op de ontwikkelingen in het dorp, 
gaat de horeca in Berkel-Enschot zich vereni-
gen. Zoals het er nu naar uitziet, doen alle hore-
caondernemers in het dorp mee. Ze willen eve-
nementen organiseren en ondersteunen. ‘Tot nu 
toe zijn we twee keer bij elkaar geweest en daar 
zijn mooie ideeën uitgekomen’, zegt Jeroen Bax, 
een van de initiatiefnemers en mede-eigenaar 
van Boerderij Denissen.  

Het idee om de horeca te verenigen, ontstond bij 
een aantal horecaondernemers. ‘Natuurlijk werd 
er al samengewerkt, maar we willen het nu beter 
gaan organiseren’, zegt Jeroen. Berkel-Enschot 
groeit en zo ook het aantal horecagelegenheden. 
‘Dit is een mooi moment voor de lokale horeca om 
daarop in te spelen.’ 

Gezamenlijk actief 
Vooralsnog liggen er nog geen concrete plannen. 
‘Maar we zijn in gesprek met de SOK (Stichting 
Openbaar Karnaval) vanwege het komende ju-
bileum. We kijken samen wat we daarin kunnen 
betekenen. Op die manier mag iedereen een be-

roep op ons doen.’ De samenwerking is vooral ge-
baseerd op een actieve en gezamenlijke rol. ‘We 
doen het echt met z’n allen.’

Dat blijkt ook uit de verschillende ideeën die er nu 
liggen. ‘We denken bijvoorbeeld aan het organise-
ren van een foodfestival of een proeverij door het 
dorp.’ Daarnaast wordt er ook nagedacht over de 
verkoop van kaarten. ‘Daarmee kunnen inwoners 
kennismaken met de verschillende eetgelegenhe-
den in het dorp. We willen de inwoners van Berkel-
Enschot laten weten wat de horeca in Berkel-En-
schot heeft te bieden.’ 

Vol energie 
Door zich te verenigen, hoopt de club op meer zicht-
baarheid. ‘Veel inwoners trekken naar omliggende 
dorpen en steden en weten niet dat je hier ook heel 
lekker kan eten.’ Voor nu wil de vereniging vier keer 
per jaar samenkomen. ‘Daar moeten concrete plan-
nen uit voort komen. Het is een denktank met vooral 
jonge ondernemers vol energie en goede ideeën.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

HORECA BERKEL-ENSCHOT 
VERENIGT ZICH 

Onder: Janny Zoontjens (Druiventros), May Lin Kan (Sun Wah), Marie-José Mathijssen (Mie Pieters), Karin van der 
Meijden (Hemels). Midden: Ronnie de Rooij (de Bron), Tim Oberdorf (Arbies), Sjoerd Bijkersma (Onsz), Jeroen Bax 
(Boerderij Denissen). Boven: Christ van Riemsdijk (van Riemsdijk), Ellen Grimmelius (Het Raadhuis), Eelco van der Tuin 
(Hemels), Camiel Potters (Van Opstal), Ad van Opstal (Van Opstal).
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 
  
   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
25-1 (nep)bontsjaaltje Barts (naam Pleun staat in de basisschool St. Caecilia en 06 44561550  
 binnenkant sjaal geschreven) de Klaproosstraat
24-1 wit oplaaddoosje voor airpods Route begin Bosscheweg to 06-36222537  
 (Zie foto op de Schakel APP) Berkelse Akkers
21-1 Fietssleutel Madeliefstraat (hofje) 06-30231254
1-1 2 sleutels met een grijze klip omgeving bibliotheek 06-41481801

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de 
Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen 
via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.
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Liggend vlnr: Sven Vermeer en Abel Versteijnen
Midden vlnr: Thijn Ketelaars, Teun Verbunt, 
Bob Denissen, Brent Coolen en Cas van Laak. 
Niet op de foto: Bas van Bergen.
Volwassenen vlnr: Agnes en Ralf Denissen en 
Jaap Vermeer

Elke woensdagavond komen op het veld van 
Jong Brabant 8 kinderen bij elkaar voor voet-
baltraining. Wat dit zo speciaal maakt, is dat de 
training geheel is afgestemd op kinderen met 
een beperking en zij zo de kans krijgen om hun 
favoriete sport te beoefenen. 

Passend voetbal
Iedereen heeft wel eens gehoord van G-voetbal, 
maar wat veel mensen niet weten is dat de G niet 
voor “gehandicapt” staat. Het is gewoon de vol-
gende letter in het alfabet, na de A t/m F pupillen. 
Omdat niet alleen kinderen met een (fysieke) handi-
cap, maar bijvoorbeeld ook kinderen met een ont-
wikkelingsstoornis als ADHD of autisme meedoen, 
noemen Agnes Denissen en haar man Ralf Denis-
sen het nu “Passend Voetbal”. Het is aangepast op 
de behoefte van kinderen met een beperking.

Aanleiding
Agnes en Ralf hebben een zoontje genaamd Bob. 
Hij heeft Asperger en is zot van voetbal. Als je het 
hem vraagt is zijn favoriete club ‘natuurlijk’ Willem 
II. Toen Bob ook wilde voetballen, bleek de GSBW 
in Goirle de enige voetbalvereniging met een team 
speciaal voor kinderen die wat meer aandacht of 
tijd nodig hebben. Het idee om dichterbij huis zo’n 
team te starten was snel geboren. Na overleg met 
de KNVB en Jong Brabant kon in september 2018 
de aftrap plaatsvinden. Ralf geeft de training sa-
men met Jaap Vermeer die ook een zoontje heeft 

PASSEND VOETBAL BIJ JONG BRABANT
met een beperking. Er zijn inmiddels verschillende 
sponsoren en ze zijn dankbaar met de hulp van 
Jan van Esch (Jong Brabant). 

Training
Bij Passend Voetbal is er veel structuur, tijd en her-
haling nodig. ‘Je moet goed uitleggen wat ze moe-
ten doen, complimenten geven, plaspauzes inlas-
sen en je aan de afspraken houden’, zegt Ralf. ‘Het 
is genieten om de kinderen zo bezig te zien en ook 
ouders zijn heel enthousiast’. ‘Als ik zeg: een vrije 
trap en een gele kaart, moet ik me daaraan hou-
den’. Ook moet je het spel soms stilleggen en ze bij 
de les houden, ‘anders gaan ze grassprieten tellen’, 
lacht Ralf. Bob vindt het vooral leuk om partijtjes te 
spelen en over te spelen. Als Ralf, zoals hij iedere 
week doet, aan Bob vraagt; ‘wat is het belangrijk-
ste?’ verschijnt er op die wangen met kuiltjes een 
flinke glimlach: ‘dat je plezier hebt!’

Contactpersoon Passend Voetbal: 
Agnes Denissen (agnes_ralfdenissen@hotmail.com)

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto’s: Bas Haans
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DE LAATSTE POSTBESTELLING VAN KEES BRIL
 

Afgelopen vrijdag 25 februari liep postbode Kees Bril zijn laatste 
ronde. Hij gaat met pensioen. Bewoners zullen hem missen om 
zijn uitbundige aankondiging van de post, zijn opmerkelijke inter-
pretatie van de headlines op tijdschriften en zijn vrolijke humeur!
De wijk was versierd, mensen kwamen naar buiten om hem te 
bedanken en bij verschillende voordeuren stond een apart be-
dankje. Op Winkelcentrum Eikenbosch ontving Kees een cadeau 
als afscheid. Veelzeggend voor de vrolijke postbode die jaren-
lang de post op het Winkelcentrum en omgeving, o.a. Joost van 
den Vondellaan heeft bezorgd.
Wij wensen hem een verdiend pensioen!

Op onze website kunt u een persoonlijk interview met Kees Bril 
teruglezen: https://www.schakel-nu.nl/juweeltje-kees-bril/
 
Foto’s met dank aan: Joop Peters, Tineke Grassens, Judith van Gerwen, 
Mariëlle van Hamond en Iris de Groot.
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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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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VOGELVERENIGING 
DE GOUDVINK.
Een aantal leden van de Goudvink hebben deelge-
nomen aan de wereldshow in Zwolle.
We hebben daar zeer goede resultaten behaald in 
de verschillende klassen.
Kleurkanarie’s J. Ligtvoet Brons stam Geel Isabel 
367 pnt, E. Spierings tropen Zilver Timor zebravink 
90 pnt, H v.d Nieuwenhuizen Europese cultuurvo-
gels Goud en Zilver Zwart gele dikbek cini 364 pnt 
en 363 pnt Zilver enk. Bastaard 93pnt. Verder J. 
Rossou bij de Postuurkanarie’s 5x Goud 3x Zilver 
1x Brons bij de stammen. 3 x zilver bij de enk.
1x Brons enk.
Heren allemaal van harte gefeliciteerd met de be-
haalde resultaten. Nu weer kweken voor de we-
reldshow van 2020 in Portugal.

Bestuur de Goudvink

VIND JIJ HET LEUK 
OM MET KINDEREN TE 
WERKEN? 

En heb je altijd al eens op een podium willen 
staan? Dan is Toneelgroep de Toverbol iets voor 
jou.
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot beschikt 
over zijn eigen toneelgroep genaamd de Toverbol, 
bestaande uit een groepje enthousiasten vrijwilli-
gers van 14 tot 34 jaar. Tijdens kindervakantiewerk 
van 5 t/m 9 augustus 2019 verzorgd de Toverbol 
een dagelijks toneelstuk voor de onderbouw. 
Daarnaast verzorgen we op de dag van de sin-
terklaasintocht in Berkel-Enschot, de sinterklaas-
voorstellingen. Bij beide evenementen hebben 
niet alleen de kinderen een leuke tijd, maar heb jij 

ook een geweldige tijd. Door 
het jaar heen wordt er om de 
week gerepeteerd op don-
derdagavonden en worden er 
gezellige klusdagen en team-
dagen gepland.
Heb jij interesse om bij de To-
verbol te komen? 

Stuur dan een mailtje sturen naar toverbol@jeugd-
werkberkelenschot.nl.

RONDLEIDING  IN  
ONS KONINGSOORD

Op woensdag 6 februari 2019 van 11.00 tot 12.00 
uur vindt de rondleiding plaats in de voormalige 
abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de 
zusters Trappistinnen.

Deze  keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de vele GLAS- IN- LOODRAMEN.
Hoe worden glas-in-loodramen gemaakt? Wat stel-
len de afbeeldingen voor? Wie zijn toch die glaze-
niers, die deze kleurrijke ramen hebben gemaakt?
We bespreken de acht Heiligenramen in het pries-
terkoor en de twee grote Roosvensters in de ab-
dijkerk. Op de vroegere orgelzolder bij de vide 
(tussenverdieping) van de bibliotheek
kunnen we het Maria raam:  “Gegroet Maria Sterre 
der Zee“ van dichtbij bewonderen.
In de Kapittelzaal vinden we het grote samenge-
stelde glas-in-loodraam van de Heilige Geest.
Lopend door de Pandgangen (kloostergangen) 
zien we veel neo-gotische spitsboogramen.
In de dubbele deur naar de Pandhof zitten de wa-
penschilden met wapenspreuken van de abdij Ko-
ningsoord en Koningshoeven, gemaakt in glas-in-
lood. Zie de bijgaande foto van Peter Timmermans.
Samenkomst voor de rondleiding in de bibliotheek 
bij de leestafel.

Aanmelden voor de rondleiding is verplicht!
U kunt zich aanmelden bij de balie in de biblio-
theek tijdens de service-uren of via Email:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot.
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CARNAVALS 
BRIDGEDRIVE  
Op maandagmiddag 4 maart om 

14.30 uur kan iedereen die van bridgen & gezellig-
heid houdt deelnemen aan de Carnavals bridge-
drive in Denksportcentrum B-E aan de Molen-
straat 12 alhier. Er worden 7 ronden van 3 spellen 
gespeeld. Kosten slechts e 11,- per deelnemer. 

Dit is inclusief: ontvangst met 1 glaasje Schrob-
belér, mp, prijzen voor de meest originele outfit 
en de betere bridgers én de runner-up, smakelijke 
hapjes tijdens het bridgen en na afloop broodjes 
hotdog met zuurkool.

Voor 1 bridgemaatje kan worden gezorgd!
Aanmelden/Informatie: gastvrouw 
Karin Poppelaars tel 06 40032072  
email  vissershut@hotmail.com

START 2019 
GILDE ST. JORIS EN 
ST. SEBASTIAAN

Het jaar 2019 is ook voor het Gilde St. Joris en St. 
Sebastiaan weer begonnen. Op zondag 6 januari 
hielden wij onze traditionele jaarvergadering in ons 
gildehuis “’t Schuttersheike” te Heukelom. Hierbij 
keken we terug naar 2018 met het jaarverslag en 
keken we ook vooruit naar 2019 met onze activi-
teitenkalender. Uiteraard was er ook gelegenheid 
om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.
Op zaterdag 19 januari hielden wij onze jaarlijkse 
Teerdag. Om half 11 verzamelen bij de Oude Toren 
om daarna onder tromgeroffel op te trekken naar 
de St. Caeciliakerk om daar samen een Gildemis te 
vieren. Aansluitend was er voor alle Gildeleden en 
genodigden een koffietafel bij restaurant ‘Onsz’. 
Een drietal gildeleden werd gehuldigd: Janneke 

Strijbosch-Kools vanwege haar 25-jarig lidmaat-
schap en Jef van Rijzingen en Jan van Spaandonk 
vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. Daarna wer-
den de jaarprijzen over 2018 voor onze schutters 
uitgereikt. Wilfried Michels werd algemeen kam-
pioen over 2018, Noud van Vught werd kampioen 
opgelegd en Wilfried Michels werd kampioen vrije 
hand. Hierna had de activiteitencommissie een le-
vend ganzenbordspel voor ons in petto, waarmee 
de middag verder gezellig werd doorgebracht.
Op zondag 27 januari werd het nieuwe jaar gestart 
voor onze geweerschutters met de wedstrijd om 
de “Van Spaandonk”-bekers. De eerste prijs bij 
het onderdeel opgelegd ging naar Iwan Michels en 
de eerste prijs vrije hand ging naar Jeroen Bierens.
Nieuwsgierig geworden naar ons Gilde? 
Kijk eens op onze website: 
www.sintjorisensintsebastiaan.nl 
of onze Facebookpagina.

Foto: v.l.n.r.  
Jan van Spaandonk, Jef van Rijzingen, Janneke 
Strijbosch-Kools, Koning Anthony Wehmeijer

DEZE WEEK ZIJN 
DE KLASSEN 2 

AAN HET WOORD OVER HET 
THEMA HEELAL!
Yesss, vrijdag 18 januari waren wij aan de beurt 
voor de weeksluiting! Onze hoofdrolspeler (jongetje 
Lens) had een tekening van het zonnestelsel ge-
maakt en deze bleek magisch te zijn. Steeds als hij 
een planeet aanraakte, ging hij er ook echt naartoe! 
Op iedere planeet trof Lens een paar kinderen die 
hem interessante weetjes vertelden. Wisten jullie 
bijvoorbeeld dat Mercurius 8x in de Aarde past? 
Dat het op Venus 450 graden is? Dat de Aarde in 
23 uur, 56 minuten en 4 seconden om haar eigen 
as draait? Dat het altijd stormt op Jupiter? Dat Ura-
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nus ook ringen heeft? En dat Neptunus de ijsreus 
wordt genoemd? Ook hebben we geleerd hoelang 
het fietsen is naar iedere planeet vanaf de zon. U 
leest het al;  het project is pas één week bezig en 
we raken er niet meer over uitgepraat! (BB2)

Bij het project hebben we veel geleerd. Van zwaar-
tekracht en over de maan. Waarom die om de aar-
de draait. We hebben veel filmpjes gekeken over 
de maan. Zelf vond ik het proefje van de zwaarte-
kracht die we in de klas hebben gedaan het leukst. 
We hebben een problemen muur gemaakt. (Om-
dat we met ontwerpend leren aan de slag gaan en 
later een oplossing voor ons probleem gaan uit-
werken). We hebben weeksluiting gehad waarbij 
we de moonwalk hebben laten zien en een liedje 
hebben gezongen. (Lukas van Boxtel MB2)



20 |

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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SCHAKEN
Afgelopen donderdag is de interne com-
petitie voortgezet. Zowel in groep A als 
in groep B gaat het er zeer spannend 
aan toe.

In groep A gaan nog steeds Marcel Strik en Ger-
rit Bout beiden aan de leiding. Marcel wist een 
scherpe aanval van Leo Elias te weerstaan. Ster-
ker, hij kwam zelfs ‘de kwaliteit voor’, zoals dat in 
officiele schaaktermen wordt genoemd. Daarmee 
was de partij beslist. Ook Gerrit Bout wist zijn par-
tij tegen de geroutineerde schaker Peter Ansems 
te winnen. Hoewel de opening van Peter op de 
theorie van Euwe was geinspireerd, werd hij door 
een agressieve tegenaanval in de hoek gedrukt. 
Aan verlies was niet meer te ontkomen. De kop-
lopers worden direct gevolgd door Koen Robben, 
die in zijn partij tegen Frans Lagerwaard weliswaar 
positioneel minder stond, maar een foutje van zijn 
tegenstander handig uitbuitte. In groep B ver-
sterkte Frans Deckers zijn koppositie. Aanstaande 
donderdag wordt de competitie voortgezet.

KARATESCHOOL
FURINKAZAN
Op zondag 20 januari werd er in het 
hoge noorden van het land een open 
karatetoernooi georganiseerd. Vanuit 

karateschool Furin-
kazan reisde Kayleigh 
Vermetten samen met 
haar coach Bianca 
af naar Stadskanaal 
(Groningen) om mee te 
doen met het onderdeel 
kata en kumite. Met 
een sterk deelnemers-
veld wist Kayleigh door 
te dringen tot de finale 
kata, maar verloor van 
de regerende Natio-
naal kampioene. Een 
zilveren plak, een super 
prestatie voor haar en 
voor onze school. Op 
het onderdeel kumite 
verloor zij helaas haar 
eerste ronde.

OJC’98 NIEUWS
Een prachtige korfbaldag was 

het met wisselende resultaten. Het eerste startte 
goed met een doelpunt in de eerste aanval, de te-
genstander nog beter. Vrijwel de hele eerste helft 
was er een kleine achterstand. Na rust werd OJC 
heel langzaam de licht overheersende ploeg en bij 
10 - 10 en 13 - 13 was er nog volop perspectief. 
Maar de treffers vielen in de laatste minuten aan 
de andere kant. Niettemin een mooie match in een 
hoog tempo. Het tweede, met good old Carla van 
Tongeren en Laura van Dinter als waardevolle in-
valsters bood de ongeslagen lijstaanvoerder goed 
partij en stond voortdurend een of twee puntjes 
voor. In de tweede helft wist het de voorsprong te 
consolideren en een gedeelde eerste plaats is het 
resultaat. Het ervaren tweede achttal versloeg met 
duidelijke cijfers Ons Eibernest uit Den Haag.
Bij de jeugd liet het aspiranten B-team zien dat 
het leuk kan korfballen. Concurrent KVS werd ge-
decideerd verslagen. Het kampioenschap is een 
grote stap dichterbij gekomen. Ook de E1-pupillen 
wisten weer eens te winnen.
De uitslagen waren:
zaterdag 26 januari:
OJC’98 1 - Hebbes 1 13 - 15
OJC’98 3 - DKB 3 14 - 10
OJC’98 jun 1 - DKB jun 2  6 - 8
OJC’98 asp B1 - KVS asp B1 11 - 4
OJC’98 asp C1 - Eymerick asp C1   3 - 10
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1   9 - 13
DKB pup E1 - OJC’98 pup E2 14 - 3
zondag 27 januari
OJC’98 2 - Movado 3 18 - 10
Volgende week luidt het programma:
zaterdag 2 februari:
DSC asp C3 - OJC’98 asp C1
OJC’98 pup D1 - ADO pup D2 14.30 uur
OJC”98 pup E2 - SDO pup E3 13,30 uur
OJC’98 pup F1 - Nijnsel pup F1 13.30 uur
zondag 3 februari
OJC’98 2 - Movado 3 13.00 uur
De overige teams zijn vrij.

JUDOCLUB 
BERKEL-ENSCHOT 
‘TEN SHI’

Op woensdag 23 en donderdag 24 januari was het 
in de dojo weer wat drukker dan gewoonlijk. Oor-
zaak was dat meer ouders en overige familieleden 
er getuige wilden zijn van de examens van hun ju-
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DONATEURS BEDANKT!
De Schakel bedankt de donateurs voor hun vrijwillige gift. De Schakel is een Stichting, gedragen voor vrijwilligers. Onze 
adverteerders brengen iedere week de druk- en bezorgingskosten op.
U zorgt er mede voor dat de Schakel wekelijks gratis bij 5.200 adressen in Berkel-Enschot en Heukelom op de mat valt. 
Hartelijk dank hiervoor!
Ook donateur worden? Uw gift is van harte welkom op NL50RABO 0106847953 t.n.v. De Nieuwe Schakel

Met vriendelijke groet,
Ingrid Roets (Hoofdredacteur/bladmanager)

EETCAFÉ

De dolle donderdagen !! 
Driegangen menu voor slechts

12,507 februari
Champignonsoep

Sate met frietjes
Vanillecreme met slagroom

14 februari
Uiensoep met kaascroutons

Stamppotje boerenkool met rookworst
Halve peer met karamelijs21 februari

groentensoep
Spaghetti bolognese

Vanilleijs en chocolade

Uitsluitend op reservering!! 
Een tafeltje voor U klaar zetten?
 Bel, sms of app naar: 06 245 845 36

O.v.v. Dolle donderdag

Geopend: Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 18.00uur
Burg. Brendersstraat 3 Berkel Enschot

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.

STOF TOT NADENKEN

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.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Vergaderen de kraaien, 

dan gaat het waaien. 

Gebeurt dat met veel 

geschreeuw, 

dan volgen kou en 

sneeuw.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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doka’s. Voor Kas Verbakel, die nog pas vrij kort op 
judo is, was dat zijn eerste keer, maar hij slaag-
de zonder meer voor zijn eerste gele slip. Ook 
de eerste keer was het voor Siem Hodzelmans, 
Noah Smits, Thijs Verhoeven, Tess van de Wiel en 
Tijn Wijgerse. Zij mogen hun witte band voortaan 
tooien met twee gele slippen. Noah Maas, Nick 
van der Ven en Joris Schalken behaalden hun 
gele band (5e kyu). Voor de gele band met oranje 
slippen slaagden dit keer Rafael Gitz, Tygo Hoe-
venaars, Jelte Lensvelt, Luke van Poppel, Veerle 
van de Ven, Tessa Verhoeven en Melle Wijgerse. 
Groene band diploma’s (3e kyu) werden behaald 
door  Sem van der Schoot en Loek Seuntjens, ter-
wijl Jurgen van Gansen en Jasper aan hun groene 
band na het examen voortaan een eerste blauwe 
slip mogen voeren. De hoogst geslaagde was dit 
keer Nikita Machielsen, aan wiens groene band 
voortaan zeer terecht twee blauwe slippen zullen 
prijken.

Op zondag 27 januari nam 
Rafael Gitz als enige van 
onze club deel aan het 
27e LTk Langstraat toer-
nooi in de nieuwe sporthal 
De Werft in Kaatsheuvel. 
Voor hem het eerste offici-
ele toernooi maar dat was 
aan zijn inzet absoluut niet 
te merken. Met een vierde 
plaats viel hij echter nét 

buiten het erepodium, maar hij nam wél een fraaie 
prijs mee terug naar huis!
Voor Rafael en alle overige geslaagden hierbij 
nogmaals onze gelukwensen. 
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’  
(www.judotenshi.nl).

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 21 januari

Desk DMW1 - White Demons DMW1 10-05
White Demons DMW 2 - Mixed-Up DMW1 13-13
 
Zaterdag 26 januari
White Demons E1 - RED-RAG/Tachos E1 09-05
Avanti E3 - White Demons E3 14-04
E.H.V. F1 - White Demons F1 04-12
White Demons D1 - 
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer D1 10-22
White Demons HC1 - 
West Brabant Combinatie HC1 34-20
White Demons DC1 - G.H.V. DC1 17-06
Avanti D1 - White Demons D2 35-04
DOS’80/Olympia’89 DS3 - 
White Demons DS2 23-12
Zondag 27 januari
RED-RAG/Tachos E2 - White Demons E2# 07-10
White Demons DS1 - Heerle DS2 21-21
White Demons HS2 - 
 Handbal Someren HS2 27-19
RED-RAG/Tachos HS2 - 
 White Demons HS3 17-14
Internos HS1 - White Demons HS1 23-23

Programma aanstaand weekend:
Zaterdag 02 februari
09:30 uur White Demons D2 - Desk D1
10:20 uur White Demons E3 - Zephyr E2
11:20 uur White Demons E2 - Heerle E2
12:15 uur White Demons F1 - Avanti F1
 
Zondag 03 februari
10:00 uur White Demons DS2 - 
 United Breda DS3
10:55 uur Heerle D1 - White Demons D1
11:15 uur White Demons HS3 - 
 Mixed Up/HMC HS2
11:40 uur Heerle DC2 - White Demons DC1
12:50 uur handbalshop.nl/Witte Ster DS1 - 
 White Demons DS1
14:30 uur Bedo HS3 - White Demons HS2
17:25 uur RED-RAG/Tachos HC1 - 
 White Demons HC1

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.
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COLLECTEWEEK 
HERSENSTICHTING
GESTART OP 
28 JANUARI 

Afgelopen maandag 28 Januari is de jaarlijkse 
collecteweek van de Hersenstichting gestart. 
In heel Nederland zijn ruim 14.000 enthousi-
aste collectanten op pad gegaan, om geld in te 
zamelen voor al die mensen met een hersen-
aandoening. 
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een her-
senaandoening. Hieronder vallen onder meer 
beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de 
ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 
160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen kampen met blijvende 
ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles 
op alles om hersenen gezond te houden en her-
senaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken 
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, 
voeren we vernieuwende projecten uit en werken 
we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel 
geld nodig. Geef om je hersenen en geef aan de 
collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 
INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Neder-
land, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt 
u vinden op www.hersenstichting.nl.

GITTEPETIT GEEFT…
Omdat voor veel mensen de donkere winter een 
moeilijke periode is. 
En omdat geven en delen zo fijn is. Dat merken 
we steeds weer bij Gittepetit. Daarom delen we 
cadeautjes uit.

De hele maand ja-
nuari toveren we 
glazen potjes om 
tot mooie sfeer-
lichtjes. Daarna 
voorzien we ze van 
een theelichtje, 
pakken ze mooi 
in en verspreiden 
ze in het dorp. We 
hopen dat voor de 
vinder ons cadeautje een lichtpuntje zal zijn.
Ben je op zoek naar gezelligheid, nieuwe contac-
ten en creatieve inspiratie, loop dan gerust eens 
bij ons binnen.
Gittepetit - creatief ontmoeten
Molenstraat 24 in Berkel-Enschot
www.gittepetit.nl

Op zoek naar een parttime baan?

Wij zoeken een verkoopmedewerkster 

voor +/- 20 uur per week.

Wat verwachten wij van jou:
-Flexibel qua werktijden.

-Representatief.
-Klantvriendelijke houding.

-Leeftijd vanaf 21 jaar.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Richt dan uw sollicitatie en curriculum vitae  
naar:

Primera Eikenbosch
Eikenbosch 26
5056GB Berkel-Enschot
E-mail: eikenbosch@primeranet.nl
Voor meer info Stefan Michielse
Telefoonnummer: 0135332494

Schakel nu over 

naar het laatse nieuws

over Berkel-Enschot

en volg ons op Facebook
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Bron: betaalrekening, 
Bankenmonitor Consumentenbond 2018

Service

8,6
Internet 

en Mobiel 
Bankieren

8,6
Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:

Weer de hoogste 
waardering! 

Uw bank dichtbij.

Stationsstraat 81 Rijen T (0161) 22 32 67
Craenweide 1 Berkel-Enschot T (013) 533 91 18
Willibrordplein7  Alphen T (013) 508 29 14
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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:
Licht en leven.
Zonder licht kun je niet leven is een algemeen be-
kend gezegde. Dit komt vooral door de ultravio-
lette B-stralen uit het zonlicht die zorgen voor de 
aanmaak van vitamine D in de huid. Je kunt deze 
uvB-stralen niet zien, maar ze zijn wel belangrijk. 
Nu leven wij zo ver van de evenaar dat in de herfst 
en winterperiode de zonnekracht onvoldoende 
sterk is om voldoende vitamine D in onze huid aan 
te maken. Een gebrek hieraan betekent een nega-
tieve invloed op veel functies in je lichaam. Nu zijn 
er gelukkig manieren en middelen om voldoende 
vitamine D ook in deze donkere maanden tot je 
te nemen. Maar hoe zit het met ‘geestelijk’ licht 
in ons leven. Dit is, net als uvB-licht, niet direct 
zichtbaar licht maar evenzo belangrijk om te leven. 
Voor een gelovig mens, waartoe ik mijzelf ook wil 
rekenen, is dit ‘geestelijk’ licht misschien nog wel 
belangrijker dan het zichtbare licht. Nu een maand 
geleden, vierden wij met Kerstmis de komst van 
het Licht in de wereld. In het kindje Jezus, komt 
Gods zoon in de wereld. Hij brengt licht in de duis-
ternis van onze wereld en uiteindelijk zal Hij, vol-
gens de wil van de Vader, de dood verslaan aan 
het kruis. Zo is Jezus voor mensen die in Hem wil-
len geloven de weg naar God en eeuwig leven. Dit 
‘geestelijk’ licht lijkt op dit moment in onze wes-
terse maatschappij ver weg. We leven, zeg maar, 
in een winterperiode. Hoe kunnen we in deze 
donkere tijd voldoende geestelijke vitamine D tot 
ons nemen? Dat bijvoorbeeld door regelmatig ge-
bed, door goed te zijn voor je medemens, door 
regelmatig naar de kerk te gaan, door onze paro-

chie te ondersteunen met een financiële bijdrage 
(Denk hierbij aan bijvoorbeeld actie Kerkbalans) of 
door een vrijwilligerstaak uit te voeren. Maar al-
les wat wij doen blijft mensenwerk. Uiteindelijk is 
het Gods genade die ons geestelijke vitamine D 
en leven geeft.

Diaken Ton.

ACTIE KERKBALANS
Deze week is de Actie Kerkbalans 2019 weer van 
start gegaan 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.

RONDJE VAN JOHANNES
Dit jaar zal het “Rondje van Johannes” voor de 
derde keer worden georganiseerd.
De fietsronde zal dit jaar worden gehouden op de 
Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019.
Nadat we in 2015 in Enschot en in 2017 in Berkel 
zijn gestart, willen we dit jaar starten vanaf de kerk/
pastorie in Udenhout . Via Biezenmortel en Enschot 
eindigen we bij de kerk/pastorie te Berkel.
De exacte route wordt in de komende maanden 
nog ontwikkeld. Zodra daarover en over de start- 
en eindtijd meer bekend is, hoort u dat van ons. 
Het leek ons goed om u nu alvast op de hoogte 
te brengen van de datum zodat u die alvast in uw 
agenda kunt noteren.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Maandag 4 februari 20.00 uur: werkgroep vrijwil-
ligers.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 6 februari 18.00 uur: Alpha-cursrus.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 2 februari: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.

Zondag 3 februari:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Gezinsviering mmv Ei-
gen Wijs.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Gonny Wesel-Smits(1e jrgt.); Dré Verha-
gen en Toos Verhagen-van Kasteren.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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Deze actie start op vrijdag 1 februari en eindigt 
met de trekking op donderdag 14 februari 2019 om 16:00 uur.

U maakt 14x kans op een valentijns diner
bij onderstaande restaurants:

VALENTIJNS ACTIE

Volg
ons op

✰✰✰✰
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10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd Koor. 
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Louis en Cor Scherders- van de Sande 
(mnd. ged.); voor de overleden leden van de KBO; 
Anny van Os- van Dinter.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopdankviering 
voor de dopelingen van 2018.
14.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopdankviering 
voor de dopelingen van 2018.

Maandag 4 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 5 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 7 februari 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 8 februari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 3 februari: ds. Winanda de Vroe, 10.15 
uur
Vandaag is de eerste dienst in een serie van drie 
Carrouseldiensten. Dat betekent dat de predi-
kanten van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg 
drie weken lang een ronde maken langs de drie 
kerken. Zij preken alle drie over het thema ‘Een 
sprankelend gesprek’. In de bijbel wordt er op al-
lerlei manieren gesproken tussen mensen onder-

ling, tussen mens en God en tussen Jezus en zijn 
omstanders. In die gesprekken kan geklaagd wor-
den, er kan een beroep gedaan worden op de an-
der, twijfel kan naar voren gebracht worden of er 
wordt een spiegel voorgehouden om tot zelfinzicht 
te komen. Vandaag vertelt Winanda de Vroe over 
de Syro-Fenicische vrouw die in gesprek gaat met 
Jezus, in Marcus 7.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: Werelddiaco-
naat en voor onze eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
31 januari 19.30: Leeskring Rode draden in de 
evangeliën (1)
1 februari 19.00: Sirkelslag, het spannendste in-
teractieve spel van Nederland voor jongeren
5 februari 20.00: O’Café, een ontmoetingsplek 
voor mensen rond de 20-45 jaar

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

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

HEEFT U EEN PROBLEEM  
MET UW RIOOL OF AFVOER?  
LAAT ONS HET OPLOSSEN!

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
Hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Til-
burg. Gratis ophaalservice voor uw overbodige 
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elek-
trische 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.  

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 

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

Nu tijd voor een nieuwe hobby? Modevakschool 
By Joke. Bel 5332053 of kijk op byjoke.nl 

TE KOOP: Royale hoekwoning. Bouwjr.1970. 
+/- 350 M2. Vraagprijs Eur. 279.000,- 
Tel. 06-515 96 114 

UITNODIGING!! Kom de vernieuwingen 
ontdekken bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA.
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370 

Chinees afhaalcentrum 
Sun Wah  

  

Nieuwe openingstijden per 1 februari 2019 

Maandag en dinsdag gesloten 

Woensdag t/m zaterdag 16:00 – 21:00 

Zondag en feestdagen 12:00 – 21:00 

 
Kerkstraat 27 

Berkel-Enschot 
Tel nr: 013-5332791  

 

 

 



 
Brasserie Valentijn  •  Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout 

E info@brasserie-valentijn.nl  •  T 013-533 62 30 

 

De  haa rd  za l  b randen  en  de  dopp inda ’s  
zu l len  zeker  n ie t  on t b reken .  

 
Spec iaa l  b ie ren  en  hu iswi jnen  zu l len  w i j  
deze  avonden  aanb ieden  voor  €  2 ,95* .  

  
[ * u i t g e z o n d e r d  b i e r e n  v a n  0 . 5 L  €  3 , 5 0 ] .  
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Ontdek hoe krachtig 50 euro per maand 
al kan zijn.

Ga aan de slag op
Rabobank.nl/strakshebjehetnodig 

Kom maar op met de toekomst

Ontdek bij Rabobank: 
De kracht van € 50,-


