
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 6, 6 februari 2019

DEZE WEEK:
Het mysterie van Heukelom

BUBE Business 14 februari: het ondernemershuis

Met Passie: Gamer Daan Robben is Running Apple



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een 
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid 
nemen, kan bij ons zonder verzekering al vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt 
is een van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Geregeld naar wens door Eelco Verheijke van DELA

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 
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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 

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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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

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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Het Heukelom van 2019 wordt getroffen door 
een serie eigenaardige gebeurtenissen. Een 
vreemd, groen licht in de duisternis en een met 
zwarte cirkels bekleed weiland zorgen voor be-
roering onder de inwoners. Wat is er toch aan 
de hand in hun onschuldige Heukelom? De 
Schakel ging op onderzoek uit.

Het eerste incident deed zich een week of vier 
geleden voor, op dinsdagavond 8 januari, toen de 
Heukelomse Lobke van Rijsewijk en haar bandle-
den zich verzamelden voor hun wekelijkse repeti-
tie. Buiten op de parkeerplaats aan Hoog Heukel-
om viel hun oog op een voor hen onbekend groen 
licht, schijnend boven de weilanden in de donkere 
hemel. ‘Het was niet zomaar een lichtje, zoals dat 
van een vliegtuig of lampion’, vertelt Lobke de 
Schakel. ‘Het waren de plotselinge en snelle be-
wegingen die we niet konden thuisbrengen.’   

Unidentified Flying Object 
Wat doe je vandaag de dag als een brainstormses-
sie van vier knappe koppen onvoldoende antwoor-
den biedt? Dan benut je de wisdom of the crowd. 
De volgende ochtend nog plaatste Lobke daarom 
een berichtje op Facebook, vergezeld door een 
filmpje van de onverklaarbare gebeurtenis. Daarop 
kreeg de Heukelomse een berg aan reacties. ‘Of 
het misschien een drone was geweest? Dat lijkt 
me onwaarschijnlijk: een drone maakt geluid en 
verplaatst zich bovendien niet op zo’n schichtige 

HET MYSTERIE VAN HEUKELOM 

manier.’ Daarbij kwam dat zelfs de Heukelomse 
boerderijdieren waren getroffen; zijn koeien ge-
droegen zich die avond opvallend onrustig, zo liet 
een koeienboer weten. Maar een verklaring voor 
het Unidentified Flying Object kwam er niet. 

Zwart gras 
Bijna twee weken na het incident werd Heukelom 
opnieuw geconfronteerd met een geheimzinnig 
verschijnsel. Inwoonster Anneke Vugs vertelt: ‘Ik 
was net wakker en keek uit mijn badkamerraam. 
Daar ontdekte ik tot mijn verbazing twee grote, 
zwarte kringen in het midden van onze wei.’ Met 
het voorval van het groene licht nog vers in haar 
geheugen besloot ook Anneke haar Facebook-
contacten in te schakelen. ‘Een van mijn vrienden 
opperde dat het gras door iemand kon zijn aange-
stoken, als kwajongensstreek. Meteen ben ik gaan 
kijken, maar nee, verbrand waren de kringen niet. 
Het gras leek uit zichzelf donker te zijn geworden.’ 

‘Iets voor Hart van Nederland?’, reageerde een 
ander. Wij van Weekblad De Schakel zien hierin 
juist een mooie opdracht voor ons onderzoeks-
team. En aan u, onze lezers, vragen we vooral uw 
oren en ogen open te houden; samen lossen we 
het mysterie van Heukelom op. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Lobke van Rijsewijk 
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-2 CC de Schalm openingstijden Expositie FotoBE
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 Stg.Expo
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
12-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
13-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
14-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
14-03-19 Druiventros 20.00 uur Interne competitie Schaakclub de oude Toren
16-03-19 Druiventros 13.00 uur Externe competitie, Schaakclub de Oude Toren
17-03-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-03-19 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi

FEBRUARI

MAART
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‘Je springt uit die bus’, zegt Daan Robben (12). 
‘Ja, een vliegende en je landt in een stadje.’ 
Tussen de huizen opent Running Apple kisten 
en neemt de beste wapens én een verband-
doos mee op zijn missie. Zo begint voor Daan 
zijn lievelingsgame Fortnite, met het doel zo-
veel mogelijk tegenstanders uit te schakelen 
en als laatste over te blijven.

Omdat de helft van zijn groep acht van de basis-
school Fortnite speelde, wilde hij het ook eens pro-
beren. Daan zit nu op het Koning Willem II college 
en vraagt aan zijn vrienden: ‘Straks na school Voice-
chatten?’ Hij maakt eerst zijn huiswerk voordat hij 
online los gaat. Via de microfoon praten de jongens 
gedurende hun game. Zo geven ze elkaar aanwij-
zingen over waar de tegenstanders in het spel zit-
ten. ‘Als je alleen speelt ga je veel meer stressen. 
Het is fijn om met anderen te kunnen praten,’ aldus 
Daan. Onder zijn rechteroog verschijnt een lach-
kuiltje: ‘Gamen is gewoon leuk om te doen!’ 

YouTube en Livestreamen
Daan heeft tot nu toe 22 keer gewonnen en noemt 
zichzelf een gemiddelde speler. ‘Eén van de beste 
spelers, Ninja, heeft bijvoorbeeld vijfduizend keer 
gewonnen’, vertelt Daan. Sommige gamers ver-
dienen veel geld met livestreamen. Het spel van 
de gamer is dan live op YouTube te zien. Als tien-

GAMER DAAN ROBBEN 
IS RUNNING APPLE

duizend mensen dit bekijken krijgt de streamer 
tien cent. Daan heeft in januari zijn eerste filmpje 
op YouTube geplaatst. Eén potje van vijfentwintig 
minuten heeft hij ingekort tot tien minuten. Binnen 
anderhalve week is deze al honderd keer bekeken, 
dus dat gaat de goede kant op. ‘Zonder Ward, 
mijn broer, had ik dit nooit gekund. Ik ben meer 
van het gamen en hij is meer van de ICT.’ 

Balans tussen gamen en andere dingen
Daan schaatst elke week en fietst dagelijks bijna 
45 minuten van en naar school. Hij speelt accor-
deon en heeft muziekles. Toch vindt Daan dat hij 
eigenlijk te veel gamet en vertelt dat hij heel boos 
kan worden als hij verliest of als de Wifi het niet 
doet. Hij ziet zelf in dat hij de tijdsduur moet be-
perken. Zijn ouders helpen hem hierbij. ‘Als mama 
zegt dat ik tot 21:00 mag gamen, zet ik een wek-
kertje’, zegt Daan. ‘Dit gaat goed.’ 

Voor alle gamers zijn voldoende lichaamsbewe-
ging, sociale contacten (niet alleen online) en vol-
doende (of goede) schoolprestaties de sleutel om 
geen probleemgamer te worden.

WWW.GAMENINFO.NL

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bas Haans

MET PASSIE
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
1-2 Sleutel aan golfbal sleutelhanger Bosscheweg 76 Berkel-Enschot 013-5070930  
 (zie foto Schakel APP)
31-1 Kinderarmbandje WC Eikenbosch voor de deur 013-5332756  
  bij Kapper & Co
31-1 Telefoon buitengebied Berkel-Enschot TERECHT!
   

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
28-1 Sleutelbos met groen-witte batch incl. sleutel Berkel-Enschot  06-41415199  
 met oranje label.
25-1 (nep)bontsjaaltje Barts (naam Pleun staat in basisschool St. Caecilia en 06 44561550  
 de binnenkant sjaal geschreven) de Klaproosstraat
24-1 wit oplaaddoosje voor airpods Route begin Bosscheweg 06-36222537  
 (Zie foto op de Schakel APP) to 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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De Businessclub Udenhout - Berkel-Enschot 
is een vereniging die in 2018 het 20 jarig be-
staan vierde. Gedurende het jaar worden er 
4 evenementen gehouden en 3 a 4 thema bij-
eenkomsten onder de noemer BUBE Business. 
De eerstvolgende BUBE Business bijeenkomst 
vindt op donderdag 14 februari plaats in het 
Ondernemershuis in Tilburg.

Ondernemers of ondernemende mensen, woon-
achtig of handelend in beide dorpen die een 
keer willen deelnemen zijn van harte uitgenodigd 
een keer aanwezig te zijn. Ca 140 leden telt de 
Businessclub en het is altijd interessant om met 
de leden in gesprek te gaan, te sparren of zelfs 
samenwerkingen aan te gaan. Deelnemen als lid 
betekent een jaar lang onderdeel maken van een 
bruisend netwerk waarbij zakendoen wordt onder-
steund met een bourgondisch karakter.

Het mooie van BUBE is dat de leden zelf verant-
woordelijk zijn voor de invulling van de 4 evene-
menten die gedurende het jaar worden gehouden 
en de thema’s van BUBE Business (3 a 4 per jaar). 
Deze pro-actieve insteek staat garant voor steeds 
weer wisselende onderwerpen en verrassende lo-
caties.

Het ondernemershuis
Geopend in voorjaar 2018 was het ondernemers-
huis in Tilburg meteen een succes. De avond van 
BUBE Business begint om 19.00 uur. Naast een 
ondernemer die aan het woord is, volgt een rond-
leiding over het terrein van de Spoorzone en de 
Loc-hal. Rond 22.00 uur is er nog een afrondende 
informele borrel.

Bent u ondernemer en woonachtig of werkzaam 
in Berkel-Enschot of Udenhout en wilt u een keer 
kennismaken met BUBE? Kijk dan op www.bube.
nl en of mail naar secretariaat@bube.nl en geef u 
dan op. Graag tot ziens op 14 februari.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Jostijn Ligtvoet

BUBE 
Business het ondernemershuis
donderdag 14 februari 2019
aanvang 19:00 uur
Aanmelden t/m woensdag 13 februari 
12:00 uur

BUBE Business bijeenkomst op 14 februari

HET ONDERNEMERSHUIS

BEDRIJF IN BEELD
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Inleveren kopij en advertenties met Carnaval

Omdat wij in Knollevretersgat en de Rommelpot maandagmiddag 4 maart 

‘nie om, mar vur ons kèèke’, is de deadline 

voor het aanleveren van kopij en advertenties van week 10: 

vrijdag 1 maart 12:00 uur.
Met uitzondering van de weekendactiviteiten.

Draait de kat haar kont naar het vuur, 

wind en regen, koud en guur.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl



VERENIGINGSNIEUWS

13|

STOP DE BLOEDING, 
RED EEN LEVEN!
Schrijf je in voor onze vrijblijvende 

workshop “bloedverlies”, iedereen is welkom!
Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan 
de gevolgen van verwonding. Bij 40% komt dit 
door verbloeding. Politie, brandweer maar vooral 
ook omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan 
de professionele medische hulpverlening. Snelle 
eerste hulp ter plaatse door omstanders kan de 
overlevingskansen van slachtoffers met ernstig 
bloedverlies aanzienlijk verhogen.
Locatie: Ons Koningsoord, Kapittelzaal
Datum: 15 april
Tijd: 20:00-22:00
Schrijf je in via onze nieuwe site! www.ehbo-be.nl
Vragen? Stuur gerust een mailtje naar 
secretaris@ehbo-be.nl

SAMEN UIT 
DINEREN BIJ 
EETERIJ DE BRON 

OP DONDERDAG 21 FEBRUARI
Donderdag 21 februari gaan we voor ons “Samen 
uit Dineren” naar Eeterij de Bron. Het menu van 
dit restaurant kunt u vinden op onze website. U 
hoeft geen lid te zijn van de KBO dus breng gerust 
uw vriend of vriendin, partner of buur mee. Voor 
€ 18,- p.p. (exclusief de drankjes) kunt u genieten 
van een heerlijke driegangenmaaltijd. Er is jammer 
genoeg bij de Bron maar een beperkt aantal plaat-
sen dus zorg dat u zich op tijd aanmeldt.
U kunt zich aanmelden tot 19 februari via de web-
site, www.kboberkelenschot.nl of telefonisch bij 
Ine van de Wiel: T: 013 533 37 57 of Ria van de 

Kam T: 013-533 26 21. Geef a.u.b. aan of u vlees 
of vis wilt en of u een dieet hebt.
Donderdag 21 februari bent u vanaf half zes van 
harte welkom; om zes uur starten we met het diner 

Werkgroep SocMa KBO/S.W.O.

DE JUISTE LINK
In het vorige bericht was de link voor het aanmel-
den van de Mastermind van KennisPlaats Vesper 
van dinsdag 12 februari a.s. niet helemaal duide-
lijk. Hierbij nog even de verkorte URL: 
www.bibliotheekmb.nl/kpvesper
Aanmelden kan nog deze week. Je ontvangt na af-
loop van de avond het boek Mastermind - Denken 
als Sherlock Holmes van Maria Konnikova. Ben jij 
ondernemend of ondernemer en wil jij grip op je 
eigen geest? Dan ontmoeten we je graag tijdens 
de Mastermind van KennisPlaats Vesper, waarbij 
je kunt klankborden en netwerken in een inspire-
rende omgeving!

1 2 3 4

9 10

14 15 16 17

21

25 26 27

31 32 33

37

41 42 43 44 45

51 52 53

Voor de puzzelliefhebbers:

De maandpuzzel 
verschijnt volgende week!
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ONZE OUTLETZOLDER IS WEER OPEN 
BEZOEK ONZE ZOLDER OP WOENSDAG, VRIJDAG OF ZATERDAG

OUTLET ZOLDER GEOPEND 

   20-70% KORTING 
VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

In de beste 
conditie, onder 

de beste condities! 
 

Tot ziens bij 
Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH

HEUSDENSEBAAN 7, 5061 PM OISTERWIJK 
+31 (0)13 523 1123 | JOBS@LEIJHOF.NL | WWW.LEIJHOF.NL 

 

LENT T LEIJHOF ZOEKT 

  

MEDEWERKER/-STER HUISHOUDING|HOUSEKEEPING 
 
FLEXIBELE WERKTIJDEN: 09:00 - 14:00 uur 
    13:00 - 18:00 uur 

10:00 - 18:00 uur 
Beschikbaar: Doordeweeks + Weekend 

BRUTO UURLOON:  € 11,50 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 12 à 20 uren per week 
MAALTIJD:   Inclusief 
VOORDELEN:   - Leuk en enthousiast Team  
    - Dynamische werkomgeving 

- 25% Personeelskorting op F&B 
 
 
 
Hotel de Leijhof Oisterwijk is op zoek naar  

SOLLICITEER 
NU! 

 



SPORT
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BESTE JEUGDLEDEN VAN TC 
DE RAUWBRAKEN,
Tennis is een ritmesport. Zelfs grote spelers als 
Nadal, Federer en Djokovic zorgen dat zij buiten 
het tennisseizoen balgevoel blijven houden door 
te blijven trainen!

Dat is precies wat de Jeugdcommissie voor onze 
jeugdleden in gedachten heeft......het op peil hou-
den van het balgevoel!

Hoe?
Op zaterdag 23 februari hebben we van 16:00-
17:00 uur 8 bowlingbanen bij Dolfijn Bowling ge-
reserveerd. We gaan met maximaal 48 jeugdleden 
bowlen!! Net als bij de Frietinstuif sluiten we af met 
een groot bord friet en een snack! 

Inschrijven is heel makkelijk.......je hoeft alleen 
maar het inschrijfformulier op Facebook in te vul-
len. Voor meer informatie kun je een mail sturen 
naar jeugdcommissie@tcderauwbraken.nl

Let op: vol is vol....er kunnen maximaal 48 kids 
deelnemen.

Met sportieve groet,
De jeugdcommissie

OJC’98 NIEUWS
Bij de senioren kwam alleen het 

tweede in actie. Het boekte een monsteroverwin-
ning op Movado; onbegrijpelijk dat van deze te-
genstander in de uitwedstrijd verloren werd. De 
revanche was in elk geval geweldig.
Bij de jeugdteams zorgden de D-pupillen voor 
een daverende verrassing. Deze ploeg die in de 
veldcompetitie niet wist te winnen, maakt flinke 
vorderingen en versloeg nu zelfs de ongeslagen 
koploper met duidelijke cijfers. Een gedeeld kam-
pioenschap ligt voor het grijpen.
De overige pupillenteams wisten ook te winnen. 
Alleen de C-aspiranten verloren nipt, tegen de 
hekkensluiter en dat was een tegenvaller.
De uitslagen waren:
OJC’98 2 - Movado 3 21 - 7
DSC asp C3 - OJC’98 asp C1   4 - 3

OJC’98 pup D1 - ADO pup D2   7 - 3
OJC”98 pup E2 - SDO pup E3   8 - 2
OJC’98 pup F1 - Nijnsel pup F1 10 - 2
Volgend weekend is er weer een volledig program-
ma.:
zaterdag 9 februari:
OJC’981 - SKV1 15.05 uur
OJC’98 3 - Animo 4 17.20 uur
OJC’98 jun 1 - SDO jun 2 15.00 uur
OJC’98 asp B1 - Rust Roest asp B1 14.00 uur
Keep Fit pup D2 - OJC’98 pup D1
Rust Roest pup E1 - OJC’98 pup E1
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E2
zondag 10 februari:
Fortuna Delta 5 - OJC’98 2

MEIERIJERS VALLEN 
WEER IN DE PRIJZEN.
Rayon Kampioenschap Indoor Indi-
vidueel te Berkel-Enschot was een 

mooie dag. Alle schutters van De Meierijers had-
den fantastisch hun best gedaan en goede resul-
taten behaald maar één schutter ging er vandoor 
met een bronzen medaille, ... gefeliciteerd Tiffany 
Rozen, geweldige prestatie. In Ulvenhout is het 
ook een groots succes geworden. Ondanks dat 
tijdens de voorronden de stress enigszins toe-
sloeg. Echter in de finales pakte twee schutters 
hun kans en wisten zich op het podium te plaatsen 
en zich prima te revancheren na hun matige voor-
ronden. Gefeliciteerd Chris Tennebroek en Martin 
Landzaat met de plaatsen 1 & 2. Te Middelbeers 
was een kampioenschap op hoog niveau waar in 
de voorronden beide schutters zich goed wisten 
te plaatsen voor de finales. Helaas sneuvelde bei-
de schutters in de eerste finale ronden door ster-
kere concurrenten. Heel jammer voor Rob Tenne-
broek & Kimbly Pullens. Wij feliciteren ook Tymo 
Melis die enkele weken geleden de eerste plaats 
behaalde bij de aspiranten. Voor informatie: www.
meierijers.nl tel. 013 5906151 (tijdens openingstij-
den) of 06 23583948 (Henk Adams).

JONG BRABANT 
VERZUIMT AAN TE 
HAKEN IN RACE OM 
PERIODETITEL

“Audacia uit, altijd lastig.” Een uitspraak waar di-
verse voetbalverenigingen uit de vierde klasse D 
zich schuldig aan maken. In Moergestel zijn ze on-
dertussen wel gewend aan de uitspraak als sup-
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porters van de tegenpartij het sportterrein betre-
den. Afgelopen weekend was de equipe van Boy 
van den Bogaard aan de beurt om het zeer ge-
respecteerde Audacia te weerhouden van de drie 
punten. Het sportpark aan de Molenstraat stond 
decor voor een middag met passie en strijd. In 
combinatie met de geur van het drassige veld (na-
tuurgras met de nodige hobbeltjes en een hoopje 
zand in het keepersgebied) werd de liefhebber 
voorzien van pure amateurvoetbalromantiek. Als 
het al geen woord was dan is het dat nu wel. Spe-
lers met zwarte kicksen en ijzeren pinnen weten 
het nog meer te ‘amateurvoetbalromantiseren’. 
Langs de lijn kon je spelers met een kwetsuur al 
horen zeggen dat het wel weer enorm begint te 
kriebelen, helemaal toen de zon ook nog eventjes 
door wist te breken. 
 
Ondanks de beste intenties wist Jong Brabant er 
helaas niet in te slagen de wedstrijd om te zetten 
in een overwinning. Spelen vanuit de organisatie 
en efficiënt omspringen met de mogelijkheden die 
er liggen. Het klinkt als een vrij eenvoudige tactiek 
die wellicht tot de categorie ‘basisbeginselen’ be-
hoort. Desalniettemin wisten de Moergestelnaren 
deze bijna tot in perfectie uit te voeren. Een for-
mule die resulteerde in een 3-0 overwinning voor 
Audacia. Een offday voor de mannen in het rode 
tricot zoals de beste kan overkomen. Zo’n wed-
strijd waarbij voorzetten, die normaal op het hoofd 
vallen, overwaaien en waarbij schoten op doel de-
graderen tot een doeltrap voor de tegenstander. 
Het zat de jeugdige groep deze keer niet mee, 
jammer genoeg op een verkeerd moment. Bij een 
overwinning zou Jong Brabant namelijk goede za-
ken doen in de race om de tweede periode. 
 
Nu lijken de kansen op de tweede periodetitel 
verspeeld en is er op moment van schrijven wei-
nig amateurvoetbalromantiek te bekennen bij de 
fanatieke aanhang, spelers, staf en overige be-
trokkenen van het mooie Jong Brabant. “Parijs is 
nog ver” en “de bal is rond” zijn echter zomaar 
wat sportcitaten die erop duiden dat het nog alle 
kanten op kan. Zolang het enthousiasme en spel-
vreugde behouden blijft, gaat de ploeg nog mooie 
wedstrijden tegemoet en zal er aan het einde van 
de rit gekeken worden waar het op uitkomt. Vol-
gende week krijgt Jong Brabant een kans zich te 
herstellen van deze nederlaag. In een thuiswed-
strijd nemen ze het op tegen de nummer 13 van 
de competitie: Oisterwijk.

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 02 februari

White Demons D2 - Desk D1 04-14
White Demons E3 - Zephyr E2 06-11
White Demons E2 - Heerle E2 13-09
White Demons F1 - Avanti F1 05-11
Zondag 03 februari
White Demons DS2 - United Breda DS3 18-16
Heerle D1 - White Demons D1 19-05
White Demons HS3 - Mixed Up/HMC HS 22-23
Heerle DC2 - White Demons DC1 04-29
handbalshop.nl/Witte Ster DS1 - 
White Demons DS1 22-24
Bedo HS3 - White Demons HS2 30-19
RED-RAG/Tachos HC1 - 
White Demons HC1 21-17
Programma aanstaand weekend:
Maandag 04 februari 
21:00 uur White Demons DMW1 - 
 O.H.C. ‘01 DMW1
Zaterdag 09 februari
09:15 uur White Demons E1 - Elshout E1
10:05 uur White Demons D1 - Internos D1
10:55 uur White Demons DC1 - 
 United Breda/Orion R DC1
11:10 uur R.H.V. D2 - White Demons D2
12:00 uur White Demons HC1 - De Beuk HC1
15:45 uur DOS’80/Olympia’89 E2 - 
 White Demons E3
19:20 uur White Demons DS1 - Internos DS3
20:45 uur White Demons HS2 - Oranje Wit HS2
Zondag 10 februari
10:25 uur M.H.V. ‘81 DS3 - White Demons DS2
11:15 uur The Flyers F1 - White Demons F1
13:00 uur Avanti HS2 - White Demons HS3
14:05 uur Groene Ster E2 - White Demons E2
14:10 uur Avanti HS1 - White Demons HS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 3 februari organiseerde 

Judoklub Tilburg inmiddels al weer voor de 7e 
keer hun Kruikentoernooi. In het deelnemersveld 
van ongeveer 375 judoka’s van bijna 45 clubs en 
verenigingen waren er dit keer vijf van Judoclub 
Berkel-Enschot ‘ten shi’, t.w. Tygo Hoevenaars, 
Jelte Lensvelt, Veerle van de Ven, Noah Maas 
en Tessa Verhoeven. Er werd op dit goed en vlot 
verlopende toernooi over zes matten gestreden 



17|

onder de deskundige leiding 
van scheidsrechters van de 
judobond. Voor al onze deel-
nemers was het hun allereer-
ste deelname aan een officieel 
toernooi. Jelte, Noah, Tygo en 
Veerle scoorden in hun pou-
les wisselende resultaten en 
bereikten alle vier een derde 
plaats.  Tessa won echter ver-
rassend al haar vier matches 
met de volle tien punten score 
en legde daarmee beslag op 
de éérste prijs in haar poule. Zij 
was dus onze topper van deze 
dag, maar we hebben genoten 
van de prima inzet van àl onze 
vertegenwoordigers, die we 
hierbij nogmaals willen felici-
teren met de door hen verdiende erg fraaie mee 
naar huis genomen bekers. Allemaal bedankt en 
van harte proficiat!

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’  
(www.judotenshi.nl).

GESLAAGD VOOR 
ZELFVERDEDIGING.
Na lang trainen en na het behalen 
van het proefexamen konden de le-

den van Complete Self Defence ”Yong” op voor 
hun examen.
Het examen werd gehouden op het hoofdkwartier 
in Berkel-Enschot. 
De examinatoren waren R.v.Beukering (5e Dan) 
M.Dohmen (2e Dan) R.Smulders (2e Dan) en M. v. 
Gulik (1ste dan.) De kandidaten kwamen uit Best, 
Berkel-Enschot, Drunen en Kaatsheuvel.
De leeftijd varieerde van 10 jaar tot 58 jaar. Omdat 
er een groot verschil in leeftijd en niveau was be-
sloot de examencommissie de groep in vieren te 
delen. Per duo een examinator.
Dat de leden zich goed voorbereid hadden bleek 
al snel. Zowel conditioneel als technisch zag het 

er goed uit. Onderdelen die getest werden waren: 
Diverse worpen zoals bv. de schouderworp, het 
trappen zoals bij taekwondo, aanleggen van klem-
men, jezelf bevrijden uit lastige omstandigheden 
en je tegen meerdere tegenstanders verdedigen. 
Tot slot moesten enkele kandidaten een plankje 
doorslaan. Na enige uitleg van de examinatoren 
lukte het iedereen, zelfs de jongste, om een breek-
test succesvol te doen. Al met al was het een zeer 
geslaagd examen voor alle kandidaten. 

Vlnr: M. Dhomen, M. v. Gulik. G. v. Velzen, J. v. Gulik, 
S. v. Gulik, J. Lamberts,  T. v. Gils, R. Smulders, R. v. 
Beukering. Voor: S. v. Gulik, L. Slaats, J. Jamali.
website: www.completeselfdefence.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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FILOSOFIE EN 
NATUUR

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot een interessante avond 
rondom het onderwerp Filosofie & Natuur. Twee 
zaken die je misschien niet meteen bij elkaar zou 
plaatsen. De geschiedenis bewijst echter dat filo-
sofie & natuur zeer met elkaar zijn verbonden.
In deze lezing onderzoekt Peer Elshout hoe een 
aantal filosofen dacht en denkt over de natuur en 
in wat voor een relatie zij staan met de natuur. Hij 
schetst drie mogelijke relatievormen tussen mens 
en natuur. Vervolgens bespreekt hij de filosofen 
Aristoteles, René Descartes en Karl Marx (beiden 
heel kort) en de hedendaagse filosofen Timothy 
Morton en Bruno Latour.
Zowel Morton als Latour plaatsen ons in het antro-
poceen, het tijdperk waarin de mens de meest do-
minante factor op aarde is. Zij houden zich sterk 
bezig met één van de meest ingrijpende gevolgen 
van die menselijke dominantie: de door de mens 
veroorzaakte klimaatverandering en de verwarring 
hoe daar mee om te gaan.
Wellicht dat men na deze lezing beter in staat is 
een meer doordacht standpunt in te nemen aan-
gaande de relatie mens – natuur en antwoord te 
vinden op de vraag waar ‘ikzelf’ sta in het denken 
over de klimaatverandering…
Benieuwd welke vraagstukken dit oplevert? Kom 
dan langs, praat mee en verrijk jezelf.

Toegang is € 5,00 inclusief een koffie of thee
Studenten € 3,00
Programma start 20:00 - 21:30 uur

VANDAAG WEER 
HET LAATSTE 

NIEUWS RONDOM HET 
PROJECT HEELAL!
In onze wisselhoek (speelhoek van de onderbouw) 
hebben wij een heuse raket gemaakt!
De mama van Sieb; Anne-Loes, heeft ons geholpen 
om van grote dozen een gave raket te bouwen.
We hebben zelf mee geschilderd en we hebben 
daarna ook nog een ruimtestation gemaakt. Vanuit 
hier kijken we met kijkers en doen we onderzoek 
op de computer.  Ook hebben we pakken en hel-
men. Zo lijkt het net echt!

Afgelopen week kwam Jos Loon in de midden- en 
bovenbouw vertellen over het heelal. Hij vertelde 
over de maan, de sterren en de sterrenbeelden. 
Hierbij een verslag van dit bezoek.
De maan
Wij (de middenbouw) vonden de presentatie van 
Jos Loon heel interessant en we hebben veel ge-
leerd. We wisten nog niet zo veel van de maan en 
het was erg leuk. Wij wiste ook nog niet hoe je kon 
lopen op de maan en dat er robots op de maan 
zijn. Cool dat je trucjes op de maan kan doen: 
bijvoorbeeld voetbal of een salto. Het was een 
heeeeele leuke presentatie!
De sterren en sterrenbeelden
In de presentatie voor de bovenbouw werd verteld 
over de sterren en sterrenbeelden. In de Power-
Pointpresentatie waren er ook zoekplaatjes. We 
moesten op zoek naar het sterrenbeeld de Grote 
Beer en Orion. We kregen ook nog een knutselop-
dracht waarin we een sterrenkaart moesten ma-
ken. Het was een leuke middag.

DE HERSENSTICHTING 
BEDANKT GEVERS EN 
VRIJWILLIGERS.

Van 28 januari ’19 tot en met 2 februari ’19 vond 
in Berkel-Enschot de Hersenstichting collecte 
plaats. 17 collectanten zijn op pad gegaan om 
voor al die mensen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 
€ 1564,08 opgeleverd. Met de opbrengst van de 
collecte zet de Hersenstichting alles op alles om 
gezonde hersenen gezond te houden, hersenaan-
doeningen te genezen en betere (na) zorg voor 
hersenpatiënten te realiseren.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage. 
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd wel-
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kom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 
860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.
Mocht U de behoefte hebben om als vrijwilliger er 
volgend jaar ook bij te zijn, meldt U zich dan aan 
bij collectecoördinator Berrie Zoontjens (telefoon-
nummer 06-10035014 of mail zoontjens.b@ziggo.
nl) of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting 
in Den Haag (telefoonnummer is 070-360 48 16).
Meer informatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl.

NIEUWE WARANDE
De Hemeltjes
Vandaag aandacht voor een 

wat mysterieus toponiem dat voorkomt in het ge-
bied van de Nieuwe Warande. Het woordje hemel 
wekt allerlei hooggestemde verwachtingen. En 
moeten we dan niet oppassen, want waar er een 
hemel is, is de hel ook nooit ver weg. Waarschijn-
lijk heeft de naam, de Hemeltjes, met deze voor-
stelling van zaken weinig te maken.
‘t Hemels Heijke, zo staat het gebied dat we nu de 
Hemeltjes noemen te boek in een register uit 1698 
waarin de verkopen uit de Haarense gemeint staan 
genoteerd. De meest gangbare verklaring is dat ‘he-
mel’ in veldnamen e.d. een afleiding is van Middel-

nederlands ‘hemelen’ of ‘heimel’, met de betekenis 
‘omheinen, door een heg of heining afscheiden’. Dat 
zou waarschijnlijk goed passen omdat de Hemeltjes 
oorspronkelijk een afgescheiden Berkels gebiedje 
binnen de gemeint van Tilburg (waaronder Enschot 
viel) was. Berkel viel onder de gemeint van Haaren.
Bekend is het gebied vooral van het nog steeds 
bestaande café dat meer dan 100 jaar de naam 
de Hemeltjes gedragen heeft. In 1894 komt het 
dan reeds bestaande café bij openbare verkoping 
in handen van de familie Weijters. Vanaf dat mo-
ment wordt de naam Café De Hemeltjes gemeen-
goed. Drie generaties Weijters bestieren het café 
tot 2001. In de jaren 20 en 30 was het café het 
thuishonk van de zeer succesvolle scherpschut-
tersvereniging St. Maurits. Deze maakte gebruik 
van een groot aantal schutspalen achter het café.
Sinds 2001 wisselde het café een aantal keren 
van eigenaar. Het oude pand werd afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw die recht deed aan de 
oorspronkelijke bouw. Sinds 1 december 2017 is 
in het pand ‘Brasserie Valentijn’ gevestigd.

Bron: Joost van der Loo; De Udenhoutse horeca-
geschiedenis, deel 1; Udenhout 2018.
Opmerkingen, vragen, ideeën. E-mail: stichting-
nieuwewarande@gmail.com

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

auto aan slib, olie en zware 
metalen vrij die in het milieu 

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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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
Parochievernieuwing
Het nieuwe werkjaar in onze parochie is in volle 
gang. Aan de voorbereiding op de eerste deel-
name aan de eucharistie ofwel de eerste commu-
nie doen in totaal 48 kinderen mee en 13 kinde-
ren bereiden zich voor op het ontvangen van het 
Vormsel. De Alpha cursus waaraan 13 mensen 
meedoen. Het is een greep uit de activiteiten die 
in onze parochie aan de gang zijn. Het beleidsplan 
is gepresenteerd in de pastorie van de 
St. Lambertuskerk en in de zaal van de St. Wil-
librorduskerk. Ongeveer 50 mensen waren aan-
wezig. 
Het is de wens van het pastorale team, het paro-
chie bestuur en de torengroepen te werken aan 
de toekomst van onze parochie.  Het beleidsplan 
‘Op weg naar een gastvrije en vitale geloofsge-
meenschap’ is mede met hun hulp geschreven. 
Om de parochie te vernieuwen heeft het parochie 
team gekozen voor het boek van James Mallon, 
Goddelijk herstel. Het is een belangrijke bron van 
inspiratie bij onze zoektocht gastvrij en vitaal te 
zijn. Heel recentelijk is het boek in het Nederlands 
verschenen. 
De hele samenleving beleeft op tal van fronten een 
crisis: of het nu gaat om de politiek, de ouderen, 
het vervoer, het milieu en nog veel meer. Waar een 
crisis is, is het van belang te onderscheiden: wat 
is ons fundament, wat is nu echt belangrijk. Het-
zelfde geldt voor de Kerk: het is een geloofsge-
meenschap waar Jezus Christus centraal staat. 
We zijn op Hem gericht, die ons leven geeft, op 
wie we mogen vertrouwen, wiens wil wij verlangen 

te volbrengen. Kennen we Jezus vanuit het hart, 
of is het meer vanuit ‘gewoonte’?  Wat hebben 
we voor Hem over? Of het nu gaat om de eucha-
ristie viering op zondag, de voorbereiding op de 
eerste deelname aan de eucharistie. Vernieuwing 
begint waar we open staan om ons door Jezus 
Christus te laten vernieuwen. Wij mogen samen 
die gemeenschap zijn, die Hem zoekt. We mogen 
ons laten leiden door de heilige Geest, die ons we-
gen wijst, die we zelf niet bedacht zouden hebben. 
Alle parochianen zou ik willen vragen: bidt om de 
komst van de heilige Geest, over jou, je gezin, 
onze parochie. Bidt opdat dit nieuwe werkjaar een 
eerste stap mag zijn bij ons zoeken naar wat God 
van ons vraagt.

Pastoor Juan van Eijk

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Ria van der 
Loo-Mutsaers, 96 jaar en in de St. Caeciliakerk 
van Frans Kolsteren, 63 jaar.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 16 februari 13.00 uur: 3e kinderbijeen-
komst communicanten.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 11 februari 20.00 uur: bijeenkomst Pa-
rochiebestuur.
Donderdag 13 februari 18.00 uur: Alpha-cursrus.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 9 februari: 
19.00 uur St. Josephkerk: geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.

Zondag 10 februari:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Paul Post (1e jrgt.); Jan van Baast (jrgt.) 
en Mien van Baast- de Ruijter; Dré Verhagen en 
Toos Verhagen- van Kasteren; overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring Gezinsviering mmv Eigen Wijs.
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In deze viering stellen de eerste communicanten 
zich voor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Huub van den Boom (1e jaargetijde); 
Anny van Os namens Fam. Nooyens-van Dinter.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Tess Vervoort.

Maandag 11 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 12 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 14 februari 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 15 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 woens-
dag)
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 10 februari: ds. Annemarie Hagoort, 
10.15 uur
Vandaag is de tweede dienst in een serie van drie 
Carrouseldiensten. De predikanten van Hilvaren-
beek, Oisterwijk en Tilburg maken drie weken lang 
een ronde langs de drie kerken. Zij preken alle drie 
over het thema ‘Een sprankelend gesprek’. Van-
daag laat Annemarie Hagoort horen hoe Abraham 
met God onderhandelt over de vernietiging van 
Sodom en Gomorra, Genesis 18.
De collectes zijn voor De Vuurhaard, het opvang-
huis voor vluchtelingen in Udenhout, en voor het 
werk van onze eigen kerk: Kerk op Schoot.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
10 februari 14.30: Valentijnsconcert door leerlin-

gen van LokaalZes 
13 februari 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen rond 

de Bijbel’
14 februari 19.30: Leeskring ‘Rode draden in de 

Evangeliën’

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

     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. 

Kijk voor meer informati e en een grati s uitvaart-
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.
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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.  

JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosge-
heimen, Kruidenweide met paardenbloem en nog 
veel meer ! Hobby-Mix voor Dieren 

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! 

GRATIS workshop a capella zingen op 26/02/2019. 
Voor informatie en aanmelding: 
SenzaTilburg@hotmail.com  

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u mee-
kijkt! Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 
6, Berkel-Enschot 

Mooie schapenvachten te koop: tel 06-53145151 

Hoe gaat het met je goede voornemens? 
Krijg nu gratis leefstijl-en voedingsadvies bij
Berko fysio vitaal! Bel voor een afspraak: 
06-15384252 

IN DE ROOS YOGA Vriendelijk de week beginnen 
met Gentle yoga Dit helpt je te ontspannen en zet 
jezelf genezend vermogen aan. 
www.inderoosyoga.nl 

Oplaadbare verlichte veiligheidsband voor uw 
hond, van € 9,99 voor € 6,99. Hobby-Mix voor 
Dieren. 

NIEUW bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA: 
Natuurlijke creaties voor een apart cadeau of 
gelegenheid!!! St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370

Voor gevoelige fijnproevers ! Happy Dog nieuw bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

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 Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met krui-
den, graanvrij en zonder kunstmatige toevoegin-
gen. 

Wil je af en toe folders rondbrengen? 
In Berkel-Enschot of Udenhout? 3,5 cent per 
folder Yoga-en-Mind: 06-28433086 

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

Donderdag 14 februari Valentijnsdag. 
Liefdevolle cadeaus bij Extra Vita. Laat je 
geliefde verrassen!!!! St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

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



GEWOONLEKKERZ
EIKENBOSCH 12, BERKEL-ENSCHOT

ANNET & TOINE VAN RIJEN

BONBONS, CHOCOLADE, KOFFIE, THEE,
CADEAU, WOONDECORATIE EN MEER

14 FEBRUARI VALENTIJNSDAG!!
EEN  CADEAU VOOR ELKE PRILLE, GEHEIME, 

ROMANTISCHE OF EEUWIGE LIEFDE...

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



Starters zijn
ge-wel-dig
Ben jij ook startende ondernemer?
Nóg sterker starten doe je met Rabobank.

Ontdek hoe op Rabobank.nl/starter


