
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 7, 13 februari 2019

DEZE WEEK:
Brendersstraatje wordt Carnavalsstraatje met Brenderbal

Hoogheid Prins Maarten d’n Irste geniet van ieder moment

Een nieuwe podiumzaal voor De Schalm

Zelf lezen voor groep 3: Bram gaat de dieren verzorgen



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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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 

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



Brenderbal: laat je verrassen  
door gezelligheid en plezier
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Waar moeten we nu naar toe op Carnavalsmaan-
dag? Dat was de grote vraag van een aantal vrij-
willigers van Kraanpop, nadat social media be-
richtte dat het traditionele Saunabal ter ziele is. 
‘Het is toch van de zotte dat er op maandagavond 
in Berkel-Enschot niks te doen is met Carnaval’, 
vindt Twan van den Brand. Hij is voorzitter van 
Kraanpop en zijn club heeft ondertussen veel er-
varing met het neerzetten van een goed feestje. 
Kraanpop, Zomerleut, Trekkertrek. Allemaal suc-
cesnummers. 

1e editie
Het rijtje wordt nu aangevuld met de 1e editie van 
Kraanpops Brenderbal op de maandagavond met 
Carnaval. Samen met de uitbaters van De Bron en 
Van Opstal gaat Kraanpop een Carnavalsstraatje 
maken waar iedereen boven de 18 jaar welkom is. 
‘Het wordt een feest met carnavalsmuziek en een 
optreden van Henny Huijsmans, die pendelt tus-
sen de beide kroegen. Op de vroege avond komen 

een aantal carnavalsbandjes’, geeft Ronnie de 
Rooij van De Bron aan. Zijn buurman Van Opstal 
is de afgelopen vier jaar op maandag ook open 
geweest. ‘Nu gaan we er spektakel van maken 
en overkappen de stoep van de Burg. Brenders-
straat’, verklapt partymanager Ad van Opstal. 

Twan ziet het al helemaal voor zich: ‘We hebben 
geen zin in hard style-muziek met carnaval en 
al helemaal geen zin om naar Tilburg te moeten. 
Daarom bouwen we gewoon zelf een feest, met 
Knollevreters onderling. Lekker laagdrempelig 
even naar het Brendersstraatje om de hoek en je 
laten verrassen door veel gezelligheid en plezier’. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

BRENDERSSTRAATJE WORDT 
CARNAVALSSTRAATJE

Vlnr: Ronnie de Rooij, 
Twan van den Brand en 
Ad van Opstal
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

MAART

t/m 28-2 CC de Schalm openingstijden Expositie FotoBE 
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 
20-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi 
20-03-19 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 ur Maak je eigen Virtual Realitywereld 
20-03-19 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Literair Café, Sonja Barend
21-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
21-03-19 CC de Schalm 13.30-17.00 uur Finale KBO - De Schalm Riktoernooi
22-03-19 CC de Schalm 20.00 uur Classic meets Pop, Invites!
23-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur talent selectie 5 jarigen



Lees het volledige artikel 
op: www.schakel-nu.nl
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Op of rond 11-11 wordt ieder jaar bekend ge-
maakt wie Prins Carnaval wordt. Vanaf het mo-
ment dat Maarten van de Ven op het podium 
verscheen als de nieuwe Prins Maarten d’n Ir-
ste is hij in een prachtige nieuwe rol gestapt. 
‘Het is onbeschrijfelijk mooi wat er ieder mo-
ment dat ik Prins ben gebeurt’, zegt Maarten 
met een twinkeling in zijn ogen. ‘Ik wist dat het 
prachtig zou worden, maar het is nog leuker en 
mooier dan ik had verwacht.’

“Hoogheid” Prins Maarten is opgegroeid in Berkel-
Enschot en heeft zo’n beetje alle Prinsen Carnaval 
van Knollevretersgat wel meegemaakt. ‘Alleen de 
allereerste niet bewust, maar toen was ik nog te 
jong.’ In juni werd Maarten gepolst of het hem leuk 
leek Prins van Knollevretersgat en Rommelpot te 
zijn. ‘Ik heb al die jaren zoveel gedaan met carna-
val, maar deze zag ik echt niet aankomen. Ik heb 
erover moeten nadenken, maar niet heel erg lang. 
Het is een hele eer, en mijn thuisfront (vrouw Es-
ther en drie kinderen) stonden er helemaal achter. 
Dan komt het moment dat je, na al die maanden 
geheimhouding, eindelijk op het podium komt, en 
steek, cape en scepter aan en in handen krijgt. Dát 
moment is in één woord overweldigend!’

Iedere week op pad
‘Op het moment dat ik de Prinsenkleding aantrek 
word ik Prins Maarten; het is geen rol, maar ik bén 
op dat moment echt een Prins. Mijn adjudant en 
lijfwachten helpen en letten op mij en zorgen dat 
alles op rolletjes loopt. Mijn rol is verbinden, met 
mensen praten en verbroederen. Mensen die car-
naval niet kennen, denken dat wij alleen maar bier 
drinken en dronken zijn, maar een Prins Carnaval 
is zoveel meer. In de aanloop naar carnaval ben ik 
iedere dag wel op pad. Ik bezoek de repetities van 
de carnavalsgroepen en –bands, ga kijken bij de 
opbouw van de wagens van de optocht, bezoek 
Torentjeshoef. Ik ging zaterdag nog meehelpen bij 
het ophangen van de banieren in het dorp.’

Wens
Nog ruim 2 weken voor het carnaval is. Aanstaan-
de zaterdag valt de dikke carnavalsglossy Knol-
levreter bij iedereen op de mat en het weekend 
erop is het Tonpraoten. Op zaterdag 2 maart barst 
carnaval los. ‘Mijn wens is nog meer Knollevreters 
en Rommelpotters tijdens Carnaval te zien en no-
dig iedereen uit met ons mee te feesten.’

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Jan de Haan

Hoogheid Prins Maarten d’n Irste 

‘IK GENIET 
VAN IEDER MOMENT’



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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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

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
6-2 deksels van regenton, 60 cm rond, groen huis Sportlaan 16 013-5332110
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 to 06-36222537  
 (Zie foto op de Schakel APP) Berkelse Akkers
21-1 Fietssleutel Madeliefstraat (hofje) 06-30231254

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.



Lees het volledige artikel op: www.schakel-nu.nl
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Eerst zien en dan geloven zullen de meesten 
wel denken. Beloftes zijn gemaakt, maar nog 
niet verzilverd. Een nieuwe multifunctionele 
zaal bij het pad naar de bibliotheek komt er. 
Platform 533 vraagt om urgentie.  

Roozen van Hoppe (RvH) heeft inmiddels de grond 
in bezit en kan de bouwvergunning aanvragen. Het 
college heeft in oktober 2010 al vastgelegd dat er een 
zaal met dezelfde functionaliteit wordt gerealiseerd en 
maakte daarmee de afspraak nieuw voor oud. 

Gemeentelijk beleidsmedewerker Jack de Wil-
de gaf aan dat de toezegging er is van RvH en 
Koningsoord BV. ‘Het is echter niet zomaar een 
kwestie van beginnen met bouwen. De gemeen-
te heeft namelijk ook een subsidierelatie met De 
Schalm’, aldus De Wilde. Verantwoordelijk wet-
houder Erik de Ridder: ‘Er is een collegevoorstel in 
voorbereiding en daarin worden geen hobbels ge-
zien. Er is een bereidwillige ambtelijke organisatie. 
Zorg voor een goede onderbouwing waarom een 
jaar na opening van Ons Koningsoord een extra 
zaal gebouwd moeten worden.’ 

Jack de Wilde wil nu tempo maken om straks niet 
een bouwput te hebben als het winkelcentrum 
klaar is en om de samenhang tussen verengin-
gen niet te gaan verliezen. De nieuwe zaal zal ook 
commercieel te verhuren zijn en een plek geven 

voor de jeugd. Jack voorziet dat het college begin 
maart een voorstel kan voorleggen aan de raad. 

Platform 533
Platform 533 bestaat uit 24 clubs en is ontstaan 
uit onvrede. Veel gebruikers van het oude cultu-
reel centrum liepen tegen problemen aan op de 
nieuwe stek. Te klein, te gehorig, te veel galm, 
slecht toegankelijk. Voorzitter Ad van der Brug-
gen: ‘Koningsoord is werkelijk prachtig. Een mo-
numentaal bindend icoon. De twee zalen in het 
Klooster hebben een capaciteit tot 125 personen 
in tegenstelling tot 250 mensen in oude Schalm, 
want de Kapittelzaal en Kerkzaal kun je niet ge-
lijktijdig gebruiken. Alles en iedereen moet door 
de bibliotheek en vervolgens over een trapje van 
77 cm voor een drankje en een plasje. Op de be-
gane vloer, de foyer beneden, zou een ontmoe-
tingscentrum komen. Nu zitten hier noodgedwon-
gen bridge- en kaartclubs en wordt daarmee een 
stiltegebied. Het sociaal netwerk in het dorp is de 
enorme verliezer. Verenigingen zijn uit elkaar ge-
speeld en moet uitwijken naar andere zalen ver-
spreid over het dorp en dan ontmoeten we elkaar 
niet meer. We kampen met huurvlucht uit Ons Ko-
ningsoord en zien de oplossing in de bouw van 
een toekomstbestendige multifunctionele ruimte.’ 

Tekst: Ellen van Slooten

EEN NIEUWE PODIUMZAAL 
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KUNST EN CULTUUR

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019, FILMCAFÉ IN 
CC DE SCHALM BERKEL-ENSCHOT, AANVANG 
FILM: 19.30 UUR (Inloop 19.15 uur)

WATERBOYS
Nederland/VK, 2016, 89 minuten
Regisseur: Robert Jan Westdijk
Met: Leopold Witte, Tim Linde, Helen Belbin
Victor is een schrijver van misdaadboeken die 
door zijn vrouw uit het huis wordt gezet. Zijn zoon 
Zack is ook net gedumpt en samen besluiten ze 
een reis door Schotland te maken waar Victor zijn 
nieuwe boek promoot. De twee worden gedwon-
gen om nader tot elkaar te komen. 
Tijdens de reis door Schotland is het onvermijdelijk 
dat Victor en Zack met elkaar geconfronteerd wor-
den, maar ook met de ontstane situatie thuis. Mede 
dankzij hun liefde voor de muziek van de Schotse 
band The Waterboys komen ze nader tot elkaar. 
Deze Nederlandse film wordt gezien als een van 
de beste in het repertoire van regisseur Robert 
Jan Westdijk, die eerder het veelgeprezen Zusje 
maakte. Waterboys is komisch en ontroerend te-
gelijkertijd.
____________________________________________

Volgende Filmcafé:  Woensdag 20 februari en 27 
maart 2019. 
Kaartverkoop 
Omdat we maximaal 90 kaarten mogen verkopen, 
is het aan te raden 
- vooraf een kaartje te reserveren. (€6,-/€7,50 

incl. koffie/thee) http://www.deschalm.net/be-
stellen.html of telefonisch: (013) 533 13 33;

- nog beter is het om vooraf een passe-partout 
aan te schaffen  (€30,-/€37,50 incl. koffie/thee) 
http://www.deschalm.net/bestellen.html of tele-
fonisch: (013) 533 13 33;

- losse kaarten voor de films zijn ook te koop bij 
de Bibliotheek Berkel-Enschot;

- zo mogelijk nog vanaf een half uur voor de film 
bij de ingang van de filmzaal maar OP is OP!!!

Stichting EXPO presenteert
zondag 24 februari 2019, 11.30 uur
C.C. De Schalm Berkel-Enschot
entree € 8.00 (inclusief koffie, thee in de pauze)

HET BELINFANTE QUARTET
Het Belinfante Quartet is vernoemd naar Frieda 
Belinfante; de eerste vrouwelijke dirigente in Eu-
ropa, celliste en grote inspiratiebron. De leden van 
dit strijkkwartet hebben elkaar ontmoet toen ze 
studeerden aan het Tilburgse conservatorium en 
sindsdien zijn ze verbonden in hun liefde en passie 
voor kamermuziek. 
Een internationaal kwartet (Schotland, Engeland, 
Spanje, Nederland) dat de lat hoog legt. In 2016 
gaven ze hun debuutconcert in het Frits Philips 
Muziekgebouw  in Eindhoven en in 2017 waren ze 
te beluisteren in de Kleine Zaal van het Concertge-
bouw. Regelmatig geven ze  sindsdien concerten 
in binnen- en buitenland. 

De bezetting bestaat uit:
Olivia Doflein, Fiona Robertson, Sophie Vroegop 
en Pau Marquès i Oleo 
meer weten? www.belinfantequartet.com
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DE KONINGSZANGERS
Op zondag 3 februari was het ’s-
middags beneden in de Schalm bij 

Ons Koningsoord een gezellige drukte.  Heel veel 
55 plussers waren gekomen om mee te zingen 
met de Koningszangers. 
Dankzij de ontspannen en vrolijke accordeonbe-
geleiding hebben we heerlijk mee kunnen zingen 
op allerlei nederlandstalige levensliedjes. 
Ook was er een loterij aan verbonden.
De ondernemers uit Berkel-Enschot die hun prij-
zen ter beschikking hadden gesteld waren:
Jumbo, Multimate, Gall en Gall, Bailif,  Hemels, de 
Bloemenkamer en de Schalm.
Wij willen jullie heel hartelijk bedanken hiervoor!

SLAAPFEEST 
JEUGDLEDEN 

Zaterdagmiddag kwamen de jeugdleden zwaar 
bepakt aan bij ‘t Muziekhuis. Dit keer niet met in-
strumenten en bladmuziek, maar met luchtbedden, 
slaapzakken en kussens. Na de frietjes van Eiken-
bosch en de snacks van Anny was het zover: In 
tweetallen in het pikkendonker via een touw naar 
de zolder om te griezelen. En eng was het zeker 
in het zelf gebouwde spookhuis… Terwijl Bas de 
volumeknop met enge geluiden nog wat meer open 
draaide, stonden de andere vrijwilligers van Con-

cordia al klaar om ze eens goed te laten schrikken. 
Via het touw kwamen de helden ( op sokken) mon-
sters, waterspuiten en harige wezens tegen. Het 
2e gedeelte van de spooktocht was ook moeilijk. 
Alle zintuigen kwamen, nog steeds in het donker, 
aan bod. Zo moesten er enge bolletjes in spaghetti 
gevoeld worden en naar geluiden geluisterd. Een 
geuren memorie spel zette de neuzen op scherp. 
En het proeven ging niet echt van harte…. 
Na het spel weerwolven en het kijken van een mu-
ziekfilm was het nog enige tijd gezellig onrustig 
in het Muziekhuis. Maar uiteindelijk, ver na mid-
dernacht was het dan toch stil. Op het snurken 
van de leiding na dan. Zondagmorgen, terwijl in 
de keuken het ontbijt al werd klaargemaakt, werd 
de jeugd wakker gemaakt met de alom bekende 
gong. Wanneer u eens komt luisteren naar een 
concert van ons InstapOrkest, MiddenOrkest of 
HarmonieOrkest beloven wij dat we laten horen 
hoe hard deze gong kan klinken! 

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 
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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
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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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ECLATANTE OVERWIN-
NING JONG BRABANT: 6-0
Ongelooflijk hoe de nog altijd gebles-
seerde Jong Brabant 1 speler Joep 

Ooms als gastredacteur vorige week de verloren 
wedstrijd tegen Audacia wist te beschrijven. Zo 
introduceerde hij als een ware literaire duizend-
poot  het bijna melancholische begrip ‘amateur-
voetbalromantiek’! Een begrip, als het woord al 
bestaat, dat ook afgelopen zondag op de over-
tuigend gewonnen wedstrijd tegen v.v. Oisterwijk 
van toepassing was. In continu stromende regen 
lieten de manschappen van trainer Boy v.d. Bo-
gaard schouder aan schouder zien hoe je een 
zwakkere tegenstander ook daadwerkelijk van 
de kunstmat speelt, aangemoedigd door onder 
talloze paraplu’s verborgen rood-wit supporters. 
Wat kan voetbal tegelijk toch rauw en mooi zijn in 
zo’n bijna illustere ambiance. Zeker als niet juist 
de voorhoedespelers scoren, maar wel alle ver-
dedigers. Zeker het doelpunt van verdediger Tony 
Haans was heel bijzonder en van welhaast histori-
sche betekenis, want het was het eerste doelpunt 
van zijn leven. Ook de doelpunten van de andere 
verdedigers Tom Bastings, Tijn van Zandvoort en 
Luca van Nieuwamerongen mochten er overigens 
zijn. En met bijvoorbeeld Thomas Straatman in de 
basis blijkt Jong Brabant ook in de breedte sterk 
te zijn. Kortom, een hele fraaie overwinning op een 
klassieke kletsnatte voetbalmiddag aan de Ber-
kelseweg, waardoor Jong Brabant uitzicht blijft 
houden op een mooie eindklassering, zonder aan 
het kampioenschap te denken. Komende zon-
dag wacht de uitwedstrijd tegen Reeshof SV en 
kan gerekend worden op meer tegenstand, maar 
hoogstwaarschijnlijk minder regen. Hopelijk gaat 
Jong Brabant ook daar weer ‘amateurvoetbalro-
mantiek’ schrijven! En wat de redactie betreft blijft 
Joep Ooms behalve als eerste elftalspeler ook als 
(gast)verslaggever actief voor Jong Brabant. Re-
dactie Jong Brabant
    

DEFENSIE GEEFT 
JONG BRABANT KLEUR
Ondanks dat rechtsback Tijn van Zantvoort, werk-
zaam bij de Nederlandse krijgsmacht, zijn camou-
flagekleuren achterwege liet tegen RKSV Oister-
wijk, was het alsnog de defensie die de wedstrijd 
kleur wisten te geven. Bij een 2-0 ruststand was 

het de viermansverdediging die na de thee het 
net nog wisten te vinden. Tijn van Zantvoort, Lu-
cas van Nieuwamerongen, Tom Bastings en Tony 
Haans waren trefzeker in de tweede helft.
 
Bij aanvang was het al snel duidelijk dat er maar 
een team aanspraak zou maken op de drie punten. 
Jong Brabant wist vanaf de eerste minuut te do-
mineren. Aangezien het in de laatste fase van een 
aanval dikwijls ontbrak aan scherpte, een goede 
eindpass of het maken van de juiste keuze, wist 
Oisterwijk zeer sporadisch gevaarlijk door te bre-
ken. Met Floris Jonkers in de goal was het al snel 
duidelijk dat er voor de tegenstanders niets te ha-
len viel. Sterker nog, het was diens broer Jelle die 
de 1-0 voor zijn rekening nam na een klein halfuur 
voetballen. Het overwicht van de thuisploeg werd 
vlak voor rust verzilverd in een 2-0 voorsprong 
door een fraaie goal van Sjors van Wees. De link-
spoot schoot de bal overtuigend tegen de touwen 
nadat hij oog in oog met de keeper kwam te staan. 
 
“Een kind kan de was doen” zullen ongetwijfeld de 
woorden zijn geweest van de trainer toen de spelers 
aan het bijkomen waren van de eerste helft. Wel-
licht dat “een verdediger kan de was doen” meer 
van toepassing was op de wedstrijd. Zoals eerder 
vermeld, wisten zij de score verder uit te breiden. 
Ook Zeger Vugts wist zijn stempel weer op de wed-
strijd te drukken met twee assists. Hiermee bewijst 
de aimabele middenvelder, die zich ook dit seizoen 
enorm weet te ontwikkelen, zijn klasse weer.
 
Met 6-0 op het scorebord vond de arbiter het 
overbodig extra tijd toe te voegen aan de wed-
strijd. Waarschijnlijk was de score alleen maar ver-
der opgelopen in het voordeel van Jong Brabant. 
In het kader van het doelsaldo wellicht een gemis-
te kans deze uit te breiden, maar na 90 minuten 
ploegen in de regen waren de spelers zichtbaar 
toe aan een warme douche. Complimenten aan 
het elftal van Boy van den Boogaart dat zich kan 
opmaken voor de wedstrijd tegen SV Reeshof op 
sportpark Campenhoef in Tilburg volgende week.

Redactie Jong Brabant

MONSTERZEGE 
DE OUDE TOREN
Afgelopen zaterdag heeft het 1e team 
van Schaakvereniging De Oude Toren in 

de uitwedstrijd tegen Goirle een enorme overwin-
ning geboekt. Met maar liefst 0,5 – 7,5 werd Goirle 
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overtuigd verslagen. Door deze overwinning maakt 
de club haar aspiraties om dit jaar te promoveren 
volledig waar. Het 2e team moest helaas genoegen 
nemen met een nederlaag. In Tilburg werd - mede 
door een verzwakte opstelling - verloren van het 
sterke De Stukkenjagers. Knap was overigens de 
sterk bevochten remise van Jan Wesel.
In de bekercompetitie boekten Erik Frederiks en 
Aart Budding afgelopen donderdag beiden 2 pun-
ten, waar door ze een serieuze bedreiging vormen 
voor de 2 koplopers. In de binnencompetitie ver-
sterkten Frans Lagerwaard en Joel Beerens dank-
zij fraaie overwinningen hun rating.
Aanstaande donderdag wordt de interne compe-
titie voortgezet.

OJC’98 NIEUWS
OJC’98 - SKV was een wedstrijd 
van twee onmachtige ploegen. 

Na 10 minuten stond het nog 0 - 0, daarna namen 
de gasten telkens een kleine voorsprong. Bij 8 - 8 
leek de strijd te kantelen, maar plotseling vlogen 
alle schoten van SKV erin. Een extra schottraining 
is voor de thuisploeg geen overbodige luxe.
Dé verrassing van het weekend kwam van het 
tweede. Dat wist de uitwedstrijd tegen koploper 
Fortuna uit Dordrecht met één puntje verschil te 
winnen, een prachtige prestatie. 
Het derde had totaal geen moeite met Animo  dat 
met een samenraapsel naar BE was gekomen. De 
eerste helft was een waar doelpuntenfestijn, waar-
bij de vele doelpunten van de dames opvielen.
Bij de jeugd wonnen de twee ploegen met kam-
pioenskansen; ook de junioren bleven net aan de 
goede kant van de score.
De uitslagen:
zaterdag 9 februari:
OJC’98 1 - SKV 1   9 - 13
OJC’98 3 - Animo 4 23 - 4
OJC’98 jun 1 - SDO jun 2 11 - 10
OJC’98 asp B1 - Rust Roest asp B1 15 - 1
OJC’98 asp C1 - KVS asp C1   1 - 6
Keep Fit pup D2 - OJC’98 pup D1   2 - 5
Rust Roest pup E1 - OJC’98 pup E1 18 - 5
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E2   9 - 8
zondag 10 februari:
Fortuna Delta 5 - OJC’98 2 14 - 15
Volgende week is er het volgende programma:
zaterdag 16 februari
SGV 1 - OJC’98 1
OJC’98 3 - NKV 4 17.20 uur
OJC’98 jun 1 - Mariarade jun 1 16.05 uur
OJC’98 asp B1 - SDO asp B3 15.00 uur
OJC’98 asp C1 - Mariarade asp C1 14.00 uur

OJC’98 pup D1 - ACKC pup D4 13.00 uur
OEC pup E2 - OJC’98 pup E1
DOT pup E4 - OJC’98 pup E2
Nijnsel pup F1 - OJC’98 pup F1

KARATESCHOOL
FURINKAZAN 
Op zondag 3 februari heeft Kayleigh Ver-

metten namens karateschool Furinkazan (Team 
Verhoeven) succesvol deelgenomen aan het Ma-
itoshi Kachi karatetoernooi in Ninove, België.

Zij verpletterde in het onderdeel kata een lid van 
de Nationale selectie door een ijzersterke kata 
neer te zetten. Ondanks de sterke deelneemsters 
wist zij vol trots de derde plaats te bemachtigen. 

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:

Maandag 04 februari 
White Demons DMW1 - O.H.C. ‘01 DMW1 07-10

Zaterdag 09 februari
White Demons E1 - Elshout E1 27-03
White Demons D1 - Internos D1 10-24
White Demons DC1 - 
United Breda/Orion R DC1 29-25
White Demons HC1 - De Beuk HC1 22-19
DOS’80/Olympia’89 E2 - Wh. Demons E3 07-07
White Demons DS1 - Internos DS3 20-19
White Demons HS2 - Oranje Wit HS2 29-15

Zondag 10 februari
M.H.V. ‘81 DS3 - White Demons DS2 17-13
The Flyers F1 - White Demons F1 04-10
Avanti HS2 - White Demons HS3 28-17
Groene Ster E2 - White Demons E2 19-18
Avanti HS1 - White Demons HS1 28-30



17|

Programma aanstaand weekend:
Zaterdag 16 februari
09:30 uur White Demons F1 - Zephyr F1
10:20 uur White Demons E3 - G.H.V. E1
11:20 uur White Demons E2 - Novitas E1
12:10 uur White Demons D2 - Blauw Wit D1

Zondag 17 februari
10:00 uur White Demons HS1 - 
 Olympia’89/DOS’80 HS3
10:45 uur Blauw Wit E1 - White Demons E1
11:15 uur White Demons HS3 - Blauw Wit HS2
12:15 uur PSV Handbal HS2 - 
 White Demons HS2
12:40 uur Dongen DC1 - White Demons DC1
12:55 uur R.H.V. DS1 - White Demons DS1
14:30 uur R.H.V. D2 - White Demons D2
15:05 uur Groene Ster HC1 - White Demons HC1

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

Café Het Raadhuis
Vrijdag 1 maart 

Opening carnaval
Voorverkoop munten voor maar € 1,70

Zaterdag 2 maart
Gezellig de optocht kijken

Avond met dj maikel tot in de late uurtjes

Zondag 3 maart 
Kindercarnaval

met het ballonnen vrouwtje 
vanaf 14.00 uur gratis snoep-
zakje ijsje frikandel of kroket 
En vanaf 19.00 uur Patrick 
Bruurs 

Maandag 4 maart 
Met de bus naar Tilburg 

Diverse cafés langs
Vanaf 20.00 uur in het Cafe Het raadhuis de 
klaperop show  

 
Dinsdag 5 maart

Komen de dweilbussen naar 
Cafe het Raadhuis

en maken we er nog een gezellige avond van

We zijn elke dag open vanaf 13.00 uur
En flesjes Jupiler verkrijgbaar

Cafe Het Raadhuis
Ellen, Nikky, Renate, Maikel, Judith, Cynthia, Donny, Tony en Elise………
Wij zullen zorgen voor een gezellige Carnaval
Alle leeftijden zijn welkom

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 nog 
een week later!
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TORENTJESHOEF 
GESCHREVEN DOOR 
EEN BEWONER

Wij wonen bijna 10 maanden in de verzorging 
en zijn tevreden, maar hebben in het begin wel 
moeten wennen. Het verschil zijn de kamers. Wij 
hebben een aparte slaapkamer, maar de meeste 
bewoners niet en slapen in de woonkamer! In de 
verzorging zijn 38 kamers bezet.
De verpleging is zeer goed, ook al is er veel ver-
schil in mensen.
Om 12.00 uur kunnen wij gezamenlijk eten in de 
Stulp waaraan 40 tot 50 personen deelnemen en 
waar gezellig gepraat kan worden en waar je ook 
de mensen leert kennen.
We kunnen kiezen uit twee menu’s en die zijn zeer 
goed.
Er zijn enkele ziekenkamers voor noodgevallen. 
Daarnaast zijn er ook aanleunwoningen.
Er worden veel verschillende activiteiten georga-
niseerd. Die zijn geweldig: bloemschikken, bingo, 
koersbal, gym, handwerken, biljarten, St. Nicolaas 
middag (pakjes), Wilddiner, Kerstdiner, te veel om 
op te noemen.
Wat ons opvalt, is de hoeveelheid vrijwilligers die 
elke dag aanwezig zijn. En met zoveel liefde. Ook 
de mensen die elke dag voor het eten zorgen, al-
lemaal hartelijk bedankt!
Het maandblad is heel duidelijk en leesbaar, met 
alle informatie.
Rollators mogen niet in de Stulp blijven staan tij-
dens het eten en ook niet bij evenementen.
Op advies van de brandweer mogen geen rollators 
in de Stulp en dat is voor eigen veiligheid.

Een bewoner. 

MIDDENBOUW 4 
VERTELT...

Afgelopen week kwam Melle uit bovenbouw 4 bij 
ons in de klas vertellen over het heelal. Melle weet 
ontzettend veel over het heelal. Hij heeft ons laten 
zien dat wij heel klein zijn in het heelal, vergele-
ken met de rest in het heelal. Hij heeft ons ook de 
maansverduistering en de zonsverduistering laten 
zien. We hebben geleerd wat binnen-planeten en 
buiten-planeten zijn. Onze klas heeft veel van Mel-
le geleerd over het heelal. Bedankt Melle! 

VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”
Op zondag 17 februari wordt er weer 

een ruilbeurs gehouden door Verzamelaarsvereni-
ging “De Torenhoek”. 
De beurs is in Ons Koningsoord, Cultureel Cen-
trum “De Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ 
Berkel-Enschot. 
Wij zitten in de foyer. Van 10.00 tot 13.00 uur kan 
men er terecht voor het ruilen van o.a. postzegels, 
balpennen, suikerzakjes en bierviltjes. 

WAT GA JIJ 
MAKEN? IN DE 
WERKPLAATS

Leeftijd 7 jaar of ouder

Vrijdag 15 febr 15.30-17.00 
Minecraft: Bouw je droomstad!
Vandaag gaan we in de werkplaats aan de slag 
met Minecraft. Met z’n allen in één game gaan we 
samen onze droomstad maken. En wat moet daar 
dan allemaal in komen? Dat mag je natuurlijk zelf 
verzinnen! Van lava-achtbanen tot onderwater-
kastelen; alles is mogelijk!
 
Vrijdag 22 mrt 15.30-17.00 
VR-wereld maken
We gaan in de werkplaats aan de slag met een 
computerprogramma waarmee je je eigen Virtual 
Realitywereld kan maken waar alles mogelijk is. 
Van flatgebouwen en straaljagers tot leeuwen en 
strijdende ridders. Als je de wereld af hebt kun je 
hem natuurlijk zelf helemaal in 3D bekijken door 
de VR-bril.
 
Vrijdag 12 april 15.30-17.00 
Puppet Pals: Speel zelf in je eigen tekenfilm!
Met de app Puppet Pals ga je op de iPad een ei-
gen tekenfilm bedenken en opnemen. Je kunt uit 
allerlei poppetjes kiezen en zelf de stemmen in-
spreken. En het allerleukste: je kan een foto van 
jezelf maken en zo zelf in het filmpje meespelen!
 
Vrijdag 10 mei 15.30-17.00 
Stop-motion film maken
We gaan stop-motionfilmpjes maken. Dit zijn film-
pjes die bestaan uit tientallen (of honderden of 
duizenden!) losse foto’s achter elkaar afgespeeld. 
Je kunt tekeningen maken of iets kleien voor in je 
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filmpje, maar je mag ook zelf bijvoorbeeld speel-
goed als Lego of Playmobil meenemen om in je 
filmpje mee te laten spelen!

Meld je aan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl   

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

       Een Chihuahua met hemelsblauwe halsband zat veilig in de armen van zijn eigenares, 
 die mij vertelde: “Gisteren deed Dandy erg lang over het eten van zijn kauwstaafje. Hal-
verwege liet hij het kauwstaafje liggen en vond ik een tandje op de vloer. Ik ben bang dat 
er iets aan de hand is met zijn gebit”. 

Aan mij de taak om het gebit te onderzoeken. Na voorzichtig kennis te hebben gemaakt 
liet de grommende Dandy mij toe om zijn bovenlip op te tillen. Daar zag ik een grote hoe-
veelheid donkerbruin tandsteen op de tanden zitten. Het tandvlees was gezwollen en de 
kleine snijtanden leken enigszins los te staan.

“Het is duidelijk dat het gebit een fl inke parodontale infectie heeft. Niet alleen is het tand-
vlees ontstoken. Ook het steunweefsel rondom de wortel is geïnfecteerd”. Nadat ik de 
eigenares uitgebreid informatie had gegeven over de parodontale aandoening en welke 
behandeling er noodzakelijk was, keek ze mij opgelucht aan. “Wat fi jn voor Dandy dat 
deze uitgebreide behandeling onder narcose plaats vindt”. Ik keek de nog steeds grom-
mende Dandy aan en dacht er precies hetzelfde over. 

In de maand februari (De maand van het gebit) kunt u een afspraak maken voor een gratis 
gebitscontrole van uw huisdier. Mocht een behandeling noodzakelijk zijn, krijgt u deze 
maand 10% korting.

U bent van harte welkom!

EETCAFÉ

De dolle donderdagen !! 
Driegangen menu voor slechts

12,50
14 februari

Uiensoep met kaascrouton
Stamppotje boerenkool met rookworst

Halve peer met karamelijs

21 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.

U natuurlijk ook romantisch 
tafelen van onze menukaart!!

Vrijdag 22 maart
Onbeperkt spareribs

incl frietjes en sausjes

18p.p.

p.p.

Valentijnsdag

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
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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
Als je gasten ontvangt wil je dat ze zich thuis voe-
len. Je heet ze bij binnenkomst van harte welkom, 
biedt ze wat te drinken aan (en al naar gelang het 
tijdstip misschien wat te eten) en je wilt ze betrek-
ken bij wat er zich in huis afspeelt. Soms komt 
een vriend van me langs terwijl er met de kinderen 
een bordspel wordt gespeeld. Dan leggen we de 
spelregels uit en vragen we of hij mee wil spelen. 
Soms is er meer bezoek en zijn we in een gesprek 
verwikkeld. Dan betrekken we onze gast bij de 
conversatie door kort samen te vatten waar we 
het over hebben. Als iemand weet wat er zich pre-
cies afspeelt kan hij volledig deelnemen en wordt 
hij onderdeel van het gezelschap.
Wanneer we te gast zijn bij Christus tijdens de Eu-
charistieviering willen we ook dat alle aanwezigen 
zich volledig opgenomen en geaccepteerd voelen. 
Ook dan is het belangrijk dat alle gasten weten 
hoe het spel gespeeld wordt of waar de conversa-
tie over gaat. Dat uitleggen en samenvatten is niet 
altijd vanzelfsprekend in de kerk. Soms wordt er 
gemakshalve vanuit gegaan dat iedereen wel weet 
hoe het spel gespeeld wordt, of welk onderwerp 
besproken wordt. Als pastoraal team zijn we er ons 
echter van bewust dat het in de huidige context 
misschien helemaal geen kwaad kan om af en toe 
eens wat dingen nader uit te leggen. Soms komen 
er immers mensen naar de kerk voor wie de Eucha-
ristie een nieuwe ervaring is. Voor anderen is het 
misschien al heel lang geleden dat ze de precieze 
uitleg van bepaalde rituele handelingen kregen.
Om bovenstaande redenen vinden we het belang-
rijk om af en toe wat nadere uitleg te geven bij de 
verschillende onderdelen van de Eucharistievie-

ring. We doen dat met de bedoeling dat iedereen 
zich welkom en een onderdeel van de gemeen-
schap voelt. Soms zal de overweging inhoudelijk 
op de viering ingaan en soms zult u kleine stukjes 
tekst in uw boekje vinden die nadere uitleg geven 
(zoals een paar zondagen geleden over de bete-
kenis van “staan, zitten en knielen”). In de veer-
tigdagentijd zal er een drietal bijeenkomsten geor-
ganiseerd worden waarin we aan de hand van de 
DVD “The Amazing Gift” de verschillende elemen-
ten van de Mis nader zullen bekijken; de data voor 
deze bijeenkomsten volgen binnenkort. Dit alles is 
dus niet bedoeld als een belerend vingertje van 
“zo moet het”, maar als het gevolg van een wens 
dat we allemaal mee kunnen praten in het gesprek 
dat Jezus Christus met ons wil voeren.

Diaken Alexis Szejnoga STB

ALS GOD RENOVEERT
Het boek van James Mallon, Als God renoveert, 
is voor het pastoraal team van de Johannes XXIII 
Parochie een belangrijke bron van inspiratie ge-
weest voor het beleidsplan. Het boek is te koop bij  
pastoor van Eijk voor 22 euro.

DOOPSCHELPEN
Zondag 3 februari jl. hebben de terugkomvierin-
gen voor de dopelingen van 2018 plaatsgevonden 
in Berkel en in Udenhout. De doopouders hebben 
hierbij de doopschelpen ontvangen van hun kind. 
Voor de gezinnen die niet bij deze vieringen aan-
wezig waren liggen de doopschelpen klaar bij het 
parochiecentrum in Berkel of in Udenhout, u kunt 
ze daar ophalen.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Wim Smits, 
74 jaar.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 16 februari 13.00 uur: 3e kinderbijeen-
komst communicanten.
Maandag 18 februari 20.00 uur: Torengroepbijeen-
komst.
St. Willibrorduskerk:
Donderdag 21 februari 18.00 uur: Alpha-cursrus.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 16 februari: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.
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Zondag 17 februari:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Martinus en Joanna van Laarhoven-van 
Iersel; Toon van Alphen (jrgt.) en overl. familieleden 
van Alphen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Niek Tromp (1e jaargetijde); Sjo Voer-
mans (jrgt.); Adriana Brenders.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering.

Maandag 18 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 19 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 21 februari 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 22 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 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 17 februari: ds. Otto Grevink, 10.15 uur
Vandaag is de derde en laatste dienst in een serie 
van drie Carrouseldiensten. De predikanten van 
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg maken drie 
weken lang een ronde langs de drie kerken. Zij 
preken alle drie over het thema ‘Een sprankelend 
gesprek’. Vandaag behandelt ds. Otto Grevink  2 
Koningen 12, waar de profeet Nathan koning Da-
vid een spiegelverhaal vertelt.
De collectes zijn voor de Diaconie en voor het 
werk van onze eigen kerk. 
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
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

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.
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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

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 

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

SUPERSALE!! Alleen op zaterdag 16 februari!! 
70% KORTING!! op wintercollectie Dames- en 
herenschoenen m.u.v. basis- en nieuwe collectie 
POUR TOUS Achthoevenstraat 4 Udenhout 

Laat jij onze trucks shinen? J & R Trucking zoekt 
scholier voor het wassen van onze eigen trucks op 
zaterdag in B-E. www.jrtrucking.nl, 013-2077666

We zoeken een betrouwbare en nette
schoonmaak(st)er, die voor 3 uur per week 
beschikbaar is. Bel 06-53755233 (na 18.30 u) 

www.tante-kaat.nl. Leuke, hippe en unieke baby, 
kinderkleding en accessoires, Zaterdag 30 maart 
pop-up store in BE 

GEWOONCAAT INTERIEUR Wil je meer kleur in 
huis? Of een prachtig behang als eyecatcher? 
Bel me voor een afspraak of kom naar het gratis 
inloopspreekuur. In Klooster Ons Koningsoord 
op 19 februari en 19 maart van 19.30-21.00 uur. 
Zie ik je dan? 06-13196001, info@gewooncaat.nl 

EHBO diploma halen in 1 dag? Diploma geldig 
houden in 1 dag? Dat kan bij Van de Sande 
Opleidingen. Op 25 maart. Tel. 06-40147517 

Ik kom graag in contact met iemand die bereid 
is af en toe op mijn Jack Russell te passen. 
Ze is 13 jaar, rustig en goed afgericht. 
Voor reacties, bel 06-53382608.

Is Valentijn (14 februari) in het wit van vorst gehuld, 

dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld.

In februari ziet de boer liever een hongerige wolf, 

dan een man in hemdsmouwen.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot



Alleen door vaklui geplaatst!

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



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

Ontdek hoe op Rabobank.nl/starter


