
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 8, 20 februari 2019

DEZE WEEK:
Carnaval… Hoe het begon…

Zelf lezen voor groep 3: Bram gaat de dieren verzorgen
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BEDRIJVEN CONTACTEN

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

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

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

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans 
Coverfoto: Elke van Dommelen

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.250 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

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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Carnaval is een eeuwenoud verschijnsel. Wie 
de geschiedenis er op na slaat, leest dat er ver-
schillende feesten en gebruiken van de Mid-
deleeuwen en zelfs ervoor bron zijn voor (het 
vieren van) carnaval. Tilburg viert dit jaar het 
55-jarig bestaan van de carnavalsstichting en 
de Oeteldonkse club is zelfs opgericht in 1882. 
Carnaval in Berkel-Enschot kwam pas wat la-
ter op gang. Voor zover bekend, was de eerste 
initiatiefnemer, die het carnavalsfeest nieuw 
leven in blies, de familie Leermakers. Zij orga-
niseerden in 1963 carnavalsfeesten in ‘De Lek-
pot’. Het was meteen één groot succes want 
per avond werden er zeker 300 honderd kaar-
ten verkocht!

Den Groaten Haomer
Het succes van De Lekpot werkte aanstekelijk, 
want in 1968 werd een heuse carnavalsvereniging 
opgericht: Den Groaten Haomer. Deze ‘club’ werd 
opgericht in Café Concordia bij Frans en Jeanne 
Vromans (foto). De naam Den Graoten Haomer 
is ontstaan toen op een dag een houthakker een 
grote knoest meebracht. Deze knoest werd het 
symbool van Den Groaten Haomer. 

De S.O.K. 
1976 werd een historisch jaar: de oprichting van 
de S.O.K. (Stichting Openbaar Karnaval). Deze 
stichting zorgde ervoor dat het carnaval, onder 
toeziend oog van de Prins, in goede banen werd 
geleid. Ook werden andere carnavaleske activitei-
ten georganiseerd, zoals het Malle Muze Fist en 

het Tonpraoten. Eerste Prins van Knollevretersgat 
was Fons den Irste (Fons Spaninks). Frits Knib-
beler was eerste voorzitter van de SOK en later, 
vanaf 1984, 3 seizoenen lang Prins Frits den Irste.  

Knollevretersgat
Na de oprichting van de SOK moest er ook voor 
Berkel-Enschot een carnavaleske naam bedacht 
worden. Via dit blad werd een prijsvraag uitge-
schreven, om zo meer mensen te betrekken in het 
bedenken van een naam.
Voorwaarden, de naam mocht niet gekoppeld 
zijn aan enkel Berkel of aan Enschot, niet kwet-
send zijn, creatief, de naam moest een historische 
achtergrond hebben en de naam mocht niet al in 
de regio voorkomen. De keuze viel op de naam 
Knollevretersgat. In een boekwerk binnen de 
heemkundekring wordt de knol als een culinaire 
lekkernij omschreven en bij dat verhaal werd ook 
Heukelom genoemd. De inzender was Theo Bre-
kelmans en die is later daarvoor ook onderschei-
den.

44 jaar
In 2020 bestaat de SOK 44 jaar en dit bijzondere 
jaar (4x11) wordt uitbundig gevierd. Maar eerst 
vieren we dit jaar nog carnaval, met aankomende 
vrijdag en zaterdag de uitverkochte Tonpraot-
avonden. Daarna, vanaf 1 tot en met 5 maart, 
staat het dorp vol van de festiviteiten, tradities en 
ontmoetingen. Alaaf.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Den Groaten Haomer

CARNAVAL….
HOE HET BEGON…
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

MAART

t/m 28-2 CC de Schalm openingstijden Expositie FotoBE
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

03-03-19 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur  Kindercarnaval met ballonnenvrouwtje
03-03-19 Café ‘t Raadhuis 19.00 uur Patrick Bruurs
04-03-19 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Het raadhuis klaperopshow
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
24-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur talent selectie 4 jarigen
24-03-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek



9|

JEUGD: groep 3 (zelf lezen)

BRAM GAAT DIEREN VERZORGEN.

bram gaat met buurvrouw yvonne polly wegbrengen.
polly is de poes van de buren.
de buren gaan een weekendje weg.
poes polly kan niet mee.
polly gaat naar een poezenhotel.
bram mag polly vasthouden.
als ze bij het poezenhotel zijn
gaat bram eerst even binnen kijken.
overal lopen poezen rond.
wow, dat vindt bram wel heel leuk.
er komen poezen naar bram toe.
ze likken aan zijn vingers.
bram aait hen over hun kopje.
polly wordt bij de andere poezen gezet.
“dag polly,” zegt bram.
“miauw,” zegt polly.
als bram thuiskomt zegt hij: “ik word later dierenverzorger.”
bram zoekt een kleurplaat van een poes.
hij kleurt de poes helemaal rood.
voordat hij naar bed gaat leest hij nog een boek.
het is een boek over dinosaurussen.
die leven nu niet meer.
dan gaat hij slapen en hij droomt over een kasteel.
een kasteel waar dieren wonen.
bram gaat daar beginnen als dierenoppasser.
hij heeft een wortel en snoepjes meegenomen.
hij weet niet op wat voor dieren hij moet passen.
hij staat voor het kasteel maar de poort is op slot.
bram belt aan.
de poort gaat open.
een stem zegt: “komt u binnen en wilt u de poort sluiten?”
maar bram had dat niet gehoord.
hij laat de poort openstaan!
en loopt naar de deur van het kasteel.
bram klopt aan.
de kasteelheer doet de deur open.

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
17-2 Rode IPhone (zie foto Schakel APP) Enschotsebaan Berkel-Enschot TERECHT
13-2 Kindermuts beer (zie foto Schakel APP) Speeltuin achter Erasmuslaan/ 06-17518456  
  Anthon van Duinkerkenlaan
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 de basisschool St. Caecilia en 06 44561550  
 binnenkant sjaal geschreven) de Klaproosstraat
24-1 wit oplaaddoosje voor airpods Route begin Bosscheweg to 06-36222537  
 (Zie foto op de Schakel APP) Berkelse Akkers
21-1 Fietssleutel Madeliefstraat (hofje) 06-30231254

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.

     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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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. lid van een kloosterorde die geen priesterwijding ont-
vangen heeft; 7. in dichterlijke stijl opgesteld stuk; 12. 
jongensnaam; 13. persoon van adel; 14. doorschijnend 
(ijl); 15. internationale betrekkingen (afk.); 17. spijskaart; 
19. wederom; 21. personal computer (afk.); 22. scheeps-
type (van tiende tot vijftiende eeuw); 24. soort van me-
loen; 27. uitroep van afkeer; 28. vrouw van Abraham; 30. 
Chinese vermicelli; 31. gehoororgaan; 32. plaats in Bel-
gië; 33. alstublieft (afk.); 35. plaats in Duitsland; 37. reu-
zel (ongel); 38. schelpdier; 41. fooi; 42. muurbedekking; 
44. meisjesnaam; 46. geparachuteerde soldaat (afk.); 47. 
boomvrucht; 48. dood lichaam (met name van dieren); 
49. alles goed  (Jidd.); 50. bloedvat; 52. meubelstuk; 54. 
artistieke figuurdans; 56. belemmering; 58. een grijsach-
tig metaal met sterke glans; 61. nachtroofvogel; 62. loge-
ment; 64. huisdier; 65. lichtrode lichte wijn; 67. kippen-
loop; 68. belofte; 70. inwendig orgaan; 72. tennisterm; 
73. Schots blaasinstrument; 76. watering; 77. titanium 
(scheik. afk.); 78. matig koud; 79. land in Azië; 81. poste 
restante (afk.); 82. deel van hals; 83. plaats in Drenthe; 
84. plezier; 86. tekengerei; 87. stel muziekinstrumenten 
der Javanen.

VERTICAAL
1. natuurverschijnsel bij onweer; 2. oosterlengte (afk.); 3. 
rivier in Utrecht; 4. schilderslinnen; 5. bijeenkomst van 
personen (hereniging); 6. familietwist; 7. gewend aan 
(vertrouwd met); 8. vaart (kanaal); 9. Europeaan; 10. in-
houdsmaat (afk.); 11. telwoord; 16. reuzenslang; 18. Ne-
derlandse aardoliemaatschappij (afk.); 20. alvorens; 21. 
kookgerei; 23. gewas dat gazons vormt; 25. tentamen; 
26. vergrootglas; 27. letter van het Griekse alfabet; 29. 
werelddeel; 32. meest gegeten stukje vlees van ons land; 
34. Indische praatvogel; 36. rookgerei; 37. op grote af-
stand; 39. gezongen toneelspel; 40. deurraampje; 42. 
loods (veldhospitaal); 43. stekelige plant; 45. plaaggeest; 
46. zwarte kleverige stof; 51. duinvallei; 53. kledingstuk; 
54. schoonmaakgerei; 55. begeerte; 56. cirkelvormig; 57. 
gemalen graan; 59. koraaleiland; 60. vrouwelijk roofdier; 
62. kosmos (universum); 63. het houden van een voor-
dracht; 66. uitroep van schrik; 67. gard; 69. mannetjesbij; 
71. namaak; 73. donkere kamer (afk.); 74. (bak)oven; 75. 
rustig; 78. steen; 80. herkauwend zoogdier; 82. de onbe-
kende (Lat. afk.); 85. laatstleden (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

5 83 8 79 39 37 13 65 36 86 59 32 87 68 6 74 56
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‘t Seuverick

‘We namen afscheid van hem op 
de plek waar hij zo graag was.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale locatie, 
het cateren van uw favoriete keuken of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u 
graag op buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis en 
ervaring is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met onze teams 
om alle wensen tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd 
persoonlijk en bijzonder te maken.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij 
coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Onze ervaren teams helpen u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of bel 
013 205 57 31. 



VERENIGINGSNIEUWS
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VROUWEN CONTACT 
GROEP
Berkel-Enschot-Heukelom
Rikavond 

Woensdag 27 februari organiseerd VCG een ri-
kavond in de Stulp van Torentjeshoef. Aanvang 
19.30 uur.
Dit is tevens de slotavond van het thuisrikken 
Iedereen is welkom, dus ook niet VCG-leden.
Er zijn leuke prijzen te verdienen dus breng je 
vrienden mee en kom gezellig rikken. 

Op vrijdag 8 maart gaan we naar de Escaperoom.
Door goed samenwerken en samen raadsels en 
puzzels oplossen moeten de codes gekraakt wor-
den om te ontsnappen.

Maandag 18 maart gaan we naar de eendenboer-
derij.
De boer geeft uitleg en een rondleiding op zijn 
boerderij. We kunnen eendenvlees proeven en er 
is ook een mogelijkheid om het te kopen.

Wilt u meer weten over VCG kijk dan op onze web-
site, www.vrouwencontactgroep.jouwweb.nl of 
neem contact op met een van de bestuursleden.

KBO BERKEL-ENSCHOT
Op speciaal verzoek:
Nogmaals een KBO bezoek aan het 
Provinciehuis in Den Bosch op 15 maart 
In verband met de grote belangstelling 

organiseren wij nogmaals een excursie naar het 
Provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. 
Deze excursie zal bestaan uit een interessant pro-
gramma en is inclusief een lunchbuffet.
Het programma  op 15 maart is als volgt:
10u45 Verzamelen op het parkeerterrein bij 

Ooms Sport
11u00 Vertrek Sabeh bus naar Den Bosch
11u30/45 Aankomst + Welkom
12u15 Lunchbuffet
13u00 Quiz over de provincie
13u00 Rondleiding Provinciehuis
14u30 Bijwonen debat in Statenzaal
15u00 Gesprek met Statenlid
15u45 Einde bezoek Provinciehuis
16u45 Terug op parkeerterrein bij Ooms sport
De bijdrage is € 15,- p.p. (incl. busvervoer en 

lunchbuffet) en zal automatisch worden afge-
schreven. Inschrijven kan telefonisch vanaf maan-
dag 25 februari vanaf 10u00 bij Ria van den Berg 
T: 013-5333107. Graag bij inschrijven het KBO 
ledenpasnummer doorgeven. Zie ook de website 
www.kboberkelenschot.nl.
Let op ! We gaan met de bus dus vol is vol!

WANDELEN MET DE KBO
Op 28 februari gaan we wandelen bij 
het Riels Hoefke in Riel.
Dit natuurgebied tussen Alphen en Riel 
was oorspronkelijk een stuifzandgebied 

dat later bebost werd. Onder de oppervlakte zijn 
nog oude rivierbeddingen aanwezig vandaar dat 
men er veel keien ofwel “kaaien” vindt.
Ook zijn er grafheuvels  die afkomstig zijn uit de 
Bronstijd. Deze grafheuvels hebben een ringwal 
met een droge sloot en werden gebruikt als be-
graafplaats. Een mooie wandeling tussen bomen 
en open vlakten.
Na het lopen drinken we koffie, op eigen rekening, 
bij Den Overkant in Riel
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.

FOTOBE
Hebt u al een kijkje genomen bij de ex-
positie van FotoBE in de gangen van 
de Schalm? De foto’s hangen nog tot 

28 februari. Daarna kunt u regelmatig weer een 
Foto van de Maand tegenkomen in de serre van de 
Schalm. De eerste die deze eer te beurt valt in 2019, 
is Jan van Esch. Bij de Leemkuilen in Biezenmortel 
legde hij dit paartje zwanen vast. Heel sfeervol met 
de laatste restjes sneeuw op de kleurrijke oevers. 
Weer een mooie plaat van natuur in de buurt.
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DE KONINGSOORD-
ZANGERS
Vorige week is per abuis de ver-

keerde naam van ons ouderenkoor gedrukt. I.p.v. 
Koningszangers moest het zijn de Koningsoord-
zangers. Het betrof een bedankje aan alle onder-
nemers die op 3 februari hun prijzen ter beschik-
king hadden gesteld bij de meezingmiddag.

DRONE 
WEDSTRIJD 2019

Op Durendael werd een wedstrijd gehouden waar-
bij drones door zelf geknutselde obstakels moes-
ten vliegen.  We streden tegen 3 andere klassen 2 
van De Wichelroede en 1 van de De Coppele. De 
eerste dag gingen we niet naar Durendael maar 
kwamen er 3 middelbaren scholieren om ons al-
les te leren over drones. De eerste dinsdag gingen 
we naar Durendeal om het obstakel die we voor 
de tegenstanders moesten bouwen te bedenken. 
Maandag bleven we lunchen op Durendael en 
gingen we verder met de obstakels bouwen. Een 
paar obstakels zijn te zien bij de open dag van Du-
rendeal. Vrijdag 18 januari was de finale in de aula 
bij Durendael. Er waren 3 rondes: de kwartfinale, 
de halve finale en de finale. De finalisten vlogen 
door de obstakels met een drone. Tijdens de finale 
vloog Jens heel erg goed. 

Hij was als eerste bij de finish. BB4 had gewon-
nen! We hebben een beker en een drone met ca-
mera gewonnen. Ook kreeg iedereen een diploma.

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

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

AFSLUITING PROJECT HEELAL: 
U BENT WELKOM OM TE KO-
MEN KIJKEN 
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met 
het project heelal. Er zijn ouders en mensen van 
buitenaf in de klas komen vertellen. De kinderen 
zijn naar ontdekrijk geweest. Volgende week slui-
ten we het project af met een tentoonstelling.  We 
zijn bezig geweest met ontwerpend leren en ie-
dere klas heeft een vraag geformuleerd en naar 
aanleiding daarvan een ontwerp gemaakt. Op vrij-
dagmiddag 22 februari zijn jullie allemaal van harte 
uitgenodigd, van 14.15 tot 15 uur op basisschool 
Rennevoirt.
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UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand januari zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Ria Mutsaers, de Kraan 30 BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
N. de Croon-Meijnckens, Sportlaan 14 BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel januari:
ALCOHOLPERCENTAGE.  

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



SPORT
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KARATESCHOOL
FURINKAZAN
Zondag 10 februari was het weer zover, de 

11e editie van de Vanencompetitie regio Zuid. Mede 
georganiseerd door Dojo Enso uit Tilburg mochten 
wij een kleine 200 kandidaten ontvangen in de sport-
zaal De Blaak in Tilburg. Op de onderdelen kata en 
kumite kwamen vanuit karateschool Furinkazan de 
volgende karateka’s in actie: Imme Maas 90 punten 
kata, Josephine Stolk 60 punten kata, Kai van Rooij 
50 punten kata,Isabelle van Rooij 50 punten kata, 
Levi van Triet 50 punten kata, Noor van Spreeuwel 
60 punten kata Jochem de Cort 50 punten kata, 
Sarah v.d Meijs 90 punten kata, Styn van Berkel 80 
punten kata, Sam van Abeelen 90 punten kata, Isa-
belle van Rooij 70 punten kumite, Sam van Abeelen 
70 punten kumite, Jochem de Cort 55 punten een 
mooie prestatie van onze leerlingen.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 16 februari

White Demons F1 - Zephyr F1 14-01
White Demons E3 - G.H.V. E1 11-11
White Demons E2 - Novitas E1 16-08
White Demons D2 - Blauw Wit D1 06-16
Zondag 17 februari
Wh. Dem. HS1 - Olympia’89/DOS’80 HS3 26-22
Blauw Wit E1 - White Demons E1 01-16
White Demons HS3 - Blauw Wit HS2 25-21
PSV Handbal HS2 - White Demons HS2 30-22
Dongen DC1 - White Demons DC1 23-17
R.H.V. DS1 - White Demons DS1 22-21
R.H.V. D2 - White Demons D2 12-04
Groene Ster HC1 - White Demons HC1 13-20

Programma aanstaand weekend:
Zaterdag 23 februari
09:30 uur White Demons E1 - 
 DOS’80/Olympia’89 E1
10:30 uur White Demons D1 - O.H.C. ‘01 D1
11:20 uur White Demons DC1 - O.H.C. ‘01 DC1
12:15 uur G.H.V. D2 - White Demons D2
12:20 uur White Demons HC1 - Blauw Wit HC1
19:20 uur White Demons DS2 - Elshout DS2
20:40 uur White Demons DS1 - 
 RED-RAG/Tachos DS3
21:15 uur Groene Ster HS2 - 
 White Demons HS1

Zondag 24 februari
09:00 uur Taxandria F1 - White Demons F1
10:30 uur Taxandria E1 - White Demons E3
11:20 uur Internos E2 - White Demons E2
12:40 uur United Breda/Orion R HS3 - 
 White Demons HS3
13:10 uur Blauw Wit HS1 - White Demons HS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

SCHAAKLESSEN BIJ 
DE OUDE TOREN
Afgelopen week zijn de schaaklessen 
voor senioren begonnen. Schaakvereni-

ging De Oude Toren heeft dit opgezet, in nauwe 
samenwerking met KBO Berkel-Enschot. Scha-
ken blijft een meesterlijke sport, je bent nooit te 
oud om het te leren, het houdt je scherp. En … het 
zet je aan het denken.
Ondertussen is de 2e ronde van de interne com-
petitie volop losgebarsten. In groep A heeft Koen 
Robben inmiddels de leiding overgenomen, na 
een zwaar bevochten winst op Hugo van Baard-
wijk, die met fraai tegenspel lang de spanning er 
in wist te houden. Om de 2e plaats, waarvoor nog 
tenminste 4 kanshebbers zijn, wordt zwaar gestre-
den. In groep B kan Frans Deckers de leiding am-
per meer worden ontnomen, na zijn doordachte 
overwinning op Ad Mathijssen. Aanstaande don-
derdag wordt de 5e ronde gespeeld.

OJC’98
Het eerste boekte een verdien-
de, maar toch wat benauwde 

zege op SGV in Culenborg. Het jeugdige derde 
bleef opnieuw een veel ervarener tegenstander 
moeiteloos de baas. Daardoor is een kampioen-
schap nog steeds heel goed mogelijk.
Bij de jeugd waren er ook diverse monsteruitsla-
gen. De junioren, de pupillen D, de pupillen E1 en 
de F-pupillen scoorden er lustig op los. Alleen de 
E2-pupillen verloren, de andere teams haalden 
punten. De kampioenskansen van de aspiranten 
B en de pupillen D werden weer wat groter.
De uitslagen waren:
zaterdag 16 februari
SGV 1 - OJC’98 1   9 - 11
OJC’98 3 - NKV 4 19 - 6
OJC’98 jun 1 - Mariarade jun 1 18 - 3
OJC’98 asp B1 - SDO asp B3 10 - 6
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Berkel-Enschot is Knollevretersgat. 
De afgelopen 2 weekenden is het dorp ge-
zellig gemaakt met blauw-gele banieren. 

Weetjes: aanstaande vrijdag en zaterdag 
zijn de Tonpraotavonden.
Voor de vrijdag zijn nog enkele kaarten beschikbaar

Ook de entreeborden van Berkel-Enschot zijn 
voorzien van naamborden ‘Knollevretersgat’.

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

De residenties van onze Prinsen zijn ook mooi versierd. Jeugdprins Roel stond erbij toen zijn tuin werd omgetoverd.

En bij iedereen is de Knollevreter afgelopen 

zaterdag op de mat gevallen. Deze superdikke 

glossy vol gezellige verhalen, interviews, recepten 

en wetenswaardigheden zorgt er voor dat iedereen 

in de opperbeste carnavalsstemming komt.
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OJC’98 asp C1 - Mariarade asp C1   6 - 6
OJC’98 pup D1 - ACKC pup D4 14 - 0
OEC pup E2 - OJC’98 pup E1   5 - 18
DOT pup E4 - OJC’98 pup E2   5 - 3
Nijnsel pup F1 - OJC’98 pup F1   3 - 18
De komende twee weken zijn er door de carnavals-
vakantie geen wedstrijden. De competitie wordt 
hervat op 9 maart. Het programma luidt dan:
zaterdag 9 maart:
OJC’98 1 - Oranje Zwart 1 15.00 uur
OEC 2 - OJC’98 3
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1
OEC asp B1 - OJC’98 asp B1
DOt asp C2 - OJC’98 asp C1
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2 13.00 uur
OJC’98 pup F1 - Be Quick pup F2 13.00 uur
zondag 10 maart
OJC’98 2 - NKV 3 13.00 uur

DOMINANT JONG 
BRABANT WINT WEER: 0-2
Door een goede mix van lef, creativiteit, 
werklust en concentratie wist Jong Bra-

bant bij Reeshof te winnen. Trots sprak trainer Boy 
v.d. Bogaard dan ook van een mooie overwinning 
tegen een tegenstander waarvan de laatste edities 
minder succesvol afliepen. V.d. Bogaard roemde 
met name ook de rust die zijn team had bewaard 
tegen deze lastige tegenstander. En lastig was de 
tegenstander! Niet zo zeer door het vertoonde 
spel van Reeshof als wel door hun spelopvat-
ting, die nogal wat gele kaarten en een rode kaart 
opleverde. Met meer oog voor het spel en min-
der oog voor de tegenstander en scheidsrechter 
was er voor Reeshof waarschijnlijk meer te halen 
geweest. Nu was het Jong Brabant dat op door-
tastende wijze en met goed voetbal het spel van 
de thuisploeg volledig ontregelde. Al in de 20 ste 
minuut resulteerde dat in een doelpunt van Jelle 
Jonkers na een geweldige aanval over links via de 
opkomende Tony Haans met uiteindelijk een be-
hendige en subtiele assist van Jeroen van Laak. 
Wat kan voetbal toch mooi zijn! Een aantal andere 
goed uitgespeelde mogelijkheden bleven vervol-
gens helaas onbenut in de eerste helft. De spora-
dische aanvallende pogingen van Reeshof werden 
vaak al op het middenveld geneutraliseerd door 
spelers als Zeger Vugts en de weer volledig her-
stelde Marnick Muskens. Ook wist de alerte Jong 
Brabant verdediging wel raad met het veelal on-
samenhangende aanvalspel van de tegenstander. 
Toch duurde het nog tot ver in de tweede helft 
voordat het tweede doelpunt viel na weer een ef-

fectieve aanval, die door Jeroen van Laak werd af-
gerond. Geconcentreerd en volwassen wist Jong 
Brabant vervolgens de wedstrijd uit te spelen, ter-
wijl het voor de thuisclub nog even gele en een 
rode kaart regenden op deze verder uitgesproken 
zonnige voetbalmiddag. En zo zagen we een do-
minant en cool spelend Jong Brabant zeer ver-
diend winnen! Komende zondag zal WSJ te mgast 
zijn aan de Berkelseweg in Berkel Enschot. 

Redactie Jong Brabant

ZVV BE’79 GAAT VOL 
VOOR KAMPIOENSCHAP 
EN PROMOTIE NAAR 

EREDIVISIE.
Het seizoen 2018-2019 loopt sportief uitstekend 
voor ZVV BE’79 na drie kwart van de competitie 
doet de ploeg volop mee in het kampioenschap 
en promotie naar de eredivisie, de eerste periode 
titel is gewonnen waardoor spelen in de play offs 
voor promotie al is veiliggesteld, liever na wordt 
er door het kampioenschap rechtstreeks promotie 
afgedwongen.
 
Afgelopen vrijdag was voor ZVV BE’79 winst 
noodzakelijk om op de gedeelde eerste plaats 
in de eerste divisie zaalvoetbal te blijven staan. 
Uit in Terborg tegen Brasil’77 werd het uiteinde-
lijk een makkelijk avondje waarin vooral voor rust 
het verschil werd gemaakt. Binnen een minuut 
kopte Piet Adams de 1-0 binnen, waarna er ge-
durende de eerste helft vlot werd uitgelopen naar 
een 6-0 voorsprong door nogmaals Piet Adams 
2x, Jeroen Hakkens en Mo Gigold die een tweetal 
tien meter trappen verzilverde. In de tweede helft 
werd er wederom binnen de minuut gescoord nu 
door Regy Elias, dit was voor een hele tijd ook het 
enige wapenfeit van ZVV BE’79 in plaats van een 
monsterscore neer te zetten verslapte ZVV BE’79 
waardoor de tegenstander wat ere treffers op het 
scorebord neer zette, het laatste woord was ech-
ter aan ZVV BE’79 die door Luca Farcia en Reggy 
Elias de 9-4 eindstand bepaalde.
Met een gelijk aantal punten als concurrent FCK 
de Hommel zijn de laatste zes wedstrijden in de 
competitie heel erg spannend komende vrijdag 22 
februari speelt ZVV BE’79 1 thuis om 21.00 uur in 
Sporthal ’t Ruiven in Berkel-Enschot tegen Bristol 
Team uit Roosendaal, kom eens een kijkje nemen 
en kennismaken met topzaalvoetbal in Berkel-En-
schot. Entree is gratis !
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Volg
ons op

✰✰✰✰

Deze actie start op vrijdag 1 februari en eindigt 
met de trekking op donderdag 14 februari 2019 om 16:00 uur.

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

VALENTIJNS ACTIE
PRIJSWINNAARS

- Nelly Scheepers-Mols
- Fam van den Burg

- T.Weterings
- Fam Elias

- Maria der Plas
- Jolien de Laat

- N. van de Ven
- N. van den Braak

- William van Dijk
- Jeanne Kock

- Fam Langenhuysen
- Marian Galle

- J. Brabers
- A. Balemans
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ERNSTIGE 
BEDREIGING VAN 

DE ZWALUWENBUNDERS
Wellicht bent u bekend met de gemeentelijke plan-
nen om in het gebied van de Zwaluwenbunders, 
ten oosten van de Burgemeester Bechtweg, een 
25 ha groot logistiek industrieterrein aan te leg-
gen. De bedoeling is dat daar tot 22 meter hoge 
distributiecentra, gevestigd gaan worden.
Wij kennen allemaal de XXL-distributiecentra die 
de laatste jaren op tal van plaatsen in Brabant, o.a. 
langs snelwegen, een einde maken aan de weids-
heid van het Brabantse landschap. Een dergelijk 
scenario dreigt ook voor de Zwaluwenbunders. 
Niet alleen de openheid wordt bedreigd maar ook 
de daar levende amfibieën, dassen en reeën zou-
den wel eens het onderspit kunnen delven daar 
hun leefgebied danig wordt aangetast. 
Gelukkig zijn velen met ons in verzet gekomen te-
gen deze onzalige Tilburgse plannen. Verzet dat 
ertoe geleid heeft dat de gemeente Tilburg de be-

slissing over de vestiging van een industrieterrein 
met een jaar heeft uitgesteld. 
Om de protesten nog meer kracht bij te zetten 
zijn wij een petitie gestart tegen de vestiging van 
XXL-distributiecentra in de Zwaluwenbunders. Als 
u ook niet wil dat dit mooie gebied in de toekomst 
aangetast gaat worden, kunt ook u de petitie on-
dertekenen. Ga daarvoor naar: https://geendistri-
butiecentra.petities.nl.
Sinds twee weken hebben wij de beschikking over 
een eigen website
https://stichtingnieuwewarande.nl. Hier kunt u te-
recht voor het laatste nieuws. Ook uw opmerkin-
gen, vragen of ideeën zijn daar van harte welkom.

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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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

onze  
carnavalskrakers
in polonaise naar onze winkel !!

Gepaneerde  
schnitzels  

4 stuks 750

Kipsaté  
kant en klaar  
uit eigen keuken  

500 gram 750

Kip op stok   
 
 

4 stuks 795 Shoarma-
pakket     
500 gram vlees,  
5 broodjes en de  
lekkerste knoflooksaus  

per pakket 750

Soep  
naar keuze
  

2 bekers 450

Hamburgers 
Pigalle 
met broodjes en saus

   

4 stuks 750

op=op

In verband met carnaval sluiten wij op zaterdag 2 maart om 
13.00 uur. Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 maart zijn  
wij de gehele dag GESLOTEN!

gezellige carnavalsdagen toegewenst ! A
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met gratis 

nasi of bami

met saus 

naar keuze
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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
Op weg.
De rode draad welke door ieders leven loopt, is 
er een van: Op weg zijn. Vanaf het moment van 
onze geboorte zijn we op weg. In het prille begin 
vindt dat op weg zijn plaats in een beschermde en 
veilige omgeving. Dat is in elk geval wat ik ieder 
mens toewens, ook al weet ik dat dit niet altijd het 
geval is. Wanneer je opgroeit en steeds meer leert, 
weet, ervaringen opdoet, groeit de verantwoorde-
lijkheid om iets van je leven te maken en richting 
aan je leven te geven. Dan komen er steeds meer 
vragen in je op, zoals bijvoorbeeld: Wat wil ik later 
worden? welke studie ga ik volgen? Ook kan de 
vraag in je opkomen: In wat of in wie geloof ik? 
Nadenken over de zin van het leven is belangrijk. 
En ga ik hierover alleen nadenken of ga ik mijn 
vraag over zingeving delen met een ander of met 
anderen? Een belangrijk begin is, denk ik zelf, of ik 
het leven als een vanzelfsprekend gegeven neem 
of dat ik geloof dat er iets is dat groter is en dat 
mijn leven inhoud en zin geeft? Dat grotere iets 
dat alles overstijgt, noem ik God. En als je gelooft 
dat God bestaat, hoe ga je daar dan mee om? 
Hoe leer je God kennen en bouw je met Hem een 
relatie op? Een begin kan zijn om deel te nemen 
aan een Alpha-cursus. In een Alpha-cursus ga je 
in een veilige omgeving met anderen op weg om 
Jezus, de zoon van God te leren kennen. In het 
begin van dit jaar zijn we in onze parochie voor 
de tweede maal de Alpha-cursus begonnen en het 
is boeiend om te mogen zien en mee te maken 
hoe mensen op weg zijn, in geloof. Ieder op zijn 
eigen manier en toch samen. Misschien wilt u dit 
opstekertje bewaren als herinnering. En wanneer 

er weer een Alpha-cursus in onze parochie is, om 
dan zelf deel te nemen. Ik wens u, in geloof, een 
goed op weg zijn.  

Diaken Ton.

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.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerkelij-
ke uitvaart afscheid van Lies Franken-Vermeeren, 
95 jaar.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 25 februari 13.15 uur: bijeenkomst se-
cretaresses.
Woensdag 27 februari 9.30 uur: torengroep bij-
eenkomst.
Woensdag 27 februari 18.00 uur: Alpha-cursus.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 23 februari: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 24 februari:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan van de Wiel (jrgt.); Anna Vissers; 
Jo Michels en Johanna Michels-van der Meijden; 
Maria Berkelmans (jrgt.); overl. familieleden We-
hmeijer-Zwanenburg; Janus van Dorp; Anneke 
van Baast (jrgt.)
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Franciscus van der Bruggen en Christina 
van der Bruggen-Denissen; Overl. ouders Kees en 
Anna van de Pas-Brekelmans; Wim Maas en Jan 
Janssen (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

De websjop van de SOK is weer goed 
gevuld. Wappert bij jullie de vlag van Knol-
levretersgat al?

Weetjes: inschrijven voor de optocht kan nog tot 

volgende week. Kijk op www.knollevretersgat.nl/

optocht-inschrijven voor het formulier.

Voor nu om aan je huis te hangen, en voor later om 
mee te nemen op vakantie ‘de Knollevretervlag on tour’.

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

En je hoeft met carnaval geen kou te lijden. De geel-blauwe sjaal is verkrijgbaar in een dikke en een dunne variant. En de fleurige boa kun je niet alleen om je nek hangen maar ook gebruiken om kleding mee op te fleuren. 

Nieuw dit jaar; De Knollevreter-hoodie. Voor 27,50 

verkrijgbaar in de maten S tot en met XXL

Te koop voor € 15,-

Alle merchendise is te koop via de webshop en boekhandel verrijt in knollevretersgat

De Knollevreter niet ontvangen? Stuur een bericht aan krant@knollevretersgat.nl
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Maandag 25 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 26 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 28 februari 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 1 maart: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

Zondag 24 februari: ds. Wil van Egmond, 10.15 uur
Vandaag gaan de kinderen aan de slag met het 
laatste stukje uit het Bijbelboek Esther: Ester 8:3-8 
en 9:1-23. De wet om de joden uit te roeien, kan 
niet veranderd worden. Daarom maakt de koning 
er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen 
verdedigen. Met de kinderen bekijken we het ook 
op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als er iets 
gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?
De eerste collecte is voor ons nieuwe Kerk in Ac-
tie-project in Moldavië. De tweede collecte is voor 
het werk van onze kerk. 
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
20 februari 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
22 februari 17.30: Ontmoeting rond de tafel

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

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl

Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in
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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.  

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 

J & R Trucking zoekt oproep chauffeur CE. 
Eenvoudige doordeweekse koppelritten tussen
17.30 en 23.30. Geen dagelijkse inzet vereist. 
Ideaal voor gepensioneerden! 013-2077666 

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

Pink Studio voor al uw grafische ontwerpen. 
Hulp nodig bij offline/online communicatie? 
Bel 06-20394040 of mail info@pinkstudio.nl 

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

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met kruiden, 
graanvrij en zonder kunstmatige toevoegingen. 

Loopt uw kind vast op school? Vraag hulp! Moka 
begeleiding richt zich op individuele begeleiding, 
huiswerkbegeleiding en bijles. Tel: 06-14147166 
mail: mokabegeleiding@gmail.com 

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

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 

We zoeken een huishoudelijke hulp voor 1x per 
2 weken op woensdag voor 3 uur in BE. 
Graag contact op telefoonnummer 06-51835856. 

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

Gevraagd medewerkster 20 uur per week. 
Pizzeria-grillroom Piramide, Kerkstraat BE.
Meer info: Tel. 06-85438900  

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

Wie wil ons komen helpen met het poetsen 
van onze woning voor 3 à 4 uur per week 
tegen een goed uurloon en veel waardering? 
Bel 06 51760723 

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



 

Schaokel naor d’n Schaokel 
Ge kèèkt natuurlijk alleen vúr oe mej carnaval, maar wilde toch 

nog effkes achterum kèèke naar de fotokes en de laotste 
nieuwtjes in Knollevretersgat en Rommelpot, dan doe de da 

natuurlijk in d’n Schaokel. 

Ge kunt da doen op d’n website www.schakel-nu.nl, op 
Facebook, in ons boekske of ge moet effkes d’n app 

downloaden. 



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

Ontdek hoe op Rabobank.nl/starter


