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BEDRIJVEN CONTACTEN
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

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: Bas Haans
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

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

ALARMNUMMER 112

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN 06-29218145

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

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

WIJKAGENTEN 0900-88 44

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

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

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

HUISARTSENPOST 0900–33 22 22 2

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

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

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

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

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

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

KAPPERS

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E.
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

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

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

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

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

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

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

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

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

THERAPEUTEN

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

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

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

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
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BEDRIJF IN BEELD

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK:

‘WE STAAN 365 DAGEN PER JAAR
VOOR U KLAAR’
Familiebedrijf Van Antwerpen Elektrotechniek
begon 43 jaar geleden als lokaal installateur in
de Kerkstraat. ‘Nu zijn we actief in de regio en
hebben we in totaal zo’n 20 medewerkers’, zegt
eigenaresse Karin van Antwerpen. Voor zowel
de particuliere als de zakelijke klant staan zij
iedere dag klaar. ‘Als de stroom ’s nachts om
12 uur uitvalt, helpen wij met onze storingsdienst ook mensen die geen klant bij ons zijn.’

maar groot genoeg om diverse grote projecten te
kunnen realiseren. En als er iemand belt, weet ik
vaak meteen wie ik aan de lijn heb.’

Die service is de kracht van Van Antwerpen Elektrotechniek. ‘Het belangrijkste is niet het binnenhalen van nieuwe klanten, maar het behouden
en onderhouden van je bestaande klanten. Als
je goed werk levert, blijven mensen terugkomen
en komen er door mond-tot-mondreclame vanzelf nieuwe klanten bij.’ Karin is zelf opgegroeid
in het bedrijf. Ongeveer 17 jaar geleden nam zij
het installatiebedrijf over van haar vader. ‘Het is
een afwisselend vak en ik heb het van jongs af
aan meegekregen. Het is heel leuk om in een mannenwereld te werken als vrouw zijnde’, zegt Karin
met een lach.

Eerlijke service bieden
Daarnaast wil Van Antwerpen Elektrotechniek
vooral een eerlijke service bieden. ‘We denken
met de klant mee en bieden preventieve oplossingen. Uiteindelijk gaat het erom dat er een goed
product komt te liggen. Dat doen we door oplossingen aan te dragen, maar ook door mee te denken op de lange termijn.’ Wat dat betreft ziet Karin
veel veranderingen in de branche. ‘De lange termijn is voor klanten erg belangrijk. Onze monteurs
denken tegenwoordig mee over energiebesparing
en duurzaamheid. Ook de techniek is constant in
beweging.‘

Elektrotechnische installaties
Van Antwerpen Elektrotechniek is er voor de realisatie en reparatie van alle elektrotechnische installaties. ‘Dat kan het bijmaken van een stopcontact
zijn, maar ook de complete elektrotechnische installatie van een woonhuis, bedrijfshal, kantoorpand of winkel.’ Dat doet het bedrijf voor zowel de
particuliere als de zakelijke klant. ‘We zijn relatief
klein waardoor we heel persoonlijk kunnen werken

‘Het belangrijkste is het behouden
en onderhouden van je bestaande
klanten’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

Van Antwerpen Elektrotechniek
Rhijnkant 12
5056 JH Berkel-Enschot
013-5333012
info@vanantwerpen-elektro.nl
www.vanantwerpen-elektro.nl
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ACTIVITEITENKALENDER
FEBRUARI
28-02-19
28-02-19

Manege de Kraan
Druiventros

18.00 uur
20.00 uur

Finale Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
Interne competitie Schaakclub de oude Toren

02-03-19
03-03-19
03-03-19
03-03-19
04-03-19
04-03-19
05-03-19
05-03-19
05-03-19
06-03-19
06-03-19
06-03-19
07-03-19
07-03-19
08-03-19

CC de Schalm
Café ‘t Raadhuis
Café ‘t Raadhuis
CC de Schalm
CC de Schalm
Café ‘t Raadhuis
Café Mie Pieters
Café Mie Pieters
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
Ons Koningsoord
CC de Schalm
Druiventros
Manege de Kraan

19.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
9.30-16.45 uur
10.00-12.00 uur
11.00-12.00 uur
9.30-16.45 uur
20.00 uur
18.00 uur

09-03-19

Manege de Kraan

10.00 uur

10-03-19

Manege de Kraan

10.00 uur

12-03-19
12-03-19

CC de Schalm
Bibliotheek

9.30-16.45 uur
20.00-21.00 uur

13-03-19
14-03-19
14-03-19
14-03-19
16-03-19
17-03-19
19-03-19
20-03-19
20-03-19
20-03-19
21-03-19
21-03-19
22-03-19
23-03-19
24-03-19
24-03-19
26-03-19
27-03-19
27-03-19
28-03-19
30-03-19

CC de Schalm
CC de Schalm
Druiventros
Bibliotheek, Kerkzaal
Druiventros
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
Bibliotheek, Werkplaats
Bibliotheek, Kerkzaal
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
Manege de Kraan
Manege de Kraan
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
CC de Schalm
Druiventros

9.30-16.45 uur
9.30-16.45 uur
20.00 uur
20.00-21.30 uur
13.00 uur
10.00-13.00 uur
13.00-16.45 uur
9.30-16.45 uur
13.30-15.00 ur
20.00 uur
9.30-16.45 uur
13.30-17.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
13.00-16.45 uur
9.30-16.45 uur
19.30 uur
13.00-16.45 uur
9.30 uur

Ût Jeugdcarnaval
Kindercarnaval met ballonnenvrouwtje
Patrick Bruurs
Ût Jeugdcarnaval
Ût Jeugdcarnaval
Het raadhuis klaperopshow
Fist van de dwoaze dweelen
Nasibal
Ût Jeugdcarnaval
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
Rondleiding: Klooster vroeger en nu
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Bekercompetitie, Schaakclub de Oude Toren
KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup/Para Trophy,
dressuur paarden
KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup/Para Trophy,
dressuur paarden
Finale Tobroco-Giant Dressage Challenge, dressuur
paarden en pony’s
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Opvoedcafé aan Tafel met Heidy mmv mediacoach
Miriam vd Beemt
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Interne competitie Schaakclub de oude Toren
Filosofische avond mmv Jannah Loontjes
Externe competitie, Schaakclub de Oude Toren
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Maak je eigen Virtual Realitywereld
Literair Café, Sonja Barend
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Finale KBO - De Schalm Riktoernooi
Classic meets Pop, Invites!
Horsefood Dressuur talent selectie 5 jarigen
Horsefood Dressuur talent selectie 4 jarigen
Elckerlyc, Goeien aard met muziek
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Filmcafé, Happy End
Finalewedstrijd KBO - De Schalm Biljarttoernooi
Druiventrostoernooi, Schaakclub de Oude Toren

MAART
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HOFKAPEL
LOF DER ZOTHEID
Muziek hoort bij carnaval. Gelukkig kennen
Berkel-Enschot en Heukelom hele leuke carnavalsbands. Maar de Prins en zijn gevolg hebben bij hun vele bezoeken en opwachtingen
ook een kapel nodig. Daarom worden zij altijd
begeleid door een heuse Hofkapel. En in Knollevretersgat kennen we een wel heel bijzondere Hofkapel: Lof der Zotheid. Dit jaar voor de
13e keer.
Prins Manfred d’n Irste (Manfred van Zeeland) had
in zijn eerste jaar als Prins Carnaval een nijpend
probleem. Hij had (nog) geen hofkapel. Gelukkig
herinnerde hij de woorden van dorpsgenoot Danielle Schapendonk, die naar Rotterdam was verhuisd: ‘Als je bij carnaval muziek nodig hebt, dan
mag je mij bellen.’ Prins Manfred nam de telefoon
ter hand en zo geschiedde het: Danielle verzamelde in Rotterdam muzikanten om haar heen en
reisde met carnaval af naar Knollevretersgat met
de nieuwe hofkapel ‘Lof der Zotheid’.

Alle muzikanten zien er erg naar uit
weer naar Knollevretersgat te komen.
Jaar in, jaar uit bleef ‘Lof der Zotheid’ de Hofkapel
van Knollevretersgat en ontwikkelde zich tot een
onvolprezen band, zoals we die ook aankomende

carnaval weer mogen meemaken. Inmiddels komen de muzikanten niet meer alleen uit Rotterdam, maar uit het hele land: van Groningen, Barneveld, Limburg tot Brabant en Zeeland. Danielle
nam in het 11e jaar afscheid en ieder jaar is de
samenstelling van de hofkapel weer anders. Alle
leden spelen in hun eigen woonplaats in een orkest, harmonie, jazzband, of ensemble. Voor één
week in het jaar spelen zij ook in de hofkapel. Gerepeteerd wordt er in Numansdorp, bij Rotterdam.
Bezoek van de prins
Ieder jaar, 2 weken voordat carnaval losbarst,
brengt de Prins met adjudant en raad, en bestuursleden van de SOK een bezoek aan de laatste repetitie van ‘Lof der Zotheid’. Maar liefst elf
nieuwe nummers zijn er voor deze carnaval aan
het repertoire toegevoegd. Lof der Zotheid repeteert slechts drie keer, maar voor deze rasmuzikanten is dat genoeg. In de aanwezigheid van alle
‘hoogwaardigheidsbekleders’ van Knollevretersgat krijgt de muziek een magische dimensie en
raakt de muziek iedereen tot in de diepste vezels
van het lijf. ‘Ja, ja, ik voel het al…..
Kom meegenieten van Lof der Zotheid, met als
eerste optreden de officiële opening van carnaval,
zaterdag 2 maart om 10.30 uur bij Boerderij Denissen.
Tekst & Foto: Elke van Dommelen
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
Vindplaats
22-2
Sleutelhanger met foto van 4 kleine kinderen
Kloosterstraat
21-2
dames portemonnee met diverse pasjes en
Fietspad Bosscheweg tussen
contant geld op naam van T.C.J. Smolders-Buster Mc Donalds en de Druiventros
19-2
Sleutel met paarse sleutelhanger
Kledingbak aan de Durendaelweg
13-2
Kindermuts beer (zie foto Schakel APP)
Speeltuin achter Erasmuslaan/
		
Anthon van Duinkerkenlaan
1-2
Sleutel aan golfbal sleutelhanger
Bosscheweg 76 Berkel-Enschot
(zie foto Schakel APP)
31-1
Kinderarmbandje
WC Eikenbosch voor de deur
		
bij Kapper & Co
			

Telefoon
06-20780000
06-20780000
06-38509603
06-17518456
013-5070930
013-5332756

VERLOREN
SCHAKELTJES

Datum VERLOREN
18-2
Zonnebril Rayban model Aviator
		
6-2
deksels van regenton, 60 cm rond, groen

Verliesplaats
Parkeerplaats Koningsoord
Hemels Restaurant
huis Sportlaan 16

Telefoon
06-54690269
013-5332110

SCHAKEL APP
SCHAKELTJES
Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de
Schakel.
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen
via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden.
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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
10 |

JEUGD

(alle leeftijden)

Dit jaar is Roel Denissen jeugdprins. Daar is hij super blij mee.
Roel zit voor de derde maal in de jeugdraad: het
eerste jaar als lijfwacht, het jaar daarna als raadslid en nu jeugdprins!
Dat hij jeugdprins werd mocht hij vóór de bekendmaking tegen niemand vertellen!
Dat was een groot geheim! Maar daarna kon hij los.
Hij was ook heel blij met zijn adjudant Isabel. Isabel is net als Roel drie jaar lid van de jeugdraad.
Ze zijn met de jeugdraad naar Hilvarenbeek en Tilburg geweest.
Roel spreekt dan alle carnavalsvierders toe.
Hij doet dat uit zijn hoofd en vergist zich nooit!
In Hilvarenbeek begon hij met: “Pezerikken en Pezerinnekes, Knollevreters en Knollevreterinnekes,
leuk dat we hier zijn! Alaaf!”
Adjudant Isabel heeft als taak om aan de andere
jeugdprins en adjudant een attentie te geven.
Gisteren was het carnaval op school. Ze zijn naar
alle drie de scholen geweest.
Natuurlijk was het voor prins Roel super om op
zijn basisschool Berkeloo directeur Marion toe te
spreken en de polonaise in te zetten.
Adjudant Isabel mocht op haar basisschool Caecilia bij directeur Theo de carnavalsmedaille omhangen. ”Alaaf, Alaaf, Alaaf,” riep Isabel luid en zij
zette dáár de polonaise in.
Roel was vrijdagavond op tijd naar bed gegaan.
Het is zaterdag 07.00 uur. Roel is klaar wakker. Hij
heeft zin in carnaval. Eindelijk is het zaterdag! Vandaag begint carnaval pas echt, vier dagen feest!
Er is afgesproken om rond 10.00 uur bij de Residentie van de Knollevreters te zijn. Deze is bij
sportschool Ooms.
Hij staat op en kleedt zich aan. Het is nog te vroeg

om zijn prinsenkleren aan te trekken. Er is verder
in huis nog niemand wakker. Hij eet een paar boterhammen en kijkt naar buiten, het is droog. Dan
piept zijn mobiel; een appje van prins Maarten:
‘Help, we worden ontvoerd. We gaan naar een koninkrijk. Geen politie of ouders erbij!’
Roel weet dat de grote raad van Elf al in de residentie is.
Hij pakt snel zijn fiets en rijdt naar sportschool
Ooms. Hij ziet nog net de bus van de Knollevreters wegrijden! Alle raadsleden en de prins zitten
geblinddoekt in de bus. Hij probeert met zijn fiets
de bus bij te houden, maar de bus rijdt te hard.
Hij pakt zijn mobiel en belt prins Maarten. Hij
neemt niet op! Wat moet hij nu doen? Alle mensen
van de Knollevreters zitten in de bus. Alleen de
jeugdraad niet. Hij fietst door naar zijn adjudant
Isabel om te overleggen.
Isabel zit net aan haar ontbijt als Roel binnenkomt.
Hij vertelt aan Isabel wat er gebeurd is.
Isabel zegt: “We moeten de leden van de jeugdraad bij elkaar roepen!”
Er is een groepsapp voor de jeugdraad voor noodgevallen.
Niet iedereen heeft een mobieltje. De ouders geven het bericht dan door.
Als bericht sturen ze: ‘Kom nu meteen naar de residentie van de grote raad in gewone kleren.’
Zelf fietsen ze daar ook heen. Als ze daar aankomen, zien ze dat de deur nog openstaat. Voorzichtig gaan Roel en Isabel naar binnen. Er is niemand
aanwezig!
Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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Open Dag basisscholen
De drie basisscholen in Berkel-Enschot nodigen u uit voor de Open Dag,
zodat u kennis kunt komen nemen van de werkwijze op hun scholen.
Overdag wordt u in de gelegenheid gesteld om de school ‘in bedrijf’ te zien.
’s Avonds is er de gelegenheid om een informatieavond bij te wonen.
Meer info op de site van de scholen.

Dinsdag 19 maart
Berkeloo
Hazelaarlaan 32
van 08.45 tot 11.45 uur en
van 13.30 tot 15.00 uur
‘s avonds om 19.30 uur voorlichting
daarna
rondleiding door de school

Woensdag 20 maart
St. Caecilia
Schoolmeesterstraat 2
van 09.00 tot 12.00 uur en
’s avonds om 19.30 uur voorlichting en
rondleidingen door de school

Donderdag 21 maart
Rennevoirt
Antonie van Dijcklaan 1
van 09.00 tot 11.45 uur
’s avonds om 20.00 – 21.30 uur voorlichting daarna rondleidingen door de school
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GEMEENTENIEUWS
SAMEN NAAR EEN
VEILIGERE
ENSCHOTSEBAAN
Maandag 21 januari was er een bewonersavond
over de plannen van de gemeente om de Enschotsebaan opnieuw in te richten. De avond was drukbezocht. De bewoners werden uitgenodigd om
zich aan te melden voor de klankbordgroep omdat
de gemeente samen naar de mogelijkheden voor
een nieuwe Enschotsebaan wil kijken.
Maandag 11 februari is de gemeente vervolgens
samen met een enthousiaste groep van negen
bewoners, ondernemers en betrokkenen aan de
slag gegaan om samen tot een ontwerp van de
nieuwe situatie van de Enschotsebaan te komen.
De eerste bijeenkomst met de klankbordgroep
stond vooral in het teken van informatie delen: wat
zijn de knelpunten en aan welke eisen moet het
ontwerp gaan voldoen.
Het was een positieve en leerzame avond, voor zowel de gemeente als de betrokkenen. De focus lag
vooral op een veiligere Enschotsebaan voor iedereen. De straat heeft vele gebruikers en betrokkenen
met ieder hun eigen behoeften. In het nieuwe ont-

werp moeten deze behoeften samen komen. Een
uitdagende opdracht waar de klankbordgroep samen met de gemeente aan gaat werken.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over
het project, dan kunt u mailen naar Enschotsebaan@tilburg.nl. U kunt natuurlijk ook één van de
klankbordleden benaderen: Rob Klaassen, Mari
Vromans, Ad Bertens, Rianne van Roestel, Koert
van Rasenberg, Jolande de Kroon, John Menges,
Corné Berkelmans en Theo van Tilburg.

Maandag en dinsdag

STEAKNIGHT
In de maanden maart en april een
28 dagen gerijpte steak voor maar
€ 13,50. Geserveerd met groente
en aardappelgarnituur

Ste
ak
v
ma oor
ar
€1
3,5
0

Hemels Eten & Drinken | Trappistinnentuin 76 Berkel-Enschot | www.hemelsetenendrinken.nl | 013 210 02 00
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Knollevretersgat
Stichting Openbaar Karnaval

.NL

Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat time-table voor

VRIJDAG EN ZATERDAG

Vrijdag 1 maart, 9-15 uur

Prins Maarten d’n Irste, Adjudant Corné, Jeugdprins
Roel d’n Irste en Adjudante Isabel en de
Knollekapel bezoeken alle basisscholen
•
•
•

Boerderij Denissen: oktoberfest Nonsjelaant
De Bron, Night of the Bron
Van Opstal, Carnaval Kick-off

Zaterdag 2 maart, 10.30
Officiële opening van carnaval 2019 bij Boerderij Denissen.
Onthullen van de knol, veel muziek en gratis Knollesoep.
14.30 uur: Optocht, beginnend in de Sint Willibrordstraat
16.00 uur: Prijsuitreiking optocht bij De Druiventros
•
•
•

De Schalm: 1001 Nacht (8-14 jaar, 19-22 uur)
Van Opstal: Bullekus Blaos Fist
De Bron: Gin Gezeik Polonaise feest

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl
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Knollevretersgat
Stichting Openbaar Karnaval

.NL

Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat time-table voor
ZONDAG, MAANDAG EN DINSDAG

Zondag 3 maart
Carnavalsmis om 11 uur in St Caeciliakerk
Na de mis koffie met worstenbroodjes bij Boerderij Denissen
•
•
•

Van Opstal: BAB kindercarnaval (14-19 uur)
De Schalm: Winterwonderland (8-14 jaar; 19-22 uur)
De Bron: Nie om, mar vur oe kèèk avond

Maandag 4 maart
Koffieconcert bij Van Opstal (10.30)
•
•
•
•
•
•

Kindercarnaval in ’t Ruiven (vanaf 14 uur)
De Schalm: Heksen en kabouters (8-14 jaar: 19-22 uur)
Prinsenborrel bij Boerderij Denissen (17-19 uur)
Van Opstal: 14-19 uur Familiecarnaval
Van Opstal vanaf 20,30 (un fèn fisje)
De Bron: 20 uur Kraanpop’s Brenderbal

Dinsdag 5 maart
SOK 55+ carnaval in de Schalm
Haring happen, 24 uur Boerderij Denissen
•
•
•

Mie Pieters: Nasibal (vanaf 17 uur)
De Schalm: Tropical Summer (8-14 jaar; 19-22 uur)
De Bron: De Leste uurkes)

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl
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motivatie met cv naar: rob
Interesse? Mail je korte

Kreitenmolenstraat 3 Udenhout | hoppenbrouwers-udenhout.nl
013 - 511 15 25
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VERENIGINGSNIEUWS
STICHTING JEUGDWERK
BERKEL-ENSCHOT
Ook dit jaar organiseert Stichting
Jeugdwerk Berkel-Enschot weer ût Jeugdcarnaval. Dit staat voor 4 avonden feest. De avonden
worden georganiseerd voor de jeugd van 8 t/m 14
jaar.
Elke avond zal in het teken staan van een ander
thema: Zaterdag 1001 Nacht; Zondag: Winterwonderland; Maandag: Heksen en kabouters;
Dinsdag: Tropical Summer. Passe partouts zijn
voor €12,- te koop bij Qielly Kids Fashion en de
Schalm. Op de avonden zelf zijn voor €4,- losse
kaartjes verkrijgbaar.
De avonden duren van 19:00 tot 22:00 uur.
Voor meer info zie
www.jeugdwerkberkelenschot.nl/carnaval

de KBO/SWO. Vervoer nodig? Dan kunt u bellen
naar Ine van de Wiel T 013-533 37 57. Hebt u nog
vragen of vindt u het moeilijk om de eerste keer
deel te nemen dan kunt u bellen naar Ria van de
Kam T 013-533 26 21.
Hartelijk Welkom op woensdag 6 maart en verder
op 3 april 1 mei en 5 juni. Noteer deze data a.u.b.
in uw agenda.
werkgroep SocMa
KBO/SWO

EHBO-VERENIGING
BERKEL-ENSCHOT
Berkel-Enschot is weer 6 EHBOers rijker!
Felicitaties voor de eerste groep cursisten die vorige week hun diploma behaald heeft.
Vanwege de grootte van de groep dit jaar hebben
de andere 5 cursisten deze week nog hun examen, succes!

ONS KOFFIEUURTJE WOENSDAG 6 MAART
De eerste woensdag van maart zijn alle senioren
van Berkel-Enschot, tussen 10 en 12 uur weer
welkom in de Schalm. Breng gerust uw vriend,
vriendin of buren mee. U hoeft geen lid te zijn van
KBO of deelnemer aan SWO.
U kunt een praatje maken, een spelletje spelen,
gewoon even er uit zijn. Er hoeft niets en het eerste kopje koffie of thee wordt u aangeboden door

Kijk op
OI ST.N L
voor meer
ideeën

STOF TOT NADENKEN

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.

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.
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KUNST EN CULTUUR
BERKEL-ENSCHOTS CABARET
IN DE BOEMEL
Volkstheater De Boemel komt op vrijdag 15 maart
met cabaret van eigen bodem. Carla Wijnen uit
Berkel-Enschot en drielingzus Miriam, tweede op
Cameretten en winnaars van de Persoonlijkheidsprijs in Groningen, toeren sinds september 2017
met hun cabaretvoorstelling DE AANBOUW door
het land. Vorig jaar speelden ze al een succesvolle
thuiswedstrijd in de SCHALM en in de Factoriumzaal. In juni ronden ze de toer af en gaan ze aan
de slag met hun nieuwe voorstelling ‘TOYBOY’.
Maar voor dat zover is spelen ze nog graag een
keer voor het Tilburgse publiek.
Ontwikkeling
Sinds vorig jaar maart zitten de zussen niet stil.
‘We proberen onszelf steeds te verbeteren. En
we mogen samenwerken met talentvolle mensen, dat is zo leerzaam. De jonge ambitieuze Arne
de Wit (Brabants Conservatorium) begeleidt ons
sinds een jaar op gitaar en cabaretier Cabaretier
Mike Boddé geeft, naast onze vaste regisseur Bas
Groenenberg, advies. Het publiek van vorig jaar
kan gerust een tweede keer komen, er is verschil!’

Grap voorop
Carla en Miriam Wijnen geven met ‘DE AANBOUW’ een grappige en muzikale blik in hun wereld: ze moeten werken, opvoeden, mooi zijn en
daten. Botoxmoeders op het schoolplein, oliebollen, vrijwilligers en contactclowns komen langs, en
allebei moeten ze een aanbouw. Want de ene zus
zit in de ‘normale’ wereld en de andere zit in de
‘zorgwereld’ van haar zoontje met een beperking.
‘Het programma is licht en vrolijk’, vertellen de
zusjes Wijnen. ‘De grap staat bij ons altijd voorop,
er wordt veel gelachen. Veel in het programma
is waar gebeurd. Dingen die ons storen of waar
we kritisch over zijn, zetten we om in grappen en
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maffe personages. Die cabaretprijzen hebben we
niet voor niets gewonnen.
Prijzen
De zussen verzilverden hun talent met o.a. Persoonlijkheidsprijs Groninger Studenten Cabaretfestival, het winnen van de Pythische Spelen en
de tweede plaats bij Cameretten.
DE AANBOUW vrijdag 15 maart 2019 in Theater
De Boemel, aanvang 20.00 uur.
www.theaterdeboemel.nl
Tekst, muziek en spel: Miriam en Carla Wijnen
Gitaar: Arne de Wit
Regie: Bas Groenenberg
Advies: Mike Boddé
NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie)
Bijlagen: foto, flyer, trailer, pers, programmabeschrijving
Voor meer informatie, neem contact op met Carla
Wijnen
• info@ wijnenspeelt.nl
• (06) 12 63 66 65
• www.wijnenspeelt.nl
Toegang De Boemel gratis.
Voor meer speeldata zie: www.wijnenspeelt.nl

WIE EXPOSEERT
ER MEE IN
ONS KONINGSOORD?
De voormalige trappistinnenabdij
Ons Koningsoord is een prachtige locatie voor
exposities. Dat vindt ook de organisatie van de
Kunstmarkt Berkel-Enschot die dit jaar voor de
tiende keer gehouden wordt. Op Winkelcentrum
Eikenbosch én in Ons Koningsoord.
De werkgroep KunstmarktBE roept kunstenaars
in en buiten de regio op om zich in te schrijven
voor de Kunstmarktexpositie. Een deskundige jury
kiest uit de inzendingen de attractiefste inschrijvers die de hele maand juni en de eerste week
van juli mogen exposeren in de gangen en andere
ruimtes van de abdij.
Degenen die uitgekozen worden, betalen € 50,00
en zijn verzekerd van de extra publiciteit die de
opening op 7 juni 2019 en de kunstmarktdrukte op
8 juni 2019 met zich mee gaan brengen.
Interesse? Stuur voor 31 maart 2019 een mail naar
expo-be@home.nl en u ontvangt een inschrijfformulier.
Werkgroep KunstmarktBE

SPORT
JONG BRABANT BLIJFT
BLAMAGE BESPAARD: 2-1
Tegen laagvlieger WSJ maakte Jong
Brabant het zich op eigen veld onnodig
moeilijk en wist het een potentiële walk-over om te
zetten in een moeizame overwinning. Na 9 minuten viel al het eerste thuisdoelpunt door Luc Spierings. Van de vele daarop volgende kansen wist
alleen Thomas van Esch nog een keer te scoren.
Daarmee werd een ruststand van 2-0 bereikt, terwijl het minstens ook het drievoudige daarvan had
kunnen zijn. Sterker nog, WSJ wist in de tweede
helft zelfs tegen te scoren, waardoor plotsklaps
een blamage in de lucht hing. Daarmee werd het
slordige en slappe spel van de thuisploeg flink afgestraft. Erger bleef Jong Brabant bespaard waardoor de volle buit, hoe dan ook,verdiend in Berkel
Enschot bleef. Omdat Willem 2 later op de middag
eveneens wist te winnen, was er sinds mensenheugenis weer eens sprake van een Double Top
Sunday voor de vele Jong Brabant Willem-2 supporters. Hopelijk pakt Jong Brabant na het vrije
carnavalsweekend de juiste voetbaldraad weer op
in Goirle tegen het eveneens hooggeklasseerde
GSBW. Redactie Jong Brabant

JUDOCLUB BERKELENSCHOT ‘TEN SHI’
Het weekend van 23 en 24 februari
was weer eens goed gevuld voor de
judoclub. Op zaterdagmiddag, in het vierde toernooi van de “Judo Cup Brabant” competitie in
sporthal Stokeind Moergestel, werden we weer
vertegenwoordigd door Jelte Lensvelt, Luke van
Poppel, Nikita Machielsen, Tessa Verhoeven en
Melle Wijgerse. Ze streden weer vol overgave en
met succes. Nikita en Luke
bereikten beiden de hoogste plaats op het erepodium, terwijl Jelte,
Melle en Tessa een derde
plek veroverden.
Zondag traden in sporthal
Hercules in Diessen zes judoteams aan (uit de Beerzen, Diessen, Goirle, Moergestel en Berkel-Enschot)
die het vol overgave tegen

elkaar opnamen. Ons team bestond uit Rafael
Gitz, Siem Hodzelmans, Noah Smits, Veerle van
de Ven, Tessa Verhoeven, Thijs Verhoeven, Tess
van de Wiel, Melle Wijgerse en Tijn Wijgerse. Zij
wisten al hun vijf partijen met winst af te sluiten
zodat we deze sportieve ochtend onbetwist winnaar werden. Zowel de deelnemers van zaterdag
als die van zondag (sommigen op beide
dagen) heel erg bedankt voor jullie prima inzet en
gefeliciteerd met de mooie resultaten!

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

SCHAAKCOMPETITIE
NADERT DE ONTKNOPING
Afgelopen donderdag is de interne competitie bij Schaakvereniging De Oude Toren voortgezet. Rene van den Bosch wist, in groep
A, een knappe remise tegen titelkandidaat Koen
Robben te bewerkstelligen, Koen staat met een
score van 5,5 uit 6 stevig aan kop. Frans Lagerwaard en Marcel Strik strijden om de 2e plaats,
beiden wonnen hun laatste partij. Maar ook Rene
van den Bosch en Leo Elias zijn nog in beeld voor
de 2e plaats.
In groep B strijden Egidion Hernando en Joel Beerens om de 2e plaats, achter Frans Deckers.
Voor de beker werd de inhaalwedstrijd Frans Deckers tegen Wil Severijns gespeeld. Frans wist zijn
totaal score met 2 welverdiende punten te verhogen.
In maart zullen de laatste partijen van de 2e ronde
worden gespeeld, daarna zal een korte competitie
worden gespeeld om de uiteindelijke ranglijst te
bepalen.

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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DIVERSEN
OPVOEDCAFÉ: AAN
TAFEL MET HEIDY

De Online wereld van je Kind
It takes a village to raise a child! We denken vaak
dat we het allemaal alleen moeten doen. Het krijgen van kinderen is een prachtig cadeau en een
mooie, maar uitdagende taak voor jou als ouder.
Iedereen wil het beste voor zijn kind, alleen wat is
dan het beste en hoe doe je dat dan? Soms loop
je tegen dingen aan waarbij je het even niet meer
weet, reageer je op een manier zoals je dat eigenlijk liever niet doet, of is het gewoon even niet meer
zo leuk. Geloof me, ook andere ouders ervaren dit!
Hoe fijn is het dan om dit met elkaar te delen en
elkaar te inspireren om eens met een andere blik
naar een situatie te kijken. Kom daarvoor naar het
OpvoedCafé in de Bibliotheek Berkel-Enschot!
Het OpvoedCafé is een tweemaandelijkse avond
voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Aan
de hand van een thema wordt kennis gedeeld,
ervaringen uitgewisseld en inspiratie opgedaan.
Je wordt deze avond ontvangen door Heidy die
samen met de Bibliotheek het OpvoedCafé verzorgt. Dinsdag 12 maart sluit mediacoach Miriam
van den Beemt aan om van gedachten te wisselen
en tips te geven over het thema: de Online wereld
van je kind. Uiteraard staan koffie en thee klaar!
Vanaf wanneer mag je kleintje op de iPad? Welke
apps en websites zijn (naast leuk en mooi) ook
educatief en nuttig? Hoe blijf je met je kind in gesprek over zijn of haar bezigheden op internet, ook
als je het zelf misschien niet helemaal begrijpt?
Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen uitdagingen. In
een vogelvlucht neemt de mediacoach je mee in
de mediaontwikkeling van kinderen van 0 tot 12
jaar. Nuttige tips en trucs om je mediaopvoeding
vorm te geven.
Meld je gratis aan op dinsdag 12 maart van 20.0021.00
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

ken bijvoorbeeld
aan een archeoloog of een paleontoloog.
Is
dit van toepassing op u, wilt
u dan contact
opnemen
met
de werkgroep?
U bent van harte welkom! (femke.timmermans@
tangent.nl)

ZONNEBLOEM
Terwijl afgelopen zaterdagmiddag
23 februari buiten de eerste lentezonnestralen zich uitbundig lieten
zien, namen zo’n tachtig Zonnebloemgasten in het Muziekhuis verwachtingsvol
plaats achter de tafeltjes: klaar voor de jaarlijkse
bingo-middag.
Om te beginnen was er natuurlijk koffie en thee
met iets lekkers, maar als snel zat iedereen vol
spanning te kijken naar zijn of haar bingo-tablet,
in de hoop als eerste een rijtje cijfers te zien vollopen en ‘bingo’ te kunnen roepen.
In verband met het 40 jarig bestaan van de afdeling Berkel-Enschot van de Zonnebloem waren er
extra mooie prijzen te verdienen.In het oog springend waren bijvoorbeeld een kwartaal lang elke
week een prachtige bos bloemen, entreekaarten
voor de Efteling en voor vijftig euro gratis winkelen bij de Jumbo in het dorp. Natuurlijk waren
de gelukkige winnaars in hun nopjes met deze
prijzen. Helemaal top was de hoofdprijs: een VIP
dag uit voor twee personen, met auto en chauffeur! De gelukkige winnares, mevrouw Timmers
kon haar geluk niet op temeer omdat zij eerder
deze middag al 2 entree kaarten voor de Efteling won! Voor alle gasten was er bovendien een

RENNEVOIRT
Na een geslaagde afsluiting van het project heelal zijn we nu druk bezig
met het voorbereiden van het project: dino’s en
prehistorie. Ook nu zou het weer geweldig zijn als
er mensen met affiniteit met dit onderwerp in de
klas wat willen komen vertellen of doen. Wij den-
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jubileumverrassing. Zij kregen allen een zakje
met heerlijke chocoladeballetjes mee naar huis .
Mede door de inzet van vele vrijwilligers en Marianne Broeders van het muziekhuis kan de Zonnebloem terug kijken op een geslaagde middag!
(tekst en foto: Jan Simons)

Boomrooierij
Weijtmans
boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

Helemaal op maat gemaakt!
Kozion biedt u kunststof kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien en
dakkapellen van hoge kwaliteit.
Ze worden vakkundig gemonteerd 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
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Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met:
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact
op te nemen met het parochiesecretariaat:
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via:
info@johannesxxiiiparochie.nl
OPSTEKERTJE
Veertigdagentijd
Over enkele dagen beginnen wij weer met de
veertigdagentijd, met Aswoensdag op 6 maart
a.s. “Mens bedenk wel, stof zijt ge en tot stof zult
ge wederkeren.” Dat krijgen we te horen als we
het askruisje krijgen opgelegd deze dag. Die tekst
die bij het opleggen wordt uitgesproken is eigenlijk belangrijker dan dat askruisje zelf. Zeker, door
naar voor te komen in de kerk en nadien aan anderen te laten zien dat we dat askruisje hebben
gehaald, laten we al zien dat we ons willen inkeren, naar binnen willen kijken bij onszelf.
Toch zijn de veertig dagen die gaan komen belangrijker. Dat is een tijd waarin we zouden moeten overdenken wat het zeggen wil: Mens bedenk
wel, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Dat
wil namelijk zeggen, bedenk wel, uit jezelf ben je
niets. Kijk maar, je hebt jezelf niet gemaakt en uiteindelijk blijft er niets van je lichaam over. Je moet
het hebben van God. Als je dat kunt geloven,
wordt het echt Pasen. Maar eerst genieten van de
carnaval, ook dat wens ik u van harte toe.
Pastoor Godfried B.M. Looijaard
BIJEENKOMST: ‘ALS GOD RENOVEERT’
Het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon
heeft als inspiratiebron gediend voor het beleidsplan.
We willen dieper ingaan op het eerste hoofdstuk
van dit boek op dinsdag 12 maart om 10.30 uur in
de pastorie van de St. Caeciliakerk. U bent hierbij
van harte welkom. De tekst die besproken wordt is
verkrijgbaar bij de parochiesecretariaten.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Udenhout is i.v.m. vakantie
gesloten van 4 maart tot 11 maart. U kunt met uw
vragen terecht bij het secretariaat van Berkel of
Enschot.
AGENDA
St. Lambertuskerk:
Donderdag 7 maart 19.00 uur: M.O.V.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 2 maart:
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Woord- en Gebedsviering Carnaval mmv hofkapel Veul Bombarie.
Voorganger: diaken Szejnoga.
Zondag 3 maart:
9.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Louis en Cor Scherders-van de Sande
(mnd. ged.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Woord- en Gebedsviering Carnaval mmv In Between.
Voorganger: Michael Kolen.
Intenties: Overl. fam. van Esch-van Rijswijk; Overl.
leden van de K.B.O..
Maandag 4 maart:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Dinsdag 5 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Geen viering..
18.30 uur St. Willibrordusparochie: Heilig Uur.
Woensdag 6 maart: Aswoensdag. Vasten en
onthoudingsdag.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
met oplegging van askruisje, mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering met oplegging van askruisje, mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk.
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Donderdag 7 maart:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 8 maart:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
OISTERWIJK C.A.
Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail
wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175
(niet 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 3 maart: ds. Marja van den Beld uit
Vught, 10.15 uur
Het is de laatste zondag voordat de Veertigdagentijd begint. De kinderen gaan vandaag aan de slag
met Lucas 6:39-49. Jezus spreekt zijn leerlingen
toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch
naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een
andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je
zelf een balk in je oog hebt.
De collectes zijn voor onze diaconie en voor het
werk van onze kerk, speciaal voor het ouderenpastoraat. Er is kindernevendienst en crèche.
Agenda
28 februari 19.30: Leeskring Rode draden in de
evangeliën
2 maart 19.30:
Club 412
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die
in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

GORDIJNEN & RAAMBEKLEDING

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

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

www.zigzag-gordijnen.nl
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SCHAKELTJES
GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur,
Slimstraat 8a, Udenhout.
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.
TV, internet of WIFI problemen?
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk?
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur,
Hoppenbrouwers Euronics Udenhout
013-5111525
OPHEFFINGSUITVERKOOP bij Kantoorboekhandel NOGMAALS Udenhout (nog 4 weken) Alle
wenskaarten 2 halen 1 betalen. Alle tassen en
rugzakken 40% korting. Diverse garens tot 30%
korting. Boeken tot 50% korting. Alle topmodel,
Ylvi, Miss melody, Dino’s en Monstercards 40%
korting. Kantoorartikelen 20% korting.
Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan
tel. 013-5333517/06-83771659.
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen
voorrijkosten in Berkel-Enschot!
GLAZENWASSER voor buiten en binnen,
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel: 0624136243
Extra opruiming en korting op 28 feb, 1 en 2
maart Wolwinkel By Philon Molenstraat 24 Berkel
– Enschot www.byphilon.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
Pink Studio voor al uw grafische ontwerpen.
Hulp nodig bij offline/online communicatie?
Bel 06-20394040 of mail info@pinkstudio.nl
Aangepaste openingstijden bij Kapsalon
FABULOUS ivm Carnaval en vakantie Daniël.
Di 5-3 gesloten. Week 10+11 di t|m vrij open
van 9:00-17:00. Zaterdagen 8:30-16:00.
Dames en Heren kapper. 013-5336809.
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout,
ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl
Last van stress en negatieve gevoelens?
Plan een IEMT-sessie voor meer ontspanning.
Geen praatsessie! 06-32144428
www.geavermeer.nl
Wegens vakantie zijn wij gesloten van 5 maart t/m
16 maart. Juwelier/Goudsmid G. Weijtmans
Vrijdag 1 maart om 13.00 gesloten. Zaterdag 2
maart gehele dag gesloten. donderdag 7 maart
weer open. Sjef Coolen Interieur. St.Willibrordstraat
32a B-E
NIE OM, MAR BINNE KÈÈKE bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA.
Gezellige carnavalsboeketten!! St. Willibrordstraat 5
Achterom 06-22114370
Met carnaval is Schoenmakerij Joep van den
Berg gesloten: zaterdag 2 maart tot met donderdag 7 maart.

Riool - Afvoer

Ontstoppingsdienst
HEEFT U EEN PROBLEEM
MET UW RIOOL OF AFVOER?
LAAT ONS HET OPLOSSEN!
- Goede service, eerlijke prijs
- 12 maanden garantie
- Geen extra toeslagen
- All-in uurtarief

Bel ons op:
085 - 130 16 92
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

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.

Uw bank op zak
tijdens Carnaval
Overal online uw bankzaken regelen met
uw smartphone: direct uw bankpas
blokkeren, uw paslimiet wijzigen, een
nieuwe pas aanvragen of geld (terug)
vragen aan bekenden via een
betaalverzoek?

Kijk bij 'zelf regelen' in de Rabo
Bankieren App

Fijne Carnaval!

