
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 50, 11 december 2019

DEZE WEEK:
30 km vraagt aanpassing rijgedrag

Ruivenmavo in actie voor de Voedselbank

Fotowedstrijd voorkant Kersteditie. Doe mee!



 

 

 

 

 
 

WENST U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG EN GEZOND 2020 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, die 
georganiseerd wordt voor alle inwoners van Berkel-Enschot.  

 
Datum: 5 januari 2020 

Aanvang: 15:00 uur 
Locatie: Ons Koningsoord - Kerkzaal 

 
Tineke Donga-Freling zal u van harte welkom heten namens Dorpsraad Berkel-
Enschot, waarna wij samen luisteren naar een concert van het Harmonieorkest 

van Muziekvereniging Concordia. Ook Wethouder Rolph Dols is deze middag 
voor u aanwezig. Hij zal namens gemeente Tilburg kort het woord nemen. 
Nieuw op het programma staat het optreden van Toonaangevend, waarbij 

Jeroen en Fabienne Granneman ons met een stijlvol, speels & swingend optreden 
begeleiden richting de nieuwjaarsborrel. Het moment om samen te proosten op 

een mooi, gezond en liefdevol nieuw jaar tijdens een aansluitende receptie.  

 

Wij verwelkomen u graag op 5 januari 2020.  

De Dorpsraad Berkel-Enschot  
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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  085 – 53 60 300

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

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

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
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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 of een hulpvraag.
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 paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
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

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

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

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

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 & LEEFSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.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

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

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.



5|

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

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 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, Behandeling op 
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. 
Charlotte 06-34089921, Lotte, Mayke, Mara en Monique. 
Algemeen: 013-5331561 
Di, Do,Vrij: 9.00-18.00 Zat: 9.00-16.00uur.

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 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
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.humankind.nl 

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

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162
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MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

Tilburg heeft een nieuwe villawijk. Buitengoed Nieuwe Warande, dat is landelijk wonen met uw persoonlijke 
signatuur. Inmiddels zijn deelplannen 1 en 2 uitverkocht. In deelplan 3 zijn nog enkele kavels beschikbaar. 
Deelplan 5b bestaat uit 16 exclusieve bouwkavels van 1.000 m2 tot 2.000 m2. De kavels zijn beschikbaar vanaf 
€ 330.000,- von. Schrijf u nu in voor de inspiratieavond en kijk voor meer informatie op uwbuitengoed.nl of 
neem contact op met de makelaar. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met Marij-Ellen Smits T 073-2202 101.

Lelieveld Makelaardij T 013-521 02 22    Van de Water Groep T 013-595 29 52

B U I T E N G O E D

N I E U W E  WA R A N D E
LANDELIJK WONEN MET UW PERSOONLIJKE SIGNATUUR

UWBUITENGOED.NL

TILBURG HEEFT
EEN NIEUWE VILLAWIJK

Er zijn 16 bouwkavels beschikbaar

MELD U AAN VOOR DE 
INSPIRATIEAVOND

OP 8 JANUARI 2020
daar kun je op bouwen
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30 KM: 

SNEL VERSUS 
VEILIG 

Wat doet die foto van een verkeersbord op de 
cover? Een reminder voor sommige verkeers-
deelnemers en een bewustwording voor de 
meeste bestuurders. Het lijkt namelijk alsof 
veel mensen niet door hebben dat de door-
gaande weg vanaf de Kerkstraat, via ’t Zwaan-
tje en Eikenboschweg tot aan de Generaal Ei-
senhowerweg in een 30 km zone is veranderd. 
Dat wil zeggen maximaal 30 km per uur rijden. 

Gemeentemedewerker Joost Verschuren hoopt 
dat het rijgedrag nu echt wordt aangepast. ‘De 
vernieuwing van dit traject is een jaar geleden 
begonnen. Een deel was destijds nog 50 km. Nu 
geldt er een snelheidslimiet van 30 km per uur. 
Met een wegversmalling, verkeer afremmende 
plateau’s, een flexibele drempel en aanpassing 
van de rijbanen voor fietsers, hebben we de ver-
keersveiligheid verhoogd. Het is dan noodzake-
lijk dat er niet harder dan 30 km per uur gereden 
wordt’, aldus de projectleider Openbare Ruimte.
 
Intensieve aandacht
Fietsers krijgen meer ruimte nu. Het aantal drem-
pels is beperkt, zodat de buschauffeur en de 
passagiers niet te veel hinder ondervinden en de 
reistijd acceptabel blijft. Voor de kruising met de 
Kerkstraat, waar diverse verkeersdeelnemers sa-
menkomen, is gekozen voor het concept shared 
space. Door zo min mogelijk te reguleren met ver-
keerslichten, - borden en wegmarkeringen, ont-
staat er een situatie die intensieve aandacht van 
de weggebruiker vraagt. Daardoor wordt er van-

zelf afgeremd op een gelijkwaardige kruising, waar 
alle bestuurders die van rechts komen voorrang 
hebben. Je laat niet alleen auto’s voor, maar ook 
fietsers, snor- en bromfietsen, brommobielen, in-
validenvoertuigen, ruiters en begeleiders van die-
ren als ze van rechts komen.

Houd rekening met elkaar

Individualistischer
Ook de wijkregisseur Janna Kuiper hoopt dat 
mensen inzien dat de 30 km zone er is voor de 
veiligheid. Niet alleen op dit traject. Ook op an-
dere wegen in het dorp is het oppassen geblazen 
met spelende kinderen, wandelaars en fietsers. 
‘Het lijkt wel of we steeds minder rekening houden 
met elkaar. De samenleving is individualistischer 
geworden. Ik moet als eerst, want ik moet naar 
mijn werk of mijn kind wacht op mij. Ik kan harder, 
dus ik ga harder. Soms wordt er zelfs niet meer 
gestopt voor een zebrapad’, is haar ervaring. 

Handhaving
De politie heeft inmiddels acties gehouden. Hand-
having is niet de enige oplossing. De smiley-
borden dragen ook bij in positieve zin. Vooral de 
snelheidsmeterspaarpot van de provincie was een 
groot succes.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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WE COLLECT IT
V R I J D A G  2 0  D E C E M B E R

Geluk is mooier als je het deelt.

R U I V E N M A V O  V O O R  D E  V O E D S E L B A N K

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.
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Vorig jaar december werd er op de Ruivenmavo 
een actie door de leerlingen georganiseerd ten 
behoeve van de Voedselbank. Voedsel werd 
door de leerlingen bij de inwoners van Berkel-
Enschot opgehaald. Het werd een groot suc-
ces, hoewel het de hele dag goot van de regen. 
Ook dit jaar gaan de leerlingen op vrijdag 20 
december de huizen langs om het klaargezette 
voedsel tussen 9 en 12 uur op te halen.

In Nederland leven 600.000 mensen 
onder de armoedegrens

Gesprek over de Voedselbank
We zitten met zeven ambassadeurs van het pro-
ject (dat zijn leerlingen die de kar van het project 
trekken), twee leerkrachten en twee mensen van 
de Voedselbank bij elkaar in het Ruiven en praten 
over het project. Voor de leerlingen is het vanuit 
de schoolbanken moeilijk voor te stellen wat het 
met je doet als je de hulp van de Voedselbank no-
dig zou hebben. Minder dan 20% van de mensen 
die voor hulp van de Voedselbank in aanmerking 
komt, klopt er daadwerkelijk aan. Dat schaamte 
daarbij een grote rol speelt, is voor de leerlingen 
duidelijk.

DE VOEDSELBANK 
EN DE RUIVENMAVO

Ook komt de vraag aan de orde waarom je deze 
mensen zou moeten helpen. Voor de meeste leer-
lingen is duidelijk, dat dat gewoon moet gebeuren. 
Freya van Bladel weet het heel zeker: ‘Ik zou heel, 
heel dankbaar zijn, als ik niet zou kunnen rondko-
men en ik toch geholpen zou worden’. 

Praktische zaken
Er moet nog van alles geregeld worden. Er moeten 
posters worden opgehangen. Waar zou dat kun-
nen? Een paar dagen voor het ophalen moeten er 
flyers door de brievenbussen geduwd worden. En 
hoe maak je een rooster om te ervoor te zorgen 
dat alle huizen op 20 december worden bezocht?

Vrijdag 20 december
De leerlingen vertrouwen erop, dat het weer een 
groot succes wordt. De inwoners van Berkel-En-
schot kunnen dat waarmaken. Het voedsel wordt 
opgehaald, maar als je niet thuis bent, kun je het 
gewoon voor de deur zetten met de flyer van de 
Voedselbank erbij. Het gaat vooral om houdbare 
producten zoals groente- en vleesconserven, pas-
ta, rijst en dergelijke. Als er op 20 december pro-
bleempjes zijn, kun je bellen met nummer 088 - 023 
28 00, na 20 december kun je terecht bij de Voed-
selbank op nummer 013-4551000.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans



10 |

ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER

LATER

JANUARI

t/m 5-1 CC de Schalm openingstijden Expositie André van Vugt
t/m 6-1 Café Mie Pieters openingstijden Levende kerststal op het terras
12-12-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
12-12-19 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
12-12-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
14-12-19 Manege de Kraan 9.00 uur Kerstspringwedstrijd paarden en pony’s 
14-12-19 Bibliotheek/Werkplaats 13.30-15.00 uur In de Werkplaats: “Stop Motion”
14-12-19 St. Willibrorduskerk 19.30 uur Kerstconcert Oisterwijks Kamerkoor, Stg. Expo
14-12-19 Sportcafé het Ruiven 20.00 uur Pub quiz met allerlei extra’s
15-12-19 Manege de Kraan 9.00 uur Kerstspringwedstrijd paarden en pony’s 
15-12-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
15-12-19 Muziekhuis 11.00 uur Kerstconcert mmv alle orkesten Concordia
15-12-19 CC de Schalm 14.30 uur Winterconcert Inbetween
18-12-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
19-12-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
20-12-19 Druiventros 14.00 uur KBO Kerstmiddag
21-12-19 St. Caeciliakerk e.o 16.30-18.00 uur Kersttocht
22-12 t/m 31-12    t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie Museum Onder d’n Hooizolder 

ook 1e en 2e kerstdag
22-12-19 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert Tilburgse Opera
27-12-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Eindejaars-quiz
29-12-19 Spoordijk 3 10.00 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen
31-12-19 Café ‘t Raadhuis 19.00 uur BC Edelweiss, Bridgend het nieuwe jaar in voor ie-

dereen
   

05-01-20 CC de Schalm, kerkzaal 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad/Concordia
08-01-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.00 uur Koffie uurtje KBO/SWO/De Schalm
08-01-20 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG lezing ‘Nikki de Saint Phalle’ door John Lommen
12-01-20 CC de Schalm 11.00-16.30 uur Opening expositie FotoBE
16-01-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
16-01-20 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
18-01-20 Manege de Kraan 16.00 uur Onderlinge dressuurwedstrijd
19-01-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
19-01-20 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc Goeien aard met muziek
22-01-20 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
23-01-20 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
23-01-20 Ons Koningsoord 13.30 uur KVG lezing ‘Aletta Jacobs’ door Mia Meijer
26-01-20 CC de Schalm 14.30 uur Maaike den Dunnen- INNER SPACE, Stg. Expo
29-01-20 CC de Schalm, kerkzaal 19.30 uur Filmcafé: Marlina the Murderer in Four Acts

06-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
09-02-20 CC de Schalm 11.30 uur Hans van Heiningen “Terugblik naar Nu” liedroman, 

Stg. Expo
15-02-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paarden en 

pony’s
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VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”

Verzamelaarsvereniging “De Torenhoek” heeft op 
zondag 15 december weer een ruilbeurs in Ons 
Koningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”, 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Wij 
zitten in de foyer. 
Van 10.00 tot 13.00 uur bent u daar van harte wel-
kom. Men kan er terecht voor o.a. postzegels, sui-
kerzakjes, balpennen, en bierviltjes. 
Tot zondag in de foyer van CC De Schalm.

Bestuur verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK”.

NIEUWSBERICHT 
TONEELZOLDER 
UDENHOUT

Er is eerder dit jaar een einde gekomen aan een 
prachtig Udenhouts begrip. Na vele mooie jaren 
zijn de deuren van de Toneelzolder in Udenhout op 
Basisschool de Wichelroede gesloten. 
Jarenlang hebben veel mensen uit de regio en 
ver daarbuiten met plezier kleding gehuurd. Bijna 
veertig jaar lang hebben vrijwilligers zich ingezet 
om deze collectie op te bouwen en te verhuren. 
Met de opbrengst zijn vele goede doelen binnen 
en buiten Udenhout geholpen. 
Door het organiseren van een kledingmarkt wor-
den twee doelen nagestreefd: vele mensen kun-
nen nog lang nagenieten van alle kleding die is 
verzameld én de kinderen van bs de Wichelroede 
hebben nog jarenlang plezier van extra nieuw 
meubilair. Denk bij de kleding aan:
Carnavalskleding (ook voor grote groepen!);
Galakleding en kostuums (Doe je dit jaar eindexa-
men? Volgend jaar Kerstdiner?);
Boeren kleding (denk aan de boerenbruiloft);
Kleding voor groepen;
Kleding voor een gek feestje.
Nu is de kans om deze kleding te kopen voor een 
mooi prijsje. Op Zaterdag 11 januari van 10.00 uur 
tot 14.00 uur in ’t Plein in Udenhout (de bar is ge-
opend voor een lekker kopje koffie of thee).
Hopelijk krijgt de kleding op deze manier een goe-
de bestemming. 
Er is geen pin aanwezig, graag contant betalen.

SFEERVOLLE 
OUDEJAARS
BRIDGEDRIVE

… Bridgend het nieuwe jaar in! 
Datum : dinsdagavond 31 december 2019
Tijd : 19.00 u
Locatie : Café Het Raadhuis  Raadhuisstraat 54 
  Berkel-Enschot
Ronden : 6 ronden van 4 spellen
 
Wij kunnen voor een bridgepartner zorgen.
 
Informatie/aanmelden: Karin Poppelaars  
tel. 06-40032072  
e-mail: vissershut@hotmail.com

UITSLAG FOTO-
WEDSTRIJD 
DE GOUDVINK

In het weekend van 1 december jl. heeft de jaar-
lijkse tentoonstelling van de Goudvink plaatsge-
vonden in Cafe ‘t Raadhuis. Er zijn heel wat be-
zoekers geweest.
Tijdens de tentoonstelling is er ook een fotowed-
strijd geweest. De winnaar was de foto met de 
twee uilen, met 35 stemmen. Inzender was Tiny 
van Asten.

Op de foto van de roodborst waren 21 stemmen 
uitgebracht, inzender was Ans Kuypers. Op de 
foto van de geelkop Tangara waren 18 stemmen 
uitgebracht, inzender was Mevr Graafmans. Op 
de foto van de buizerd waren 15 stemmen uitge-
bracht, inzender was Mevr Westgeest.
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 28-11 Goud ringetje met steentje Kapittelzaal Koningsoord 013-5904355
 22-11 zwarte leren dameshandschoenen Burg. Brendersstraat  013-4564115
 21-11 Grijze knuffel poes (zie foto Schakel APP) Eikenboschweg t.h.v. Oude Schalm 06-18805139
 20-11 Seizoenskaart Willem II t.n.v. S. Van Roessel De Kraan 06-20780000  
  (zie foto Schakel APP)
 12-11 Brief uit 1961 Kreitenmolenstraat 06-15852844
 9-11 Skateboard roze met blauwe wielen Speeltuintje hoek Joost vd Vondellaan 06-20589191

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 11-12 Dames handschoenen Berkel-Enschot 013-5333214
 26-1 knuffel konijn wit (H&M) Durendaelweg richting Rennevoirt.  06-47469977  
   Eikenbosch
 25-11 Portemonnee bruin leder AH Heuneind Berkel-Enschot na de 06-38708089  
   kassa of op het parkeerterrein
 23-11 Nike schoentje maat 19,5 Omgeving Wilhelminaplantsoen  
 16-11 Sleutels 3 stuks aan een ring waaronder Tussen Heiakkerstraat en 06-25522776  
  een ronde sleutel Willibrordstraat
 5-11 knuffel konijn wit (zie foto Schakel app) Speelplaats Rennevoirt 06-20780000 

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via de 
app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de Schakel’ in de App 
Store of Google Play.
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REANIMATIE VAN 
VERLOREN ERFGOED 
Als een boer een oude versleten 
Vlaamse schuur heeft staan komt het 

maar al te vaak voor dat die afgebroken wordt en 
in de open haard belandt. 

In Brabant zet de Stichting de Brabantse Boerderij 
(SdBB) zich in, als het niet anders kan, voor het 
herplaatsen van deze historische soms vervallen 
objecten. Zo is men op 4 juli 2014 begonnen met 
het demonteren van een in oorsprong Vlaamse 
schuur achter de hoeve Kerkstraat 3, te Enschot. 
De SdBB heeft dendrochronologisch onderzoek 
laten doen aan het nog gaaf houten gebintwerk. 
Er kwam een gemiddelde datering uit van rond 
1779. De familie Pigmans verkocht, met bemid-
deling van SdBB, deze Vlaamse schuur aan Jan 
van den Boom. Jan heeft, samen met zijn vrouw, 
een zorgboerderij aan de Hagelaarweg, te Best. 
De Vlaamse schuur is daar in 2015 heropgebouwd 
en in gebruik genomen. 

Als betrokken bij Heemkundekring De Kleine 
Meijerij ben ik voorstander van het op de oor-
spronkelijke plaats laten staan van vaak belangrijk 
historisch onbeschermd erfgoed. Edoch, als het 
niet anders kan is het goede oplossing om het ge-
bouw elders in de streek te herplaatsen. 

Foto’s: Jan van den Boom. 
Tekst: Rinus van der Loo.

KBO KERSTBIJEENKOMST 
20 DECEMBER 2019
De KBO viert het Kerstfeest op vrijdag 

20 december in de Druiventros. De zaal gaat 
open om 13u30. Het programma begint om 14u00. 
Na de kersttoespraak van onze voorzitter, Leo de 
Graaf volgt een optreden van het koor Zang en 
Vriendschap uit Oisterwijk.
Zij zingen een breed, “klassiek” repertoire: Schu-
bert, Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Mo-
zart, maar ook werken van veel oudere datum: 
Morley (16e eeuw), Purcell en Bach, of juist ei-
gentijds: Gershwin of Eric Whitacre. Het is een 
niet-kerkelijk koor, maar veel klassieke compo-
nisten zijn religieus geïnspireerd. Speciaal voor 
de KBO Berkel-Enschot verzorgen zij een sfeervol 
kerst¬programma.
In de pauze, om ongeveer 15u00, serveren wij een 
heerlijk kopje koffie/thee met bonbon.
Voordat het koor na de pauze zijn programma ver-
volgt, luisteren wij naar een kerstoverweging door 
diaken Jan Joosten.
Na afloop van het tweede optreden van het koor 
nodigt de KBO Berkel-Enschot u uit voor een heer-
lijk glas Glühwein met een klein hapje. We denken 
de Kerstviering tegen half zes te beëindigen.
Mogen wij u vragen op tijd aanwezig te zijn?
Aansluitend kunt u om 18.00 uur gaan genieten 
van een speciaal KBO 3-gangen kerstdiner à € 

18,50 p.p. (voor menukeuze zie de website van de 
KBO) Reserveren rechtstreeks bij de Druiventros 
(013-533 91 15) o.v.v. uw KBO pasnummer.
Let op! Deze bijenkomst is alleen voor leden van de 
KBO. Bent U nog geen lid? Bel dan met mevr. Joke 
van Oudheusden. Voor € 20,- per jaar bent u lid!

Werkgroep Ontspanning

NIEUWJAARS-
BIJEENKOMST KBO
De KBO Berkel-Enschot nodigt u van 

harte uit voor haar nieuwjaarsbijeenkomst op  
zaterdag 11 januari 2020. Deze bijeenkomst zal 
worden gehouden in de Druiventros. Het pro-
gramma voor deze middag ziet er als volgt uit:
Aanvang 15u00, vanaf 14u30 is de zaal open. Wij 
ontvangen u, onder de muzikale klanken van onze 
befaamde huispianist Willem Bruggeling, met een 
kopje koffie/thee.
Bovendien ontvangt u 2 consumptiemunten om 
met ons, na de nieuwjaarstoespraak van onze 
voorzitter Leo de Graaf, het glas te heffen op het 
nieuwe jaar.
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Soep

Toscaanse tomatensoep
Met verse pomodori tomaten 

Hoofdgerechten

Tongscharrolletjes
Met een witte wijnsaus 

of
Wildstoofpotje

Met bijpassend garnituur 

Dessert

Speculaas ijs
Met hazelnoot cookies en slagroom 

Gratis parkeren
Keuken elke dag geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Het maandmenu is alleen buiten feestdagen boekbaar

Maandmenu
€ 27,50 per persoon
3 gangen & 2 consumpties p.p.

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  www.depostelsehoeve.nl

December

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding 
10 Worstenbroodjes(€10,00) 

+ 

4 Room Croissants 
€ 15,00 

Denk aan uw kerstbestellijst 
Te krijgen in onze winkel en op onze website 

Aanbieding geldig van vrijdag 13 December t/m donderdag 19 December 2019 
Alleen geldig in onze winkel 

 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Bezoek 
onze kerstshow
Elke zondag 

Mini Kerstster
In diverse kleuren. 
0.95 p.st.

3 voor

1.99

Winterstop
In week 52 (25 december) en week 1 
(1 januari) komt er geen Schakel uit.
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Loes Westgeest zal, op haar eigen wijze, met een 
voordracht of gedicht, ons het nieuwe jaar inleiden.
Genietend van uw drankje en het te serveren hap-
je is er volop gelegenheid elkaar de beste wensen 
toe te vertrouwen. 
Wij verwachten deze bijeenkomst rond 17u30 te 
beëindigen.
Wilt u op tijd aanwezig zijn?
Wij kijken uit naar uw komst!

Namens het bestuur van KBO B-E
werkgroep Ontspanning

Let op!
Toegang tot de Nieuwjaarsbijeenkomst is 
alleen mogelijk op vertoon van uw KBO 
ledenpas. Echtparen dienen beiden lid te 
zijn van de KBO.
Lid worden is gemakkelijk en voordelig 
(€ 20 p.p.p.j.).
Meld u daarvoor aan bij 
Mevr. J. van Oudheusden: T: 013-533 31 62.

HEEL BERKEL-
ENSCHOT AAN TAFEL

Het nieuwe logo is ontworpen, de website is klaar, 
de nieuwsbrief is onderweg en de inschrijving is 
geopend!

Op 21 maart 2020 gaat ‘Heel Berkel-Enschot aan 
tafel!’

Samen gezellig tafelen en genieten van een heer-
lijk 3-gangen diner, waarvoor je als koppel één 
gang maakt. 

Je maakt die avond het voorgerecht, het hoofd-
gerecht óf het nagerecht en twee koppels zullen 
hiervoor bij jullie aan tafel aanschuiven. Je krijgt 
een paar weken van te voren te horen welke gang 
jullie mogen gaan maken en op de dag zelf hoor 
je op welke adressen jullie zelf mogen gaan eten.

Ga naar www.heelberkelenschotaantafel.nl voor 
meer informatie en om je in te schrijven.

We zien jullie graag op 21 maart: wij kijken er naar 
uit!

Met gastvrije groet,
Ingrid, Jaap, Angela, Erwin, Bart en Esther

WIJ NODIGEN 
JULLIE VAN 

HARTE UIT VOOR ONS 
WINTERCONCERT.
Zondag 15 december 2019 om 14.30 uur.
De Schalm, Trappistinnentuin 77 in Berkel-Enschot.
 
We zullen ons onderdompelen in kerstsferen. Be-
kende en minder bekende kerstsongs zullen voor-
bij komen. We laten tijdens dit concert ook ons 
nieuwe repertoire horen, waaronder traditionals, 
pop-, film- en musicalsongs.
 
Al met al een heerlijke middag genieten, samen 
met Inbetween!
 
Entree kaarten kosten 5 euro, zijn verkrijgbaar 
bij de leden van Inbetween en voor aanvang van 
de voorstelling bij De Schalm.
 
Programma:
14.30-15.10 Inbetween (Kerst, musical en pop)
15.10-15.30 Pauze
15.30-16.00 Inbetween (Pop, musical en kerst)
16.00 Gezellig samen zijn
 
Wij vinden het ontzettend leuk jullie te mogen ont-
moeten. Graag tot dan!

Hartelijke groeten,
Alle zangers en zangeressen van Inbetween

Fotowedstrijd

Doe mee met de fotowedstrijd van de Schakel. 
Stuur een staande, foto in het thema Kerst/
Winter/Berkel-Enschot naar 
info@schakel-nu.nl
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Programma Winterparadijs 2019-2020 Volg ons!
Op Facebook en op 
onze website vind je 
het meest actuele 
overzicht van onze 
activiteiten. 

www.winterparadijsudenhout.nl

Vrijdag 13 december 2019

Offi ciële opening (19.00 uur)

Vrij schaatsen (gratis!) 
(19:00 – 22:00 uur)   

Stube open van: 19:00 – 24:00 uur

Zaterdag 14 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Schaatsmarktplaats
(10:00 – 12:00 uur)

Feestavond “We gaan beginnen” 
met DJ (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 15 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

FamilyTime (14:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Maandag 16 december 2019

Schoolschaatsen (08:30 – 14:45 uur)

Vrij schaatsen (15:00 – 22:00 uur)

Stube open van: 09:00 – 23:00 uur

Dinsdag 17 december 2019

Schoolschaatsen (08:30 – 14:45 uur)

Vrij schaatsen (15:00 – 22:00 uur)

Sneeuw, Schnapps en Senioren 
(ouderenmiddag) (11:00 – 14:30 uur)

Stube open van: 09:00 – 23:00 uur

Woensdag 18 december 2019

Schoolschaatsen (08:30 – 12:30 uur)

Vrij schaatsen (14:00 – 22:00 uur)

Bingo, Bubbels & Ballen
(20:00 – 23:00 uur, kaartverkoop)

Stube open van: 09:00 – 23:00 uur

Donderdag 19 december 2019

Schoolschaatsen (08:30 – 12:30 uur)

Vrij schaatsen (14:00 – 22:00 uur)

Sneeuw, Schnapps en Senioren 
(ouderenmiddag) (11:00 – 14:30 uur)

Lazlo’s Bieravond 

(20:00 – 23:00 uur, kaartverkoop)

Stube open van: 09:00 – 23:00 uur

Vrijdag 20 december 2019

Schoolschaatsen (08:30 – 12:30 uur)

Vrij schaatsen (14:00 – 22:00 uur)

Tiroler Avond (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 09:00 – 24:00 uur

Zaterdag 21 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Zotte Carnavalsavond
D’n Haozenpot (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 22 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Schaatsen met de Kerstman 
(15:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Maandag 23 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Dinsdag 24 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 16:30 uur

Woensdag 25 december 2019

1e Kerstdag gesloten

Donderdag 26 december 2019

2e Kerstdag Vrij schaatsen (14:00 – 22:00 uur)

Hollandse avond (20:00 – 23:00 uur)

Stube open van: 14:00 – 23:00 uur

Vrijdag 27 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

WattZat Events (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zaterdag 28 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Fluitketel schuiven (vanaf 15:00 uur)

Feestavond met karaoke
(20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 29 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Optreden van Slimbeat (16:00 – 19:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Maandag 30 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Dinsdag 31 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 16:30 uur

Woensdag 1 januari 2020

Vrij schaatsen (14:00 – 18:00 uur)

Stube open van: 14:00 – 19:00 uur

Donderdag 2 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur )

Kinderknutselmiddag (14:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Vrijdag 3 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Optreden van Slimbeat (20:30 – 23:30 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zaterdag 4 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

UOZ avond met DJ (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 5 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 18:00 uur) 

MTB tocht 40 km (vanaf 09:00 uur)

Uitdrijven (tot 18:00 uur)

Stube open van: 08:00 – 18:00 uur
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Programma Winterparadijs 2019-2020 Volg ons!
Op Facebook en op 
onze website vind je 
het meest actuele 
overzicht van onze 
activiteiten. 
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Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 22 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Schaatsen met de Kerstman 
(15:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Maandag 23 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Dinsdag 24 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 16:30 uur

Woensdag 25 december 2019

1e Kerstdag gesloten

Donderdag 26 december 2019

2e Kerstdag Vrij schaatsen (14:00 – 22:00 uur)

Hollandse avond (20:00 – 23:00 uur)

Stube open van: 14:00 – 23:00 uur

Vrijdag 27 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

WattZat Events (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zaterdag 28 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Fluitketel schuiven (vanaf 15:00 uur)

Feestavond met karaoke
(20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 29 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Optreden van Slimbeat (16:00 – 19:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Maandag 30 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Dinsdag 31 december 2019

Vrij schaatsen (10:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 16:30 uur

Woensdag 1 januari 2020

Vrij schaatsen (14:00 – 18:00 uur)

Stube open van: 14:00 – 19:00 uur

Donderdag 2 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur )

Kinderknutselmiddag (14:00 – 17:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 23:00 uur

Vrijdag 3 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

Optreden van Slimbeat (20:30 – 23:30 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zaterdag 4 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 22:00 uur)

UOZ avond met DJ (20:00 – 24:00 uur)

Stube open van: 10:00 – 24:00 uur

Zondag 5 januari 2020

Vrij schaatsen (10:00 – 18:00 uur) 

MTB tocht 40 km (vanaf 09:00 uur)

Uitdrijven (tot 18:00 uur)

Stube open van: 08:00 – 18:00 uur
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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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KUNST EN CULTUUR

TILBURGSE OPERA IN CC DE 
SCHALM
Zondagmiddag 22 december om 14.30 uur brengt 
de Tilburgse Opera in samenwerking met de Schalm 
u in Kerststemming tijdens hun Kerstconcert in de 
Schalm in Ons Koningsoord te Berkel-Enschot.
Naast kerstliederen in diverse talen, zullen zij ook 
een aantal operastukken, passend in de sfeer, ten 
gehore brengen.

Bovendien worden er enkele stukken uit Mass for 
Peace van Karl Jenkins uitgevoerd. Kortom een 
zeer gevarieerd programma!
Toegangskaarten a € 7,50 (inclusief koffie of thee) 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij Mevrouw I. 
Koopman: 0161-451961 en bij de Schalm te B-E.

CHRISTMAS CAROLS IN
’T MUZIEKHUIS
Zondagmorgen  15 december aanvang 11.00 uur. 
Kom naar ’t Muziekhuis, want dáár beleef je een 
muzikale kerst en kom je door de intimiteit en vre-
digheid langzaam, maar met zekerheid in de échte 
kerstsfeer.
Komende zondag 15 december  zullen de drie or-
kesten van Concordia wederom het bijna traditie 
geworden kerstconcert verzorgen. Plaats van mu-
zikale handeling: ’t Muziekhuis in Berkel-Enschot. 
Het InstapOrkest zal het concert openen met ge-
zellige en bekende kerstliedjes. Het MiddenOrkest 
zal deze kerstsfeer overnemen met enkele pittige 
muziekstukken. Maar ook zij (hier en daar onder-
steund door muzikanten uit het HarmonieOrkest) 
zullen de handen op elkaar krijgen door een su-
blieme uitvoering.
Na deze twee optredens zullen de muzikanten van 
het HarmonieOrkest hun opwachting maken. Zij 
spelen naast enkele Christmas Carols , de zeer ge-
varieerde suite van Johan de Meij: “Polish Christ-

mas Music”. Kerstmuziek gebaseerd op de rijke 
Poolse hymnes uit de kerkmuziek maar ook ele-
menten met een duidelijk volksliedkarakter zijn in 
deze suite verwerkt. Daar kun je écht van genieten.
Van harte welkom. De toegang is geheel gratis.

Het HarmonieOrkest van Concordia speelt in kerstsfeer.        
(Foto uit eigen archief 2018)          

Soep

Gerookte rode bietensoep
Heilbot • Crème fraiche

Hoofdgerechten

In de schelp gebakken mosselen
AI ajillo

of
Zacht gegaarde eendenborstfilet

Hutspot in jus met vijgen 

Dessert

Weckpot kersen en vanilleijs
Met slagroom

Maandmenu
€ 27,50 per persoon
3 gangen & 2 consumpties p.p.

keuze uit bier, wijn of fris

Gratis parkeren
Keuken elke dag geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Het maandmenu is alleen buiten feestdagen boekbaar

Reserveren: 013 533 91 15 •  www.druiventros.nl

December
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Geldig in week 50
zondag 8 december t/m 
zaterdag 14 december 2019

50/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
**Maximaal 5 aanbiedingen per klant. Niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. ***Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Hertog Jan**  
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.89

Per krat

8.99

MAX. 5 PER KLANT

Alle Knorr 
Wereldgerechten
Combineren mogelijk
2 stuks***
Bijv. Knorr Wereldgerecht 
Burritos, 2 pakken à 223 gram

5.70   2.85
De actieprijzen variëren van 2.69 - 3.84

1+1
GRATIS

Alle Danio 
Kwark

Coca-Cola
Alle flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk  

1.19 - 2.09

Per beker

0.99

TOT 53% KORTING 

8.48 – 8.96

4 fl essen

5.99
Alle flessen à 1,5 liter, 

GRATIS

8.96
TOT 53% KORTING 

Openingstijden: ma t/m do 8:00 - 20:00  | vr 8:00 - 21:00 | za 8:00 - 20:00 | zo 10:00 - 18:00; Vrijdag 13 december: 10:00-18:00 uur diverse Kerstproeverijen!

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013-511 1989

plus.nl

Vrijdag 13 december 10:00 – 18:00 uur:

Diverse Kerstproeverijen. 

Komt u alvast proeven voor Kerst?

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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JONG BRABANT WINT 
TOPPER IN TILBURG:2-4
Na twee wedstrijden met ongelukkig 

puntverlies, als laatste tegen GESTA uit (1-1), nu 
weer de volle winst voor Jong Brabant. En dat nog 
wel tegen het altijd lastige en ook hooggeplaatste 
OVC’26. Een overwinning van het collectief. Met 
veel inzet, geconcentreerd verdedigingswerk en 
bij vlagen gevaarlijk aanvalsspel was Jong Bra-
bant de verdiende winnaar van dit ware en span-
nende voetbalgevecht. Ook supporters van de 
thuisclub gaven dat na de wedstrijd spontaan 
aan, een mooi en sportief gebaar! Hoewel na ruim 
een uur spelen een overtuigende 0-3 op het sco-
rebord stond,door fraaie doelpunten van de overal 
aanwezige Zeger Vugts, de vaak gevaarlijke Daan 
Roeffen en de attente goaltjesdief Luuk Robben, 
werd het toch nog spannend. Goed keeperswerk 
van Floris Jonkers kon niet voorkomen dat OVC 
met twee doelpunten weer aansluiting kreeg bij de 
gasten uit Berkel-Enschot, die misschien te graag 
bleven voetballen, al is dat ook een kwaliteit. Hoe 
dan ook werd het wel nog  2-3 tien minuten voor 
tijd en dus ook heel spannend. Gelukkig bleef 
Jong Brabant scherp en wist het snel door Luc 
Spierings op 2-4 te komen. Die stand werd ver-
der ook verdiend over de eindstreep getrokken 
met behoud van een hoge positie op de ranglijst 
als gevolg. Komende zondag speelt Jong Brabant 
thuis tegen Tuldania, de laatste wedstrijd voor de 
winterstop. Hopelijk wordt het zowel op het veld 
als nadien in de kantine een Super Sunday voor 
Jong Brabant en kan het weer rekenen op de 
steun van veel supporters! 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 7 december

Elshout D1 - White Demons D1 14-10
White Demons DS1 - Mixed-Up DS1 26-15
White Demons HS1 - Oranje Wit HS1 27-27
Zondag 8 december
Elshout DB1 - White Demons DB1 09-06
White Demons HC1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster HC1 21-20
White Demons HB1 - 
Delta Sport/E.O.C. HB1 25-40
O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D2 11-12

White Demons HS2 - E.H.V. HS1 26-28
White Demons DS2 - H.C.B. ‘92 DS1 19-08
White Demons HS3 - Mixed-Up HS1 18-14

Programma aankomend weekend
Woensdag 11 december
19:30 uur  GHV DMW1 - White Demons DMW1
Zaterdag 14 december
09:30 uur White Demons D2 - Goodflooring/
 H.M.C. Raamsdonkveer D1
10:30 uur White Demons D1 - Dongen D1
15:30 uur DOS’80/Olympia’89 D2 - 
 White Demons D3
19:30 uur Internos DS2 - White Demons DS1
Zondag 15 december
10:00 uur White Demons DB1 - Internos DB2
10:00 uur Olympia’89/DOS’80 HS2 - 
 White Demons HS1
11:00 uur R.H.V. F1 - White Demons F1
11:15 uur handbalshop.nl/Witte Ster E1 - 
 White Demons E1
11:30 uur GHV HS3 - White Demons HS3
12:50 uur BSAC HS2 - White Demons HS2
13:00 uur Groesbeeks Glorie DS2 - 
 White Demons DS2
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

OJC’98 NIEUWS
Zaterdag was het eerste vrij en 

speelde het derde tegen de reserve-acht van OEC 
uit Helmond. Voor de rust waren de ploegen aan 
elkaar gewaagd; na wat wissels aan beide kan-
ten kwam OJC op twee punten voorsprong en dat 
bleef zo tot het eindsignaal. 
Zondag speelde het tweede uit bij SDO in Veldho-
ven. Dat werd een mooie overwinning voor onze 
“veteranen” en daarmee staan ze mede op kop in 
hun klasse.
Bij de jeugd wisten de meeste ploegen te winnen, 
zodat ze in de bovenste helft van de ranglijst zijn 
beland. Bij de aspiranten C2 was dat wel heel op 
het nippertje: één minuut voor tijd werd een straf-
worp benut.
de uitslagen waren:
SDO 4 - OJC’98 2 14 - 18 
OJC’98 3 - OEC 2 14 - 12
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1 13 - 13
OJC’98 asp C1 - Klimop asp C1`   3 - 7
OJC’98 asp C2 - DKB asp C1   3 - 2
DOT pup D2 - OJC’98 pup D1   4 - 10
OJC’98 pup E2 - Eymerick pup E1   7 - 2
Volgend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
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zaterdag14 december:
OJC’98 1 - Attila 1 13.05 uur
OJC’98 2 - Attila 2 14.20 uur
Rust Roest 7 - OJC’98 3
OJC’98 jun 1 - SDO jun 2 11.45 uur
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E1
PSV pup E1 - OJC’98 pup E2
Een mooie gelegenheid om onze eerste twee se-
niorenteams aan het werk te zien tegen sterke te-
genstanders.

VRIJHEIDSBEROVING BIJ 
DE OUDE TOREN
Schaken is een boeiend spel. Eén van 
de eigenschappen is dat de speler een 

grote vrijheid geniet om het spel te spelen zoals hij
graag wil. Er zijn weinig dwangmatigheden en 
men mag zelf kiezen welk stuk gespeeld wordt. 
Toch legt de speler vanaf de 
openingszet zichzelf wel verplichtingen op over de 
consequenties van het verloop van het spel. Als 
gevolg van niet doordachte 

voortzettingen kan het zelfs zo zijn dat de tegen-
stander het initiatief krijgt. Dat is knap vervelend. 
In dat verband denk ik aan 
het volgende;
 
Een prooidier week van het rechte pad en ont-
moette toen die kat
“Sorry” zei ‘t “ is het toegestaan hier links of 
rechtsom te gaan ?”
“Maar natuurlijk” sprak de kat gemeen
“Je gaat naar lynx en nu meteen!”
 
Dat gebeurt ook bij schaken als je in een zetdwang 
komt. Je hebt tal van ideeën hoe je graag verder 
zou willen spelen, maar 
je tegenstander heeft je gedwongen een bepaalde 
zet uit te voeren.  Om je vervolgens met huid en 
haar te verslinden. Brrr… een afschuwelijke ge-
dachte. Zo’n situatie kan veroorzaakt worden als 
een stuk wordt aangevallen en er nog maar één 
vluchtveld 
beschikbaar is. Om dit stuk te redden moet die zet 
worden gedaan en weg zijn alle vrijheden die er in 
het begin nog waren.

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff  Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoff mode.nl

Voordelig in het NIEUW voor de Feestdagen!

Wij nemen graag 
de tijd voor u, een kopje 
koffi e of thee zetten wij 

graag voor u!

De koffie staat 
klaar voor u!

Persoonlijk & 
Vakkundig

3 HALEN,
2 BETALEN

* Goedkoopste artikel gratis.
Geldt niet in combinatie met mode-
cheques of andere aanbiedingen. 

Geldig tot 31 december 2019.

Openingstijden: 
maandag gesloten, 

dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur 
 Zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur

Meer dan 70 jaar een begrip in de regio!
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BINNENKORT GAAN WIJ 
VERDER ONDER DE NAAM

“WIJ VERANDEREN ONZE NAAM”

Ondertussen nog bereikbaar via:
T 013 572 1822
Oude Lind 35, 5043 AL Tilburg
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl



DIVERSEN
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PROJECT FARAO’S/

EGYPTENAREN
In de week van 13 januari gaat ons nieuwe project 
van start. Dit keer gaan wij het hebben over Fa-
rao’s en Egyptenaren. Denk hierbij aan de goden, 
het leven in de woestijn, piramides, geschiedenis, 
etc.
Wellicht zijn er mensen die er meer over weten en 
het leuk vinden om hier op school over te komen 
vertellen. Uit ervaring weten wij dat de kinderen 
het extra leuk en interessant vinden als mensen 
van buiten school hun kennis komen delen.  
Ziet u dit wel zitten neem dan contact op met lin-
sey.kain@tangent.nl
 
Groeten vanuit de werkgroep Rijke leeromgeving
Basisschool Rennevoirt

MS FONDS
De coördinator Henk Denissen en 
het Nationaal MS fonds danken 

alle 13 collectanten voor hun (vrijwillige) inzet. Zij 
hebben hun jawoord voor volgend jaar reeds ge-
geven ook hiervoor dank.
De totale opbrengst €1.176,70 (vorig jaar 
€1.189,00) in Berkel-Enschot, helaas hebben we 
met deze aantal collectanten maar 1/4de
van het totale dorp kunnen belopen. Vandaar 
nogmaals mijn oproep en van de organisatie voor 
nieuwe collectanten. Maak in de collecteweek al-
tijd in de derde week van november 2 uurtjes vrij 
voor het goede doel.
U kunt zich opgeven bij Henk Denissen Raad-
huisstraat 62 h.a.denissen@ziggo.nl of bel 013-
5331151/06-22459596 of via 
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden.
Hebt u de collectant gemist, geef alsnog uw gift 
en stort op Giro 5057.
Ook dank aan de supermarktmanagers van Al-
bert-Heijn en de Jumbo voor hun medewerking 
om de klanten de kans te geven,
hun statiegeldbon te doneren voor het goede 
doel; Het Nationaal MS fonds. Laat deze patiënten 
niet aan hun lot over. Het treft ook jonge mensen. 
Deze statiegeld bonnen komt nog bovenop de to-
tale opbrengst.
De collecte-opbrengst wordt besteed aan innova-
tieve onderzoeken om MS te genezen.

JUBILARISSEN FNV
Vakbond FNV midden Brabant heeft 
voor de leden uit Udenhout en Berkel-
Enschot weer de jaarlijkse jubileum 

avond gevierd. 
Het was weer een gezellige avond in Ontmoe-
tingscentrum ’t Plein
We hadden 25, 40, 50 en 60 jarige leden, en ook 
nog een 70 jarige lid Dhr. C Vriens.
Allen nog van harte gefeliciteerd.

Bent u geïnteresseerd geworden wat de vakbond 
allemaal voor u doet, kijk dan op www.fnv.nl
Ook hier kunt u vinden wanneer het vakbondshuis 
in Tilburg geopend is.

Oliebollen en afbakbroodjes van Leo Geerts

VERDIENEN GOUDEN BEKRONING
De Oliebollen en afbakbroodjes van Bakkerij Leo 
Geerts zijn door het Nederlands Bakkerij Centrum 
in Wageningen Bekroond met Goud. Hiermee vol-
doen de producten aan strenge kwaliteitseisen en 
onderscheidt het zich van andere producten.
Bakkerij Leo Geerts mag de titel de komende 6 
maanden voeren voor Oliebollen en afbakbroodjes.
Bakkers die kwalitatief hoogwaardige producten 
bakken, komen in aanmerking voor een Gouden 
Bekroning.
Tijdens de keuring, die wordt uitgevoerd door de 
keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Cen-
trum in Wageningen, wordt naar diverse aspecten 

van het product geke-
ken. De geanonimiseer-
de producten worden 
beoordeeld op bijvoor-
beeld vorm, kleur, geur 
en smaak/aroma.
Om in aanmerking te 
komen voor een Gou-
den Bekroning moet het 
product aan hoge eisen 
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NYE | VAN 19:00 TOT 02:00 UUR 
Volwassenen € 149,00 p.p. | Kinderen (12 tot 18 jaar) € 89,00 p.p. 

Kinderen (tot 12 jaar) € 49,50 p.p. 
  

Reserveer NU uw NYE @ Leijhof! In ons nieuwe Restaurant The George staat 
vanaf 18:30 uur de Moët & Chandon champagne voor u koud! Laat u culinair 
verrassen door onze Chef Dylan van Hirtum en zijn keukenbrigade middels 
een Walking Dinner. Geniet van oesters, kreeft en coquilles! Voor de 
vleesliefhebber serveren wij Dry-Aged Herefords rund van onze Big Green Egg. 
Ook enkele van onze Oisterwijkse partners zullen tijdens deze avond culinair 
participeren. Oftewel een ware beleving voor echte foodies. Onze Restaurant 
Manager, Maikel Ginsheumer, stelt zijn wijnbibliotheek ter beschikking met 
bijpassende wijnen en Moët & Chandon champagne. Uiteraard mogen de 
oliebollen ook niet ontbreken, als onze DJ, saxofonist en zanger die tijdens de 
avond het entertainment verzorgen. Kortom een spectaculaire avond met 
vuurwerk in Oisterwijks nieuwste culinaire hotspot! 
 
De ticketprijs is inclusief food, geselecteerde wijnen, bieren, Coca-Cola 
frisdranken, mineraal water en Moët & Chandon champagne. 
 
Dresscode: Smart Casual 
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voldoen. De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 
gouden medailles per onderdeel. Wanneer een pro-
duct op 3 onderdelen de maximale score haalt en 
op alle andere onderdelen niet lager scoort dan een 
4, verdient het de titel Bekroond met Goud. Oliebol-
len en afbakbroodjes van Bakkerij Leo Geerts en 
andere met Goud Bekroonde producten zijn voor de 
consument herkenbaar door de gouden zegel.
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het ken-
nis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het 
Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse 
keurmeesters met een lange staat van dienst in 
de bakkerijsector. De keuringen van het Bakkerij 
Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden 
al ruim 100 jaar uitgevoerd.

WinterglO’w

GEZELLIGHEID IN WINTERSE 
SFEREN!
Het wordt kouder, de feestverlichting hangt al. Het 
wordt weer tijd voor WinterglO’w! Een wintereve-
nement op vrijdagavond 13 en zaterdagmiddag 14 
december, in gezellig Oisterwijk, de leukste plaats 
van Brabant.
Het hele centrum van Oisterwijk wordt omgeto-
verd in een sfeervol winters decor met uitnodi-
gende kraampjes en Foodtrucks, muziek, zang, 
lichtjes, verhalen, vuren en straattheater. Voor win-
terse sportievelingen is er natuurlijk Winter Village 
Oisterwijk met de ijsbaan. 

Je kunt er winkelen in winterse sferen bij de aan-
trekkelijke winkels en kraampjes. Vrijdagavond 
kun je er knus Moonlightshoppen tot 22 uur.

Natuurlijk komen lekkerbekken in Bourgondisch 
Oisterwijk prima aan hun trekken. Het is goed eten 
en drinken bij één van de vele restaurants, op de 
behaaglijke winterterrassen en aan de kraampjes 
en stalletjes.

Ook voor de kleintjes is er van alles te beleven: 
spannende verhalen, optredens, schminken, 
schaatsen en een speciale buitenbioscoop met 
kinderfilms. Je kunt ook op de foto met de Kerst-
man. Die heeft zijn Yurt tijdens WinterglO’w mid-
den in het centrum van Oisterwijk neergezet.

Kom vrijdagavond 13 en zaterdagmiddag 14 de-
cember naar WinterglO’w, voor een gezellige be-
leving in het Oisterwijkse!

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

Winterstop

In week 52 (25 december) en week 1 
(1 januari) komt er geen Schakel uit.



KERKBERICHTEN
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
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
Roze Zondagen (II)
Komende zondag (15 december) is een bijzondere 
dag op de liturgische kalender. Het is namelijk 
Zondag Gaudete, de derde zondag van de Ad-
ventstijd. De naam Gaudete is het eerste woord 
van de intredezang (Latijn: introïtus) die hoort bij 
deze zondag en betekent zoveel als “Verheugt u!”. 
Zondag Gaudete markeert het feit dat de Advent 
al voor de helft voorbij is. We bevinden ons halver-
wege op de weg naar het hoogfeest van de Ge-
boorte van de Heer.
Het is een moment om eventjes op adem te ko-
men. We staan even stil bij het doel van de Ad-
ventsperiode: de geestelijke voorbereiding op het 
Kerstfeest. En in het vooruitblikken naar Kerstmis 
wordt die vreugde vast een beetje voelbaar. We 
nemen als het waren een emotioneel voorschot 
op de toekomst. Dit is een veel voorkomende dy-
namiek in het Christelijke geloof: beloftes voor de 
toekomst die ons geschonken zijn, hebben nu al 
een werkzame invloed op het leven van alledag. 
Een treffend voorbeeld hiervan is het Hemelse Ko-
ninkrijk; dit is tegelijkertijd een verwachting waar 
we naar toe leven én een nu al voelbaar geschenk 
van Godswege. Zo is het ook met Kerstmis: we 
bereiden er ons op voor tijdens de Adventstijd 
maar nu al (en bij uitstek op Zondag Gaudete) 
dringt de vreugde van de verrijzenis in ons leven 
door. De liefde en genade van God is blijkbaar zo 
groot en onstuimig, dat zij zich niet tot de toe-
komst laat beperken; ze stroomt als het ware over 
van de toekomst in het heden.
Dit dubbele van Zondag Gaudete, het “nog niet” 
maar “toch ook al wel”, uit zich visueel in de kleur 

van de kerkelijke gewaden die op deze zondag 
gedragen kunnen worden. Het paars van de Ad-
ventstijd en het wit van het hoogfeest van de Ge-
boorte van de Heer worden vermengd tot (oud)
roze. In kerken waar men over deze kleur gewa-
den beschikt kunnen deze op Zondag Gaudete 
gedragen worden. Helaas beschikken niet veel 
parochies over roze paramenten, ze kunnen im-
mers maar op twee zondagen in het jaar gedra-
gen worden. Naast Zondag Gaudete mag de roze 
kazuifel namelijk ook op Zondag Laetare (ook wel 
halfvasten genoemd) uit de kast. Dit is de vierde 
zondag van de veertigdagentijd en ook dan wordt 
er een emotioneel voorschot genomen op een 
hoogfeest (Pasen).
En voor wie zich afvroeg waarom er “(II)” achter de 
titel van dit opstekertje prijkt: ruim tweeëneenhalf 
jaar geleden schreef ik een opstekertje over Zon-
dag Laetare; deze bijdrage is het complementaire 
deel van dit liturgische tweeluik. Een goede Zon-
dag Gaudete gewenst! 

Diaken Szejnoga

ADVENTSACTIE 2019 – Kinderen brengen hoop
Jaarlijks voert de Adventsactie campagne tijdens 
de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. 
Centraal in de Adventsactiecampagne staan moe-
ders en kinderen. Slechte economische omstan-
digheden, oorlogen en klimaatverandering veroor-
zaken problemen die vooral vrouwen en kinderen 
treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier 
projecten die zich richten op hulp aan deze kwets-
bare groepen.
1.  Aanpak moeder- en kindsterfte in El Salvador
2.  Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
3.  Verbeteren van de geboortezorg in Somalië
4.  Toegankelijke gezondheidszorg in Niger
Zie voor meer informatie: www.vastenactie.nl/ad-
ventsactie. De tweede collecte op 14 en 15 de-
cember is bestemd voor die projecten. Geef gul 
en ruimhartig! 

Stichting MOV Johannes XXIII

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Zaterdag 14 december 19.30 uur: Kerstconcert 
mmv Oisterwijks kamerkoor.
Woensdag 18 december: kerststal zetten.
St. Caeciliakerk: 
Woensdag 18 december 9.00 uur en 14.30 uur: 
kerststal zetten en versiering aanbrengen.
Donderdag 19 december 9.00 uur: bloemengroep.
Zaterdag 21 december: Kersttocht starttijd 16.30-
18.00 uur.
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St. Lambertuskerk:
Maandag 16 december 9.00 uur: kerststal zetten 
voorbereiden.
Dinsdag 17 december 19.00 uur: kerststal zetten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 14 december
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 15 december: Derde zondag van de 
Advent.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: J. van den Dungen em.pr.
Intentie: Pastor Hein Tops.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv gemengd Koor.
Celebrant: J. van den Dungen em.pr.
Intenties: Adrianus Voermans (jrgt.); Overl. familie 
van de Pas-van Haaren en Denis van de Pas.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 16 december:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend eucharistische aanbidding.

Dinsdag 17 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden (ochtendge-
bed).
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 18 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (och-
tendgebed).
Aansluitend 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 be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62

Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 15 december: dr. Rieke Mes, 10.15 uur
Het is vandaag derde advent: de periode waarin 
we ons voorbereiden op het kerstfeest. Ons ad-
ventsproject ‘God maakt een nieuw begin’ gaat 
deze zondag over Maria die op bezoek gaat bij 
haar tante Elisabeth. Allebei verwachten ze een 
kin. Als Maria Elisabeth begroet, trappelt Johan-
nes in de buik van Elisabeth. Elisabeth herkent in 
Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een 
lied om God te danken.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het jon-
gerenwerk: Club 412. Er is kindernevendienst en 
crèche.

Agenda
13 december 14.00: Gespreksgroep 
 ‘Verhalen rond de Bijbel’
14 december 19.45: Yoga Nidra: de kunst van het 

ontspannen
18 december 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

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

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Tilburg. 
Gratis ophaalservice voor uw overbodige bruik-
bare huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische 
apparaten, witgoed en computers. Wij zijn bereik-
baar op 013-577 1778 voor het maken van een 
afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af te 
geven op bovenstaand adres. Openingstijden zijn 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00uur.  

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

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

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u
zonder afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal 
aanvragen rijbewijs. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden 
en reparatie van al uw apparatuur. 
Bel Electro Service van Laarhoven 06-51323167 
www.electroservice.nl  

Vroeg donker! Oplaadbare verlichte veiligheids-
band voor uw hond, ook voor langharige honden 
bij Hobby-Mix voor Dieren 

Luxe penthouse te huur. Koningsoord 
Blok C. 2 slaapkamers, woonkamer, open 
keuken met kookeiland, badkamer met 
inloopdouche en tweede toilet. 2 ruime balkons 
op zuidwesten. Woonopp. 145 m². 
Voor meer informatie bel 0654323575 

December kadotip voor de buitenvogels: 
Vogelvoederhuisjes, silo’s, nestkastjes, 
vogelvoeders, pindakaas, vetbollen, vogeltaarten,
pinda’s en nog veel meer bij 
Hobby-Mix voor Dieren! 

Bij kerst horen de lekkerste toetjes! 
De Smaak van Heukelom heeft heerlijke bavarois 
en diverse feestdagen specials. 
Voor kerst, maandag en dinsdag, extra 
openingsdagen in Heukelom (Hoog Heukelom 11)
of verkrijgbaar bij Landwinkel De Bollekens. 
www.desmaakvanhier.nl 

Nieuwe collectie hondenkleding en tuigjes, 
verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

We zoeken een betrouwbare schoonmaak(st)er 
met oog voor detail, die 1x per week beschikbaar 
is. Bel 06-53755233 (na 18.30 u) 

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

Super premium sensitive is een voeding met 
uitsluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is 
daarom uitermate geschikt voor honden met een 
voedingsallergie. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix 
voor Dieren. Vraag naar gratis proefverpakking. 

Gastouderbureau Bontekoe Loon op Zand 
Zoek je een professionele gastouder die werkt voor 
een kleinschalig bureau om de hoek? Een bureau 
dat sterk is in persoonlijk contact, veel begeleiding 
en training van de gastouders? Of zoek jij als gast-
ouder een gastouderbureau dat er altijd voor jou 
is? Bel Jessica van Gastouderbureau Bontekoe 
voor een kennismaking op 06-48948933. Mailen 
kan ook via jessica@kinderopvangbrabant.nl 

Inleveren kassabonnen t/m 31 december bij 
Hobby-Mix voor Dieren.



‘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 een 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. 



Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


