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DEZE WEEK:
FotoBE opent 12 januari tentoonstelling in wandelgangen Schalm

Gevoelige onderwerpen niet gemeden op Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad

Dr. Pieter van Stempvoort neemt afscheid

Wethouder Dols opent nieuwe ontsluitingsweg Koningsoordlaan

Drie bakkers en ijssalon in nieuwe winkelcentrum Koningsoord
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Donateursrekening:
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

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

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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
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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 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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
Informatie: www.delangestight.nl

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 

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

FYSIOTHERAPIE
Chiropractie Promove Rugzorg, Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 www.promoverugzorg.nl

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

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

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 psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

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

Pradána.nl natuurgerichte therapie 013-8509808

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

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

NIEUW



5|

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

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

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION Udenhout
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, gespecialiseerd in 
familie- en erfrecht. vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

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

RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

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

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

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

NIEUW
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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

WELZIJN

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

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

Kivemas Massage, Praktijk voor Klassieke Massage en 
meer. Behandeling op locatie is mogelijk. kivemas.nl
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061 / 013-5915252

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

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

NIEUW

De Stoofpot 
Berkelseweg 12

Udenhout 
Tel 013 5111374
Thuisbezorgd.nl

20 jaar De Stoofpot!
Op vrijdag 10 januari 2020 is het twintig jaar geleden dat De Stoofpot haar 
deuren in gloednieuwe vorm voor u opende.
Na vier jaar als cafetaria Boers van start te zijn gegaan vonden wij het 
millennium een mooi tijdstip deze nieuwe stap te zetten. Wat vliegt de tijd.

Dit bijzondere moment willen wij niet zomaar voorbij laten gaan.
Om dit met u te vieren houden wij deze dag een mooie actie.
Zoals u weet is ons stoofvlees sinds jaar en dag ons uithangbord en daarom 
willen wij onze klanten de volgende traktatie doen. 
Bij besteding van € 12,- ontvangt u van ons een gratis beker stoofvlees ter 
waarde van € 4,20

Wij zien u graag terug op vrijdag 10 januari aanstaande om deze heugelijke 
dag met ons te vieren.

Tot ziens in De Stoofpot.
Berkelseweg 12 
Udenhout.

Volg de Schakel op Instagram: 

de_schakel_be
 
PS: Met trots presenteren wij u het 
videoportret van de Schakel. 
Neem een kijkje achter de schermen.
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FotoBE, de fotoclub van Berkel-Enschot, heeft 
18 leden en is het hele jaar druk bezig met 
fotograferen, het vaststellen van thema’s en het 
beoordelen van foto’s. De resultaten van dat bezig 
zijn worden tentoongesteld in de gangen van De 
Schalm op Koningsoord. De tentoonstelling wordt 
geopend op 12 januari van 11.00 tot 16.30u. De 
fotografen zijn die dag aanwezig. Daarna zijn de 
foto’s nog te bezichtigen tot 27 februari; je kunt er 
terecht tijdens de openingstijden van De Schalm. 

Het gereed maken van de tentoonstelling
We zijn in gesprek met Jan van Esch en Berdi 
Venhuizen, leden van FotoBE. ‘Zo’n tentoonstelling 
vraagt een grote inspanning van de leden’, 
vertelt Jan van Esch. Het gaat om ongeveer 
honderd foto’s die aan de muren moeten worden 
opgehangen. Er wordt rekening gehouden met de 
verschillende maten van de lijsten, de grootte van 
de series en de gewenste tussenruimtes, daarna 
kun je uitmeten hoe je de foto’s over de gangen 
gaat verdelen. Per fotograaf gaat het om 3-5 
foto’s. En dan moet de verlichting goed worden 
afgesteld, zodat alle foto’s goed uitgelicht zijn.

De thema’s voor de foto’s
‘Op de ledenvergadering aan het begin van het 
jaar worden de thema’s voor het lopende jaar 
vastgesteld’, vertelt Berdi Venhuizen. Afgelopen 
jaar ging het om portretten, het ontwerpen van 
een alternatieve cover van een bestaand boek en 
om zogenaamde urban foto’s. Daarmee worden 
onderwerpen bedoeld als verlaten fabrieken, huizen 
of terreinen die in verval verkeren. Iedere fotograaf 
kan aan het einde van het jaar zelf bepalen welke 
foto’s hij of zij voor de tentoonstelling beschikbaar 
wil stellen. Bovendien wordt een samenhangende 

TENTOONSTELLING 
VAN FOTOBE 
IN KONINGSOORD

fotoserie getoond, waarvoor iedere fotograaf een 
foto heeft gemaakt. Op die manier ontstaat een 
veelzijdig overzicht van het werk van de fotografen 
van het afgelopen jaar, dat de moeite waard is om 
te gaan bekijken.

Wat nu precies een goede foto is, is 
altijd een onderwerp van discussie

Activiteiten
Foto BE doet meer dan alleen fototentoonstellingen 
organiseren. Er worden workshops fotografie 
gegeven aan vrijwilligers van ContourdeTwern, er 
is een fotocursus voor leden van KBO, evenals 
voor leerlingen van groep 7 van de basisschool. 
Bij de jaarlijkse kersttocht worden foto’s gemaakt. 
Kortom, het is een bruisende club met veel 
activiteiten.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Lieselot van Elten
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ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI

LATER

FEBRUARI

08-01-20 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG lezing ‘Nikki de Saint Phalle’ door John Lommen
09-01-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
11-01-20 Druiventros 15.00 uur KBO nieuwjaarsbijeenkomst
12-01-20 CC de Schalm 11.00-16.30 uur Opening expositie FotoBE
15-01-20 Biblbiotheek/Werkplaats 13.30-15.00 uur In de werkplaats “Minecraft” 
16-01-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
16-01-20 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
16-01-20 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
17-01-20 Druiventros 17.30 uur Samen uit Dineren senioren B-E KBO/SWO
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
19-01-20 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Route 66, muziek jaren 60
22-01-20 Bibliotheek 9.30-10.30 uur Nationaal Voorleesontbijt Prentenboekenproeverij en 

broodje Moppereend
22-01-20 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
23-01-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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
24-01-20 Wilhelminaplantsoen 21.00 uur Project44 ( feest 12-17 jaar) SOK
25-01-20 Wilhelminaplantsoen 21.00 uur Spetterende Feestavond SOK 44 jaar
26-01-20 Wilhelminaplantsoen 10.30-13.30 uur Reunië vrijwillgers Carnaval
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
31-01-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz

05-02-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.00 uur Koffie uurtje KBO/SWO/De Schalm
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
14-02-20 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
15-02-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paarden en 

pony’s
15-02-20 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
16-02-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge pony’s
16-02-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
20-02-20 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
22-02-20 Boerderij Denissen 11.30 uur Opening Carnaval 2020
22-02-20 Div. straaten 15.00 uur Optocht Carnaval 2020
27-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd 

Finale

04-03-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.00 uur Koffie uurtje KBO/SWO/De Schalm
04-03-20 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
05-03-20 Eeterij De Bron 17.30 uur Samen uit Dineren senioren B-E KBO/SWO
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DRUKTE BIJ 
NIEUWJAARS-
RECEPTIE 

De kerkzaal van cultureel centrum De Schalm 
was helemaal gevuld. Met mooie klanken van 
het Harmonieorkest van Muziekvereniging 
Concordia en toehoorders. 

Ongeveer 150 dorpsbewoners luisterden tussen 
de muziekstukken door naar wethouder Rolph 
Dols, die meteen maar met het heikele punt 
begon. ‘De grote zaal, komt die er?’ vroeg de 
dorpenwethouder zich hardop af. ‘Nee, op dit 
pad moeten we niet doorgaan anders worden we 
teruggeroepen door de Raad van State.’ Hij blijft 
zoeken en kijken naar andere mogelijkheden in 
samenwerking met Platform 533. 

De Kraan
Ook het gevoelige onderwerp van de 
spoorwegovergangen ontweek hij niet. ‘In 2016 
wilden we De Kraan helemaal openlaten. Maar 
de verkeersveiligheid staat dit niet toe.’ Hij ziet 
het dorp als een dorp in transitie met heel veel 
energie en veel meningen. ‘Dat geldt ook bij een 
verkeersbesluit. Er zijn mensen voor en mensen 
tegen. Er moeten echter knopen doorgehakt 
worden. De social media staan na zo’n besluit 
bol van opmerkingen en altijd komt er één woord 
naar boven: de gemeente. De gemeente wil echter 
hetzelfde als u: zorgen voor gezond en gelukkig 
wonen.’ 

Muzikale omlijsting
Voorzitter Lex Emmen van Muziekverenging 
Concordia gaf in zijn nieuwjaarstoespraak een 

terugblik op het geslaagde jubileumjaar. In de 85 
jaar hebben ze veel tradities in het dorp muzikaal 
omlijst. ‘We streven er altijd naar om deel uit te 
maken van het dorpsgemeenschap en zichtbaar 
te zijn in het dorp’, aldus Emmen. Concordia 
blijft een veelzijdige vereniging. Met de drie 
orkesten, wil de muziekvereniging zoveel mogelijk 
mensen laten genieten van muziek. Veelzijdigheid 
is er ook in het samenwerken met andere 
muziekverenigingen, ‘t Muziekhuis openstellen 
voor diverse gezelschappen en bijvoorbeeld 
muziek in de klas brengen bij de basisscholen. 
Dat er op hoog niveau gespeeld wordt, was 
zondagmiddag goed te horen.

Groeipijnen
Tineke Donga-Freling, voorzitter van de 
Dorpsraad, kondigde alvast aan dat er in januari 
rondetafelgesprekken komen met de vele 
verenigingen die het dorp rijk is. In een tweede 
sessie wil ze dit dorpsbreed gaan organiseren. 
‘Wat wilt u op de agenda? Welke onderwerpen 
vindt u belangrijk? Laat het ons weten en we 
zorgen dat het aan de juiste gesprekspartners 
wordt voorgelegd. Berkel-Enschot is gegroeid en 
dat gaat niet zonder groeipijnen. Bovenal is en 
blijft Berkel-Enschot een mooi dorp’, besloot de 
voorzitter.  

Tekst: Ellen van Slooten
Fotografie: Bas Haans

Video: André Oude Vrielink 
Foto album en video zie: www.schakel-nu.nl
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 19-12 Babyslofje bruin vosje Winkelcentrum Eikenbosch 06-33684721
 11-12 Sleutelbos aan Keycord (Zie foto APP) Swing Fuel tankstation Calenwiel  06-27502361  
   Berkel-Enschot

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 31-12 Fietssleutel + sleutel met sleutelhanger van Lijsterbeslaan/speeltuin 06-22402579  
  Alpina
 30-12 3 gouden ringetjes Koningsoord - Bibliotheek 013-5333359
 24-12 Gouden zegelring met zwarte steen Hoek Zwaantje met Eikenboschweg 06-19674935
 23-12 Gouden bedel met naam Claudia Omgeving Winkelcentrum Eikenbosch 06-17565407
 21-12 Bang & Olufsen oplaadbare e8 Enschotsebaan / Albert Heijn 06-34150140
 20-12 3 of 4 sleutels aan een ring waarvan 1 met nr.  Koningsoord  06-20880000  
  HK02339 en sleutel met donkerblauw randje
 16-12 VW autosleutels Op de route appartementen  06-30314030  
   ‘De Ruiter’ naar De Schalm v.v.
 12-12 3 Sleutels met een label. Er staat 147 op. Eikenbosch of Koningsoord 06-15545816
 11-12 Dames handschoenen Berkel-Enschot 013-5333214

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.

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

In alles persoonlijk.

Altijd bereikbaar:
013 572 1822 
06 2455 6106

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

www.moniquevanhoutum.nl  
Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie  
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Na 35 jaar als huisarts, waarvan zo’n 25 jaar 
in Berkel-Enschot, neemt dr. Pieter van 
Stempvoort afscheid van zijn patiënten en 
medewerkers. Met liefde denkt hij terug aan 
het uitoefenen van het vak en het waardevolle 
contact met de mensen.

Roeping
Bij de vraag hoe hij in het vak terecht is gekomen, 
komt er een glimlach op Pieters gezicht en zegt hij 
gekscherend, ‘dat is een roeping he’. Aangezien 
zijn vader vond dat hij dokter moest worden, 
besloot hij juist om technische natuurkunde 
in Twente te studeren. Toen zijn beste vriend 
geneeskunde ging studeren in Amsterdam, volgde 
Pieter snel. Na 8 jaar wachttijden, co-schappen en 
‘ook leuke dingen’, werd hij in 1985 huisarts.  

Praktijk van Stempvoort
Een periode van werken bij de luchtmacht in 
Duitsland volgde en op de dag dat de Berlijnse 
muur viel, verhuisde Pieter naar Berkel-Enschot. 
Dat heeft hij heel bewust beleefd. Na een poosje 
op vliegbasis Gilze te werken, is hij in 1994 met 
‘nul patiënten’ en zijn vrouw Grietje als assistente 
begonnen in de Kamperfoelielaan. Langzaam 
maar gestaag groeide het patiëntenaantal en 
bouwde hij in 1998 een nieuwe praktijk naar de 
moderne inzichten van destijds. 

Persoonlijk
Pieter heeft op privé vlak veel meegemaakt. Hij 
verloor één van zijn drie kinderen, de middelste 
kreeg een heftig ongeluk en de ander werd 
ziek. Alsof dat niet genoeg was kreeg hij zelf in 
2016 een CVA/ beroerte. Samen met een coach 
werd hij sterker, maar problemen met spraak en 
uithoudingsvermogen blijven. Het in balans blijven 
is van belang. Langzaam nam hij meer afscheid 
van het werk als huisarts. Gezondheid is Pieter 
nóg meer gaan waarderen en leeft zich goed in 
zijn patiënten in. Deze geven als feedback dat hij 
echt luistert en zij hun verhaal goed bij hem kwijt 
kunnen. Goed doorvragen en die “persoonlijke 
touch” is wat hem een fijne huisarts maakte. Zelf 
vond hij het mooiste ‘dat als het er echt op aan 
komt je heel dicht bij de mensen staat en je écht 
het verschil kan maken’. Maar nu is er tijd voor 
leuke dingen zoals een cursus kunstgeschiedenis 
en oppassen op de kleinkinderen. Pieter wil naast 
een brief naar oud-patiënten die nog volgt, op 
deze manier iedereen heel hartelijk bedanken voor 
het vertrouwen al die jaren.  

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Pieter van Stempvoort

DR. PIETER VAN STEMPVOORT 
NEEMT AFSCHEID



12 |

MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. dossier (gegevensbestand); 7. (gebraden) ribstukje; 
12. vertragingstoestel; 13. wartaal; 14. kleine soort van 
hert; 15. verbrandingsrest; 17. schoolvak; 19. plaats 
in Noord-Holland; 21. Ned. politieke partij (afk.); 22. 
Nederland (afk.); 24. miniatuurstadje bij Den Haag; 27. 
haarkrul; 28. telwoord; 30. bloeimaand; 31. heidemeer; 
32. Nederlands warenhuis; 33. bejaard; 35. neerslag; 37. 
schudkorf; 38. dienstwagentje op rails; 41. kippenloop; 
42. hoenderachtige vogel; 44. Europese hoofdstad; 46. 
zachte koek; 47. militair voertuig; 48. dierkundige; 49. 
uiting van blijdschap; 50. rijstbrandewijn; 52. salaris; 
54. voorjaarsbloem; 56. wandversiering; 58. fakkel; 
61. alstublieft (afk.); 62. zuurdeeg; 64. gard; 65. insect; 
67. aardkluit; 68. kerel; 70. voorjaarsbloem; 72. jonge 
carrièremaker; 73. grote laadbak; 76. plaaggeest; 
77. ondernemingsraad (afk.); 78. herkauwend dier; 
79. vrouwelijk dier; 81. vogel; 82. Engelse kroeg; 83. 
verdieping; 84. gevangenis; 86. kuit van de steur; 87. bij 
iemand blijven overnachten.

VERTICAAL
1. ovalen notensoort; 2. chroom (scheik. afk.); 3. lidwoord; 
4. hoofd van een moskee; 5. reclamedrukwerkje; 
6. metaal; 7. deeg dooreenmengen; 8. openbaar 
vervoermiddel; 9. rivier in Utrecht; 10. Frans lidwoord; 
11. buffet in een café; 16. Sociaal Economische Raad 
(afk.); 18. oude wijnmaat van vier ankers; 20. judograad; 
21. rekenopgave; 23. Frans modehuis; 25. melkklier; 
26. bakplaats; 27. rivier in Rusland; 29. bekerwedstrijd 
(Champions Leaque); 32. notensoort; 34. opgediende 
maaltijd; 36. onbeduidend gebabbel; 37. opening in het 
ijs; 39. dramatisch zangspel; 40. Frans wijngebied; 42. 
houten blaasinstrument; 43. familielid; 45. alsmede; 46. 
halskraag; 51. borstbeen; 53. gehoororgaan; 54. plaats 
in Amerika; 55. grove vijl; 56. huidverharding; 57. half 
(Latijn); 59. enakskind; 60. hoge vrouwen zangstem; 62. 
geluid bij onweer; 63. werktuig om linnengoed glad te 
maken; 66. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 67. 
nachtgewaad; 69. ontkenning; 71. glansverf; 73. land in 
het Caribisch gebied; 74. eerste mens; 75. sieraad; 78. 
verenwisseling; 80. gesloten; 82. proces verbaal (afk.); 
85. Rolls Royce (afk.).
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WETHOUDER DOLS OPENT 
NIEUWE ONTSLUITINGSWEG 
KONINGSOORDLAAN 

Het kostte veel kruim en heel wat gesteggel en 
discussies tijdens verschillende bijeenkomsten 
en vergaderingen. Maar vrijdag 20 december 
was het eindelijk zover: de nieuwe -pal aan het 
spoor gelegen- ontsluitingsweg met de naam 
Koningsoordlaan is officieel een feit. 

De openingshandeling vond plaats onder 
herfstachtige weersomstandigheden bij de Rotonde 
Koningsoordlaan.. De sprekers deden hun woordje 
terwijl de regen op de genodigden neerdaalde. Door 
de flinke windvlagen was het vast- en rechthouden 
van de opgestoken paraplu’s geen sinecure. (Wijk)
wethouder Rolph Dols van Tilburg opende de 
nieuwe weg samen met directeur Stef Jaske van 
Heijmans Vastgoed. Dat deden zij door twee grote 
puzzelstukken met het opschrift Koningsoordlaan 
in elkaar te passen. ‘Dit project heeft veel stof doen 
opwaaien’, zei Dols. ‘De opening van deze nieuwe 
weg bij woonwijk en Winkelcentrum Koningsoord 
is belangrijk. De meeste inwoners van Berkel-
Enschot gaan er op vooruit. De bedoeling is dat 
we de verkeerstromen goed gaan monitoren, wat 
indien nodig tot aanpassingen kan leiden. Niks is 
nu al in beton gegoten.’

‘Van complex traject naar een 
prachtig resultaat’

Directeur Jaske van Heijmans benadrukte dat het 
bouwproject nog niet ten einde is. Bedrijfsleider 
Jurgen Huyding van Gebr. Van Kessel Wegenbouw 
sprak van een complex traject dat tot een “prachtig 
resultaat” heeft geleid. ‘De betrokken partijen 

toonden dezelfde bereidheid naar een bepaald 
doel te werken. Dat zorgde voor een plezierige 
samenwerking en deze mooie mijlpaal.’ 

Veel overlast
De aanleg van de ontsluitingsweg zorgde voor 
veel overlast in Berkel-Enschot omdat het 
bouwverkeer voor de nieuwe wijk door het dorp 
moest rijden. In eerste instantie zou de weg er al 
liggen voordat het startschot klonk van de bouw 
van het nieuwe dorpshart. Het leidde er onder 
meer toe dat inwoner van Berkel-Enschot Toon 
van Hooijdonk en andere omwonenden verhaal 
gingen halen bij de Raad van State. 

Daarnaast bogen leden van de Dorpsraad en 
omwonenden van de spoorwegovergangen in de 
Raadhuisstraat en De Kraan zich over een goede 
ontsluiting in en rondom Berkel-Enschot. Insteek 
bij tal van vergaderingen, bijeenkomsten en 
overleggen was om veilige oplossingen te zoeken 
voor de spoorwegovergangen. Omwonende Fons 
van Reisen toonde zich na de openingshandeling 
kritisch over de ontsluitingsweg. ‘Ik kan leven met 
het sluiten van de overgang in de Raadhuisstraat. 
We hopen dat de overweg in De Kraan wél 
openblijft en niet alleen voor bestemmingsverkeer. 
Ik moet nog zien of het druk wordt op nieuwe 
Koningsoordlaan. Ik zet daar mijn vraagtekens bij.’  

Foto: Directeur Stef Jaske (links) van Heijmans 
Vastgoed en (wijk)wethouder Rolph Dols 
verrichten nabij de Rotonde Koningsoordlaan, de 
openingshandeling van de nieuwe ontsluitingsweg. 

Tekst : Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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Een nieuwe ijssalon, drie bakkers en kaas- en 
delicatessenwinkel Zuivelhoeve maken deel uit 
van het nieuwe winkelcentrum Koningsoord. 
Hemels eten & drinken fungeerde 20 
december als decor voor de symbolische 
sleuteloverdracht van de gemeente Tilburg en 
bouwbedrijf Heijmans aan de winkeleigenaren.

Ontwikkelingsmanager Herbert Coopmans van 
Heijmans Vastgoed sprak in zijn openingswoord 
over een bijeenkomst in 2016. ‘Toen ondertekende 
negentig procent van de winkeleigenaren in 
boerderij Denissen de overeenkomst om te 
verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum. Een 
cruciaal moment.’ 

Voorzitter Jan Pijnenborg (op de foto tweede van 
links) en vice-voorzitter Guus Franken (tweede 
van rechts) van de ‘Vereniging van Eigenaars 
Winkels Koningsoord’, die de panden verhuurt 
aan de winkeliers, namen de (symbolische) sleutel 
in ontvangst. Pijnenborg verheugt zich op de 
officiële opening van Koningsoord. ‘Het nieuwe 
winkelcentrum telde in eerste instantie veel meer 
vierkante meters. Maar het eindresultaat mag 
er zijn: winkelen op een kleinere schaal in een 
prachtige omgeving. Een ontmoetingsplaats voor 
de inwoners van Berkel-Enschot en omgeving; 
een perfecte plek waar verbinden en beleven hand 
in hand gaan.’ 

Vice-voorzitter Franken was ook in zijn nopjes. ‘In 
een tijd waarin het vaak gaat over leegstaande 
winkelpanden en online shoppen hoogtij viert, is 
de komst van dit nieuwe winkelcentrum een heel 
positieve ontwikkeling.’ Voorzitter Tineke Donga 
van de Dorpsraad omschreef Koningsoord als het 

nieuwe ‘kloppend hart’ van Berkel-Enschot. ‘Het is 
fijn om te horen van de inwoners dat ze hier graag 
komen. En dat het totaalplan met de woningen en 
winkels veel mensen een goed gevoel geeft.’

Bestuurslid Harm Geerts van Geerts Schoenen 
vertegenwoordigde in ‘Hemels’ de begin november 
opgerichte Winkeliersvereniging Koningsoord. 
‘Eikenbosch telt 29 winkels. Daarvan verhuist zo’n 
negentig procent naar het nieuwe winkelcentrum. 
Waaronder de supermarkten Jumbo, Albert Heijn 
én nieuwkomer Aldi. We kijken ernaar uit om 
onze familiezaak op deze mooie locatie bij het 
voormalige klooster voort te zetten.’

Officiële opening
De officiële opening van Winkelcentrum 
Koningsoord staat gepland op zondag 19 april. 
De winkels openen hun deuren op de nieuwe 
locatie fasegewijs vanaf begin 2020. Medio maart 
kan het publiek in alle zaken terecht. Bestuurslid 
Mariëlle van Hamond van de winkeliersvereniging 
gaf eerder aan dat het grote aantal gratis 
parkeerplaatsen een groot voordeel is. ‘Mede 
daarom verwachten we behalve uit het eigen dorp 
ook veel bezoekers uit omringende plaatsen als 
Tilburg, Oisterwijk en Udenhout.’   

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

DRIE BAKKERS EN IJSSALON 
IN NIEUWE WINKELCENTRUM 
KONINGSOORD 

Vlnr: Herbert Coopmans (Heijmans) Jan Pijnenborg 
(voorzitter vereniging van Eigenaars Winkels 
Koningsoord), Reinier Janssen (Heijmans), Guus 
Franken (vice-voorzitter Vereniging van Eigenaren), 
directeur Stef Jaske (Heijmans) en wethouder Rolph 
Dols.
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Beste klanten,

13 jaar geleden openden wij Gildeslager Veenstra. We vonden het ontzettend 
spannend, maar onze klanten lieten ons al snel op ons gemak voelen. Klanten die 
door de jaren heen met ons mee zijn gegroeid en die de slagerij wekelijks en zelfs 
soms dagelijks bezochten. Klanten waarmee je een band opbouwt en waarvoor je de 
vaste bestellingen al klaar kunt leggen. Dat is waar je het voor doet. Voor hen hebben 
we iedere dag met zoveel passie en plezier gewerkt.

Toen we vorig jaar besloten om een nieuw hoofdstuk te starten, leek de laatste dag 
nog heel ver weg. Afgelopen 31 december was het dan zover. Het was een emotionele 
dag, maar ook een dag die we ons niet mooier hadden kunnen voorstellen. We willen 
iedereen dan ook ontzettend bedanken voor zoveel lieve woorden, kaarten, bloemen, 
cadeaus en van de kinderen mooie tekeningen. Maar vooral willen wij iedereen 
bedanken voor de prachtige afgelopen 13 jaren en het vertrouwen dat onze klanten 
altijd in Gildeslager Veenstra hebben gehad.

Chris Jansen en Suzanne Veenstra
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55+MIDDAG SOK 
OP 24 JANUARI
Op vrijdag 24 januari is er een 

speciaal feest voor alle senioren in ons dorp ter 
gelegenheid van het 44- jarig jubileum van de 
Stichting Openbaar Karnaval (SOK). De middag 
wordt gehouden in de verwarmde feesttent op het 
Wilhelminaplantsoen. De hele middag is er muziek. 

John Desmares & Friends zullen drie keer een 
optreden verzorgen met bekende liedjes vanuit 
de hele wereld. Ook is er twee keer een optreden 
van ‘Duo Fanfare’ (Erik Potters uit Oisterwijk 
+ Ron Franken) met repertoire bestaande uit 
jazzy crooners, nostalgische Nederlandse liedje, 
evergreens en easy listening . Ook zal Vincent van 
Rijsewijk een tonpraotbuut uitvoeren.
Het eerste drankje is van de SOK en er zal 
gezorgd worden voor lekkere hapjes. Het is 
een middag die niet 
specifiek carnaval is, 
maar uiteraard zal Prins 
Jos d’n Irste met zijn 
gevolg wel meefeesten. 
De middag begint om 
13.30 uur (inloop vanaf 
13.15) en duurt tot ca 
17 uur. Entree is gratis 
en er is een bewaakte 
garderobe. Er zullen 
voldoende zitplaatsen 
zijn. 

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (1) 
In het openbaar gebied van Berkel-
Enschot staat menig kunstwerk. In 

deze reeks zal ik die nader belichten. Vandaag 
het kunstwerk bij de voormalige bibliotheek in 
Winkelcentrum Eikenbosch.
Burgemeester Meijs opende op 31 oktober 1981 
de nieuwe openbare bibliotheek aan Eikenbosch 7 

door het omslaan van 
een bladzijde van een 
groot boek. Daarbij 
kwam een tekening 
van het nieuwe 
gebouw te voorschijn. 
De bouwkosten 
bedroegen 1.059.082 
gulden. Er werd 
gebruik gemaakt van 
de 1 procent regeling 
van de bouwkosten 
om een kunstwerk 
te kunnen plaatsen. 
Het ontwerp van Theo Besemer werd uitverkoren. 
Op 3 oktober 1981 plaatste hij zijn kunstwerk 
bestaande uit 6 zwerfkeien, verankerd middels 
roestvrij stalen palen. Op de keien is het woord 
poëzie uitgehakt. 
Op 6 november 2018 schreef Besemer me: “Over 
de titel Poëzie. Dat woord heb ik gebruikt omdat 
het direct kon verwijzen naar de ingang van de 
bieb waar poëzie te vinden is. Gezien de locatie 
van de toenmalige bieb in een klein burgerlijk 
winkelcentrum van de middenstand kreeg het 
woord, door de richtingwijzing en de schuine 
stand van de palen een wervend maar ook een 
betekenis gevend karakter: daar moet je zijn als 
je poëzie wilt ontmoeten!! Poëzie is in de wereld 
van de literatuur de meest intense en persoonlijke 
expressie van de dichter die daarmee de belevenis 
van het leven met woorden vorm geeft”. 
Thans wordt gekeken of het kunstwerk een plaats 
kan krijgen bij de nieuwe bieb op Ons Koningsoord. 

Foto: Peter Timmermans. 
Tekst: Rinus van der Loo.

KERSTMIDDAG!
Het Alternatief is een enthousiast gemengd 
koor van 20 personen met een overwegend 
Nederlandstalig repertoire. Kerstmiddag stonden 
zij allen in zorgcentrum Torentjeshoef om een 
sfeervolle kerstmiddag muzikaal te omlijsten. 
Het was een middag met een gouden randje 
waarvan de bewoners van Torentjeshoef enorm 
genoten hebben. Deze middag is nu voor het 
derde jaar geheel pro deo door Het Alternatief 
muzikaal omlijst. Wij hopen dat er nog vele jaren 
zullen volgen! Het Alternatief staat o.l.v. Irene 
Granneman. Zij begeleidt het koor met haar gitaar.

Met vriendelijke groet namens Het Alternatief,
Irene Granneman
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DATA SAMEN-UIT-
DINEREN T/M JUNI 2020
De data van Samen uit Dineren voor het 
eerste half jaar van 2020 zijn:

• vrijdag 17 januari in de Druiventros

In februari hebben we geen Samen uit Dineren 
maar wordt u een lunch aangeboden in de 
parochiezaal in Berkel (zie artikeltje hierboven).

• donderdag 5 maart bij de Bron
• donderdag 2 april bij Brasserie Valentijn
• dinsdag 17 mei bij Hemels
• donderdag 13 juni bij de Boerderij

KBO KOFFIE-UURTJES 1E 
HALFJAAR 2020
In de eerste helft van 2020 hebben wij 
de volgende koffie-uurtjes gepland:

Op de volgende woensdagen  van 10.00 tot 
12.00 uur
• 8 januari
• 5 februari
• 4 maart
• 1 april
• 6 mei

LUNCHUITNODIGING 
VOOR SENIOREN VAN 
BERKEL EN ENSCHOT

Er is in februari geen Samen-uit-Dineren van de 
KBO/S.W.O en we willen u daarom wederom 
een lunch aanbieden en wel op donderdag 13 
februari. De gastvrije parochie in Berkel biedt ons 
de ontmoetingsruimte bij de pastorie aan. Alle 
senioren van Berkel-Enschot zijn welkom, je hoeft 
nergens lid van te zijn.
We willen wel graag weten op hoeveel mensen 
wij kunnen rekenen. Dus graag van tevoren 
aanmelden. Dit kan tot 5 februari bij Els van der 
Meijden T: 013-533 26 04 of bij Ine van de Wiel T: 
013-533 37 57.
Het maximum aantal bezoekers voor het zaaltje is 
50 personen zorg dus dat u er op tijd bij bent.
Heeft u vervoer nodig dan kunt u dat meteen 
afspreken en zorgen wij dat u op 13 februari op 
tijd wordt opgehaald.
Wij vragen voor deze heerlijke lunch een kleine 
bijdrage van € 2,50 p.p. en daarvoor heeft u dan 
een kopje koffie, soep, een broodje en krentenbol 
en vooral veel gezelligheid samen.

We beginnen om 11 uur in de parochiezaal in 
Berkel. We stoppen tegen twee uur en hopen dat 
u dan met een voldaan gevoel naar huis gaat.
Tot ziens op donderdag 13 februari in Berkel.

Werkgroep SocMa
KBO/SWO

SAMEN UIT DINEREN BIJ 
DE DRUIVENTROS
Alle senioren van Berkel Enschot zijn 

op 17 januari bij de Druiventros weer hartelijk 
welkom vanaf 17.30 uur voor het Samen uit 
Dineren. Om 18.00 uur starten we met het diner.
Het menu vindt u op de website kbo-berkelenschot.
nl (let op het streepje). U kunt zich hier ook 
aanmelden. Dit kan verder telefonisch bij Ine van 
de Wiel 013 533 37 57 of bij Ria van de Kam T: 
013-533 26 21 tot uiterlijk 2 dagen van tevoren. 
De prijs is € 18,- voor een heerlijk driegangendiner 
(exclusief de drankjes).Vindt u het moeilijk 
om de eerste keer alleen te komen, laat 
dat dan alstublieft weten dan kunnen we 
u daarin begeleiden.
Wij heten u allen in dit nieuwe jaar weer 
heel hartelijk welkom.
Tot ziens!!

werkgroep SocMa

KVG 
BERKEL-ENSCHOT

De geslaagde kerstviering met sfeervolle muziek 
van de koren Cantilare en Sotto Voce was de laatste 
activiteit van het KVG BE e.o. in 2019. Daarin was 
aandacht en tijd om elkaar te ontmoeten in al zijn 
facetten en daar ook woorden aan te kunnen geven.
Het nieuwe programmaboekje voor de eerste helft 
van het nieuwe kalenderjaar is bij onze circa 400 
leden bezorgd. Al 45 jaar biedt onze organisatie 
van vrouwen talloze mogelijkheden aan om ieders 
nieuwsgierigheid naar kennis en verrijking te stillen 
zoals lezingen, cursussen (literatuur, biologie, film), 
museabezoek, excursies etc.
De ervaring leert dat hoe langer je bij het KVG bent, 
hoe fijner je het ook vindt om daar deel van uit te 
maken. Blijf benieuwd en kom ontdekken wat het 
KVG ook voor u kan betekenen. Voor verdere info: 
zie onze website www.kvgberkelenschot.nl.
Wij wensen u voor 2020 vrede, hoop, liefde en 
gezondheid vandaag, morgen en altijd met zorg 
voor elkaar.
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Vaste 
Extra w� kaanbiedingenExtra w� kaanbiedingenExtra w� kaanbiedingen
Maandag & Dinsdag
Alle saucijzen  

iedere 4e

GRATIS

Hacheepakket
500 gram mals rundvlees, 
uien en kruiden 

samen voor 795

Woensdag & Donderdag
Gekruid 
gehakt 

500 gram 360

Aanbiedingen gelden van 6 januari t/m 1 februari 2020

Vrijdag & Zaterdag
Reepjesfestival
Lekker roerbakken, wekelijks 
wisselend assortiment in een 
compleet pakket. 

EXTRA VOORDELIG!

lekker bij uw 
stamppotje!

bij aankoop van 2 menu’s à 7.25 
een beker soep naar keuze

GRATIS 
(voor 2 pers.).

Deze actie is geldig t/m 1 februari 2020

Uit de keuken van Van Hoof, vanzelfsprekend goed!

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

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

Onze kok kookt dagelijks alle maaltijden vers voor u! 
Wekelijks hebben wij een wisselend assortiment met o.a. 
heerlijke stamppotten, maaltijdcomponenten en soepen.

BEGIN HET NIEUWE JAAR

Onze kok kookt dagelijks alle maaltijden vers voor u! 

Makkelijk 
en voordelig!
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Over 6 weken is het al weer zover, dan barst de 
carnaval los. Van 21 tot en met 25 februari staat het 
dorp op zijn kop. Kom alvast in de stemming met deze 
leuke items, die je terug kunt vinden op onze website. 

14 en 15 februari Tonpraoten!
De tonpraotavonden staan garant voor een hoop lachen, humor en 
gezelligheid. Vorig jaar waren zowel de vrijdag als de zaterdag in 
no-time uitverkocht. Kaartjes à 9,50 zijn te koop bij Primera, Bloem-
binderij Oleander en De Druiventros. Online ook via knollevretersgat.nl 
Een glimp van de Tonpraoters die in de ton staan:
Vincent van Rijsewijk, Christel van den Dungen en Joris van de Pas.
Tonpraoten | 14&15 februari | 20.00u, 19.30u zaal open | De Druiventros

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

Deelnemen aan de optocht
Wil jij meedoen met de optocht? Alleen, met een loopgroep of grote wagen, dan kun je je nu al opgeven via de website. Er zijn dit jaar weer geweldige prijzen te verdienen, maar het is natuurlijk ook heel gezellig om de komende weken met je vriendengroep te werken aan een bijzondere wagen. Lees alles over deelname op onze website en vergeet je niet aan te melden.  
Optocht | za 22 februari | 14.30u - 17.30u

Reünie SOK  
In verband met het 44-jarig bestaan is er op zondag 26 januari, 
tijdens het grootse Feestweekend, een reünie voor alle muzikanten 
en vrijwilligers die actief zijn geweest bij het openbare carnavalsfeest 
in Knollevretersgat in de afgelopen 44 jaar. Meld je nu aan voor de 
Reünie via de website. 
Reünie SOK | zo 26 januari | 10.30u - 13.30u | Wilhelminaplantsoen 

Zaterda
g

Uitverko
cht
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PRIJSWINNAARS 
LETTERPUZZEL 
KERSTTOCHT.

De Kersttocht in Enschot trok meer dan 3000 
bezoekers.
De kinderen konden letters zoeken bij de locaties 
van diverse optredens. Heel veel kinderen 
waren erg enthousiast; we kregen honderden 
inzendingen binnen.
De meeste kinderen vonden de juiste slagzin EEN 
KERST VOL WARMTE EN LICHT.
Maar de plek van het zwarte schaap was moeilijker 
te vinden. Het schaapje hing aan het begin van de 
tocht in de tent van het koor MOTUNA.
Uit de goede inzenders hebben we drie 
prijswinnaars getrokken.
Ondanks de deelname van heel veel kinderen uit 
Berkel-Enschot en Udenhout bepaalde het lot 
dat alle drie de prijzen naar kinderen uit Tilburg 
gingen. Die hadden samen met familieleden uit 
Berkel-Enschot de tocht gelopen.
De prijswinnaars waren Kees Rodenburg (6 jaar), 
Rick van Esch (9 jaar) en Isa Drijvers (9 jaar).
Op 2 januari namen zij hun prijs in ontvangst, 
een cadeaubon geschonken door Top1Toys uit 
Udenhout.

Dank aan alle kinderen die de puzzel hebben 
ingevuld en tot volgend jaar op 19 december in 
Biezenmortel.

KVG- LEZING OVER 

NIKI DE SAINT PHALLE 
woensdag 8 januari 20:00 - 22:00 uur Ons 
Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ  
Berkel-Enschot
Niki de Saint Phalle, geboren als Catherine 
Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, was een Frans-
Amerikaanse kunstschilderes en beeldhouwster, 
is het onderwerp van de lezing die John Lommen, 
op uitnodiging van de KVG BE e.o. deze avond 
gaat geven. Na een beroerde jeugd weet de Franse 
beeldhouwster en feministe zich te herpakken en 
maakt ze verrassende kunst. Die wordt niet altijd 

gewaardeerd door kunstcritici 
maar het grote publiek 
reageerde altijd enthousiast op 
haar bijzondere werk. Wat zijn 
bijvoorbeeld haar uitbundig 
vrolijke vrouwenfiguren fraai. 
Zij noemt ze Nana’s en ze 
staan symbool voor de kracht 
en onafhankelijkheid van 
vrouwen.
De tentoonstelling in Museum 
‘Beelden aan Zee’ van oktober 2019 tot 1 maart 
2020 is helemaal gewijd aan Nana’s en is een ode 
aan de vrouwelijkheid.
John Lommen gaat in zijn lezing met veel beelden 
in op het leven en werk van deze veelzijdige en 
kleurrijke kunstenares.
Kosten entree (incl k/t) € 10,-.

Soep
Wildbouillon

met Bospaddenstoeltjes en Kervel 

Hoofdgerechten
Gebakken Botervis

met een Saffraan Pernod Saus 
of

Langzaam gegaarde Eendenbout
in Abdijsaus 

Dessert
Stroopwafelijs

met Karamelsaus 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

Januari

Reserveren: 013 463 63 35 •  www.depostelsehoeve.nl
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Wat ga je doen?

Je gaat gemiddeld 1 dag per week naar 
school en de rest van de week breng je het 
geleerde meteen in praktijk in één van onze 
zorglocaties. 

De opleiding duurt 3 jaar. 

Je ontvangt meteen een salaris conform cao. 

Interesse?

Kijk op onze website voor meer informatie 
over deze opleidingsplaatsen.

Ben jij toe aan 
een uitdaging 
in de zorg?
Jij kunt bij ons per 
1 februari 2020 de  
OPLEIDING volgen tot:

Verzorgende IG
     niveau 3

www.t-heem.nl

Deze toppers staan ook in 2020 voor u klaar en wensen u een gelukkig Nieuwjaar! 
Team wijkverpleging Berkel-Enschot Zorgstichting ‘t Heem
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 4 januari

White Demons D2 - Blauw Wit D1 18-07
White Demons D1 - Groene Ster D1 04-22
Zondag 5 januari
Taxandria DS1 - White Demons DS2 15-08
White Demons DB1 - Heerle DB2 16-10
Novitas HB1 - White Demons HB1 25-16
White Demons D3 - H.V.M. D2 26-08
handbalshop.nl/Witte Ster DS1 - Wh. Dem DS1
PSV Handbal HS2 - White Demons HS2 21-22
Tremeg HS1 - White Demons HS1 32-28
Desk HC1 - White Demons HC1 21-14
Programma aankomend weekend
Maandag 6 januari
21:00 uur White Demons DMW1 - 
 Mixed-Up DMW2
Zaterdag 11 januari
09:30 uur White Demons F1# - Avanti F2
09:30 uur White Demons F2 - O.H.C. ‘01 F1#
10:15 uur White Demons E1 - 
 RED-RAG/Tachos E2#
11:10 uur White Demons D3 - Avanti D3
19:20 uur White Demons DS2 - Blauw Wit DS1
20:50 uur White Demons HS2 - 
 De Sprint/Niobe HS2
Zondag 12 januari
09:30 uur handbalshop.nl/Witte Ster D1 - 
 White Demons D1#
10:00 uur White Demons HS1 - Apollo HS2
10:25 uur RED-RAG/Tachos D2 - 
 White Demons D2
11:20 uur White Demons DS1 - 
 United Breda DS2
12:00 uur O.H.C. ‘01 DB1 - White Demons DB1
12:40 uur White Demons HC1 - De Beuk HC1#
13:50 uur White Demons HB1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HB1
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

SCHAKEN
Afgelopen donderdag is de 4e ronde 
van de bekercompetitie gespeeld. Aan 
kop gaan nog steeds Karel van Alphen 

en Koen Robben. In de 2 partijen tegen elkaar 
scoorden de koplopers ieder een punt. Zij worden 
direct gevolgd door Frans Deckers en Rene 
v/d Bosch, die eveneens de punten met elkaar 

deelden.
Ook voor de interne competitie werden enkele 
partijen gespeeld. Marcel Strik behaalde, na 
slimme pionnenwinst, een mooie overwinning 
op Peter Ansems, waardoor hij op de ranglijst 
inmiddels 2e staat. Aan kop gaat nog steeds 
Frans Lagerwaard, die zijn positie versterkte na 
een zwaar bevochten winst op Joel Beerens.
Donderdag wordt de interne competitie 
voortgezet. Zaterdag zal een creatief 
nieuwjaarsschaaktoernooi worden georganiseerd, 
uiteraard in de Druiventros.

BILJARTVRIENDENCLUB 
DE MANNEKE’S
Op vrijdag 27 december 2019 vond voor de 
zestiende keer het Jan Thaltoernooi plaats van de 
biljartvriendenclub De Manneke’s. De traditie eist 
dat we libre, bandstoten en drie banden spelen.  
Het is moeilijk om na de feestdagen met een leeg 
hoofd te gaan biljarten.
Jan Dekkers, winnaar in 2018 was verhinderd 
zodat er zeker een nieuwe winnaar zou komen 
en dat werd Jan van de Pol, in de club bekend 
als de “Heerkens”van de Manneke’s. Hij won  zijn 
drie partijen. Piet Elias was de verdienstelijke 
tweede en Ran van Zoggel derde ondanks een 
gemiddelde van 3.91 in zijn libre partij. Dit zegt wel 
genoeg over de sterkte  van deze groep biljarters.  
Peter Brekelmans, de wedstrijdleider, had het 
schema perfect opgesteld zodat het toernooi 
met 27 wedstrijden vlekkeloos verlopen is. In 
samenwerking met Hemels hadden Piet en Jaap 
voor heerlijke hapjes gezorgd.
Vóór de prijsuitreiking hebben we ons lid Frans 
van den Dries herdacht die het afgelopen jaar 
overleden is.

Namens de Manneke’s,  Herman Janssen. 

hair2daypro.nl

rectificatie
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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

02/20 
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).
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 2=1 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

Milner Kaas
Alle stukken of plakken, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Milner Jong Belegen 
30+ plakken, 2 pakken à 175 gram

5.18   2.59
De actieprijzen variëren van 2.39 - 6.51

1+1
GRATIS

PLUS Blauwe bessen
Bak 300 gram
2 bakken

8.50   4.25

Pepsi, Sisi of Seven up  
Alle flessen à 1,25-1,5 liter, 
combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Pepsi Max, 2 flessen à 1,5 liter

3.90   1.95
De actieprijzen variëren van 1.54 - 1.95

Geldig in week 2 zondag 5 t/m zaterdag 11 januari 2020 zondag 5 t/m zaterdag 11 januari 2020

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

11
PLUS Ko�  epads
Alle zakken à 36 stuks, 
combineren mogelijk
2 zakken

5.98   2.99
1+1
GRATIS

Dubbelfrisss, Taksi of 
Appelsientje Mini-pakjes
Set 6 of 10 mini-pakjes à 200 ml, 
combineren mogelijk
2 sets** 
Bijv. Dubbelfrisss Framboos-cranberry, 
2 sets à 6 mini-pakjes

4.50   2.25
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.59

Bijv. Dubbelfrisss Framboos-cranberry, 1+1
GRATIS

2=1
Alle Amstel, Grolsch of Heineken 0.0%
combineren mogelijk
2 sets***
Bijv. Amstel Radler citroen 0.0%, 
2 sets à 6 blikjes

9.38   4.69
De actieprijzen variëren van 0.48 - 16.60

PLUS Ongezouten notenmelange
Alle kuipjes à 150-225 gram

PLUS Oreotaartje, sneeuwslof 
of boeren appeltaart
Geschikt voor 4-5 personen

PLUS Mineola’s
Los

PLUS 
Blonde d’Aquitaine Ossenhaas

WEEKENDPAKKERSdo vr za
9 jan 10 jan 11 jan

2.72 - 3.79
Per kuipje

2.49
PLUS Oreotaartje, sneeuwslof 

5.99 - 6.99

Per stuk

4.99
1.50

Per 500 gram

0.99
4.70

Per 100 gram

3.99

Pepsi, Sisi of Seven up  1 1
Milner Kaas

Dubbelfrisss, Taksi of 

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur | vrijdag 8.00-21.00 uur | zaterdag 8.00-20.00 uur | zondag 10.00-18.00 uur
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Karate Team Timmermans 

ZWARTE BAND VOOR DENNIS 
BOUDEWIJNS.
Afgelopen maand 
vonden de halfjaarlijkse 
Dan-examens plaats 
van de Karate-do Bond 
Nederland in Harderewijk.
De 14 jarige Dennis 
Boudewijns legde samen 
met partner Kaine van 
der Dussen een perfect 
Dan-examen af.
Na een voorbereiding van 
2 jaar en vele kilometers 
op en neer van Berkel-
Enschot naar Heerlen en 
Haarlem mocht Dennis 
zijn felbegeerde zwarte 
band Sportkarate in 
ontvangst nemen.

Kom langs in een van onze filialen en laat u informeren 
door ons deskundig personeel dat altijd voor u klaarstaat. 

Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, Esscheweg 12A Vught, www.detweewieler.nl

Ontdek het plezier 
van fietsen

Maak bij ons een testrit op de modellen van 
Koga,  Gazel le ,  Spar ta ,  Batavus ,  C ort ina ,  Trek, 
Cannondale ,  Bianchi ,  Rid ley  en Urban Arrow, 

en ervaar het plezier van fietsen!

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
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FEESTWEEKEND

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

FEESTAVOND

Zaterdag 25 Jan. 2020 
21.00 - 1.00 uur / alle leeftijden

Tickets a 4,44 (incl 1 drankje)     
via knollevretersgat.nl/websjop
Locatie: Wilhelminaplantsoen

René Schuurmans - Pater Moeskroen - Arjon Oostrom - DJ Coenio
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HET RIDDERSHOFPAD
Dit is de naam van het fietspad 

lopende vanaf de Vlashoflaan in Tilburg-noord 
dat met een viaduct de Burgemeester Bechtweg 
oversteekt en daarna oostwaarts loopt tot De 
Kraan in Berkel-Enschot.
Het is verleidelijk om achter zo’n naam een hof 
van adellijke herkomst te zoeken. Niets is minder 
waar. In een akte van 12 april 1505 spreekt men 
over een ‘stede geheyten riddershof’, groot 
zeven mudzaad (in deze streek stond 1 mudzaad 
ongeveer gelijk aan 3 ha.), in de parochie Enschot 
tussen ‘t erf van Wouter van Esch en die gemeynt 
die Ruijbraeck (Rauwbraken). Er heeft daar in die 
tijd dus een boerderij gestaan.
De Ridderhof is genoemd naar de familie De 
Ridder. De in de akte van 1505 als eigenaar van 
de Ridderhof genoemde Dirck Wouter Back was 
vermoedelijk een kleinzoon of achterkleinzoon van 
Herman de Ridder.
De Ridderhof onder Tilburg werd tot het eind 
van de 18e eeuw gerekend tot het gebied van 
Enschot. Het was ex-territoriaal gebied, omsloten 
door Tilburgse gronden. Op de kaart van Diederik 
Zijnen uit 1760 is dit duidelijk te zien: voorbij 
het Hasenest in de richting van de Hemeltjes en 
Doode kraan (De Kraan) te Enschot, ligt naast de 
Nieuwe Warande, de Riddershof onder Enschot, 
als een enclave op Tilburgs gebied. Waarschijnlijk 
stond er in die tijd nog een boerderij met akkers 
en hooilanden, eenzaam gelegen in een gebied 
dat toen nog bestond uit heidevelden, (hakhout)
bosjes en vennetjes.
Op de kadastrale kaart van 1832 is de boerderij 
verdwenen en zijn de gronden in handen van 
verschillende particuliere eigenaren. 

De Ridderhof heeft vermoedelijk gelegen voorbij 
de kruising met de Hazennest-oost in de richting 
van Berkel-Enschot (zie foto).

Wat ga jij maken?

IN DE WERKPLAATS 
Minecraft – Gamelevels maken 

+ Je eigen VR-wereld maken – Je eigen game-
verhaal schrijven en programmeren
In de BibliotheekBerkel-Enschot worden elke 
maand digitale workshops georganiseerd, waarbij 
kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen 
en hun talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds 
met een ander thema gewerkt. 
De digitale workshops in de Werkplaats van 
De Bibliotheek werden het afgelopen jaar goed 
ontvangen. Veel kinderen hebben al enthousiast 
meegedaan. Ze vonden het erg leerzaam en vooral 
heel leuk om te doen.
In januari gaat ‘t nieuwe seizoen van start. 
In de Bibliotheek Berkel-Enschot gaan we aan 
de slag met de thema’s: Minecraft, Gamelevels 
maken, je eigen VR-wereld maken en je eigen 
game-verhaal schrijven en programmeren.

Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om 
meer te leren over programmeren, het maken van 
games, apps en robots? Dan ben je welkom in de 
werkplaats! Elke workshop heeft een ander thema, 
waardoor je elke keer iets nieuws leert. De kosten 
voor de workshops zijn € 2,00 per keer, per kind. 
Je kunt ook VIP-member worden. Dan betaal je 
totaal €8,00 en krijg je een extra, vijfde, workshop.
Deze vijfde workshop is echt alleen voor VIP-
members.

In januari is het thema: Minecraft
Houd jij er ook zo van om gigantische bouwwerken 
te maken in Minecraft? Of ben jij een echte Redstone 
expert? Dan moet je hier zeker bij zijn! We gaan deze 
middag met z’n allen in één game aan een groot 
project werken. Laat dus zien hoeveel fantasie je 
hebt en hoe creatief je bent en kom woensdag 15 
januari lekker Minecraften in de bieb!

De volgende workshops worden gehouden 
op: woensdag 5 februari, woensdag 12 maart, 
woensdag 8 april. Voor de VIP-members is de 
gratis workshop op woensdag 13 mei. 

Voor wie: kinderen van 7 jaar en ouder.
Tijd: van 13:30 tot 15:00

Aanmelden kan door te mailen naar:
 berkelenschot@bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding 

10 worstenbroodijes (€ 10,00) 

+ 

4 kersenflappen met slagroom 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 10 t/m donderdag 16 januari 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

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
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VORSTELIJKE WINACTIE 
IN WINKELCENTRUM 
EIKENBOSCH

Van zaterdag 16 november t/m zondag 15 
december werden er tijdens de Vorstelijk Winactie 
zegels verstrekt in de winkels van winkelcentrum 
Eikenbosch. De zegels konden op een spaarkaart 
worden geplakt waarmee kans werd gemaakt op 
vele prijzen waaronder 3x een verrassingsmenu bij 
Hemels Eten & Drinken en op de Super Hoofdprijzen: 
10x een Eikenbosch shoptegoed t.w.v. € 100,-! 
Afgelopen zaterdag vond de prijsuitreiking plaats. 
De prijswinnaars zijn van te voren getrokken en 
hadden allemaal thuis een brief ontvangen waarin 
stond dat zij in de prijzen waren gevallen. De 
winnaars wisten dus wel dat ze een prijs hadden 
gewonnen, zij wisten echter niet om welke prijs 
het ging. Het bleef dus spannend! Om 15.00 uur 
ging de prijsuitreiking van start onder leiding van 
presentator/DJ Marijn Maas. Al vroeg liep het plein 
vol met winnaars en belangstellenden. Links en 
rechts vroeg men aan elkaar of zij wisten wat zij 
gewonnen hadden, maar dat bleek voor iedereen 
een verrassing! Het geduld van menig prijswinnaar 
werd wel wat op de proef gesteld, want voordat 
er 80 prijzen zijn uitgereikt is het zomaar een uur 
later. Hoe langer men moest wachten, hoe groter 
overigens de prijs. Bestuursleden Mariëlle van 
Hamond en Monique Valk overhandigden namens 
het winkelcentrum de prijzen. Dat de prijswinnaars 
er heel blij mee waren, blijkt wel uit de foto!

De prijswinnaars van de Super Hoofdprijzen 
(foto: Commascom)

Themamiddag

‘WAT EEN
MOOIE DAG…’: 

een open gesprek over een onvermijdelijke dood 
Op 3 november 2013 beëindigt de 39-jarige Jan 
uit Riel bewust zijn leven. Een leven dat hem alles, 

maar ook niets te bieden heeft. Jan had namelijk 
het grote geluk om op te groeien in een ongelooflijk 
warm en liefdevol gezin en in een door hem zeer 
geliefde omgeving. Ook materieel had Jan alles 
wat hij zich wensen kon. En toch bekroop hem 
steeds meer een gevoel van leegte en zinloosheid, 
van niets bij te kunnen dragen aan de wereld. Ook 
de verantwoording voor zijn leven kon hij niet meer 
aan. “Altijd alles maar moeten…”.  Het enige wat 
Jan nog wilde was ontsnappen uit de beklemming 
van zijn bestaan. Zijn naasten liet hij daarbij achter 
zonder vragen en zonder schuldgevoel. Zij waren 
namelijk volledig op de hoogte van zijn gevoelens 
en plannen om uit het leven te stappen.

Zondagmiddag 12 januari a.s. vertelt de familie 
van Jan tijdens een openhartig interview met 
ritueelbegeleider bij afscheid Rob van Tilburg 
over zijn onbezorgde jeugd, zijn pogingen om 
een zelfstandig leven op te bouwen en over zijn 
worstelingen met zichzelf en met het leven. Tevens 
verhaalt uitvaartondernemer Tom van Dijk over zijn 
betrokkenheid bij de familie, voor, tijdens en na de 
uitvaart, en de Tilburgse auteur en filosofe Ineke 
van Pelt over de totstandkoming van het boek dat 
zij schreef over Jan. Een aangrijpend verhaal over 
een man die het leven niet meer aankan en zo 
dapper is om er zelf op het juiste moment een eind 
aan te maken. Een verhaal dat controversieel is, 
maar juist daardoor ook een bijdrage kan leveren 
aan de discussie over dit thema. 

De themamiddag ‘Wat een mooie dag’, naar de 
gelijknamig song van Blɸf, wordt georganiseerd 
door Crematorium Tilburg en Monuta Tom van 
Dijk en gehouden bij Grand Café Ode, Karel 
Boddenweg 7 in Tilburg (ingang aan straatzijde). 
Het programma begint om 14:00 uur (ontvangst 
vanaf 13:30 uur). Toegang en koffie/thee zijn 
gratis. U kunt plaats(en) reserveren door een 
e-mail te sturen aan info@monutatomvandijk.nl of 
te bellen met 013-822 65 27. Meer informatie vindt 
u op www.monutatomvandijk.nl.
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Slimstraat 14 - Udenhout | 0683205558 | info@echtwelmode.nl

Wij beginnen het jaar knallend
2 halen 1 betalen op de totale wintercollectie 2019*

*actie geldt op artikelen met een sale label.

Slimstraat 14 - Udenhout | 0683205558 | info@echtwelmode.nl

Lingerie

Nachtmode

Babykleding

Herenondergoed

2=1*

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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INFORMATIE 
BIJEENKOMST OVER 
BEDEVAARTREIS 
NAAR LOURDES 

Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt 
al jaren de bedevaartreizen naar Lourdes die 
aangeboden worden door het Huis voor de Pelgrim. 
Als U, uw familie, 
kennissen en vrienden 
belangstelling hebben
voor een reis naar 
Lourdes, dan bent U allen 
van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst.
Op deze bijeenkomst 
komt U alles te weten over de bedevaart reizen. 
Er wordt een presentatie en informatie gegeven 
over de reis, de bedevaart zelf, het leven van 
Bernadette en het heiligdom van Lourdes.
U bent welkom op: 
Zondag  19 januari 2020
Locatie: Parochiezaal van de Willibrorduskerk
Adres: St.Willibrordusstraat 3 in Berkel-Enschot. 
Aanvang: 14.00  uur.
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch bestaat 
uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten 
verrichten tijdens de reis en in Lourdes. 

Bij iedere reis zijn Nederlandse artsen en 
verpleegkundigen aanwezig en bijna alle 
voorkomende zorg kan worden geregeld. 

De reizen die begeleid worden door de 
medewerkers van de Lourdes-groep zijn:
9-daagse busreis 18 t/m 25 mei 2020
6-daagse vliegreis 20 t/m 25 mei 2020
6-daagse vliegreis 8 t/m 13 september 2020 
Opstapplaats in Brabant 

Voor inlichtingen en het aanvragen van een 
brochure kunt U terecht bij:
Joke Hoekman 
T. 013 - 5216701    M. 06-42347729
Wilma Caiffa
M.06-12157507 (na 18.00 uur)
Peter van den Brand         
M. 06-44340035

Veel informatie kunt U vinden op onze website:
www.lourdes-groep.nl
En op de Facebook pagina: Lourdesgroep

NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK



34 |16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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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
Zalig Nieuwjaar
Het is met een beetje huiver dat ik U een Zalig 
Nieuwjaar toewens. We kunnen elkaar veel heil en 
zegen toewensen, maar we weten allemaal dat het 
komende jaar ook weer veel leed en onheil met 
zich mee kan brengen. 
Werkeloosheid, ziekte en voor velen een 
schuldenlast die zwaarder wordt. 
Als er dan toch in deze dagen een pak 
nieuwjaarskaarten in onze brievenbus valt met 
“Zalig, Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar” dan 
leeft er in het hart van elke mens toch de hoop dat 
het anders kan en mag. De Nieuwjaarswensen die 
wij elkaar toezenden, zijn eigenlijk een teken dat de 
mens altijd weer kan en wil hopen. De hoop is iets 
wonderbaars. Je kunt de hoop zien als een klein 
kind tussen twee grote zussen en menen dat het 
geloof en de liefde het kleine kind voorttrekken 
op de hobbelige weg van het leven. Maar in 
werkelijkheid is het de hoop - dit kleine kind - dat 
de twee anderen voorttrekt en de hele wereld in 
beweging houdt. Die hoop spreken de christenen 
uit als ze elkaar een “Zalig “nieuwjaar toewensen. 
Als wij elkaar een “Zalig” Nieuwjaar toewensen, 
dan drukken wij daarin de hoop uit, dat God ons in 
de komende 365 dagen genadig zal zijn. Wat ons 
ook zal overkomen, Hij zal voor ons zorgen. Hij zal 
bij ons zijn in blijde en droevige dagen, in voor en 
tegenspoed, in ziekte en gezondheid. In Christus is 
immers de goedheid en de mensenliefde van God 
ons verschenen In Jezus is onze verlosser geboren. 
Zo hoeven wij nooit de moed op te geven. Wij 
weten ook maar al te goed, dat wij in het nieuwe 
jaar niet voor honderd procent heilzame mensen 
kunnen zijn, dat wij niet in staat zijn elkaar voor 

honderd procent gelukkig te maken. Dat lukt ons 
niet, ook niet met de beste bedoelingen. Maar 
ondanks alles, zeggen wij: en toch! En toch wensen 
wij elkaar veel geluk, en toch geloven wij in een 
betere toekomst, en toch kan onze samenleving 
menselijker worden. Vanuit dat perspectief wens 
ik U allen een ZALIG NIEUWJAAR toe.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER NAGEDACHTENIS
We hebben in de afgelopen week in de St. 
Caeciliakerk met een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van Lies Bankers-Verbaarschot, 87 jaar.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 11 januari 13.00 uur: 2e kinderbijeenkomst 
communicanten.
Maandag 13 januari 13.30 uur: kosterrooster 
samenstellen.
Maandag 13 januari 20.00 uur: werkgroep 1e 
communie, ontwerpgroep.
Dinsdag 14 januari 19.30 uur: korenrooster 
samenstellen.
Dinsdag 14 januari 20.30 uur: doopvoorbereiding.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 13 januari 20.00 uur: bijeenkomst 
Parochiebestuur.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 11 januari: 
10.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
bgv Statiedag Gilde Sint Joris Udenhout.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord en 
communieviering bgv Statiedag Gilde St. 
Hubertus, mmv 
Klein Gemengd koor.
Voorganger: diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 12 januari: Doop van de Heer 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor Smulders.
Intenties: Jan van Esch; Els Maas-Boom.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Herenkoor of samenzang.
Celebrant: pastoor Smulders.
Intentie: Elly den Teuling-Hol (jrgt.).
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Mandy van der Bruggen

Torenakker 13
5056LK Berkel-Enschot

0614147166
mokabegeleiding@gmail.com

- Individuele begeleiding
- Huiswerkbegeleiding
- Bijscholing

Moka Begeleiding
begeleiding op maat

JA DE SCHAKEL 
STICKER
Heeft u een NEE-NEE sticker op uw brievenbus, 
maar wilt u wél De Schakel blijven ontvangen?
 
Volgende week woensdag 15 januari ontvangt u bij de Schakel een schrijven met daarbij een ‘JA De 
Schakel’ sticker. Plak deze op uw brievenbus! Want dan alleen mag onze bezorger bij u De Schakel 
bezorgen.
Daarna mogen we volgens de nieuwe regelgeving van de gemeente geen Schakel meer bezorgen bij 
een NEE-NEE sticker, tenzij u daarbij een ‘JA De Schakel’ sticker heeft geplakt.
 
De Schakel en de ‘JA De Schakel’ sticker zijn na 15 januari tevens gratis verkrijgbaar bij Geerts 
Schoenen op het winkelcentrum, in de Bibliotheek en bij Shell tankstation Robben.
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Na de viering bent u van harte welkom op de 
koffie.

Maandag 13 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 14 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden 
(ochtendgebed).
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 15 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden 
(ochtendgebed).
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 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 12 januari: ds. Winanda de Vroe, 10.15 
uur
De viering van vandaag is een themadienst en 
staat in het teken van duurzaam geloven. Te 
gast is Trees van Montfoort, schrijfster van het 
boek ‘Groene Theologie’. Dit boek is verkozen 
tot het beste theologische boek van 2019. 
De jury noemde het boek een hyper-urgent 
en noodzakelijk boek. Het daagt uit tot een 
vergaande christelijk-theologische bezinning op 
de verhouding tussen God, schepping, natuur 
en mens. Het boek laat zien dat ecologie alles te 
maken heeft met theologie. Trees van Montfoort 
is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de 
werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.
De collectes zijn voor het Alzheimer Café en 
voor het werk van onze kerk. Er is jeugdkerk, 
kindernevendienst en crèche.

Agenda
10 januari 14.00: Gespreksgroep ‘Verhalen rond 
de Bijbel’
13 januari 19.45: Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’
16 januari 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

Terugblik 
Kersttocht en 
Nieuwjaarsreceptie
Bekijk de sfeervolle beelden van de 
Kersttocht op www.schakel-nu.nl en 
onze Facebookpagina.
Ook is er een korte impressie 
gemaakt van de Nieuwjaarsreceptie 
van de Dorpsraad.
Met dank aan Bas Haans Fotografie 
voor de fotoreportages en André 
Oude Vrielink voor video en montage 
van de filmpjes.

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
M.J. van Stratum, Löblaan 9 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Marian Enneman, Fazantlaan 2 in BE

De prijswinnaars kunnen deze 
waardebonnen afhalen bij: 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 
in Berkel-Enschot 
(geldig legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel december:
BOEKENVERZAMELING



SCHAKELTJES

38 |

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  

Hondenoppas gezocht voor Puppy en oudere 
hond. Leeftijd vanaf 16 jaar; ook uitlaten. 2x mnd. 
Van 19.00-23.30 uur. €5 per uur. 06-42574640 

20 euro korting op een onderhoudsbeurt bij De 
Tweewieler Udenhout. De gehele maand februari. 
Keuze uit 3 verschillende onderhoudsbeurten. 
Voor een afpsraak: 0135115990 

AG Cleaning Zoekt Jou! Voor meerdere objecten 
zijn wij op zoek naar een Interieurverzorgster 
voor de daguren. In de omgeving Udenhout, 
Helvoirt en Haaren. Interesse?? 
Bel ons op 013-5110454 of mail info@agcleaning.nl  

Soep
Heldere Ossenstaartsoep

Kruidenflensje • Bosui 

Hoofdgerechten
Gebakken  Zalmfilet

Pancetta • Mosterd • Wasabi • Tomatenbasilicumsaus 
of

Konijnenbout Klassiek
Jus • Ui 

Dessert
Gepocheerde Peer

Honing-lavendelijs • Chocolade mousse
Crème Anglaise • 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

Januari

W I J  G A A N  V E R B O U W E N 
OP = OPRUIMING!
M E R K M O N T U R E N 
€ 2 5  € 5 0  € 1 0 0 !





WINKELCENTRUM EIKENBOSCH 
GAAT BINNENKORT VERHUIZEN!

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

Kom gezellig 
winkelen en geniet 
nu van nog meer 
verhuisvoordeel!


