
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 03, 15 januari 2020

DEZE WEEK:
Unieke vloer Next Floors: van plastic soep tot tegel 

44 jaar SOK: jubileumweekend vol gezellige feesten

Een nieuwjaarsreceptie waar je naar uitkijkt: KBO - SWO

Nee-nee, maar wél de Schakel: Plak de JA de Schakel sticker!
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Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.475 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

DIERENARTS

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

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58
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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
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.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.

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 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

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

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 een prachtige mijlpaal: 44 jaar openbaar 
carnaval in Berkel-Enschot en Heukelom. Het 
wordt dit jaar vanaf 21 februari dan ook een 
bijzonder en feestelijke carnaval. Maar vanwe-
ge het jubileum is er al over anderhalve week 
een fantastisch feestweekend. Van 24 tot 26 
januari staat er een grote tent op het Wilhel-
minaplantsoen en is het alle dagen feest voor 
jong tot oud. De verwarmde tent biedt ruimte 
voor maximaal 1.200 gasten dus voor sommige 
events heb je een kaartje nodig.

Op vrijdag is er een 55+middag met gezellige 
optredens van John Desmares & Friends en Duo 
Fanfare. Er worden liedjes gespeeld die iedereen 
kent en die van over de hele wereld komen.

Project44
Op de vrijdagavond gaat het dak eraf. Voor de 
jeugd tot en met 17 jaar is er Project44. Vergeet 
Enschot Trilt en Berkel beeft: dit wordt feesten en 
dansen met top-dj’s. Het leuke is dat een aantal 
acts gewoon uit ons dorp komt. DJ Mamba, Joey-
soe, Envata, The Allstarz en DJ Vincent draaien de 
dance, trance en hardstyle hits van dit moment. 
Kaartje kost 4,44 en daarvoor krijgt de jeugd ook 
een (non-alcoholisch) drankje.
Op zaterdagmiddag is het Knollekesfist. Jeugd-
prinses Suus en haar gevolg vieren dan feest met 
heel veel jeugdraden uit omliggende dorpen. Er is 
veel muziek, gezelligheid en lekkers voor de kids.

Zaterdagavond Party
De avond is de vette jubileumparty. Met artiesten 
als René Schuurmans, Arjon Oostrom en Pater 
Moeskroen wordt het een te gekke feestavond. 
Laat je carnavalspak maar thuis, maar trek wel je 
danspak en –schoenen aan. DJ Coenio draait de 
hele avond aan elkaar.
Er is bij het ter perse gaan van deze Schakel nog 
maar een aantal kaarten (a 4,44 incl. 1 drankje) be-
schikbaar, dus wacht niet tot het te laat is.

Bruisend Jubileum Knollebal
De zondagochtend is er een reünie van oud vrij-
willigers van de SOK. Van commissies, tot hof-
kapellen, helpende handjes tot prinsen…alles 
verzamelt in de ochtend voor een weerzien met 
elkaar. Aansluitend start het Bruisend Jubileum 
Knollebal. Met dit jaar niet alleen veel bandjes van 
nu, maar ook bandjes uit het verleden. Én met een 
artiestenpodium voor Stef Ekkel, Marc van Alphen 
en Frans Smeekens. Ook nu draait DJ Coenio de 
middag weer aan elkaar.
Kortom: feest voor het hele dorp. Kom langs, feest 
mee en geniet van dit prachtige jubileumweekend.
Meer info: www.knollevretersgat.nl (tickets te vin-
den op de websjop)

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Knollevretersgat

JUBILEUMWEEKEND 
VOL GEZELLIGE FEESTEN

44 JAAR SOK:
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floors

www.nextfloors.nl | Tel.: (0)161 - 728 900 | Ericsonstraat 2 5121 ML Rijen

De vloer die ligt als gegoten!

UW NEXT FLOOR?

www.nextfl oors.nl | Tel.: 06 - 30080398 | Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen

Unieke vloer van Plastic soep tot tegel

UW NEXT FLOOR?
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UNIEKE VLOER NEXT FLOORS:

VAN PLASTIC SOEP TOT TEGEL 

en Marco Smits uit Berkel-Enschot gaat ook ons 
nieuwe product/vloer/tegel verkopen in de Bene-
lux. Eind januari 2020 gaan we de PSF-vloer of-
ficieel introduceren aan de pers en het publiek.’

Gietvloeren
Marton maakt samen met zijn team verschillende 
soorten gietvloeren. ‘Het ziet er niet alleen mooi 
uit, maar het is ook duurzaam en vloeistofdicht.’ 
Het assortiment van Next Floors bestaat onder 
meer uit glitter- en betonlook vloeren en marmer-
stone. Marton: ‘Deze laten de vloerverwarming 
goed door en houden de warmte vast. Naast kwa-
liteit vinden we de omgang met klanten heel be-
langrijk. En we omarmen nieuwe ontwikkelingen. 
Ons nieuwste wapenfeit, de PSF-vloer, is daar een 
mooi voorbeeld van.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans 

Next Floors 
Ericssonstraat 2 
5121 ML Rijen 
06-30080398
info@nextfloors.nl 
www.nextfloors.nl 

Gietvloer-specialist Marton Panis uit Berkel-
Enschot timmert sinds drie jaar aan de weg in 
Nederland en België met het nieuwe concept 
Next Floors. Dat doet hij vanuit het Crown 
Business Center in Rijen. Het bedrijf intro-
duceert nu een unieke vloer: de Plastic Soup 
Floor (PSF). 

Plastic soep is de verzameling van grotere hoe-
veelheden plastic en ander afval in oceanen en 
zeeën. Volgens Greenpeace belandt elke minuut 
een vuilniswagen aan plastic afval in onze ocea-
nen. ‘Liefst 17.000 keer het gewicht van de Eif-
feltoren aan plastic soep ligt in het water. Dat is 
slecht voor alle dieren en planten in de zee’, be-
nadrukt Marton. 

PSF bestaat voor honderd procent uit plastic soep 
uit zeeën, rivieren en stortplaatsen. ‘Onze nieuwe 
vloer is getest door de technische universiteiten in 
Delft en Eindhoven’, zegt Marton. ‘PSF heeft een le-
vensduur van minimaal vijftig jaar, biedt de mogelijk-
heid om zeven keer te recyclen en is verkrijgbaar in 
allerlei soorten, maten en vormen: van tegels, houten 
planken en laminaat tot natuurstenen en pvc-achtige 
vloeren. In iedere denkbare vorm en dikte.’ 

Milieuvriendelijk
Het team van Next Floors vervaardigt het mili-
euvriendelijke product via een speciale produc-
tiemethode. Marton: ‘Het procedé is gedeeltelijk 
vergelijkbaar met het maken van een gietvloer. Dat 
bestaat onder meer uit het sorteren en reinigen 
van plastic soep. PSF is een visitekaartje voor be-
drijven, consumenten en instanties die de bood-
schap van duurzaamheid willen uitdragen. En écht 
iets willen bijdragen. Wij tonen in onze showroom 
en presentatieruimte voorbeelden van PSF. Het 
bedrijf Tegels.com in Oisterwijk van de broers Roel 

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 4-1 Zwarte herenhandschoenen met grijze streep Straatje achter AH Heuneiind 013-5332489  
  op bovenkant. Lijken nieuw
 23-12 Want, groen met blauw strepen patroon Guido Gezellelaan  06-17518456  
  (zie foto APP)
 19-12 Babyslofje bruin vosje (zie foto APP) Winkelcentrum Eikenbosch 06-33684721
 17-12 Roze knuffel konijn Durendaelweg 06-23459511
 16-12 2 Sleutels en blauw label Gerardusstraat  06-57691650
 15-12 3 Sleutels met een label. Er staat 147 op. Winkelcentrum Eikenbosch 013-5336101
 11-12 Sleutelbos aan Keycord (Zie foto APP) Swing Fuel tankstation Calenwiel  06-27502361
   Berkel-Enschot

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 3-1 Diverse sleutels met rood lampje gebouw F Koningsoord galerij, lift 013-5335011  
   Parkeerplaats
 31-12 2 sleutels aan zwarte hanger Alpina Lijsterbeslaan/Durendaelweg 06-24246042
 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 Koningsoord  06-20880000  
  nr. HK02339 en sleutel met donkerblauw randje
 18-12 Bosch fietscomputers Winkelcentrum Eikenbosch 06-20963325
 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
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Nieuwjaarsrecepties hebben in de loop der jaren 
een ware metamorfose ondergaan. Was er eerst 
sprake van het overbrengen van goede wensen 
aan de directie of bestuur van een bedrijf/ vereni-
ging, tegenwoordig zijn de nieuwjaarsrecepties 
uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats van men-
sen, die het nieuwe kalenderjaar op een informele 
wijze met anderen willen inluiden. De rol van de 
directie of bestuur is teruggebracht tot een wel-
komstwoord, een korte terugblik en vooruitkijken. 
Ook bij de KBO Berkel-Enschot is de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie uitgegroeid tot een bijeen-
komst, waarbij de leden elkaar in ongedwongen 
sfeer het beste toewensen.

Een levendige receptie
Dat de KBO Berkel-Enschot een bloeiende ver-
eniging is, waarbinnen senioren (vijftig+) zich thuis 
voelen, is evident gelet op de vele leden die ge-
bruik maken van de vele faciliteiten die de KBO 
zijn leden biedt. Lezingen, cursussen, sportactivi-
teiten, de zomerschool, de uitstapjes, e.a. verheu-
gen zich al jaren in een grote belangstelling.
De kerstviering en de nieuwjaarsreceptie vormen 
daarop geen uitzondering. Zo’n 250 leden die 
de nieuwjaarsreceptie bezochten, bewezen dat 
saamhorigheid en gezelligheid hand in hand gaan 
bij de KBO Berkel-Enschot. 
Geen formeel handen schudden of loze wensen, 
maar welgemeende hartelijkheid en betrokken-
heid maakten de nieuwjaarsreceptie van de KBO 
Berkel-Enschot tot een levendige bijeenkomst.

Een officieel tintje
Natuurlijk hoort bij een nieuwjaarsreceptie ook een 
beperkt officieel gedeelte. En het moet gezegd: de 
organisatoren -lees de leden van de werkgroep- 

zijn erin geslaagd het formele gedeelte toch infor-
meel te houden. De inbreng van Willem Brugge-
ling (piano), Loes Westgeest en voorzitter Leo de 
Graaf paste uitstekend bij het informele karakter.
Loes benadrukte in haar jaarlijkse bijdrage dat ou-
der worden leuk kan zijn. ‘Je hoeft er niets voor 
te doen, het gaart vanzelf. Ondanks de digitale 
ontwikkelingen, het onthouden van pincodes en 
de relatieve ingewikkeldheid van het bemachtigen 
van een treinkaartje is ouder worden geen issue. 
Ouder worden is leuk, met de KBO als tover-
spreuk’, aldus Loes Westgeest.
Leo de Graaf ontkwam uiteraard niet aan even 
terugkijken, maar blikte vooral vooruit. Anny van 
Gool kreeg de credits voor haar inspanningen 
m.b.t. de vernieuwde website. Leo verwelkomde 
tevens het 1700e (!) lid van de KBO Berkel-En-
schot. Het eerste hoogtepunt in 2020. Een beter 
bewijs voor het bestaansrecht van de KBO Berkel-
Enschot is er niet.
Lid worden? Bel 013 2035723 of ga naar de web-
site www.kbo-berkelenschot.nl of  email naar 
info@kboberkelenschot.nl 

Tekst: Jan Harting
Foto: Peter Timmermans

EEN NIEUWJAARSRECEPTIE 
WAAR JE NAAR UITKIJKT
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ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI

FEBRUARI

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

02-02-20 Bibliotheek/Kapittelzaal 11.00-12.00 uur Nationale Voorleesdagen - Workshop “Nee Eend” 
02-02-20 CC de Schalm, kerkzaal 14.00-16.30 uur Koningsoordzangers, meezingen met Nederlandsta-

lige liedjes
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
07-03-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Felix Juristen cup pony dressuur & KNHS-Witte van 

Moort Para-Dressuur

LATER
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KONINGSOORD-
ZANGERS
Hebt U zin om een middag mee 

te zingen met nederlandstalige liedjes?
Met de Koningsoordzangers onder begeleiding 
van onze accordeoniste? 
U bent van harte welkom op zondag 2 februari 
van 14.00u tot ongeveer 16.30u in de kerkzaal van 
Ons Koningsoord.
Er is een gratis loterij met leuke prijsjes aan ver-
bonden.
Vanaf 13.30u is de zaal open.

VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”

Op zondag 19 januari wordt de eerste ruilbeurs in 
het nieuwe jaar gehouden door Verzamelaarsver-
eniging “De Torenhoek”.
De beurs is in Ons Koningsoord, Cultureel Cen-
trum “De Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ 
Berkel-Enschot. Wij zitten in de foyer.
Van 10.00 tot 12.30 uur kan men er terecht voor 
het ruilen van o.a. postzegels, balpennen, suiker-
zakjes en bierviltjes.
Het lidmaatschap kost € 6,- per jaar. De entree is 
voor de leden gratis. Niet leden betalen € 1,25 per 
beurs.
Veel ruilplezier op zondag 20 januari.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK”.

LINDA DEKKERS 25 
JAAR KLARINETTIS.
En met Linda vierden we samen 

ook nog eens een drievoudig 10-jarig jubileum van 
Jacques Kersemaekers, Imke Robben en Wouter 
van den Hoven. Dat gebeurde vorige week woens-
dag voorafgaande aan de repetitie. Alle vier wer-
den door voorzitter Emmen in het zonnetje gezet 
en kregen daarbij de bekende speld met oorkonde 
van de bond en een bloemetje. Vermeldenswaar-
dig is dat, met uitzondering van Jacques, drie le-
den als klein uppie begonnen zijn bij Concordia. 
De enige drijfveer van Linda was om zo snel mo-

gelijk als leerling door te stromen naar het Harmo-
nieOrkest.  Het maakte haar niet uit om zelfs bij 
de vierde klarinettisten aan te sluiten, die eigenlijk 
helemaal niet bestonden. Het werd speciaal voor 
haar in het leven geroepen. Een volhoudertje hoor; 
ze zit nu op de eerste stoel als concertmeester.  
Imke op saxofoon en Wouter op trompet stimu-
leren de rest van de huidige jeugdleden bij het 
MIddenOrkest. Jacques speelt eigenlijk meer “in 
dienst” van de vereniging. Begonnen als klarinet-
tist, schakelde hij naar saxofoon omdat die nodig 
was en keerde weer naar zijn roots omdat er te 
weinig klarinettisten waren bij het HarmonieOr-
kest. Een échte verenigingsman, dus. Met alle vier 
zijn we uitermate gelukkig en trots. En de felicita-
ties van iedereen waren dus terecht op zijn plaats. 

Na de huldiging van deze jubilarissen werd er in 
’t Muziekhuis nog getoost op het nieuwe jaar met 
champagne en iets wat daar op leek. En natuur-
lijk…. de traditionele oliebollen werden daarna 
zeer gewaardeerd.

Foto’s gemaakt door Arno Heerkens

KVG 
BERKEL-ENSCHOT

KVG lezing over de erfenis van Aletta Jacobs door 
Mia Meijer; donderdag 23 januari 13:30 uur Ons 
Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ  Ber-
kel-Enschot
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Wie bedenkt de naam voor de nieuwe 
locatie van De Wever in Berkel-Enschot? 
Mail uw idee vóór 2 februari naar 
communicatie@dewever.nl onder vermelding 
‘Prijsvraag Locatienaam’.

U gaat voor eeuwige roem en de door u 
bedachte naam straks op het gebouw! 

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van 
organisaties uit Berkel-Enschot en De Wever. 
Half februari maken we de winnende naam 
bekend op onze website en Facebookpagina 
en in De Schakel.

www.dewever.nl

PRIJSVRAAG

WEERSPREUK

Als St. Antonius (17 januari) 
komt met hoogwater,
zijn hoofd wordt hard 

van de vorst, later.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Aletta Jacobs is een ideaal voorbeeld van een 
krachtige vrouw met zowel passie en doorzet-
tingsvermogen als schrijftalent. Zij was de eerste 
vrouw in Nederland die afstudeerde aan een uni-
versiteit en de eerste vrouwelijke arts. Op allerlei 
terreinen heeft zij zich ingezet voor een verbete-
ring van de positie van de vrouw. Nog steeds is 
de historische betekenis van de onderwerpen, die 
Aletta Jacobs en andere feministen van het eer-
ste uur tot stand hebben gebracht, uiterst actueel. 
Denk aan het Vrouwenkiesrecht, dat vorig jaar het 
honderdjarig bestaan vierde. Ook hun inzet van 
vrouwen voor vrede in plaats van oorlogsgeweld 
was uniek en mondde in 1915 uit in een internati-
onaal Vrouwenvredescongres. 
Na de pauze zal Mia Meijer, oprichtster van Het 
Citatenmuseum (www.citatenmuseum.nl), het Ci-
tatenspel met ons spelen met citaten van Aletta 
Jacobs en andere vrouwen die een bekende rol in 
de geschiedenis hebben gespeeld. 
Mia Meijer, schrijfster en schrijfcoach, was jaren-
lang lerares Nederlands, Engels en Creatief Schrij-
ven en begeleidt mensen bij het schrijven van hun 
levensverhaal.
Kosten entree (incl k/t) € 12,-.

SAMEN-UIT-
DINEREN KBO/SWO

In het artikel over het Samen-uit-Dineren in de vo-
rige Schakel stonden helaas twee data verkeerd 
vermeld:
De juiste data zijn:
• dinsdag 12 mei  (i.p.v. 17 mei)  bij Hemels
• donderdag 18 juni (i.p.v. 13 juni) bij Boer-

derij Denissen
Hou ook de zeer nuttige activiteitenkalender 
in dit blad in de gaten.

LEZING 
PAUL VAN WIELINK
Speciaal voor leden van de KBO zal Paul 

van Wielink, bioloog en onderzoeker (maar ook in-
woner van Berkel-Enschot en lid van de KBO) een 
lezing houden over de biodiversiteit in De Kaai-
stoep, op 27 januari om 14.00 u in de Kapittel-
zaal van Ons Koningsoord.
De Kaaistoep is een natuurgebied dat ligt op het 
terrein van de Tilburgse Waterleiding Maatschap-
pij, tussen de A58 en de Gilzerbaan en de Blaak.
Het is onder deskundigen bekend als het best on-
derzochte stukje natuur in Nederland.
In de afgelopen 25 jaar hebben meer dan 200 on-

derzoekers bijgedragen aan het totale onderzoek 
dat o.a. aangeeft dat er in dit gebied bijna 9000 
soorten organismen voorkomen (dieren, insecten, 
planten, mossen etc.).
Paul van Wielink is de drijvende kracht achter het 
onderzoek geweest en heeft een belangrijk aan-
deel in het onderzoek gehad m.n. door zijn onder-
zoek naar de insecten. 
In de lezing geeft hij voor de pauze een systema-
tisch overzicht van de biodiversiteit aan soorten 
in het gebied en na de pauze presenteert hij de 
resultaten van zijn eigen onderzoek. Daarbij zal 
duidelijk de achteruitgang van de insecten aan de 
orde komen.
In 2013 gaf dhr. van Wielink een lezing over zijn 
werk aan de toen juist gestarte maatschappijkring 
en wilde nu de afronding ook aan hen presenteren. 
De werkgroep van de maatschappijkring vindt het 
onderwerp echter dermate belangrijk dat ze ook 
andere geïnteresseerde KBO-leden uitnodigt.
Vooraf aanmelden is niet nodig en er zijn geen en-
treekosten aan de lezing verbonden.

BRIDGEN EN DINEREN
Bridgeclub Berkel Enschot wenst  u al-
len een gezond en gelukkig 2020.
Volgens onze traditie organiseren we 

dit jaar voor de dertiende keer onze jaarlijkse di-
nerdrive.
De locatie waar het diner gaat plaatsvinden is de 
foyer van CC De Schalm in ons Koningsoord. Da-
tum 1 maart 2020.
Zoals u van ons gewend bent genieten we van een 
vier gangendiner, waarbij u kunt kiezen uit vlees 
of vis. Na elke gang worden er steeds vier spellen 
bridge gespeeld. Daarna is het wisselen, zodat u 
bij ieder gerecht andere tafelgenoten treft. 
Als u goed speelt of een bepaalde score behaalt, 
gaat u met een leuke prijs naar huis.
Een flyer met alle bijzonderheden en een opgave-
strookje vindt u op onze site:  www.bcbe.nl
U kunt zich opgeven door middel van een mail met 
alle gevraagde gegevens  te sturen naar miekerij-
nen@ziggo.nl
Uw opgave is pas definitief als er nog plaats is en 
uw betaling binnen is 
Heeft u nog vragen belt u gerust. Tel: 0135334587
We zien u graag op 1 maart.

BC Berkel Enschot
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12,5

De dolle donderdagen !! 

Op Valentijnsdag 14 februari
organiseren wij weer een sharing dinner.

Een mooie selectie van gerechten om te delen!

24 pp

Brood en smeersels, diverse hoofdgerechten en desserts van de kaart.

  Tomatensoep
  Kipsate met steakhousefriet

Chocolademousse
23 januari

  Champignonsoep
  Spareribs met steakhousefriet

  Karameldessert
30 januari

Brood met smeersels
    Schnitsel met champignonsaus
 warm chocotaartje met vanille ijs

16 januari

Acties uitsluitend op reservering!
Een tafeltje klaarzetten voor U?
Bel, sms of app naar: 06 245 845 36

Geopend: dinsdag, woensdag, donderdag  18:00 tot 22:00

Burg. Brendersstraat 3  Berkel-Enschot
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KUNST EN CULTUUR

GOEIEN AARD MET MUZIEK
Sa lieden wij komen wat wensen…
Daar begint het Nieuwjaarsliedje mee, dat de El-
ckerlyc-speellieden op zondagmiddag 19 januari 
a.s. in cultureel centrum De Schalm in Ons Ko-
ningsoord te Berkel-Enschot gaan zingen.
Het zal als vanouds weer een gezellige middag 
worden met instrumentale muziekstukjes uit de 
Brabantse en Vlaamse Kempen, afgewisseld met 
Brabantse verhalen en liedekens.
Het beloofd weer een “toffe” middag te worden.
De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis.

Woensdag 29 januari 2020 in CC De Schalm 
Berkel-Enschot

FILMCAFÉ
Woensdag 29 januari 2020, inloop 19.15 uur, aan-
vang 19.30 uur

Marlina the Murderer in Four 
Acts 

Indonesië, 2017, 90 minuten
Regisseur:  Mouly Surya
Met: Marsha Timothy, Egy Fed-
ly, Tumpal Tampubolon 

Het platteland van het Indone-
sische eiland Sumba is een onbarmhartige plaats, 
vooral voor vrouwen. Marlina ondervindt dat aan 
den lijve wanneer een roversbende haar huis bin-
nendringt om haar deugd en haar vee op te eisen. 
Na aanvankelijk overrompeld te zijn, besluit ze 
zich niet zonder slag of stoot over te geven. Het 
kale land vormt een perfect decor voor de reis van 
Malina naar haar eigen emancipatie.

Deze film maakt onderdeel uit van de cyclus 
Sterke vrouwen, waarin maandelijks een film in 
De Schalm wordt vertoond. Elke film wordt inge-
leid door Tim van der Avoird en na afloop is er 
gelegenheid tot nagesprek in de foyer van De 
Schalm. De toegangsprijs bedraagt €8 (leden van 
de Bibliotheek Midden-Brabant betalen €7,50). 
Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. 
Cultureel De Schalm maakt onderdeel uit van Ons 
Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Ber-
kel-Enschot.

Voor informatie over de kaartverkoop en de hele 
cyclus, kijk op de website van De Schalm: www.
deschalm.net

Stichting EXPO presenteert
zondag 26 januari 2020, C.C. De Schalm Ber-
kel-Enschot 14.30 uur, entree € 8.00 (inclusief 
consumptie in de pauze)

MAAIKE DEN DUNNEN  -  
INNER SPACE
Ze is even weg 
geweest,Maaike den Dun-
nen. Maar nu is ze terug, 
boeiender dan ooit. Met  
sterke eigen songs, met 
af en toe een verrassende 
cover. Haar poëtische tek-
sten kruipen onder je huid 
en worden begeleid door 
een dromerig ‘chamber 
jazz’- geluid zonder drums. Een verhalende show: 
met intieme liedjes, een knipoog naar cabaret en 
een mooie spanningsboog.

Maaike den Dunnen – vocals
Itai Weissman – tenorsaxofoon, EWI
Timothy Banchet – piano
Daniel Eskens – basgitaar 

Meer weten? maaikedendunnen.com
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Hermitagemenu 
 

Voorgerechten: 
Huis gerookte zalm met won-ton, mango-chutney en rode ui 

Of 
Hertenham met knolselder, hazelnoot, gedroogde appel en portstroopje 

Of 
Aardappelsoep met gerookte paling en bosui 

 
Hoofdgerechten: 

Skreifilet met zuurkool, schuimige aardappelroom, grijze garnaaltjes en witte 
wijn saus met gerookte boter 

Of 
Medaillon van Iberico varken met langzaam gegaarde wangetjes in La Trappe 

Isid’or 
 

Dessert: 
Stoofpeertje gekookt in witte wijn met vanille en steranijs met Pannacotta 

van bitterkoekjes en perensorbet 
Of 

Paletje van boerenkazen met pruimencompote en notenbrood 
 

€ 32.50 
 

 Boshuys Hermitage Oisterwijk 
Edwin en Marloe van Gijzen 

Posthoornseweg 5B, Oisterwijk 
Tel.nr.: 013-528 60 44 

www.boshuyshermitage.nl 
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WINKELCENTRUM EIKENBOSCH 
GAAT BINNENKORT VERHUIZEN!

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

Kom gezellig 
winkelen en geniet 
nu van nog meer 
verhuisvoordeel!



20 |

NIEUWE VERKEERSROUTES RONDOM KONINGSOORD
vanaf januari 2020
Hierbij informeert de firma Heijmans u over de verkeersroutes voor auto en fiets rondom Koningsoord 
die vanaf januari 2020 zijn gewijzigd. Het gaat hierbij om de verkeersroutes van en naar:
• Het nieuwe winkelcentrum;
• Zorgcentrum AHOED;
• Ons Koningsoord.
Onderstaande kaarten geven deze nieuwe routes weer.

Bereikbaarheid 
Ons Koningsoord

Route vanuit Koningsoordlaan
Route vanuit zuiden

Bereikbaarheid 
AHOED en 
winkelcentrum

PUitsluitend voor Minder validen
Personeel en leveranciers, AHOED 

PUitsluitend voor 
Bezoekers AHOED

P
Openbare parkeerplaatsen 
Ons Koningsoord, AHOED, 
Winkelcentrum

P

PP

P

P P

Vanuit Koningsoordlaan
Vanuit Eikenboschweg
Verkeer AHOED

Bereikbaarheid 
AHOED en 
winkelcentrum

PUitsluitend voor Minder validen
Personeel en leveranciers, AHOED 

PUitsluitend voor 
Bezoekers AHOED

P
Openbare parkeerplaatsen 
Ons Koningsoord, AHOED, 
Winkelcentrum

P

PP

P

P P

Vanuit Koningsoordlaan
Vanuit Eikenboschweg
Verkeer AHOED

Bereikbaarheid 
AHOED en 
winkelcentrum

PUitsluitend voor Minder validen
Personeel en leveranciers, AHOED 

PUitsluitend voor 
Bezoekers AHOED

P
Openbare parkeerplaatsen 
Ons Koningsoord, AHOED, 
Winkelcentrum

P

PP

P

P P

Vanuit Koningsoordlaan
Vanuit Eikenboschweg
Verkeer AHOED

Fietsroutes
Winkelcentrum

Route vanuit Koningsoordlaan
Uitgaande routes

Fietsroutes
Winkelcentrum

Route vanuit Koningsoordlaan
Uitgaande routes
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NIEUWJAARS-
TOERNOOI
BOULES D’OOR.

8 Januari 2020. Al achttien jaar zijn de leden van 
Boule d’ Oor van harte welkom bij boulesclub “La 
Cochonet” in Loon op Zand om daar hun nieuw-
jaarstoernooi te houden.
Een vriendelijk, ervaren barman en goed onder-
houden banen staan hen ter beschikking.
Rond tien uur, nadat alle deelnemers elkaar het 
allerbeste hebben gewenst voor 2020 en zich te 
goed hebben gedaan aan koffie met gebak, opent 
de voorzitter het toernooi. Er wordt zoals altijd ge-
speeld in doublettes. (2 tegen 2)
Voor de pauze twee partijen en na de pauze één.
Door zenuwen en/of spanning waren de spelers 
nogal luidruchtig. Toch gezelligheid viert hoogtij.
Terug in de bar. Onder het genot van een drankje(s) 
bekomen van de inspanningen. Tot dat de voorzit-
ter overgaat tot de prijs-uitreiking.
Eerste prijs: Kees Verbeek.
Tweede prijs: Jan van Berkel.
Derde prijs: Bert Schellekens en Cees Clijssen.
De wisseltrofee: voor de beste prestaties, geme-
ten over alle toernooien van 2019:  Kees Verbeek.
Rien Braamtrofee: degene,die in het voorafgaan-
de jaar veel werk verzet heeft voor de club: Frans 
Schoenmakers.

Hans Willemse.

NIEUWSFLITS 
JONG BRABANT
Wat gaat 2020 Jong Brabant 1 brengen? 

Vaak met 2-0 winnen zou je in zo’n jaar kunnen 
denken,  ook een 2e plek aan het eind van het 
seizoen zou fraai in zo’n jaar passen.Toch kijkt 
Jong Brabant stiekem verder en probeert het, 
bij monde van trainer Boy v.d. Bogaard, voor het 
kampioenschap te gaan. Waarom ook niet als als 
het verschil met nummer 1 op de ranglijst op dit 
moment slechts 1 punt is. De trainingen daarvoor 
zijn hervat, het oefenprogramma is afgelopen zon-
dag gestart en de spelersgroep is in tact gebleven!
En als klap op de verlate vuurpijl: trainer Boy v.d. 
Bogaard zal ook de komende twee seizoenen 
verbonden blijven aan Jong Brabant, zo bracht 
voorzitter Bert v.d. Wijngaard tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag enthousiast 

naar buiten (zie foto). Ook V.d. Bogaard zelf is er 
enthousiast over: “graag train ik op een zo hoog 
mogelijk niveau, maar dan wel het liefst met Jong 
Brabant”, was zijn blije en tevens ook ambitieuze 
reactie. De eerstvolgende competitiewedstrijd 
staat gepland op zondag 26 januari uit tegen nie-
mand minder dan koploper Spoordonkse Boys! 
Even noteren beste voetballiefhebber! 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 6 januari

White Demons DMW1 - Mixed-Up DMW2 17-10
Zaterdag 11 januari
White Demons D3 - Avanti D3 20-06
White Demons DS2 - Blauw Wit DS1 11-21
White Demons HS2 - De Sprint/Niobe HS2 23-20
Zondag 12 januari
handbalshop.nl/Witte Ster D1 - 
White Demons D1# 08-07
White Demons HS1 - Apollo HS2 25-26
RED-RAG/Tachos D2 - White Demons D2 11-21
White Demons DS1 - United Breda DS2 29-19
O.H.C. ‘01 DB1 - White Demons DB1 15-14
White Demons HC1 - De Beuk HC1# 09-23
White Demons HB1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster HB1 32-21
Programma aankomend weekend
Maandag 13 januari
19:45 uur White Demons DS1 - 
 RED-RAG/Tachos DS1
21:00 uur White Demons DMW 2 - 
 Mixed-Up DMW1
Zaterdag 18 januari 
09:30 uur White Demons D2 - Groene Ster D2
10:25 uur White Demons HC1 - Orion R HC1
11:15 uur Avanti E2 - White Demons E1
13:15 uur GHV HB1# - White Demons HB1
20:15 uur Aristos HS1 - White Demons HS1
Zondag 19 januari
10:00 uur O.H.C. ‘01 F1 - White Demons F1
10:45 uur Roef F1 - White Demons F2
11:10 uur Lido HS1 - White Demons HS2
11:25 uur Avanti HS2 - White Demons HS3
12:40 uur Roef D1 - White Demons D3
17:10 uur Dongen DS3 - White Demons DS2
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl
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Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

St. Willibrordstraat 19a  -  5056 HS Berkel-Enschot
info@bouwbedrijfvandewiel.com  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel  maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Stoofperen slof 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 17 t/m donderdag 23 januari 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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OJC’98 NIEUWS
Het eerste won de sleutelwed-

strijd tegen KVS in Schijndel en kan nu weer een 
beetje omhoog kijken. Het tweede won ook weer 
(al was het maar net) en staat ongeslagen aan 
kop. Het derde was vrij.
Bij de jeugd wonnen alle teams op één na. De 
jongste ploegen wonnen alle twee na een span-
nende wedstrijd; verdiend was het in beide geval-
len wel. De junioren behaalden hun eerste zege en 
ook de twee C-ploegen wonnen.
De uitslagen waren: 
KVS ‘17 1 - OJC’98 1 10 - 15
Rust Roest 5 - OJC’98 2 13 - 14
DKB jun 2 - OJC’98 jun 1   7 - 10
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2   7 - 4
SDO asp C3 - OJC’98 asp C2   2 - 5
PSV pup D2 - OJC’98 pup D1 14 - 0
OJC’98 pup E1 - DKB pup E1   5 - 4
OJC’98 pup E2 - Stip pup E1   2 - 1
De volgende week zijn er de volgende wedstrij-
den:
zaterdag 18 januari 2020:
OJC’98 1 - Klimop 1 14.55 uur
OJC’98 2 - PSV 3 16.05 uur
OJC’98 3 - Atilla 3 13.45 uur
OJC’98 asp C2 - DSC asp C3 12.45 uur
KVS ‘17 pup D1 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - Juliana pup E3 11.45 uur
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2 11.45 uur

SCHAKEN
Geslaagd nieuwjaarstoernooi
Afgelopen zaterdag heeft Schaakvereni-
ging De Oude Toren een zeer geslaagd 

nieuwjaarstoernooi georganiseerd. Vele schakers 
waren al vroeg in de Druiventros aanwezig, om 
zich de bijzondere spelregels van dit creatieve 
toernooi eigen te maken. De dag was zodanig op-
gezet dat ieder 8 partijen speelde, met 20 minuten 
bedenktijd per persoon per partij. Bijzonderheid 
was dat de eerste 5 zetten niet ‘geslagen’ mocht 
worden. Dat zette de over het algemeen door-
dachte schakers voor grote dilemma’s en vragen 
als  “ga ik positioneel openen, welke tactiek pas ik 
toe, wat is de lange termijn strategie?” Het leidde 
in ieder geval tot hilarische openingen en bizarre 
stellingen. Menig geoefende schaker kwam nogal 
gedesorienteerd uit de opening. En dat is iets wat 
een schaker niet kan hebben. De verrassende uit-
slagen resulteerden bovendien in emotionele tafe-
relen, waarbij de karakters van de schakers soms 
meespeelden, soms duidelijk ook tegenwerkten. 

Bij winst lag het uiteraard aan het eigen inzicht en 
slimme spel, bij verlies waren het vooral de om-
standigheden die tegenzaten. Hoe dan ook, het 
was een zeer geslaagde dag, het toernooi werd 
gewonnen door maar liefst 6 spelers [Koen Rob-
ben, Frans Deckers, Marcel Pulles, Marcel Strik, 
Gerrit Bout en Rene van de Bosch], die allen 6 
punten scoorden.
Donderdag zal de interne competitie worden 
voortgezet.

MOOI WEER, TENNIS, 
SPELLETJES EN NATUURLIJK 
OLIEBOLLEN. 
Dat waren de ingrediënten voor weer een ge-
slaagd Oliebollentoernooi georganiseerd door 
Tennis Club De Rauwbraken (TCDR)  en Tennis 
Vereniging Berkel-Enschot (TVBE).
Naast de leuke tenniswedstrijden voor de spelers 
van Oranje, Groen en Geel was er zondag 29 de-
cember nog veel meer te doen in het paviljoen van 
TVBE.  
Wie scoorde het beste bij het boogschieten? Dat 
lijkt toch makkelijker dan dat het is….
En wie heeft het beste geheugen? Iedereen werd 
flink uitgedaagd bij Extreme Sports Memory. Het 
blijkt dat vooral de jongere spelers  beter kunnen 
onthouden.
Gelukkig was er ook tijd om te ontspannen. Lek-
ker marshmallows roosteren met een kop warme 
chocomel en kijken naar een partijtje tennis.
Daarna weer snel de baan op voor de volgende 
tennispartij met het zonnetje in de rug.
En dan is het tijd voor Oliebollen! Die waren er 
genoeg. Ze waren zo lekker dat ze allemaal zijn 
opgegaan.
Het laatste uur was er voor de liefhebbers nog tijd 
om een potje padel te spelen. Dit werd door ieder-
een met veel enthousiasme gedaan. Padel lijkt op 
een mix van squash en tennis, maar dan net een 
beetje anders.
Het was een erg geslaagde middag! 
 
Dit jaar wordt het Oliebollentoernooi bij TC De 
Rauwbraken gehouden. Het zou gezellig zijn als 
jullie er dan weer bij zijn!  

TCDR & TVBE 
tekst: Judith Schiedon   
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WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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MB1 WIL MET PASEN 
NAAR BARCELONA WIE 
HELPT ??

Inmiddels is binnen de club wel bekend dat de 
meiden van de MB1 best een leuk potje kunnen 
hockeyen en dat team en staf ambitieus zijn.
De groep meiden is inmiddels een hecht team ge-
worden en om de ambities voor de 2de competi-
tie helft verder kracht bij te zetten willen ze naar 
Barcelona.
Enerzijds om de puntjes op de i te zetten en an-
derzijds om een gezamenlijke unieke ervaring mee 
te mogen maken.
Inmiddels is met Marlies Verbruggen (ex Oranje 
Rood / Den Bosch en Kampong) contact gelegd 
met Real Club Polo (haar huidige club) en is het 
streven om in het paasweekeinde aldaar te gaan 
verblijven. Ook zal daar een wedstrijd tegen de 
U16 van deze club gespeeld gaan worden. Tevens 
willen we ook gaan proberen wat andere unieke 
ervaringen op te gaan doen en hebben wij ervoor 
gekozen om onze meiden daar zelf het een en an-
der voor te laten doen.

Met Rob en Jeanny Zoontjes van de Druiventros 
werd het idee van een Veilingdiner uitgewerkt. Op 
31.1 a.s. zullen onze meiden als volleerde horeca 
medewerkers hun talenten ten toon spreiden. “Bij 
zijn is meemaken” is het motto van deze avond 
dus reserveer nu direct je plek via het mailadres 
mhcbemb1@gmail.com.
Aan alles is gedacht om deze avond tot een suc-
ces te kunnen laten worden wat betreft het eten. 
Voor de kinderen is een speciaal 3 gangen kin-
dermenu ontwikkelt voor een prijs van 17.50 euro 
excl. consumpties. Volwassenen kunnen tegen 
een vergoeding van 35.- euro een 3 gangenmenu 
nuttigen waarbij het hoofd gerecht vis of vlees is en 
er ook op dieetwensen is gerekend in deze. Bent u 
vegetarisch en of dient u glutenvrij uw maaltijden 
te nuttigen geef dit dan door bij de reservering wij 
willen iedereen de kans geven om deze avond bij 
te wonen.
Tenslotte zal Rob Zoontjes tijdens deze avond nog 
wat speciale items veilen ten behoeve van de trip 
van onze Mb1. Wij rekenen op jullie aller komst 
maar reservering is noodzakelijk!!

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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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.

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

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans



DIVERSEN
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DE NATIONALE 
VOORLEESDAGEN

in de Bibliotheek Berkel-Enschot
Voorlezen en prentenboeken voor kinderen van 0 tot 
6 jaar, dat is waar het van 22 januari t/m 2 februari 
2020 om draait in de Bibliotheek. Tijdens De Natio-
nale Voorleesdagen prikkelen we de fantasie van de 
allerkleinsten, peuters en kleuters met tal van leuke 
activiteiten. Centraal hierbij staat het Prentenboek 
van het Jaar: ‘Moppereend’, van Joyce Dunbar.

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt 
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 
hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en 
kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze 
dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo 
worden kleintjes grote lezers. 

En… alle kinderen die tijdens De Nationale Voor-
leesdagen (gratis) lid worden van de Bibliotheek, 
krijgen een vingerpopje cadeau!

Activiteiten in de Bibliotheek Berkel-Enschot
Woensdag 22 januari 09:30-10:30 uur: Nationaal 
Voorleesontbijt met PrentenboekenProeverij en 
broodje Moppereend!!! 
Terwijl de peuters wordt voorgelezen uit het boek 
‘Moppereend’ kunnen zij samen met hun ouders 
genieten van een lekker ontbijt.

Zondag 2 februari 11:00-12:00 uur: Workshop 
‘Nee, Eend’. Daaaaar is Moppereend. Haar vijver 
is opgedroogd, ze heeft niemand om mee te spe-
len, maar ze is WEL het mooist gekozen prenten-
boek van het jaar! Toch moppert ze door. 
Voor alle kinderen van 2 ,3,4, tot max 5enhalf 
jaar (én hun ouders / begeleiders) is Janine van 
het Oisterwijkse Jeugdtheater weer te gast in Ko-
ningsoord.
Dit keer is er een hele korte voorstelling, maar 
daarna is er extra veel ruimte om het verhaal NA te 
spelen, na te zingen én om te leren “regenboog-
dansen.”
Pas op, je zou ook best een beetje nat kunnen 
worden, want die vijver,...???

Entree = gratis. Wel verplicht aanmelden, want er 
is maar beperkt plaats.

Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheek 
tijdens serviceuren of via berkelenschot@biblio-
theekmb.nl

Tijdens de nationale voorleesdagen is er een ac-
tieve peuterquiz , voor peuters/kleuters en hun ou-
ders. De quiz is opgebouwd rondom de 10 mooi-
ste prentenboeken van het jaar. Je kunt hiermee 
een leuke prijs winnen. 
Kijk ook op:
www.bibliotheekmb.nl/nationalevoorleesdagen. 

ARCHEOLOGISCH 
ONDERZOEK 
‘DE HOOGHEDEN’ 

Als er in Berkel-Enschot een groot terrein wordt 
bebouwd moet er eerst archeologisch onder-
zoek plaats vinden. In overleg met het bevoegd 
gezag, lees de gemeente Tilburg, en de bouw-
terreineigenaar wordt dan een archeologisch on-
derzoeksbedrijf ingeschakeld. Zo begon Transect 
Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau uit 
Nieuwegein op 3 juni 2019 met een proefsleuven-
onderzoek in de Overhoek Koningsoord deelplan 
De Hoogheden. Het terrein ligt globaal ten wes-
ten van Raadhuisstraat 10, te Berkel. Het leverde 
een vervolgonderzoek op. Enkele maanden later, 
op 11 december 2019, begon het Archeologisch 
Diensten Centrum uit Amersfoort met opgraven. 
Een gebied van zo’n halve hectare werd met een 
rupskraan onderzocht. 
Ik bezocht de opgraving iedere dag. Niels Bouma 
was mijn aanspreekpunt. Aan de zuidzijde van het 
terrein werd een “bootvormig huis” blootgelegd. 
Er werden geen potscherven in de paalsporen ge-
vonden. Aan de noordzijde van het terrein werd 
op de laatste opgraafdag, 20 december, een ei-
ken boomstamwaterput aangetroffen, daterend 
uit de 14e/15e eeuw. De uitgeholde boomstam-
waterput werd met een rupskraan veilig gesteld. 
Op de bodem lagen potscherven en een houten 
schoteltje. Ten zuiden van de put vond men 2 
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DEMONSTRATIE 
AAN HUIS? 

Bel 085-065 5292

Bel 085-065 5292

Alles kan op maat gemaakt worden!
8  J A N U A R I  T / M  2 5  J A N U A R I

INRUILKORTING TOT €1000,-

Uniek maatwerk

Tot in detail

Hoogste comfort

Jarenlang zitplezier

Staop module

Leer en stof

8
   JAN

25
    JAN

t/m

AL 
FAUTEUILS 

VANAF 
 € 695,-

  RELAXFAUTEUILS EN STA-OP STOELEN SPECIALIST

.NL

UDENHOUT
Kreitenmolenstraat 43A 
5071 BA Udenhout
maandag 12.00 - 17.00
di t/m za  09.00 - 17.00
zondag gesloten

HEERHUGOWAARD
W. M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
ma t/m vr 09.00 - 17.00
zaterdag   10.00 - 17.00
zondag gesloten
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plattegronden van bijgebouwen uit dezelfde tijd. 
Het hoofdgebouw ligt mogelijk onder de Konings-
oordlaan, maar kan om begrijpelijke redenen niet 
meer onderzocht worden. Buiten het hierboven 
beschrevene werden nog meer gebouwenplatte-
gronden gevonden. Al de gevonden potscherven 
en grondmonsters uit de paalsporen moeten nog 
grondig onderzocht worden om te komen tot het 
definitieve archeologische verhaal bij de vondsten 
uit deelplan Hoogheden.

Foto: Lambert Winkelmolen. 
Tekst: Rinus van der Loo.

CARNAVALS-
EMBLEMEN 
GEZOCHT!

Stichting Openbaar Karnaval bestaat 4 x 11 jaar. 
Dat wordt dit jaar groots gevierd. Elk jaar zijn er 
carnavalsemblemen uitgegeven en de verzame-
laars van Berkel-Enschot Harrie van Esch, Mart 
Koenen, Rinus van der Loo en Jack van der San-
den willen een compleet overzicht bieden van de 
collectie emblemen. In samenwerking met Stads-
museum Tilburg, die de stadscollectie van ge-

meente Tilburg beheert, wordt er gewerkt aan een 
digitaal overzicht. 

Gemist worden de emblemen van 1976, 1977, 
1985, 1991, 1992, 1993, 1999 en vanaf 2001 tot 
en met 2019. Voorts zijn tastbare herinneringen 
aan het carnavalsleven in Berkel-Enschot ook 
welkom. Denk aan onderscheidingen van prinsen, 
tonpraotavonden en knollenhangers. Wie beschikt 
over de gemiste emblemen of andere objecten, 
neemt contact op met Stadsmuseum Tilburg 
info@stadsmuseumtilburg.nl
Petra Robben, Stadsmuseum Tilburg
Foto’s: Collectie Stadsmuseum Tilburg / foto Jan 
van Oevelen

Helemaal op maat gemaakt!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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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
Loslaten, aanvaarden, beminnen
Als de jaren verstrijken in je leven, dan veranderen 
de dingen. De laatste decennia wellicht wat sneller 
en meer dan voorheen. Maar dat is een gedachte 
die in mij opkomt. Misschien wordt dit door een 
ander of een jonger persoon anders ervaren. We 
leven in een tijd van snelle communicatie, snelle 
productieprocessen en snel consumeren. Veel en 
steeds meer van alles, lijken de boventoon te voe-
ren. In de kerk van vandaag is eerder het tegen-
overgestelde aan de hand. Er is minder kerkbe-
zoek, minder dopen, minder kerkelijke uitvaarten, 
minder deelname aan de Actie Kerkbalans enz. 
Ook denken mensen terug aan vroeger: toen ging 
het anders, toen waren de kerken nog vol... We 
zitten soms vast in gedachten aan vroeger, vast 
in een verlangen naar hoe het eens was. In al ons 
denken en verlangen: Heeft God hierin nog een 
plaats? Misschien is het goed om aan het begin 
van dit nieuwe jaar 2020 te leren loslaten. Niet al-
leen de materiële dingen, maar ook vertrouwde 
gewoontes en gedachten. Alles loslaten en ons-
zelf toevertrouwen aan God. Hij zal ons veran-
deren en vernieuwen. Verder is het goed om de 
dingen te aanvaarden, in plaats van alles proberen 
om te vormen naar eigen ideeën en inzichten. Ook 
wanneer ons dingen overkomen die we niet leuk 
of zelfs als heel erg en niet goed ervaren, mogen 
we proberen om dat allemaal te aanvaarden. We 
kunnen tegen God zeggen: ‘God, wat mij nu over-
komt, dat lijkt niet goed. Ik weet niet waarom dit 
gebeurt maar U bent God en ik vertrouw op uw 
goedheid.’ (volgens Job 2, 10). In het loslaten en 
aanvaarden kunnen we God beter leren kennen. 
God heeft de mens die op Hem durft te vertrou-

wen lief en Hij heeft zorg voor hem. Ik wens u aan 
het begin van dit jaar 2020 toe dat u kunt losla-
ten – aanvaarden – beminnen, zodat u als persoon 
door God wordt vernieuwd.

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Kees Snoe-
ren, 90 jaar.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 22 januari 9.30 uur: Torengroep.
St. Lambertuskerk:
Maandag 20 januari 19.00 uur: acolietenrooster 
plannen.
Maandag 20 januari 19.30 uur: lectorenrooster 
plannen.
Dinsdag 21 januari 20.30 uur: doopvoorbereiding.
Woensdag 22 januari 14.00 uur: Torengroepbij-
eenkomst.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 20 januari 13.00 uur: secretaresseover-
leg.
Maandag 20 januari 20.00 uur: 2e ouderavond 1e 
H. Communie.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 18 januari: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
bgv Statiedag Gilde St. Antonius-St. Sebastiaan.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Viering bgv de teer-
dag van het Gilde St. Joris en St. Sebastiaan 
m.m.v. klein koor.
Voorganger: pastor Jan Joosten.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 19 januari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: Pastor W. Smulders.
Intentie: Bert van Puijenbroek.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastor W. Smulders.
Intentie: Overl. ouders van Helvoirt-Robben.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
12.00 uur St. Lambertuskerk: Doopdankviering 
voor de dopelingen van 2019.
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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

03/20 
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. 

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

Geldig in week 3 zondag 12 t/m zaterdag 18 januari 2020Geldig in week 3 zondag 12 t/m zaterdag 18 januari 2020

1+1
GRATIS

WEEKENDPAKKERSdo vr za
16 jan 17 jan 18 jan

Alle Unox Soep in zak
2 zakken** 
Bijv. Unox Soep in zak 
extra rijkgevulde tomatensoep, 
2 zakken à 570 ml

5.98   2.99
De actieprijzen variëren van 2.49 - 3.25

PLUS Roerbakgroenten
Alle zakken à 400 gram, 
combineren mogelijk, uit de koeling
2 zakken** 
Bijv. PLUS Roerbakgroenten 
Italiaans, 2 zakken à 400 gram

4.38   2.19
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.69

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Alle Unox Soep in zak

11

11

GIJS Verse rookworst
Fijn, grof, rund of kip, 
per stuk 250 of 280 gram, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. GIJS Verse rookworst fi jn, 
2 stuks à 280 gram

6.38   3.19
De actieprijzen variëren van 3.19 - 3.49

GIJS Verse rookworst

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Alle Uniekaas 
Stukken of plakken
Combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Uniekaas Jong belegen 
48+ plakken, 2 pakken à 150 gram

4.38   2.19
De actieprijzen variëren van 2.09 - 6.29

Alle Uniekaas Alle Teisseire Siroop 
of fruitshoot
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Teisseire Siroop tropical 0% suiker, 
2 bussen à 75 cl

6.18   3.09
De actieprijzen variëren van 1.63 - 3.09

PLUS Buitenlandse kaasjes
Roombrie, port salut, camembert rustique, 
grana padano of verse roomkaas,
van de bedieningsafdeling

PLUS Schnitte
Slagroom, mokka of kersen,
geschikt voor 5 personen

PLUS Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

PLUS Witlof
Los

1.20 - 1.93
Per 100 gram

0.99
5.99

Per stuk

3.49
0.89

Per 500 gram

0.69
5.78

Per 250 gram

3.99

PLUS Handappels
Alle schalen à 4 stuks, 
combineren mogelijk
2 schalen**
Bijv. PLUS Handappels Pink Lady,
2 schalen à 4 stuks

5.38   2.69
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.99

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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Maandag 20 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 21 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden (ochtendge-
bed).
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 22 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (ochtend-
gebed).
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 19 januari: ds. Tom Rijken, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Johannes 1:29-2:11. De 
eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze 
hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zul-
len bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. 
Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft 
in Kana, waar Jezus water verandert in wijn.
De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede 
collecte is voor de landelijke kerk: voor het ont-
wikkelen van materialen en initiatieven die mensen 
binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel 
te openen. 
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
16 januari 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
18 januari 19.00: Taizé-viering in de Oude Kerk in 
Helvoirt
18 januari 19.30: Club 412

Dit is de laatste keer dat u onze kerkberichten in 
De Schakel aantreft. Voortaan vindt u alle informa-
tie op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl. Heeft 
u vragen of opmerkingen, neem dan contact op 
met de scriba, scriba@pkn-oisterwijk.nl.

Aan alle bewoners met een NEE-NEE sticker op de brievenbus,
 
Heeft u een NEE-NEE sticker op uw brievenbus, maar wilt u wél De Schakel blijven ontvangen?
 

PLAK de 
-sticker

 
op uw brievenbus

 
Vandaag, woensdag 15 januari, ontvangt u bij deze 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. Conform de nieuwe regelgeving van de Gemeente Tilburg bezorgen we vanaf volgende 
week geen huis-aan-huis blad meer bij een NEE-NEE sticker. Alle andere inwoners ontvangen ge-
woon Weekblad De Schakel.
 
De ‘JA De Schakel’ sticker is na vandaag tevens gratis af te halen bij Geerts Schoenen op het winkel-
centrum, in de Bibliotheek Koningsoord en bij Shell tankstation 
Robben. Hier liggen ook extra exemplaren van De Schakel.
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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! 

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

Ik ben op zoek naar schoonmaakwerk. 
Contact via whatsapp +3162421792 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl  

Nieuwjaarsconcert Parelmuzikanten. 
HAPPY MUSIC Zondag 19 januari Inside 
Oisterwijk. Entreekaarten bij PRIMERA 

Studente 6 vwo (5x cum laude over gegaan) geeft 
bijles in Na, Sk, Bio en Ak voor mbo, havo en 
vwo 1-4. Bel: 06 37289029 

Ervaren oppas aan huis gezocht per maart. 
1 middag in de week (ong. 3 u). 
Voor onze zoons (5 jr en 8 mnden). tel: 0629419130 

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

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

Ervaren oppas (15 jaar oud) zoekt oppasadres.
Telefoonnummer: 06-12644548 

5 HALEN = 2 BETALEN op merkkleding baby/
kids. Zowel winter- als outlet zomercollectie. Ope-
ningstijden: www.gripkidswear.nl. Grip! Dames-& 
kinderkleding, St. Willibrordstr. 32, BE 

Te koop gevraagd: Garagebox Berkel-Enschot
Tel: 06-38352303 

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

Gespecialiseerd in het realiseren van wanden, 
plafonds en vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op facebook: Van Cromvoirt Afbouw
06-33327330 - vancromvoirtafbouw@gmail.com

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  



SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl  

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

Wij werken met 

reële prijzen.

Complete keukens vanaf 

€6.995.

Afspraak buiten reguliere 

openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis.

Alle keukens kunnen 

op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer persoonlijke 

benadering, wij regelen 

alles voor u.

Nu 20% korting 
op alle Sigma S2U 

Nova Producten
*deze korting is geldig t/m 29 februari 2020

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Nu met

20%
korting!



Je hebt zo je festival 
tickets bij elkaar 

verdiend, met een 
bijbaan bij Jumbo.

https://jumbo6524.personeelstool.nl/application/add

Je hebt zo je festival 
tickets bij elkaar 

verdiend, met een 
bijbaan bij Jumbo.

Denissen


