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DEZE WEEK:
Promove Rugzorg verhelpt rug- en nekklachten

Boekenhopper: een bieb op miniformaat

Van onze verhalenverteller: De oma van Lieke
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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

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

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

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

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

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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
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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
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

C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

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
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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 

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

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

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

In alles persoonlijk.

Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

www.moniquevanhoutum.nl  
Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie  

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Geeft Vincentius (22 januari) zonneschijn,
dan brengt het ons veel koren en wijn.
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Screening
Björn geeft op 1 februari tekst en uitleg over (lage) 
rugklachten. Dat doet hij tijdens een informatie-
ochtend in de Pelgrimhoeve. ‘Vanwege de ope-
ning van mijn praktijk bied ik geïnteresseerden een 
gratis screening aan van een half uur’, zegt Björn. 
‘Deze actie geldt voor de hele maand februari. Een 
afspraak inplannen kan telefonisch, per e-mail, 
online of via WhatsApp. De screening vindt plaats 
in mijn praktijk aan de Daendelsstraat in de Arm-
hoefse Akkers. Gedurende deze sessie bespreken 
we de klachten en voer ik een lichamelijk onder-
zoek uit. Zo krijg ik een goed beeld van de rug- en 
nekproblemen en eventuele klachten die hier het 
gevolg van zijn. Op basis daarvan geef ik aan wat 
ik als chiropractor kan betekenen.’

De informatieochtend in de Pelgrimhoeve 
in de Armhoefse Akkers begint zaterdag 

1 februari om 11.00 uur. De toegang is gratis.

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Promove Rugzorg
Daendelsstraat 40A
5018 ES Tilburg
(06) 21513717
info@promoverugzorg.nl
www.promoverugzorg.nl
Zie ook contactgegevens voor in de Schakel

PROMOVE RUGZORG 
VERHELPT RUG- 
EN NEKKLACHTEN
Het zijn spannende weken voor Björn Denis-
sen (31). Hij opent vrijdag 31 januari zijn eigen 
praktijk Promove Rugzorg aan de Daendels-
straat in de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers. 
De in Berkel-Enschot opgegroeide fysiothera-
peut en (sport)chiropractor is gespecialiseerd 
in rug- en nekklachten.

Björn studeerde fysiotherapie in Breda, werkte 
enkele jaren in een gezondheidscentrum in Veld-
hoven en volgde daarna de universitaire studie 
chiropractie in Wales. Deze behandelwijze richt 
zich op het behandelen van de wervelkolom. Denk 
hierbij aan nek- en rugklachten en klachten die 
hieruit voort kunnen komen, zoals schouder en/
of heupklachten.

‘In Nederland werken in totaal maar vierhonderd 
chiropractoren. De praktijken zitten overvol. Som-
mige met lange wachttijden’, geeft Björn aan. ‘Na 
mijn verblijf in Wales, ben ik als chiropractor in 
Alphen aan den Rijn gaan werken. Het plan is om 
daar tot de zomer af te bouwen en in Tilburg op te 
bouwen. Daarna ga ik me fulltime richten op mijn 
eigen praktijk.’

‘Behandeling chiropractor niet 
hardhandig of pijnlijk’

Veel mensen denken dat een chiropractor een 
hardhandige aanpak hanteert. ‘Hier is geen sprake 
van’, benadrukt Björn, die ook mag pronken met 
een afgeronde opleiding sportchiropractie. ‘Vaak 
wordt onterecht gedacht dat chiropractoren al-
leen maar manipuleren (“kraken”). Met mijn ach-
tergrond als fysiotherapeut pas ik verschillende 
technieken toe om patiënten klachtenvrij te krij-
gen, waaronder spier- en bindweefseltechnieken 
en dry needling. Zo kan de patiënt weer zonder 
pijn of andere ongemakken door het leven.’

BEDRIJF IN BEELD
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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
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Een doosje eieren, pompoenen, zoete aardap-
pels en …. een goed boek. Op het erf van de 
boerderij van Jan en Arina Schuurmans in Heu-
kelom kan het. Daar staat naast de verse boer-
derijproducten een zogeheten boekenhopper. 
Een openbaar boekenkastje waar je gratis boe-
ken kunt lenen of ruilen. 

De boekenhopper is een initiatief dat in Oister-
wijk werd geboren. Stichting Oisterwijk Centraal 
kwam met het idee om op verschillende plekken 
een openbaar boekenkastje te plaatsen waarin 
boeken een tweede leven konden leiden. Mensen 
die graag willen dat ook een ander kan genieten 
van zijn of haar lievelingsboek kunnen een exem-
plaar in een boekenhopper achterlaten en/of rui-
len voor een ander boek. Op die manier genieten 
meer mensen van hetzelfde boek en wordt ook het 
aanbod in de boekenkastjes regelmatig ververst.

Leen of ruil een boek
Zo’n anderhalf jaar geleden zag Arina Schuur-
mans in Oisterwijk een boekenhopper staan en 
ze was gelijk gecharmeerd van het idee. Ze tikte 
bij de Kringloopwinkel een leuk vitrinekastje op de 
kop en plaatste die vervolgens naast de boerderij-
automaat die al op hun erf stond. Voortaan kun-
nen voorbijgangers dus ook hun leeshonger stillen 
door een boek uit de boekenhopper te lezen.

EEN BIEB 
OP MINIFORMAAT 

Wisselend aanbod
Toen Arina net met haar boekenhopper begon, 
plaatste ze in de buurt een oproep om het kastje 
te vullen met boeken en sindsdien weet iedereen 
haar te vinden. In huis staan verschillende dozen 
met boeken al te wachten op een plekje in de mi-
nibieb. ‘Vooral in de zomer wordt de boekenhop-
per goed bezocht’, vertelt Arina. ‘Niet alleen door 
buurtgenoten, maar ook door mensen die een 
wandeling aan het maken zijn. Ze snuffelen even 
in de kast en nemen een boek mee.’ Arina vult het 
kastje regelmatig bij met nieuwe boeken. Een de-
tective, een streekroman of een vrolijk kinderboek, 
er is voor elk wat wils in haar minibieb.

Leen of ruil een boek om de hoek

Een boek om de hoek
Naast de boekenhopper op de boerderij aan Hoog 
Heukelom 3 In Heukelom zijn er nog veel meer van 
die vrolijk gekleurde boekenkastjes in de directe om-
geving te vinden. In Berkel-Enschot staan er op dit 
moment twee boekenhoppers: aan de Erasmuslaan 
32 en aan de Sint Josephstraat 30. Dus een boek 
delen, lenen of ruilen kan gewoon om de hoek!

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 16-1 Damesfiets Gazelle (zie foto APP) Parkeerplaats Jong Brabant 06-19500828
 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)

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 18-1 Sleutels (4 of 5) aan een oranje dikke elastiek  Route Berkel-Enschot - Udenhout 06-7445936
 11-1 Fietssleutel AXA In/nabij ’t Muziekhuis 06-45536809
 3-1 Diverse sleutels met rood lampje gebouw F Koningsoord galerij,  013-5335011  
   lift 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

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 kun-
nen via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de 
Schakel’ in de App Store of Google Play.
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf groep 5-6)

DE OMA VAN LIEKE.
Anke haalt elke morgen Lieke op om samen naar 
school te gaan. Als Anke bij het huis van Lieke 
aankomt, brandt er nergens licht. Ze wil de ach-
terdeur opendoen, maar die is nog op slot! Ze 
kijkt door het raam naar binnen. Niemand te zien. 
Zouden ze zich verslapen hebben? Dan loopt ze 
naar de voordeur en belt aan. Er wordt niet open 
gedaan. Dat vindt ze raar. Lieke heeft gisteren niet 
verteld dat ze er vandaag niet zou zijn! Dan maar 
alleen naar school. 
Bij school kijkt ze nog even over de speelplaats 
maar geen Lieke! De zoemer gaat en Anke loopt 
naar haar klas. Ook daar is Lieke niet. Ze gaat naar 
juffrouw Brigitte: “Juffrouw, weet u waar Lieke is?” 
“Ja, ga maar zitten. Ik zal het direct aan de hele 
klas vertellen.”
Anke gaat zitten en krijgt een heel akelig gevoel in 
haar maag. Er zal toch niets met Lieke zijn! denkt ze. 
Juffrouw Brigitte begroet de klas: “Goedemorgen 
allemaal.” 
“Goedemorgen juffrouw Brigitte.”
“Zoals jullie zien is Lieke er niet. De oma van Lieke 
is vannacht gestorven. Haar oma was al een tijdje 
ziek. Lieke komt straks na de pauze weer naar 
school.”
Anke schrikt daarvan. Ze kende de oma van Lieke 
goed. Ze noemden haar altijd ‘Oma Spelletjes’. 
Als Anke na school bij Lieke ging spelen, was haar 
oma er altijd. Opa ging dan met Lars voetballen 
of naar de bossen. Anke en Lieke speelden dan 
vaak spelletjes met oma: Uno, ganzenbord of Piet 
Piraatspel. Af en toe bakten ze samen koekjes. 
Maar dan wilde Lars ook meedoen en die maakte 
er meestal een knoeiboel van. Oma moest dan al-
les weer opruimen en daar had ze niet altijd zin in. 
Anke had ‘Oma Spelletjes’ de laatste tijd niet meer 
gezien. Ze wist dat ze in het ziekenhuis lag. Lieke 
kwam de laatste tijd bij haar spelen. Ze hadden 
samen een hoop tekeningen gemaakt voor oma. 
En Lieke zei altijd, dat haar oma beter zou worden! 
Maar nu is ze dood! 
Ineens moet Anke huilen en doet haar handen voor 
haar gezicht. Juffrouw Brigitte komt naar haar toe 
en legt haar hand op haar schouder. “Straks komt 
Lieke, dan kun je haar helpen troosten.”
Anke knikt. Ze krijgt een zakdoek van de juffrouw. 

In de pauze ziet Anke de auto van Lieke aan ko-
men rijden. Als Lieke uitstapt, loopt Anke naar 
haar toe. “Hoi Lieke, hoe gaat het?” Lieke schudt 

haar hoofd. Anke slaat haar arm om Lieke heen. 
De papa van Lieke zegt: “Zorg maar goed voor 
elkaar. Anke, ik heb met je moeder afgesproken, 
dat Lieke na school naar jullie gaat.” 
Samen lopen ze naar de klas. Haar papa praat nog 
even met juffrouw Brigitte. Dan geeft hij Lieke een 
kus en gaat weer. De andere kinderen van de klas 
komen naar Lieke toe en geven haar een hand of 
een knuffel. Anke ziet, dat Lieke dit wel fijn vindt, 
ook al heeft ze een verdrietig gezicht.

Na school gaan Lieke en Anke samen naar het 
huis van Anke. Onderweg is Lieke stil. Oma Carla 
is vandaag bij Anke in huis. Als ze binnenkomen, 
geeft oma Lieke een hand en zegt: “Gecondoleerd 
met het overlijden van je oma.” 
“Dankuwel.” 
Lieke krijgt weer tranen in haar ogen. Oma geeft 
haar een knuffel. Dan vraagt ze wat ze willen drin-
ken. Anke en Lieke willen allebei een beker choco-
mel. Daarna gaan ze naar de kamer van Lieke. “Zul-
len we een boek lezen of puzzelen?” vraagt Anke.
“Nee, daar heb ik geen zin in.” 
“Zullen we een tekening maken voor je oma?”
Dat vindt Lieke een goed idee. Ze pakken de stif-
ten, lijm en zilvertjes. Lieke pakt ook watten.
Als ze klaar zijn laten ze aan elkaar hun tekening zien.

Lieke heeft een tekening gemaakt met haar oma 
op de wolken.

Anke heeft getekend dat Lieke kushandjes geeft 
aan haar oma....
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ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI

FEBRUARI

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
05-02-20 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding: drie Roosvensters in de Abij
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
22-02-20 van Opstal 20.00 uur Bullekus Bloasfist
23-02-20 van Opstal 14.00-19.00 uur BAB Kindercarnaval
24-02-20 van Opstal 10.30-13.30 uur SOK koffieconcert & Boerenbruiloft
24-02-20 van Opstal-De Bron 20.30 uur BrendersBal
25-02-20 Café Mie Pieters 13.00 uur Carnaval: fist van de dwoaze dweilen
27-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd 

Finale
28-02-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubquiz

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
08-03-20 Manege de Kraan 10.00-16.00 uur FINALE Tobroco-Giant Dressage Team Challenge 
08-03-20 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Bleu Sox: Rhithm en Blues
11-03-20 CC de Schalm 20.00 uur Lezing 150 jaar Bels Lijntje, Stg. Expo
15-03-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek

LATER
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GOUDEN SPELD 
TILBURG VOOR 
HOOFDMAN GILDE 

ST. JORIS & ST. SEBASTIAAN
Op zaterdag 18 januari jl. hield het Gilde Sint Jo-
ris en Sint Sebastiaan haar jaarlijkse Teerdag. Het 
Gilde verzamelde rond half 11 bij de Oude Toren 
in Enschot en trok van daaruit naar de St. Caecili-
akerk voor een gezamenlijk viering met Gildeheer 
Jan Joosten als voorganger. Daarna trokken zij 
samen naar De Druiventros om daar ontvangen te 
worden met de traditionele borrel brandewijn en 
om samen te genieten van een heerlijke koffieta-
fel. Rond de klok van 14.00 uur kwam plotseling 
de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, de 
zaal binnen, met in zijn kielzog de familie van onze 
Hoofdman Will van Spaandonk. De burgemeester 
nam het woord en kondigde aan dat hij een ver-
rassing had voor de Hoofdman. Wegens de ver-
dienste van Will van Spaandonk voor het Gilde St. 
Joris en St. Sebastiaan, o.a. 48 jaar lid en bijna 
30 jaar Hoofdman, maar ook voor het gildewezen 
in Noord-Brabant als geheel, als verbinder tussen 
Gilde en samenleving, maar ook tussen Gilden 
onderling én het onderhouden van de band tus-
sen Gilde en kerk, ontving Will van Spaandonk uit 
handen van de burgemeester de Gouden Speld 
van de gemeente Tilburg. Geheel verrast hierdoor 
sprak Will een dankwoord en mocht hij de felicita-
ties van familie en zijn Gildebroeders en -zusters 
in ontvangst nemen. Dat Will van Spaandonk deze 

o n d e r s c h e i -
ding verdiende 
werd nog eens 
o n d e r s t re e p t 
door de Hoofd-
man van Gilde-
kring Maasland, 
Jurgen Swin-
kels, die spe-
ciaal hiervoor 
op onze Teer-
dag verscheen 
en in een kort 
woordje duide-
lijk maakte dat 
mensen zoals 
Will van Spaan-
donk hard nodig 

zijn in onze samenleving en voor de Brabantse 
Gilden.
Nadat de rust weer enigszins was teruggekeerd, 
werd de middag voortgezet met een Gildekwis, 
in elkaar gezet door onze activiteitencommissie. 
Onderdeel hiervan was de jaarlijkse prijsuitreiking 
voor de beste schutters. Noud van Vught bleek in 
2019 de beste opgelegd schutter en Wilfried Mi-
chels de beste vrije hand schutter. Noud van Vught 
bleek uiteindelijk ook de algeheel Gildekampioen 
van 2019. Rond de klok van 17.00 uur was deze 
bijzondere Teerdag ten einde en keerde iedereen 
weer voldaan huiswaarts.
Is uw interesse gewekt voor dit Gilde? Kijk eens 
op onze website: www.sintjorisensintsebastiaan.
nl.  Nieuwe leden zijn altijd welkom!

INSCHRIJVING 26E 
KBO-DE SCHALM 

BILJARTTOERNOOI GESTART.
Vanaf woensdag 22 januari kunnen in de Schalm 
inschrijfformulieren worden afgehaald.
Spelers waarvan het e-mail adres bekend is, ont-
vangen het inschrijfformulier rechtstreeks.
De inschrijfkosten voor deelname 2020 bedragen 
€ 7,00.
De inschrijving sluit op vrijdag 14 februari om 
12.00 uur en om 16.30 uur vindt dan de loting 
plaats voor de eerste ronde. Op dinsdagmiddag 
3 maart om 13.00 uur wordt gestart met dit libre-
toernooi, dat namens de besturen van de KBO 
en de Stichting Cultureel Centrum de Schalm al 
weer voor de zesentwintigste maal wordt georga-
niseerd. 50-Plussers die in Berkel-Enschot-Heu-
kelom wonen of er lid zijn van een recreantenver-
eniging gaan in een vier weken durend toernooi 
proberen de finales te halen, die op donderdag 26 
maart zullen worden gespeeld.
Het toernooi kent drie klassen: de C-klasse, voor 
spelers met een moyenne t/m 1.00 (minimaal 15 
caramboles, maximaal 30), de B-klasse, voor spe-
lers met een moyenne van 1.01 t/m 1.50 (minimaal 
31 caramboles, maximaal 45) en de A-klasse, voor 
spelers met een moyenne van 1.51 en hoger (mini-
maal 46 caramboles, geen maximum).
Ook dit jaar zullen we met hulp van ”onze” spon-
soren het toernooi weer aantrekkelijk maken.
Elk jaar neemt de deelname aan dit toernooi van 
ervaren, zelfverzekerde toernooigangers tot be-
ginnende nerveuze debutanten nog steeds toe 
en benadert zo langzamerhand het maximum van 
de toernooicapaciteit. Het zou dan ook zo maar 



14 |

kunnen dat de toernooicommissie voor het eerst 
moet besluiten het aantal deelnemers te beperken 
volgens de regel: “Wie het eerst komt, het eerst 
maalt”. Dit geldt natuurlijk niet voor het publiek dat 
in De Schalm altijd zeer welkom is!

Jan Brands – Ben Kolsteren – John Rodenburg – 
Ties van Rijsewijk - Ad Verheijden – Hans IJzer.

BAB
Op 12 januari j.l. werd door de 
buurtvereniging in de Akkerwijk 
(BAB) een nieuwjaarsreceptie ge-

organiseerd, waarvoor alle bewoners van de Ak-
kerwijk uitgenodigd waren.
De receptie werd gehouden op het Akkerpark in 
een grote versierde tent.
Voor de kinderen was er ruimte om te spelen en 
er werden pannenkoeken gebakken en natuurlijk 
warme chocomel geserveerd.
Via de sponsors was er eigengemaakte erwten-
soep en zelf gemaakte kaas in allerlei smaken.
En natuurlijk mocht de glühwein niet ontbreken.
Kortom, een gezellig samenzijn met de buurt om 
eens lekker bij te kletsen.

Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
 
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via 
Akkerwijk@gmail.com
 
Namens het bestuur van de BAB wensen wij u een 
gezond en gelukkig 2020 toe.

WARM ONTHAAL BIJ 
DE ZONNEBLOEM
Vrijdag 17 januari startte de Zon-
nebloem het nieuwe jaar met een 

bijeenkomst in de gezellige ambiance van mu-
ziekvereniging Concordia. De vrijwilligers ontvin-
gen de 80 gasten met een kopje koffie/thee en de 
befaamde Zonnebloem cake. Onder de muzikale 
klanken van Willem Bruggeling op piano werden 
de beste wensen uitgewisseld.
In het nieuwjaar woordje van de voorzitter, Ruud 
Brugmans, werd melding gemaakt van de toe-
name van het aantal gasten maar werd ook stil 
gestaan bij het overlijden van de gasten in het af-
gelopen jaar. 

Verder werd ingegaan op de ontwikkelingen in 
Berkel-Enschot en de zorg voor de toegankelijk-
heid voor mensen met een fysieke beperking.
Diverse ouderenorganisaties werken nauw samen 
om de senioren in Berkel-Enschot op allerlei ge-
bied bij te staan waarbij de Zonnebloem zich met 
name richt op mensen met een fysieke beperking. 
Landelijk voert de vereniging de Zonnebloem ge-
sprekken met instanties, recreatieparken etc. om 
de toegankelijkheid te verbeteren en met succes! 
Vorig jaar is bij maar liefst bij 50 bedrijven/instel-
lingen voor deze doelgroep gehoor gevonden en 
zijn aanpassingen uitgevoerd.
In Berkel-Enschot houdt de afdeling zich verder be-
zig met huisbezoeken en het organiseren van aan-
gepaste activiteiten om zo het sociaal isolement 
van mensen met een fysieke beperking te voorko-
men en bij te dragen aan de kwaliteit van leven.
Een tipje van de sluier van de vele activiteiten in 
het nieuwe jaar werd opgelicht waarna de gasten 
konden gaan genieten van een heerlijke kom erw-
tensoep met roggebrood en katenspek. 
De gasten van de Zonnebloem hebben dankzij 
medewerking van stichting ‘t Heem, het Muziek-
huis, Boerderij Denissen en de Rabobank genoten 
van een gezellige start van het nieuwe jaar!
tekst en foto: Jan Simons



15|

KNOLLEVRETERSGAT 
WEERSPIEGELD IN 
COLLECTIE

Wie wil zien welke objecten er sinds de oprichting 
van de Stichting Openbaar Karnaval in 1976 zijn 
gemaakt, kijkt op de website van Stadsmuseum 
Tilburg. Diverse inwoners van Berkel-Enschot 
hebben door de jaren heen allerlei voorwerpen be-
waard die herinneren aan het carnavaleske Knol-
levretersgat. Er zijn een flink aantal emblemen met 
het jaarthema, diverse SOK- en Knollenhangers 
en enkele textiele objecten. Het blauw-geel van 
het dorp overheerst. 
Voor een overzicht 
van 4 x 11 jaar Stich-
ting Openbaar Kar-
naval gaat naar www.
stadsmuseumtilburg.
nl / collecties. Typ in 
het zoekvenster Ber-
kel-Enschot of Knol-
levretersgat. 

Collectie Harrie van Esch / foto Jan van Oevelen

KBO BERKEL-ENSCHOT
Op 30 januari gaan we wandelen bij het 
Land van Kleef in Loon op Zand.
Dit is de eerste wandeling in het nieuwe 

jaar en we hopen dat er dit jaar weer veel mensen 
meelopen en genieten van de mooie omgeving.
Het land van Kleef is een onderdeel van de Loonse 
en Drunense duinen en is een nationaal park met 
zandverstuivingen.
Er is een afwisseling van hei en naaldbos, op deze 
plek lag vroeger Venloen waar de bewoners zich 
bedreigd voelden door het zand. Venloen werd la-
ter Loon op Zand.
Een rustig en heel mooi gebied.
Na afloop drinken we koffie op eigen rekening,
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
We carpoolen, medereizigers betalen € 2,- aan de 
chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!
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Ontvangst met een glaasje bubbels  
en een 4-gangen  menu* met  

keuze hoofdgerecht (€ 37,50 p.p.).
Op deze avond zullen wij twee waardebonnen verloten onder  

de aanwezigen voor één hotelovernachting  inclusief ontbijt.

Wil je jouw geliefde extra verrassen?   
Boek dan een hotelkamer bij ons voor de  

“geliefdenprijs” van € 60.00 per kamer inclusief ontbijt.

Valentijnsdag 
Vrijdag       14 februari

013 - 463 63 35013 - 533 91 15

* Reserveren gewenst

Ook op 15 & 16 februari serveren wij ons Valentijnsmenu! 

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

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

Persoonlijk & 
Vakkundig

Parkeren voor 
de deur

1e artikel 30% KORTING
2e artikel 40% KORTING 
3e artikel 50% KORTING

MID WINTER SALE TOT 50% KORTING!

* Hoogste korting op het voordeligste artikel. Geldt niet in combinatie met modecheques 
of andere aanbiedingen. Geldt niet op basis en nieuwe voorjaars collectie.

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur  Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
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KUNST EN CULTUUR

OPROEP EXPOSITIE
Ook in 2020 organiseren C.C. 
De Schalm, Stichting EXPO en 
BMB Berkel-Enschot een bo-
venregionale kunstexpositie in 

de gangen van de voormalige trappistinnenabdij 
Koningsoord in Berkel-Enschot. Tijdens het week-
end van 15 - 16 - 17 mei zal dit expositieweekend 
omlijst worden met allerlei artistieke activiteiten. 

 
 

OPROEP  EXPOSITIE 
 
Ook in 2020 organiseren C.C. De Schalm, Stichting EXPO en BMB Berkel-
Enschot een bovenregionale kunstexpositie in de gangen van de 
voormalige trappistinnenabdij Koningsoord in Berkel-Enschot. Tijdens het 
weekend van 15 - 16 - 17 mei zal dit expositieweekend omlijst worden met 
allerlei artistieke activiteiten. Zo is nu al zeker dat op zondag 17 mei het 
bekende ensemble Grupo del Sur een concert zal verzorgen in de abdij.  
De exposanten kunnen ook na dit weekend hun werken blijven tentoon-
stellen tot eind juni 2020. 
 
De organisatie roept kunstenaars op zich aan te melden als exposant. Een 
deskundige jury selecteert degenen die mogen exposeren. We roepen 
vooral beeldhouwers op om te reageren, want de abdijgangen lenen zich 
uitstekend voor beeldhouwwerk. Daarnaast zijn de organisatoren vooral 
op zoek naar werk dat uitnodigt tot interactie met het publiek (kinetische 
kunst). De organisatie is voornemens om op allerlei manieren die 
interactie te bevorderen met een totaalprogramma tijdens het weekend. 
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar 

stichtingexpobe@gmail.com 
U ontvangt dan een officieel inschrijfformulier plus de afspraken voor 
deelnemers. 
De inschrijving sluit zaterdag 29 februari 2020 om 24.00 uur.  
De geselecteerde kunstenaars betalen een bijdrage van € 50,- om de 
organisatiekosten te dekken.  
 

 

Zo is nu al zeker dat op zondag 17 mei het be-
kende ensemble Grupo del Sur een concert zal 
verzorgen in de abdij.
De exposanten kunnen ook na dit weekend hun 
werken blijven tentoon-stellen tot eind juni 2020.
De organisatie roept kunstenaars op zich aan te 
melden als exposant. Een deskundige jury selec-
teert degenen die mogen exposeren. We roepen 
vooral beeldhouwers op om te reageren, want de 
abdijgangen lenen zich uitstekend voor beeld-
houwwerk. Daarnaast zijn de organisatoren vooral 
op zoek naar werk dat uitnodigt tot interactie met 
het publiek (kinetische kunst). De organisatie is 
voornemens om op allerlei manieren die interactie 
te bevorderen met een totaalprogramma tijdens het 
weekend.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een 
mail te sturen naar

stichtingexpobe@gmail.com
U ontvangt dan een officieel inschrijfformulier plus 
de afspraken voor deelnemers.
De inschrijving sluit zaterdag 29 februari 2020 om 
24.00 uur.
De geselecteerde kunstenaars betalen een bijdra-
ge van € 50,- om de organisatiekosten te dekken.

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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JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zaterdagmiddag 18 januari vond in 

sporthal Stokeind in Moergestel het derde toer-
nooi van de ‘Judo Cup Brabant’ competitie van dit 
seizoen plaats. We waren er dit keer met al onze 
negen deelnemers. Nikita Machielsen won weer 
eens al haar wedstrijden met maximale score en 
verdiende daarmee 12 punten waarmee ze nu op 
een totaal van 34 punten staat. Thijs Verhoeven 
en Luke van Poppel voegden beiden elf compe-
titiepunten toe aan hun stand en brachten daar-
mee hun totalen op 31 respectievelijk 20 punten. 
Maxim van Moergestel, Veerle van de Ven, Simon 
en Tijn Wijgerse verdienden ieder negen punten 
en hun totalen kwamen daarmee op respectie-
velijk 25, 26, 18 en 25 punten. Melle Wijgerse en 
Noah Maas (voor hem was dit pas het allereer-
ste toernooi in deze competitie) verdienden bei-
den acht punten waarmee hun puntentotaal in de 
competitie nu op 27 respectievelijk 8 punten staat.
Helaas waren er door een defecte printer bij de 
eerste prijsuitreiking geen oorkondes, maar die 
vier judoka’s ontvangen die uiteraard nog.

Met nog drie wedstrijden te gaan mogen we ver-
wachten dat al onze deelnemers een mooie com-
petitiebeker gaan verdienen. In ieder geval be-
danken we ook hierbij Luke, Maxim, Melle, Nikita, 
Noah, Simon, Thijs, Tijn en Veerle weer voor hun 
enthousiaste inzet en de getoonde prestaties. Het 
was dankzij jullie weer een mooi judodagje.

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

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 13 januari

Wh. Demons DS1 - RED-RAG/Tachos DS1 12-21
Wh. Demons DMW 2 - Mixed-Up DMW1 09-07
Zaterdag 18 januari 
White Demons D2 - Groene Ster D2 17-16
White Demons HC1 - Orion R HC1 21-21
GHV HB1 - White Demons HB1 22-26
Aristos HS1 - White Demons HS1 30-31
Zondag 19 januari
Lido HS1 - White Demons HS2 19-22
Avanti HS2 - White Demons HS3 12-16
Roef D1 - White Demons D3 11-18
Dongen DS3 - White Demons DS2 21-14
Programma aankomend weekend:
Dinsdag 21 januari
20:45 uur RED-RAG/Tachos HS2 - 
 White Demons HS3
Donderdag 23 januari
21:00 uur White Demons HS1 - 
 Olympia’89/DOS’80 HS2
Vrijdag 24 januari
20:15 uur Dongen DMW1 - White Demons DMW1
Zaterdag 25 januari
09:30 uur White Demons F1 - Roef F1
09:30 uur White Demons F2 - Avanti F3
10:15 uur White Demons E1 - Desk E1
11:10 uur White Demons D3 - O.H.C. ‘01 D2
19:20 uur White Demons DS1 - Heerle DS2
20:50 uur White Demons HS1 - Avanti HS1

Zondag 26 januari
10:00 uur White Demons HS3 - 
 RED-RAG/Tachos HS2
11:20 uur White Demons HS2 - VHC ‘13 HS1
12:40 uur White Demons HB1 - 
 RED-RAG/Tachos HB2
13:50 uur White Demons HC1 - GHV HC1
14:05 uur Taxandria D1 - White Demons D1#
14:10 uur Dongen DB1 - White Demons DB1
14:20 uur Goodflooring/H.M.C. R’donksveer D3 - 
 White Demons D2
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

OJC’98 NIEUWS
Met snel en gevarieerd spel trok 

OJC’98 tegen Klimop de wedstrijd al in de eer-
ste helft naar zich toe. De tweede helft was min-
der maar de zege kwam geen moment in gevaar. 
Het tweede speelde in zijn sterkste samenstelling 
tegen PSV 3 en dat was nodig. Het wist de ge-
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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vaarlijke heren van de Eindhovenaren in bedwang 
te houden en speelde net (nog) wat beter dan de 
tegenstander. Een verdiende overwinning, bo-
vendien eentje die voor een eventueel kampioen-
schap wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn. 
Het derde maakte de seniorenoogst compleet met 
een duidelijke overwinning op Attila 3.  
De jeugdteams deden het minder. Alleen de al-
lerjongsten wonnen. Dat was wel een verrassing 
want de tegenstander had nog niet verloren.
De volgende week zijn er de volgende wedstrij-
den:
zaterdag 18 januari 2020:
OJC’98 1 - Klimop 1 20 - 12
OJC’98 2 - PSV 3 14 - 9
OJC’98 3 - Atilla 3 20 - 9
OJC’98 asp C2 - DSC asp C3   1 - 3
OJC’98 pup E1 - Juliana pup E3   5 - 12
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2   7 - 5
Volgend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 25 januari:
De Hazenkamp 1 - OJC’98 1
OEC 2 - OJC’98 3
OJC’98 jun 1 - KVS ‘17 jun 1 14.30 uur
NKV asp C1 - OJC’98 asp C1
DKB asp C1 - OJC’98 asp C2
OJC’98 pup D1 - SDO pup D2 13.30 uur
Keep Fit pup E2 - OJC’98 pup E1
zondag 26 januari
Movado 3 - OJC’98 2

IN MEMORIAM TON KLAASSEN 
Op maandag 13 januari jongstleden ontvingen wij 
het droevige bericht dat ons erelid Ton Klaassen 
op 80 jarige leeftijd is overleden. Ton was reeds 
geruime tijd ziek. Bijna 40 jaar was Ton een trouw 
en zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. We 
zijn dan ook dankbaar dat wij van hem en alsook 
van zijn inzet en betrokkenheid hebben mogen ge-
nieten. 

Ton heeft zich vanaf de start van onze club vol 
overgave bezig gehouden met het organiseren 
van toernooien en evenementen binnen onze ver-
eniging en is als voorzitter van de TTC jarenlang 
zowel het interne als externe gezicht geweest van 
de onze club betreffende competities en toernooi-
en. Vanwege zijn grote inzet voor onze vereniging 
en bijzondere staat van dienst is Ton in januari 
2013 benoemd tot erelid van onze club. 

Ton was een goede en fanatieke tennisser die met 
zijn mooie techniek vele van zijn tegenstanders op 
het verkeerde been heeft kunnen zetten. De  zo-
genaamde “Ton Klaassen wisselbokaal” is jaren-
lang een vast onderdeel geweest van onze toer-
nooiplanning. De jaarlijkse strijd om deze bokaal 
kenmerkte zich door de strijd om de winst te com-
bineren met veel gezelligheid.  De wiskunde ach-
tergrond van Ton kwam vaak van pas. Als tijdens 
toernooien, bij een gelijke eindstand, de winnaar 
van een poule moest worden bepaald wist Ton al-
tijd als eerste de juiste volgorde. Ook de mooie en 
bijzonder aangename manier waarop Ton tijdens 
Algemene Leden Vergaderingen de competitie 
teams en de jaarplanning bekend maakte staat 
velen van ons nog in het geheugen gegrift. 

We herinneren Ton als een eerlijk, sportief en een 
prachtig mens. 

Wij wensen Riet, kinderen, kleinkinderen en vrien-
den en kennissen veel sterkte bij de verwerking 
van dit verlies. 

Namens de leden van TC de Rauwbraken, 
Wilfried Teunissen 

Voorzitter  

Beste leden en lessers van Tennis en 
Padel Vereniging Berkel Enschot.
 
Hierbij nodigt het bestuur u allen uit om 

vrijdag 31 januari vanaf 19:00 uur deel te nemen 
aan ons Nieuwjaars Instuiftoernooi. 
 
Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig! 
 
Naast het sportieve deel willen wij ook toosten op 
een mooi, gezellig en sportief jaar bij TVBE.

Graag tot de 31ste, 
het Bestuur van TVBE

NIEUWJAARSTOERNOOI 
SENIOREN BILJART 
CONCORDIA 2020

Maandag 13 januari om 9:30 uur begon het 
Nieuwjaarstoernooi. De organisatie was in han-
den van Huub Coenen en Huub van Turnhout. De 
deelnemers werden in ’t Raadhuis ontvangen met 
een kop koffie of thee en een plak cake. Huub van 
Turnhout startte het toernooi met een kort wel-
komstwoord.
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

    Februari staat weer voor de deur! Deze maand besteden we extra aandacht 
aan het gebit. 

Maar liefst 70 tot 80 procent van onze honden en katten met de leeftijd van 2 
jaar loopt rond met (zeer)pijnlijke gebitsproblemen. Problemen aan het gebit 
komen vaak door tandplak, dat zich kan ontwikkelen tot tandsteen.

Hoe herkent u gebitsproblemen bij uw dier?
- stinken uit de bek (9 van de 10 keer komt dit door gebitsproblemen!)
- chagrijnig gedrag en minder speels
- rood, bloedend of gezwollen tandvlees 
- aan één kant van de bek kauwen
- veel tandplak (witte stinkende pasta)
- tandsteen (gele/bruine harde aanslag)
Helaas laten veel dieren niet merken dat ze pijn hebben aan hun gebit, en eten 
ze ook gewoon goed. 

Wees er dus op tijd bij, en laat het gebit van uw dier regelmatig door de dieren-
arts controleren. In de maand februari is deze gebitscheck voor uw dier gratis.
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De meespelende leden waren in twee poules inge-
deeld, een van 8 en een van 7 spelers. De als eer-
ste en tweede geëindigde speler van elke poule 
spelen de finalepartijen.
Maandagmiddag werd het toernooi een uurtje 
onderbroken voor een smakelijke lunch: snert of 
tomatensoep met broodjes kaas. Daarna werd er 
verder gespeeld tot bijna 17:00 uur, natuurlijk on-
der het genot van een hapje en drankje.
Woensdag 15 januari waren de biljarters weder-
om om 9:30 uur present in ’t Raadhuis voor het 
tweede deel van het toernooi. ‘s Middags werd 
het toernooi weer even onderbroken voor de lunch 
(een broodje kroket, krentenbroodjes en broodjes 
ham en kaas).
Nadat de resterende poulewedstrijden gespeeld 
waren, werd de balans opgemaakt. Guus Rem-
mers stond voor het vierde jaar op rij weer in de 
finale. Huub Coenen, Ton Kennis en Kees Verbeek 
waren de overige finalisten. Kees Verbeek was in 
de finale uit vorm. Guus Remmers won één par-
tij, Ton Kennis won twee partijen en Huub Coenen 
won zijn drie partijen. Kees werd vierde, Ton derde 
en Guus tweede. Huub ging terecht met de over-
winnaarsbeker aan de haal.
De voorzitter overhandigde de organisatoren een 
fles wijn. De winnaar ontving de wisselbeker, een 
herinneringsbeker en een fles wijn. De overige fi-
nalisten kregen een herinneringsbeker en een fles 
wijn.
We kunnen terugzien op een gezellig en zeer ge-
slaagd toernooi.

Huub Coenen, secretaris SB Concordia

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 caramel progres 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 24 t/m donderdag 30 januari 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

CAVALIEREN
Afgelopen zaterdag 18 ja-
nuari heeft de eerste on-
derlinge wedstrijd van het 

seizoen weer plaatsgevonden. De volgende on-
derlinge wedstrijd is op 4 april!
Prijswinnaars pony’s:
1 Pleun van Assouw
 Orlando B C 69,167 207.5
2 Linn Kwantes
 Spirit L1 C 69,167 207.5
3 Jasper v.d. Vuurst de Vries
 Sulaatik’s Spotlight L1 D 68,833 206.5
4 Guusje Ceton
 Eikenhorst Stefan B D 68,167 204.5
5 Elize Besseling
 Sky B B 66,667 200
6 Puck Buijnsters
 Orchid’s Jim L2 D 66 198
 
Prijswinnaars paarden:
1 Valerie Huijbregts
 Wielbraek’s Icecream  L1 70 210
2 Puck Buijnsters
 Princess CANNA  L2 66,667 200
 
Voor de overige uitslagen verwijzen wij u graag naar 
onze (vernieuwde!) website www.cavalieren.nl
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Happy  
new  
you
2 0 2 0  
w o r d t 
j o u w  

j a a r
Spoorakkerweg 1-3 
5071 NC Udenhout 
Tel:  013 511 35 79 
www.feelgoodudenhout.nl 

Geldig tot 15 februari

*
test 

feelgood
udenhout 

´nieuwe stijl´  
1 MAAnD  
V.A. €59,-
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OPVOEDCAFÉ 
WORDT ‘OUDERS 
MEET UP’

Thema in februari: de 5 talen der 
liefde

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert elke 2 
maanden een Ouders meet up voor ouders met 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Aan de hand van een 
thema wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewis-
seld en inspiratie opgedaan. 

Je wordt ontvangen door Heidy van Ommeren die 
samen met de Bibliotheek deze avond verzorgt. 

Donderdag 6 februari gaat Heidy met jullie in ge-
sprek om van gedachten te wisselen en tips te ge-
ven over het thema: de 5 talen der liefde.
Liefde is de basis van een gezonde ouder-kind 
relatie. Natuurlijk hou jij van je kind en laat je dat 
blijken. Alleen komt de boodschap ook aan? Wist 
je dat er 5 verschillende talen van liefde zijn en 
dat het voor iedereen anders is welke taal hij/zij 
het beste verstaat? Ga tijdens deze ‘Ouders meet 
up’ mee op reis langs de 5 talen en ontdek hoe je 
ervoor kunt zorgen dat jouw kind je liefde ervaart.
Donderdag 6 februari van 20:00 tot 21:00 uur. Ui-
teraard staan koffie en thee klaar!
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren 
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

PROJECT EGYPTE-
NAREN EN FARAO’S 

Wij hebben afgelopen vrijdag in onze klas (BB3) 
een kruiwagen van een archeoloog bekeken. 
Er zaten dingen in die een archeoloog gevon-
den heeft, maar ook spullen die een archeoloog 
gebruikt. In de kruiwagen lag ook een kaart van 
Tilburg. Op de kaart stonden ook dingen die ze 
hebben gevonden en op welke plek. We mochten 
spullen uit de kruiwagen pakken. Toen moesten 
we vragen beantwoorden zoals: 
 - Wat is het?
 - Waar gebruikten ze het voor?
We hebben ook vragen bedacht die we aan de ar-
cheoloog gaan stellen, want die komt ook nog een 
keer langs.

Komende week start collecteweek 
Hersenstichting (27 Januari t/m 1 Fe-
bruari) 
Komende maandag 27 Januari start 

de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting. 
In heel Nederland gaan ruim 14.000 enthousiaste 
collectanten op pad, om geld in te zamelen voor al 
die mensen met een hersenaandoening. 
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening 
(hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, 
autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson, 
ADHD). Hersenaandoeningen zijn helaas hard op 
weg de grootste ziekte van Nederland te worden. 
Bijna een half miljoen mensen kampen met blij-
vende ernstige gevolgen. Dit moet stoppen. Want 
een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En 
vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de 
Hersenstichting alles op alles voor gezonde her-
senen voor iedereen. Om dit te bereiken laten we 
onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we 
vernieuwende projecten uit en werken we aan goe-
de patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. 
Geef om je hersenen en geef aan de collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 
INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Neder-
land, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt 
u vinden op www.hersenstichting.nl.
P.S.
Mocht U bij het lezen van dit stukje je geroepen voe-
len om een klein steentje bij te dragen als vrijwilliger 
om te collecteren in Berkel-Enschot, meldt U zich 
dan bij Berrie Zoontjens (mail naar zoontjens.b@
ziggo.nl of bel 06-39890072), via het hoofdkantoor 
van de Hersenstichting in Den Haag (070-360 4816) 
of via www.hersenstichting.nl/collecte.

HERDENKINGSBOMEN 
4 BEATRIX-CLAUSBOOM 
In de serie herdenkingsbomen van Ber-

kel-Enschot wil ik het nu hebben over de Beatrix-
Clausboom. Op vrijdag 12 april 1991 werd voor 
sporthal ‘t Ruiven, Vlierakkerweg 2, de Beatrix-
Clausboom geplant. Deze boom werd geplant ter 
ere van het zilveren huwelijksfeest van de toen-
malige koningin Beatrix en prins Claus, dat op 
10 maart 1966 plaats gevonden had. Het planten 
gebeurde door burgemeester J. Meijs en de direc-
teur van mavo ‘t Ruiven Th. de Brouwer. De heer 
De Brouwer mocht de herdenkingsboom mee 
planten omdat hij kort hierna afscheid zou nemen 
van zijn school. Bij de boom werd nog een hard-
houten paal geplaatst met een bronzen plaquette 
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die herinnert aan het 25-jarig huwelijksfeest van 
het koninklijk paar.
De officiële Latijnse naam van de boom is Lirio-
dendron tulipifera. In het Nederlands wordt hij Tul-
penboom genoemd omdat zijn blad een typische 
vorm heeft waarbij de bladtop ontbreekt en het 
blad daardoor doet denken aan een tulp. Ook de 
bloem is tulpvormig, geel met oranje vlek. Doordat 
de boom, in zijn opvolgende groei, niet goed in 
de gaten is gehouden heeft hij nu een forse kron-
kel in zijn hoofdtak. Als een tulpenboom de juiste 
groeiomstandigheden heeft kan hij in ons klimaat 
een hoogte bereiken van dertig meter. In de herfst 
kleurt het blad opvallend geel. 
Op de foto staan van links naar rechts: gemeente-
secretaris Jan Ligthart, Tijn Boom hoofd financiën 
en bureau onderwijs, Theo de Brouwer mavo-
schooldirecteur, burgemeester Jan Meijs en Kees 
Denissen medewerker plantsoenendienst. 

Tekst en foto: Rinus van der Loo.

NIJLGANZEN IN DE 
NIEUWE WARANDE
Elke winter opnieuw zijn er en-

kele foeragerende koppeltjes van deze bontge-
kleurde, wat exotisch uitziende, forse ganzen in 
de Nieuwe Warande te spotten. Het meest vallen 
de felgele ogen op in een kastanjebruin ooglapje 
rond de ogen. Ze zijn vaak vaal grijsbruin gekleurd 
met roodbruine bovendelen. Vandaar dat ze ook 
wel vosganzen genoemd worden. De vleugels zijn 
opvallend met een groenglanzend en een groot 
wit vlak. De ganzen staan op een paar roodge-
kleurde poten. Zijn exotische uiterlijk heeft alles te 
maken met zijn oorsprong: Egypte. Sinds de jaren 
60 komt de gans voor in Nederland. De huidige 
populatie is waarschijnlijk voortgekomen uit, uit 
gevangenschap ontsnapte exemplaren. De gans 
voelt zich uitstekend thuis in ons redelijk milde 
(waar blijft de winter?) klimaat. 

De vogel eet voornamelijk grassen, bladeren en 
stengels.
De nijlgans broedt in bomen, in grote nesten van 
andere vogels, in de vork van boomstammen, 
of tussen dichte vegetatie. Broeden doet de nijl-
gans o.a. in de Leemkuilen in Udenhout. Ze leg-
gen 6 tot 8 eieren waarvan de meeste jongen 
de volwassenheid bereiken. De nijlgansouders 
beschermen hun jongen met een aan fanatisme 
grenzende agressie. Agressie is sowieso een naar 
karaktertrekje van de nijlgansen en niet alleen bij 
de bescherming van hun jongen. Dan hakken ze 
met hun sterke snavels in op alles wat in de buurt 
van de jongen komt, waarbij ze niet schuwen om 
slachtoffers te maken. Verder kraken ze met het 
grootste gemak nesten van kraaien of reigers. Als 
meerkoet of eend kun je in het broedseizoen maar 
beter uit hun buurt bleven. Buiten het broedsei-
zoen worden ze wel eens in het gezelschap van 
andere ganzensoorten gezien.

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

LETTERS & LIEDJES
De Bibliotheek Berkel-En-
schot organiseert samen met 

het Factorium 5 workshops voor peuters en 
hun ouders/verzorgers; Letters & Liedjes. 

Met een mooi, spannend of grappig prentenboek 
duiken we in leuke verhalen en maken we gezel-
lige muziek. Samen lezen, liedjes zingen en bewe-
gen wie wil dat niet. Voorlezen en muziek maken 
met kinderen is heel belangrijk. Naast dat het na-
tuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang 
voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen 
die regelmatig worden voorgelezen en muziek ma-
ken hebben namelijk een grotere woordenschat.
De leesconsulent van de Bibliotheek leest voor 
en geeft voorlees- en boekentips. De Muziek op 
Schootdocent van het Factorium geeft muzikale 
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adviezen. Lezen en muziek is een dubbelfeest 
voor peuters en (groot) (oppas) ouders. Kom je 
ook luisteren en meedoen?
Wanneer: Vrijdag 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 
5 juni
Tijd:   van 09:30 – 10:30 uur
Voor wie: Peuters 0-4 jaar en hun ouders/verzor-

gers
Waar: de Bibliotheek Berkel-Enschot, Trappis-

tinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Entree: €7,50 per keer of €30,00 als je in een 

keer betaalt voor 5 workshops
Graag aanmelden via 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

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

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal 
  

electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!

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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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
Vorige week las ik in een artikel in een Engelse 
krant dat uit een grootschalige enquête onder 
de Britse bevolking naar voren was gekomen dat 
47-jarigen zich het minst gelukkig voelen. Naar de 
oorzaak voor dit gevoel kan ik slechts gissen. Mis-
schien is het omdat 47 een soort “tussenleeftijd” 
is, zeker geen jongere meer, maar ook nog geen 
senior. Een middelbare leeftijd, of zoals Arundhati 
Roy al eerder schreef over 31, “niet oud, niet jong, 
maar een levensvatbare, stervensvatbare leeftijd”. 
Misschien is het omdat de kinderen net het huis uit 
zijn, of het plafond van de carrière nu wel bereikt 
is. Hoe het ook zij… 47 is de somberste leeftijd.
Dat deed me denken aan wat er altijd gezegd 
wordt over de tijd waar we ons nu in bevinden. 
De tijd tussen Driekoningen en Carnaval, en dan 
met name de derde maandag van januari staat 
te boek als de meest deprimerende periode van 
het jaar. De feestdagen zijn voorbij en de eerste 
voornemens zijn alweer gesneuveld. Het is volop 
winter en de lente laat nog op zich wachten. Had-
den we in december nog volop aangelegenheden 
om elkaar op te zoeken en te genieten van elkaars 
nabijheid (Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw), 
in januari richten we ons weer op werk, school of 
opleiding. Januari is het 47 van alle maanden; 47 
is het januari van alle leeftijden.
Beide zijn ze vergelijkbaar met de “muur” die ma-
rathonlopers vaak tegenkomen zo op de helft van 
de afstand. Je moet er doorheen; jezelf eraan her-
inneren dat dit misschien een dieptepunt is maar 
dat het hierna alleen maar beter wordt. Ook in 
de meest sombere situaties het vertrouwen blij-
ven houden op de goede afloop: dat is de ware 

hoop die doet leven. Uiteindelijk komt het allemaal 
goed, dus als het nog niet goed is, is het nog niet 
het einde. Hoop behoort tot de trits die de apostel 
Paulus beschrijft: geloof, hoop en liefde. Liefde is 
weliswaar de grootste van die drie, maar laten we 
het geloof en de hoop vooral niet vergeten; ze zijn 
een Godsgeschenk.
Voor alle 47-jarigen die zich op en top gelukkig 
voelen en iedereen die met volle teugen van janu-
ari geniet: het draait hier om gemiddelden en be-
naderingen. Statistiek berust in dit soort uitspra-
ken op de wet van grote aantallen, dus als u niet 
somber of pessimistisch bent, des te beter!

Diaken Alexis Szejnoga 

VERJAARDAG PASTOOR G. LOOIJAARD
Op 24 januari is pastoor Looijaard jarig. Graag wil 
hij dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op 
zondag 26 januari na de Hoogmis van 10.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom in de grote pastorie. 
Voor koffie, een hapje en een drankje zal worden 
gezorgd. 

ACTIE KERKBALANS
Komende week worden de enveloppen voor de 
jaarlijkse actie Kerkbalans door onze parochievrij-
willigers bij u thuis bezorgd. Graag nodigen wij u 
uit onze parochie weer financieel te ondersteunen 
door middel van uw bijdrage aan deze actie.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 29 januari 9.00 uur: Kerk poetsen.
St. Lambertuskerk:
Maandag 27 januari 20.00 uur: Werkgroep 1e 
communie.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 25 januari: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 26 januari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: Mgr. Mutsaerts.
Intenties: Overl. fam. van Esch-van Rijswijk; Overl. 
ouders van Esch-van de Wiel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie, een hapje en een drankje.
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11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
In deze viering stellen de vormelingen zich voor.
Celebrant: Mgr. Mutsaerts.
Intenties: Mien van Gennip; Mientje Smulders-van 
den Oetelaar en Jan van Lankveld; Overl. ouders 
Denissen-van Esch; Ad Vugts; Ria Denissen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 27 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 28 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN  viering.

Woensdag 29 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: GEEN viering.

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 !

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

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

Volg ons ook op Facebook

www.facebook.com/
schakelberkelenschot/
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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 

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  

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

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 

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

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

Kleine bedrijfsruimte/box, nieuw,Tilburg/Loven op 
afgesloten terrein, camera beveiliging, sanitaire 
voorz., kvk inschr. mogelijk, lxbxh 7x3x3m. Mag in 
gewerkt worden. Info 06 54347499 

Te huur: Ruime 2 onder 1 kapwoning met 
garage aan de Kraan in Berkel-Enschot. 
Huurprijs: € 1.250,- ex GWL per maand. voor info: 
06-51404232 

Last van ongedierte? Muizen, vliegen etc. 
Bel Martens Plaagdierpreventie 06-21640131 
Vakkundig en gecertificeerd.

AT T E N T I E !
Verdient uw advertentie extra attentiewaarde? 

De achterkant van de omslag/cover is 
beschikbaar voor een hele pagina advertentie. 

Vraag naar het speciale tarief!
info@schakel-nu.nl of 06-20780000



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

04/20 
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). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. *** Voor 1+2 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 66.66% 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

1+1
GRATIS

WEEKENDPAKKERSdo vr za
23 jan 24 jan 25 jan

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Geldig in week 4 zondag 19 t/m zaterdag 25 januari 2020

Crystal Clear  
Alle flessen of pakken à 1-1,5 liter, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Crystal Clear Sparkling lemon, 
2 fl essen à 1,5 liter

3.18   1.59
De actieprijzen variëren van 1.35 - 1.65

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

5.70   2.85
De actieprijzen variëren van 2.69 - 3.84

1 1
Crystal Clear  
Alle flessen of pakken à 1-1,5 liter, 

11

Alle Knorr 

11

Alle Alpro 
Plantaardige variatie 
op yoghurt of kwark
Uit de koeling, combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Alpro Mild & creamy 
nature no sugars, 2 pakken à 750 ml

4.30   2.15
De actieprijzen variëren van 1.19 - 2.49

Conimex Kroepoek
Alle zakken à 73-75 gram, 
combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. Conimex Kroepoek naturel, 
2 zakken à 73 gram

2.30   1.15
De actieprijzen variëren van 1.15 - 1.29

Conimex Kroepoek Unox Cup-a-Soup
Alle pakken à 3 zakjes, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Unox Cup-a-Soup 
champignon crème, 2 pakken

2.78   1.39
De actieprijzen variëren van 1.23 - 1.52

Unox Cup-a-Soup
Fleuril, Persil 
of Reus Wasmiddel
Alle varianten à 14-23 wasbeurten, 
combineren mogelijk
3 stuks*** 
Bijv. Persil Power gel 
20 wasbeurten, 3 fl acons à 1 liter

23.97   7.99
De actieprijzen variëren van 5.89 - 7.99

Fleuril, Persil Fleuril, Persil 

Casa del Duque Wijntap
Alle dozen à 2,25 liter
Per doos

12.99   6.49 Alle PLUS Korenlanders 
Stoer & stevig

PLUS Blonde 
d’Aquitaine Hamburgers
Pak 4 stuksPLUS IJsbergsla

Alle varianten à 14-23 wasbeurten, 1+2
GRATIS

50%
KORTING

0.99

Per krop

0.69
PLUS Blonde 

3.86

Per pak

2.99
1.79 - 1.99

Per stuk

1.49

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



DEMONSTRATIE 
AAN HUIS? 

Bel 085-065 5292

Bel 085-065 5292

Alles kan op maat gemaakt worden!
2 2  J A N U A R I  T / M  1  F E B R U A R I

*INRUILKORTING TOT €1000,-

Uniek maatwerk

Tot in detail

Hoogste comfort

Jarenlang zitplezier

Staop module

Leer en stof

22
   JAN

1
    FEB

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

* Alleen geldig voor stoelen op maat 


