
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 05, 29 januari 2020

DEZE WEEK:
UW VERHUISCOACH ondersteunt in de aanloop naar uw verhuizing

Jubileumweekend SOK aaneenschakeling van bijzondere momenten

Ondernemers ontmoeten elkaar bij BUBE

Henk van den Hout heeft zijn huis energieneutraal gemaakt



DE VOORBEREIDINGEN
ZIJN IN VOLLE GANG!

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

NU NOG MEER 
VERHUIS

VOORDEEL!
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Donateursrekening:
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

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

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

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

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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Appel kanjers 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 31 t/m donderdag 5 februari 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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UW VERHUISCOACH 
ONDERSTEUNT

IN DE AANLOOP 
NAAR UW VERHUIZING

Brigitte van Mil-Koene ontdekte haar passie voor 
het assisteren en coachen bij een verhuizing door 
haar werk bij De Bont Makelaardij. Zowel bij ko-
pers als verkopers ontstaat een band met de ma-
kelaar. ‘Zij namen mij in vertrouwen. Mensen zijn 
enorm blij als ze een huis hebben gekocht, maar 
zien als een berg op tegen de verhuizing’, vertelt 
Brigitte. ‘Ook als mensen de beslissing hebben 
genomen kleiner te gaan wonen brengt dat hec-
tiek met zich mee. Ik hielp een keer mee met het 
plannen en regelen van een verhuizing en zorgde 
daardoor voor een enorme rust bij de kopers. Zo 
ontstond het idee voor mijn bedrijf ‘Uw Verhuis-
coach’. 

Inmiddels heeft ‘Uw Verhuiscoach’ al een aantal 
keer geassisteerd in de aanloop naar een verhui-
zing. Brigitte zorgt eerst voor het verkoop-klaar 
maken van de woning en vervolgens voor een 
goed geplande en soepele verhuizing. ‘Verhuizen 
is meer dan alleen maar met dozen sjouwen. Het 
begint bij een goede planning. Daarna moet alles 
worden ingepakt. En in het nieuwe huis moeten 
meubels en bezittingen weer op de juiste plaats 
komen. Je verlaat je vertrouwde huis en ik wil dat 
mensen zich op hun nieuwe plek ook weer meteen 
thuis voelen’. 

‘Er komt heel veel kijken bij een verhuizing en het 
wordt vaak onderschat’, benadrukt Brigitte. Door 
drukte of omstandigheden dreigt een verhuizing 
soms een stressvolle aangelegenheid te worden. 

Niet altijd kan hulp worden ingeroepen van vrien-
den of familie. ‘Ik ontzorg en regel een vlotte en 
feilloze verhuizing. De klanten vertellen mij hun 
wensen en ik zorg dat alles geregeld is.’ 

Kleiner wonen
‘Uw Verhuiscoach’ assisteert ook bij verhuizing 
naar een kleinere woning. Wat te doen met dier-
bare spullen, die niet mee kunnen naar het nieu-
we huis. ‘Mensen die lange tijd in hetzelfde huis 
hebben gewoond, hebben vaak veel verzameld. 
Om daarvan afstand te doen is confronterend en 
brengt emoties met zich mee. Ik kijk samen met 
de klant of bezittingen in de familie kunnen blijven 
en als dat niet kan naar een goede bestemming 
of oplossing. Ik ga respectvol en zorgvuldig met 
de klant om. Dat wekt vertrouwen en schept een 
band.’  

Heeft u verhuisplannen en wilt u graag assisten-
tie? Neem dan contact op met Brigitte voor een 
advies op maat.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto’s: Fotostudio RSP

Uw Verhuiscoach
Brigitte van Mil-Koene
Tobias Asserlaan 38 
Tel: 06 39 51 77 87
Brigitte@uwverhuiscoach.com 
www.uwverhuiscoach.com 

BEDRIJF IN BEELD
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SOK JUBILEUMWEEKEND

Ga voor de foto’s van Project44 
en de Zaterdagavond Party naar 

www.schakel-nu.nl, facebook of Instagram
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JUBILEUMWEEKEND SOK 
AANEENSCHAKELING VAN 
BIJZONDERE MOMENTEN 

De Stichting Openbaar Carnaval Berkel-En-
schot/Heukelom vierde afgelopen weekend 
het 44-jarige bestaan. Anderhalve week gele-
den werd druk gebouwd aan een grote tent op 
het Wilhelminaplantsoen, waar vanaf vrijdag 
24 januari de verschillende feesten werden ge-
houden. Jong tot oud had zijn eigen festivitei-
ten en op de zondagmiddag sloot het Bruisend 
Jubileum Knollebal het weekend feestelijk af. 
Ruim 120 vrijwilligers werkten mee aan dit 
spectaculaire feest.

Vrijdagmiddag genoten ruim 250 senioren van een 
mooie feestmiddag. Met optredens van John Des-
mares & Friend, Duo Fanfare en een speciale ton-
praot van Vincent van Rijsewijk. In de avond Pro-
ject44, een spectaculaire DJ avond voor de jeugd 
tot en met 17 jaar. DJ Vincent startte de avond met 
knallende beats. Joeysoe, Mamba, Envata en The 
Allstarz zorgden voor een opzwepend dancefeest. 

Zaterdag
In de middag ontvingen Jeugdprinses Suus en ad-
judant Thijs en hun gevolg veel jeugd uit het dorp 
en jeugdraden uit de omliggende dorpen tijdens 
het Knollekesfist.
In de avond barstte de tent uit haar voegen. De 
al meer dan een week uitverkochte avond (1200 
man!) en nog een meterslange wachtlijst van men-
sen die kaartjes zochten was het hét absolute 
hoogtepunt van het jubileumweekend. Dj Coenio, 

René Schuurkens, Arjon Oostrom en slotact Pater 
Moeskroen zorgden ervoor dat iedereen de hele 
avond stond te zingen en te dansen.

Zondag
Om half elf troffen (oud) SOK-vrijwilligers als oud-
prinsen, gevolg, commissies en helpende handen 
elkaar in 44 jaar historie. Een bijzondere ochtend 
met mooie herinneringen, maar ook af en toe ver-
driet, omdat niet iedereen er meer is. Eens te meer 
een besef dat je het leven moet vieren en moet 
genieten van dit soort mooie momenten.
Tot slot was er in de middag het Bruisend Jubile-
um Knollebal met 2 podia. In de grote feesttent op 
het podium sfeervol optredens van Marc van Alp-
hen, Stef Ekkel en Frank Smeekes en in de kleine 
tent een aaneenschakeling van carnavalsbands 
uit het dorp zoals De Bullekes, Nonsjelaant, Fiësta 
Servessa en omliggende dorpen zoals de hofka-
pel uit Udenhout. Gaaf waren de reünie-optredens 
van bands als Harrie in de Warrie.

Feest, verbroedering, warmte, herinneringen en 
nieuwe vriendschappen: een dankbare terugblik op 
44 jaar carnaval in ons dorp. En goed opgewarmd 
voor carnaval 2020: van 21 tot en met 25 febru-
ari is er een overvol en gezellig programma. Houd 
u brievenbus in de gaten, want binnenkort valt de 
carnavalsglossy ‘Knollevreter’ bij u op de mat. 

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Rob Schalken
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ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI

FEBRUARI

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
05-02-20	 Bibliotheek/Werkplaats	 13.30-15.00	uur	 In	de	Werkplaats	-	Game	levels	maken
06-02-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
06-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
06-02-20	 Bibliotheek/Vide	 20.00-21.00	uur	 Ouders	meet	up	-	“5	talen	van	liefde”
07-02-20 Bibliotheek/Kerkzaal 9.30-10.30 uur Workshop Letters & Liedjes
07-02-20 Bibliotheek 14.00-16.00 uur E-books spreekuur
09-02-20	 CC	de	Schalm	 11.30	uur	 Hans	van	Heiningen	“Terugblik	naar	Nu”	 liedroman,	

Stg. Expo
12-02-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 10.00-10.30	uur	 Peutervoorlees-halfuurtje
12-02-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 19.30-21.00	uur	 DVG	-	Filmavond	met	“Mist”
13-02-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 20.00-21.30	uur	 Filosofische	avond	met	Jan	Drost
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
19-02-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 19.30-22.30	uur	 Filmcafé:	The	Favourite
20-02-20 Bilbiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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

LATER
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ONDERNEMERS 
ONTMOETEN ELKAAR 
BIJ BUBE
BUBE is de Businessclub Udenhout - Berkel-
Enschot en bestaat uit ondernemers en onder-
nemende mensen, woonachtig, handelend of 
werkend vanuit beide dorpen. Gedurende het 
jaar worden er 4 à 5 evenementen gehouden 
en 3 à 4 thema-bijeenkomsten onder de noe-
mer BUBE Business. De eerstvolgende BUBE 
Business bijeenkomst vindt plaats op donder-
dag 6 februari. 

Ondernemers of ondernemende mensen, woon-
achtig of handelend in beide dorpen die een keer 
willen deelnemen zijn van harte uitgenodigd een 
keer aanwezig te zijn. BUBE telt ruim 120 leden en 
het is altijd interessant om met de leden in gesprek 
te gaan, te sparren en zelfs samenwerkingen aan te 
gaan. Deelnemen als lid betekent een jaar lang on-
derdeel maken van een bruisend netwerk waarbij 
zakendoen wordt ondersteund met een bourgon-
disch karakter in de vorm van een heerlijk diner.

Diverse bijeenkomsten door het jaar
Het mooie van BUBE is dat de leden zelf verant-
woordelijk zijn voor de invulling van de evenemen-
ten die gedurende het jaar worden gehouden en 
de thema’s van BUBE Business. Deze pro-actieve 
insteek staat garant voor steeds weer wisselende 
onderwerpen en verrassende locaties. Zo zijn er 
bedrijfsbezoeken of worden sprekers uitgenodigd 
die de leden inspireren. Er is altijd ruimte voor 
goede gesprekken en kennismaken met nieuwe 
ondernemers uit beide dorpen.

In april is er een voorjaarsbijeenkomst bij De He-
meltjes en in mei een BUBE Business. In juni staat 
ook BUBE Culinair gepland, waarbij de horecale-
den uit beide dorpen zich op een voortreffelijke 
manier presenteren en waar het genieten is van 
culinaire hoogstandjes.

BUBE Business 6 februari
BUBE Business is een bijeenkomst, waarbij leden 
in een interactieve vorm met elkaar deelnemen. 
Na afloop is er altijd gelegenheid om na te praten 
en te netwerken. Dit keer is er een workshop met 
het thema ‘Stressmanagement zonder fratsen’, 
onder leiding van Diane Commissaris van BTR 
Coaching. In deze hectische tijden een mooi mo-
ment om eens stil te staan hoe stress ons beïn-
vloedt in ons werk en wat je er aan kan doen om 
het te reduceren. De avond wordt gehouden bij 
Arbie’s Beachhouse. 

Een keer kennismaken met BUBE?
Bent u ondernemer en woonachtig of werkzaam 
in Berkel-Enschot of Udenhout en wilt u een keer 
kennismaken met BUBE? Kijk dan op www.bube.
nl en of mail naar secretariaat@bube.nl en geeft u 
zich dan op. U kunt eenmalig een keer vrijblijvend 
deelnemen aan één van de bijeenkomsten.

Tekst & Foto: Elke van Dommelen



12 |

SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 22-1 Dubbele grijze fietstas incl. regenpak Hoek Raadhuisstraat -  06-53966088  
   St. Willibrordstraat
 17-1 Telefoon Redmi blauw Berm Enschotsebaan 06-18188974
 17-1 Slofje, grijs gebreid voor dreumes Fietspad Gen. Eisenhowerweg 013-5339956  
   tegenover Hockeypaviljoen richting Druiventros
 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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 26-1 Sleutelbos Winkelcentrum Koningsoord bij de 06-20315722  
   zandbak
 18-1 Sleutels (4 of 5) aan een oranje dikke elastiek  Route Berkel-Enschot - Udenhout 06-37445936
 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

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.

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
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HENK VAN DEN HOUT 
HEEFT ZIJN HUIS 
ENERGIENEUTRAAL GEMAAKT
In de media vind je discussies over het ener-
gieneutraal maken van je huis. Nederland heeft 
afgesproken om binnenkort ‘van het gas af te 
zijn’. Maar hoe doe je dat? Henk van den Hout 
aan de Craenweide heeft dit inmiddels gewoon 
zelf geregeld.

Henk is begonnen met zonnepanelen. Hij heeft een 
schuin dak en een plat dak. ‘Ik heb alles volgelegd 
met zonnepanelen en ik wek nu zoveel elektriciteit 
op, dat ik eigenlijk vrijwel energie-zelfvoorzienend 
ben. In zes jaar heeft dit in totaal ruim 50.000 kWh 
opgebracht, wat gelijk is aan het verbruik voor 13 
energiejaren in eengezinswoningen. Dat is een 
hele investering, maar ik kan nergens mijn spaar-
geld zo goed beleggen als in zonnepanelen.’

Zonnepanelen en warmtepompen 
zijn	goed	voor	het	milieu	 
en	voor	je	portemonnee

Veel misverstanden
Als je zonnepanelen op het dak legt, gebruik je de 
energie daarvan zelf en als je meer opwekt dan je 
gebruikt, wordt het teruggeleverd aan het energie-
bedrijf. Die vergoeding is niet hoog, maar het is 

tien keer beter dan op de bank. Ook als je dak niet 
optimaal geschikt is, kan er nog flink wat energie 
worden geleverd.
De ervaring is, dat een huis met zonnepanelen 
meer waard is, want je maandlasten zijn lager en 
dat scheelt bij het verkrijgen van een hypotheek. 
Henk: ‘Ik begrijp nog steeds niet, dat heel Berkel-
Enschot nog niet vol ligt met zonnepanelen.’

Warmtepompen
Met alleen zonnepanelen ben je er niet. Want dan 
verbruik je nog steeds gas voor de verwarming. 
Met een warmtepomp (systeem water/lucht) kun je 
dat ondervangen. Henk heeft een mooie installatie 
(warmtepomp) op het dak staan en de binnenunit 
in de garage. Henk: ‘Er wordt vaak beweerd, dat 
warmtepompen een hoop herrie maken en dat 
je er daarom maar beter niet aan kan beginnen. 
Inderdaad zijn sommige te kleine installaties niet 
geluidsarm, maar er zijn heel goede installaties te 
koop, die minder geluid maken dan een cv-ketel’. 
We controleren het buiten. Inderdaad, je moet je 
best doen om iets te horen. Het stelt niets voor. En 
binnen in het huis regeert de stilte. 
Wie van plan is om zelf aan de slag te gaan, kan bij 
Henk poolshoogte nemen. Even een mailtje naar 
ham.vandenhout@home.nl

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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MOGELIJKHEDEN 
VOOR VERVOER

Regelmatig krijgen we bij de KBO en de SWO v 
ragen over de mogelijkheden voor vervoer.
We hebben een en ander uitgezocht en de moge-
lijkheden voor u op een rijtje gezet:

Hulpcentrale voor U
Een initiatief voor bewoners van Ber-
kel-Enschot en Udenhout. Zij verlenen 

hulp bij vervoer, boodschappen doen, hand- en 
spandiensten enz. De stichting werkt met vrijwil-
ligers. Als u naar huisarts of specialist moet blijft 
de vrijwilliger op u wachten.
Als u vervoer nodig hebt kunt u, van maandag t/m 
vrijdag, van 09u00 tot 17u00, bellen naar 013-503 
09 19. Omdat er vrijwilligers moeten worden bena-
derd is het wenselijk om 1 à 2 dagen van te voren 
te bellen.
De kosten voor vervoer binnen Udenhout en Ber-
kel-Enschot bedragen € 1,50, voor vervoer naar 
Tilburg € 7,50.

Regiotaxi
Wilt u een pas aanvragen dan kunt 
u hierover contact opnemen met 

Loket BE, zij kunnen u helpen met de aanvraag.
Openingstijden van loket BE: donderdagochtend 
van 10u00 uur tot 12u00 in zorgcentrum Torentjes-
hoef, Oranjesingel 33. Telefonisch zijn ze bereik-
baar tijdens openingsuren op 06-53 76 89 78.
De kosten van de regiotaxi WMO-tarief voor 2019: 
€ 0,96 instaptarief en daarna € 0,17 per kilometer. 
Bv. een rit van Enschot naar ETZ Elisabeth kost 
ongeveer € 2,-.
De ritten kunt u reserveren via telefoonnummer: 
0900-0595.
Regiotaxi gaar tot 25 kilometer.

Valys
Indien u in het bezit bent van 
een pasje voor de Regiotaxi, 

kun je een pas aanvragen voor Valys. Hiermee 
kunt u reisbestemmingen bezoeken vanaf 25 km. 
Op jaarbasis mag 700 km gereisd worden. De prijs 
per km is € 0,20 en er kan een persoon gratis mee 
als begeleider.
Aanvragen van Valys kan via telefoonnummer 
0900-9630.
ANWB Automaatje
Automaatje werkt samen met de Hulpcentrale 
voor U. Zij zijn inzetbaar op avonden, in de week-
ends of als u op doordeweekse dagen wat  verder 
weg wilt.

Vrijwilligers van ANWB Automaatje verzorgen ver-
voer om bv. naar arts of fysiotherapeut te gaan, 
maar u kunt ook gebruik maken van deze dienst 
voor uitjes zoals, koffie drinken in de stad of op 
bezoek bij familie of vrienden.
Als u gebruik wilt maken van Automaatje kunt u 2 
dagen van tevoren een rit reserveren door te bel-
len naar 013-762 06 40. 
De kosten voor vervoer bedragen € 0,30 per gere-
den kilometer, plus eventuele parkeerkosten

Opstapbus
De Opstapbus is een onderdeel 
van Contour de Twern. Het ta-

rief is afhankelijk van de activiteit. Op woensdag 
kunt u bellen voor de boodschappenritten. U 
wordt thuis opgehaald (kan met rollator) om sa-
men boodschappen te doen.
Aan de Opstapbus is ook een activiteitenpro-
gramma gekoppeld. De uitstapjes variëren van 
een lunch of diner, bezoek aan museum, dieren-
park of tuincentrum tot een toeristische rit naar het 
strand.
De folder voor de Opstapbus ligt bij de bibliotheek 
of loket BE. Iedere maand komt er een nieuw pro-
grammaboekje uit met nieuws over de uitstapjes. 
Na inschrijving krijgt u het boekje maandelijks 
thuis gestuurd.
Het telefoonnummer van het servicebureau is 
013-572 83 89.
Het bureau is geopend op maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend van 9u00 tot 12u00.
Er is geen indicatie nodig en indien u gebruik 
maakt van de Meedoenregeling kunt u deze ook 
inzetten voor de bus.
Nog even dit…

Boodschappen
U kunt uw boodschappen ook online, via 
de computer bestellen, deze worden dan 

door de plaatselijke supermarkten thuisbezorgd.

40 JAAR GILDELID 
ST. JORIS EN 
ST. SEBASTIAAN

Vorige week berichten wij over onze jaarlijkse Teer-
dag op 18 januari jl. en het feit dat onze Hoofdman 
Will van Spaandonk een gouden speld van de ge-
meente Tilburg mocht ontvangen.
Op die dag was er nog een heuglijk feit te vieren 
voor ons Gilde. Corry van Spaandonk, de vrouw 
van Will, was 40 jaar lid van ons Gilde en mocht 
daarom uit de handen van onze Keizer Harry Schel-
lekens een zilveren speld van ons Gilde St. Joris 
en St. Sebastiaan ontvangen (zie foto). Wij felici-
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teren Corry met 
dit prachtige ju-
bileum en hopen 
dat zij nog lang 
lid mag blijven 
van ons Gilde.
Op zondag 26 
januari jl. vond 
de eerste on-
derlinge schiet-
wedstrijd van 
ons Gilde in 2020 plaats. Onder frisse, maar zon-
nige omstandigheden werd geschoten om de Van 
Spaandonk bekers. Na een lange afkamp strijd 
wist Henri Michels het onderdeel opgelegd te win-
nen en Jeroen Bierens wist het onderdeel opge-
legd te winnen. Een mooi begin van ons nieuwe 
seizoen. 
Meer informatie: www.sintjorisensintsebastiaan.nl

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.

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

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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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale 
locatie, uw favoriete catering of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u graag op 
een buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis en ervaring 
is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met ons team om alle wensen 
tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Oisterwijk en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Verzorgd naar wens door Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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KUNST EN CULTUUR

Stichting EXPO presenteert, C.C. De Schalm 
Berkel-Enschot
zondag 9 februari 2020, 11.30 uur, entree € 8,00 
(inclusief koffie, thee of fris in de pauze)

“TERUGUIT NAAR NU”, 
EEN LIEDROMAN.

Hans van Heiningen is een landelijk bekend zan-
ger die bij de Nederlandse Reisopera en Opera 
Zuid solorollen vertolkte en ook meedeed aan 
theatervoorstellingen. Hij  presenteert samen met 
pianist Daan van den Hurk een nieuwe vorm van 
muziektheater onder de noemer: liedroman. 
Wat is dat?
–	 een	vertel-/zangprogramma
–	waarin	afwisselend	muziek	en	spel	voor	herken-

ning zorgen.
–	waarin	de	gemoedelijke	setting	zorgt	voor	een	
intieme	sfeer	tussen	verteller	en	publiek

In deze eerste ‘liedroman’ neemt Hans zijn publiek 
mee op een reis van zijn jeugd naar het heden.  
Het begint allemaal als hulpje van de melkboer 
Jan Vingerhoets in zijn geboorteplaats Zeelst, 
eenmaal onderweg ontmoeten we prachtige Itali-
aanse vrouwen aan het Gardameer, maken we een 
ritje in een botsauto op de kermis, belanden in de 
piste van een Oostenrijks circus, bezoeken het 
verzorgingstehuis van een oude bekende en rijden 
door de korenvelden naar Zand-Oerle, mijmerend 
met ‘Fields of Gold’.
Een voorstelling met uiteenlopende liederen van 
Bach tot Sting… Dat is ‘Teruguit naar Nu’.

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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WHITE DEMONS
HV White Demons heeft momenteel 
ruimte voor jeugdleden in de C- en 

B-jeugd! 
Lijkt het je leuk om te gaan handballen? Heb je zin 
om je oude sport weer eens op te pakken? Ben 
je niet bang voor een snel en fysiek potje ballen 
in een gezellig team? Kom dan zeker eens kijken 
bij onze jeugdgroepen. Ze trainen iedere dinsdag 
van 19.00 tot 20.30 uur en donderdag van 19.30 
tot 21.30 uur in Sporthal ’t Ruiven. Spreek gerust 
iemand aan als je er bent! Een kijkje nemen op de 
website kan natuurlijk ook: www.white-demons.nl.

Uitslagen afgelopen weekend:
Dinsdag 21 januari
RED-RAG/Tachos	HS2	-	Wh.	Dem.	HS3	 24-25
Donderdag 23 januari
White	Demons	HS1	-	
Olympia’89/DOS’80	HS2	 37-24
Vrijdag 24 januari
Dongen	DMW1	-	White	Demons	DMW1	 12-18
Zaterdag 25 januari
White	Demons	D3	-	O.H.C.	‘01	D2	 19-02
White	Demons	DS1	-	Heerle	DS2	 17-26
White	Demons	HS1	-	Avanti	HS1	 25-36
Zondag 26 januari
White	Demons	HS3	-	
RED-RAG/Tachos	HS2	 20-15
White	Demons	HS2	-	VHC	‘13	HS1	 26-28
White	Demons	HB1	-	
RED-RAG/Tachos	HB2	 29-38
White	Demons	HC1	-	GHV	HC1	 17-31
Taxandria	D1	-	White	Demons	D1#	 10-12

Dongen	DB1	-	White	Demons	DB1	 19-11
Goodflooring/H.M.C.	Raamsdonksveer	D3	-	
White	Demons	D2	 13-20
Programma aankomend weekend:
Maandag 27 januari
21:00 uur  White Demons DMW 2 - Avanti DMW2
Zaterdag 1 februari
09:30 uur  White Demons D1 - Internos D1
18:30 uur  Internos HS3 - White Demons HS3
20:45 uur  Roef HS1 - White Demons HS2
Zondag 2 februari
09:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster HC1 - 
 White Demons HC1
10:00 uur  White Demons F2 - White Demons F1
11:05 uur  H.V.M. D1 - White Demons D2
11:25 uur  Saturnus DS1 - White Demons DS2
11:40 uur  Delta Sport/E.O.C. HB1 - 
 White Demons HB1
11:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster HS2 - 
 White Demons HS1
11:55 uur  H.V.M. E1 - White Demons E1
12:45 uur T.S.H.V. Camelot DS2 - 
 White Demons DS1
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

JONG BRABANT VERLIEST 
TOPPER NIPT IN  SPOOR-
DONK: 2-1

Een jammerlijke eerste voetbaldag na de winter-
stop voor Jong Brabant (tweede op ranglijst) te-
gen koploper Spoordonk. Een mooie wedstrijd 
tussen twee ploegen met een idee. Helaas wordt 
zo’n wedstrijd dan beslist op details, zoals niet 
aan de goede kant dekken, 1 op 1 op de keeper 
af en toch niet scoren, bal van de lijn EN helaas 
dubieus vlaggen van een grensrechter. Vooral dat 
laatste leidde binnen en buiten het veld (begrijpe-
lijk) tot ergernis bij Jong Brabant.
Ondanks dat bleef een 2-2 lang binnen bereik 
gezien ook de kansen in de laatste minuten. Trai-
ner Boy v.d. Bogaard verwoordde het als volgt: 
“ik ben trots op mijn ploeg, veel strijd, een mooi 
plan en voldoende uitgevoerd ook. Deze topper 
verdiende in mijn ogen geen winnaar, maar helaas 
was dat voor ons toch Spoordonk..... Verder ga ik 
me nog beter wapenen tegen twijfelachtig grens-
rechterswerk, want vandaag liep de ergernis te 
zeer op”. Komende zondag wacht wederom een 
interessante pot, nu thuis tegen Reeshof om 14.30 
uur aan de Berkelseweg. 

Redactie Jong Brabant
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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

Brengt Lichtmis (2 februari) wolken en regen mee,
is de winter voorbij en komt niet meer.
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OJC’98 NIEUWS
In Nijmegen boekte OJC’98 1 de 

verwachte overwinning. Wel viel hij ruimer uit dan 
verwacht.
Het tweede verloor ook zijn eerste punt, maar 
staat nog wel bovenaan. Het derde verloor duide-
lijk en kan de kampioenskansen vrijwel vergeten.
Bij de jeugd was het “kommer en kwel”. Geen en-
kel punt werd gehaald. Daarbij maakten de juni-
oren wel een erg slechte beurt door na een 6 - 3 
voorsprong met 6 - 9 te verliezen.
De uitslagen waren:
zaterdag 25 januari:
De	Hazenkamp	1	-	OJC’98	1	 		8	-	2
Movado	3	-	OJC’98	2	 11	-	11
OEC	2	-	OJC’98	3	 14	-	7
OJC’98	jun	1	-	KVS	‘17	jun	1	 		6	-	9
NKV	asp	C1	-	OJC’98	asp	C1	 14	-	1
DKB	asp	C1	-	OJC’98	asp	C2	 		3	-	2
Keep	Fit	pup	E2	-	OJC’98	pup	E1	 13	-	12
Volgend	weekend	zijn	er	de	volgende	wedstrijden:
zaterdag 1 februari
OJC’98	1	-	Springfield	1	 14.15	uur
OJC’98	3	-	Rust	Roest	7	 13.00	uur
OJC’98	jun	1	-	Ready	jun	1	 11.45	uur
OJC’98	asp	C1	-	DSC	asp	C2	 10.45	uur
OEC	pup	D1	-	OJC’98	pup	D1
SDO	pup	E4	-	OJC’98	pup	E1
Tilburg	pup	E3	-	OJC’98	pup	E2
zondag 2 februari
OJC’98	2	-	Ready	2	 13.00	uur

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op	 22	 en	 23	 januari	 was	 het	 weer	
heel	 druk	 bij	 de	 judoexamens.	 Théo	

Franco	 Agostini,	 Elise	 en	 Juliette	 Engelen,	Marc	
van	Marlen,	Guust,	Fay	Schollen	en	Jens	Verba-
kel zijn nog maar kort onder judo maar slaagden 
zonder	probleem	voor	hun	eerste	gele	slip.	Twee	
gele	slippen	werden	verdiend	door	Feliz	en	Sem	
Schouten,	Jordy	van	de	Ven	en	Simon.	Stella,	Ca-
sper Buddenbaum 
en Fem Schelle-
kens behaalden 
hun gele band (5e 
kyu), terwijl Siem 
Hodzelmans, Kas 
Verbakel,	 Thijs	
Verhoeven,	 Tess	
van	 de	 Wiel	 en	
Tijn	 Wijgerse	 die	
voortaan	 mogen	

tooien met twee 
oranje	 slippen.	 De	
oranje band (4e 
kyu) werd bereikt 
door Noah Maas 
en	 Joris	 Schalken.	
Maxim	 van	 Moer-
gestel mag aan zijn 
oranje	band	voort-
aan een eerste 
groene	 slip	 voeren	

en	voor	Rafael,	Tygo	Hoevenaars,	Jelte	Lensvelt,	
Luke	van	Poppel,	Veerle	van	de	Ven	en	Melle	Wij-
gerse	zijn	er	dat	twee.	Alain	van	Geelen,	Sem	van	
der	Schoot	en	Loek	Seuntjens	slaagden	voor	de	
groene band met twee blauwe slippen en nog een 
trapje	hoger	kwam	Jasper,	die	de	blauwe	band	(2e	
kyu) behaalde. Nikita Machielsen nam met succes 
de	 eerste	 stap	op	weg	naar	 de	 1e	 kyu	 en	 voert	
voortaan	een	eerste	bruine	slip	aan	haar	blauwe	
band. Voor al 
deze 33 ju-
doka’s ook 
hierbij nog-
maals onze 
welverdiende	
complimenten 
en hartelijke 
gelukwensen 
met jullie be-
vordering!

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

DE MEIERIJERS WINT 
HANDBOOGAWARD 
2019

Enkele	weken	geleden	kregen	wij	het	bericht	van	
Arnoud	Strijbis	Algemeen	Directeur	Handboogsport	
Nederland,	dat	De	Meierijers	op	de	short	list	stond	
voor	de	titel	Vereniging	van	het	Jaar	2019.	Daarmee	
maakten	wij	kans	op	de	handboogaward	2019.	De	
short	list	bestond	uit	de	verenigingen	ACE-Xclusive	
Wageningen,	 Alliance	 d’Amitié	 Ulvenhout	 en	 De	
Meierijers Berkel Enschot. Vorig jaar waren wij ook 
al genomineerd maar toen ging deze prijs aan onze 
neus	voorbij.	Dit	jaar	is	het	echter	gelukt	om	deze	
prijs in de wacht te slepen. Zondag 26 januari tij-
dens	de	pauze	van	het	NK	Handboogsport	Indoor	
in de Maaspoort, ’s-Hertogenbosch werd deze 
handboogaward uitgereikt. Eindelijk erkenning ge-
kregen en daar zijn wij uiterst trots op. Een woord 
van	dank	aan	iedereen	die	onze	vereniging	genomi-
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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

05/20 
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 2+2 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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
30 jan 31 jan 1 feb

Geldig in week 5
zondag 26 januari t/m 
zaterdag 1 februari 2020

Dubbelfrisss of Taksi  
Alle pakken à 1,5 liter, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Dubbelfrisss Appel & zwarte 
bessen, 2 pakken à 1,5 liter

3.18  1.59
De actieprijzen variëren van 1.02 - 1.59

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Hak Appelmoes 
of groente
Alle potten à 330-370 gram, 
combineren mogelijk
4 potten***
Bijv. Hak Appelmoes extra 
kwaliteit, 4 potten à 360 gram

5.56  2.78
De actieprijzen variëren van 2.30 - 4.30

PLUS Garnalen
Alle bakjes à 100-125 gram, 
combineren mogelijk

PLUS Klaverland 
Kaas 48+ plakken
Alle varianten à ca. 140-230 gram

11

Alle Campina Biologisch
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Campina Biologisch volle yoghurt, 
2 pakken à 1 liter

3.10   1.55
De actieprijzen variëren van 1.19 - 1.60

Alle Campina Biologisch

PLUS Roomboter 
appeltaartje
De lekkerste vers afgebakken 
appeltaart van Nederland
volgens unieke receptuur 
rijkgevuld met Nederlandse appels, 
geschikt voor 5 personen

11

Rijckdom Roomboter koek
Kokosbonken, sprits, speculaasmolens, 
koekjes assortiment of romeo’s

Ensedune Marsanne 
of Marselan
Fles 75 cl

PLUS Spareribs
Piri Piri of Indisch, pak ca. 600 gram

PLUS Vers gesneden fruit
Alle bakjes à 360-375 gram, 
combineren mogelijk
2 bakjes

6.00   3.00

De actieprijzen variëren van 2.30 - 4.30

2+2
GRATIS

6.18 - 7.98

2 bakjes

4.99
1.40 - 1.84

Per 100 gram

0.99
4.39

Per stuk

3.79

2.59

Per pak

1.99
5.99

Per fl es

3.99
6.24

Per 500 gram

3.99

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX  | 

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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neerd	heeft	voor	deze	
Award.	 Een	 bevesti-
ging	voor	ons	dat	wij	
op de goede weg zijn 
in	 het	 ervoor	 zorgen	
dat iedereen kan ge-
nieten	 van	 de	 hand-
boogsport.	 Ook	 een	
woord	 van	 dank	 aan	
alle bestuursleden 
die	 in	 het	 verleden	
en tot nu toe de taak 
hebben, om alle ener-
giestromen	binnen	deze	vereniging	samen	te	bren-
gen naar de juiste plaatsen. En natuurlijk een woord 
van	dank	aan	alle	vrijwilligers	alsmede	de	jeugdige	
vrijwilligers,	want	jullie	inzet	is	het	dat	dit	heeft	op-
geleverd.	Nederlandse	Handboog	Bond	…	namens	
alle leden, jeugd-leden, oud-leden en ere-leden be-
dankt. Voor informatie: www.meierijers.nl tel. 013 
5906151 (tijdens openingstijden) of 06 23583948 
(Henk	Adams).	Handboogvereniging	De	Meierijers,	
Lid	van	de	Nederlandse	Handboogbond.

CLAUSTROFOBIE BIJ DE 
OUDE TOREN
Op	 een	 schaakavond	 zag	 ik	 op	 het	
schaakbord	een	 stelling	die	 er	 vrij	 nor-

maal	 uitzag.	 De	 partij	 was	 in	 evenwicht,	 maar	
schijn bedriegt soms. Ik herinnerde me ooit een 
partij gezien te hebben in deze stelling waarbij de 
dame	van	de	tegenstander	naast	de	koning	werd	
gezet.	 Om	 het	 “schaak”	 op	 te	 heffen	moest	 de	
dame	geslagen	worden.	De	volgende	zet	was	we-

derom een cadeautje maar nu werd er een toren 
weggegeven	die	om	dezelfde	reden	van	het	bord	
moest	verdwijnen.		Of	dat	al	niet	genoeg	was	werd	
er	 ook	nog	een	 tweedetoren	geofferd	en	 vervol-
gens	 ging	 er	 ook	 nog	 een	 loper	 aan.	De	 koning	
werd nu omringd door de eigen stukken en toen 
was	een	enkele	paardenzet	voldoende	om	de	ko-
ning mat te zetten. Het paard kon namelijk niet ge-
slagen	worden	en	een	vluchtveld	voor	de	koning	
was er niet meer. Het had iets dramatisch en deed 
denken aan:  
 
De kreeft heeft wat gevangen 
in z’n grijpgrage tangen.
De prooi is bang en in ‘t gevang
denkt ‘t rap: “mijn God...dit was krab”.
 
Voor de prooi geen plezierige situatie en ook niet 
voor	 de	 schaker	 die	 in	 een	 zogenaamd	 stikmat	
verzeild	is	geraakt.		Dit	spel	zal	in	de	praktijk	niet	
zomaar	 voorkomen	 maar	 een	 speler	 moet	 wel	
zorgen	dat	z’n	koning	voldoende	vluchtvelden	ter	
beschikking	heeft.	Daar	wordt	dus	op	gelet	bij	de	
Oude	Toren.

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

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

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

Wanneer kiest u voor Kozion?

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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FILMAVOND 
MIST

Dementie en nu...?
Zorgen voor iemand met dementie? Zorgen voor 
jezelf! Zorgen voor een goede en veilige samen-
leving in Berkel-Enschot! Hier hebben we elkaar 
voor nodig. Vanuit het Platform Welzijn Berkel-
Enschot is sinds kort een dementievriendelijke 
werkgroep actief in het dorp. Deze organiseert op 
woensdag 12 februari een filmavond met de film 
MIST. Na afloop van de film is er gelegenheid om 
vragen te stellen aan en in gesprek te gaan met 
dementieconsulent Phil Mutsaers. 

Film MIST 
Omdat Lou en Wilma zich realiseerden hoe inge-
wikkeld hun leven zou worden -en hoeveel ande-
ren daarvan kunnen leren- lieten ze een camera 
toe in hun leven. Karin Hillebrand volgde het stel 
bijna 5 jaar lang in hun worsteling met Alzheimer. 
Ze filmde dat Lou opbloeide op de zorgboerderij in 
Ransdaal, dat Wilma haar volle baan als laborante 
combineerde met de zorg voor haar man en dat 
haar geduld en liefde Lou nog ruim vier jaar thuis 
kon houden.
De film laat zien hoe Alzheimer steeds grotere 
schade aanricht in het hoofd van de patiënt, hoe 
Lou van een spraakzame, goedlachse grote man 
verandert in een gekromde, depressieve, zenuw-
achtige patiënt. Hij verliest in die vijf jaar grip op 
zijn gedachten, op zijn leven en verliest uiteindelijk 
ook controle over zijn lichaam. De camera legt het 
pijnlijk helder vast in de documentaire Mist

Hier bij zijn?
Woensdag 12 februari. Aanvang 19.30 uur.
Entree  €4,00 (incl. koffie of thee) 
Kaartjes zijn te koop bij de Bibliotheek Berkel-
Enschot (tijdens service-uren) of meld je aan via 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Tijden
19.00  Inloop
19.30  Start film 
20.15  Pauze met kopje koffie of thee 
20.30  Phil Mutsaers gaat met u in gesprek over 

de film
21.30  Einde

OPERA KIJKEN – 
OPERA BEZOEKEN.
In de opera wordt groots en 

meeslepend en met veel drama het leed maar ook 
de liefde in de wereld bezongen.
Bent u al liefhebber van operamuziek?
Heeft u al eens ken-
nis gemaakt met het 
bijwonen van een 
opera in het theater?
Wilt u er graag eens 
mee kennismaken?
Operaclub Neder-
land biedt u hiervoor 
de mogelijkheid.
Deze operaclub 
organiseert bijeen-
komsten in de lounges van het Willem II stadion 
in Tilburg.
Zowel op zondagmiddag alsook op woensdag-
middag zes keer per jaar.
We tonen een opera op groot scherm of we be-
lichten een opera-gerelateerd onderwerp.
Het Willem II stadion biedt ons een uitstekende 
accommodatie.
Daarnaast organiseren we dagreizen naar Opera-
huizen in Duitsland (bijv. Essen, Düsseldorf) 
en België (bijv. Luik).
De opstapplaats voor de bus is Winkelcentrum De 
Blaak in Tilburg.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt?
Graag nodigen we u uit om met ons en onze acti-
viteiten kennis te maken.
Op woensdag 19 februari 2020 is er een presenta-
tie van de opera Don Carlos van Giuseppe Verdi.
U hoort uitleg en kijkt naar beelden. Ontvangst om 
13.30 uur. Einde 17.15 uur.
De toegang is gratis, aanmelden is van belang.
Dit kan per mail: operaclub.nederland@gmail.com
Bezoekt u vooral onze website 
www.operaclub-nederland.nl voor meer informatie.

RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

Ook in 2020 verzorgt de Bibliotheek Berkel-
Enschot rondleidingen in het voormalig klooster 
van de zusters Trappistinnen van Koningsoord. 
De rondleidingen zijn thematisch. Telkens wordt 
een ander onderdeel van de abdij bekeken en 
besproken. De onderwerpen zijn nieuw of aange-
past. De eerste rondleiding van 2020 vindt plaats 
op woensdag 5 februari  van 11.00 tot 12.00 uur. 
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Het onderwerp is: “Drie grote Roosvensters in de 
Abdij“. 
Deze mooie ramen  verwijzen naar de middeleeuw-
se Gotische glas-in-loodramen in kathedralen, 
kerken en kloosters. Op de vroegere orgelzolder 
bij de vide (tussenverdieping) van de bibliotheek 
kunnen we het Maria-raam “Maria Sterre der Zee” 
van dichtbij bewonderen. Fotograaf Peter Tim-
mermans heeft er een mooie foto van gemaakt.
In de huidige Kerkzaal (het vroegere Priesterkoor) 
bevindt zich hoog in de dwarsbeuk aan de noord-
zijde het vrij onbekende Communie-raam of Eu-
charistie-raam.
In de Kapittelzaal, aan de zuidzijde, vinden we een 
samengesteld glas-in-loodraam met een roosven-
ster van de H. Geest.
De bibliotheek laat U ook proeven van boeken 
over Kathedralen, kerken en glas-in-lood-
ramen over dit onderwerp. (Boekproeverij )

Meer dan genoeg te zien en te vertellen door gids 
Jack van der Sanden.
De rondleiding is gratis, aanmelden voor de rond-
leiding is verplicht. Het aantal deelnemers is maxi-
maal 20 personen.
U kunt zich aanmelden bij de balie in de biblio-
theek tijdens openingsuren of via
Email : berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Plaats van samenkomst in de bibliotheek bij de 
leestafel.

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot.

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (2) 
In het openbaar gebied van Berkel-

Enschot staan diverse kunstwerken. Deze week 
neem ik U mee naar de ingang van ‘t sportpark 
aan de Generaal Eisenhowerweg tegenover de 
Beukendreef. 
Op zondag 28 augustus 1988 startte officieel de 
derde lustrumviering van Mixed Hockey Club Ber-
kel-Enschot. Die zondag werd er een bezinnings-
dienst gehouden op het hockeycomplex, voor-
gegaan door pastoor F. van Spreeuwel. Tevens 
is toen een kado aangeboden aan het gemeen-
tebestuur van Berkel-Enschot. De lustrumcom-
missie vond het destijds een aardige gedachte 
om als je iets te vieren hebt ook iets te geven aan 
een instantie aan wie je veel te danken hebt. Het 
kado werd een bronzen kunstwerk gemaakt door 
kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers 
uit Helvoirt. Het kunstwerk kreeg de titel “Spelend 
kind”. Feitelijk is er een meisje te zien dat door 
een hoepel springt. De hoogte inclusief de ronde 
schuin geplaatste betonnen sokkel is 2.20 meter. 
Het is een figuratief beeld dat dynamiek uitstraalt. 
Van het beeld werden 25 replica’s gegoten. Deze 
keer zonder sokkel en met een hoogte van een 
halve meter. Ze waren bedoeld om aan particulie-
ren te verkopen ter dekking van de lustrumkosten. 
Diezelfde zondag onthulde burgemeester J. Meijs, 
in de middag, het kunstwerk in aanwezigheid van 
onder anderen het bestuur van de hockeyclub. Na 
de onthulling bracht het gilde St. Hubertus uit Ber-
kel nog een vendelgroet en werden de feestelijk-
heden voortgezet met een koffieconcert door de 
bekende Berkelenschotse familie Vossen. 

Foto: Peter Timmermans. 
Tekst: Rinus van der Loo. 
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FILOSOFIE VAN 
DE LIEFDE.

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot een interessante avond 
rondom het onderwerp Filosofie van de liefde. Jan 
Drost zal in zijn lezing een aantal belangrijke idee-
en over liefde en romantiek bespreken.
Jan Drost (1975) is filosoof en schrijver van on-
der meer het boek Het romantisch misverstand. 
Anders denken over liefde. Daarin beschrijft hij 
hoe allerlei ideeën over liefde en romantiek in ons 
hoofd terechtkomen en daar doorwerken, zowel 
ten goede als ten kwade. Verliefdheid, seks, ja-
loezie, trouw, vreemdgaan, romantiek, liefdesver-
driet – het komt allemaal aan de orde. Jan Drost 
is ervan overtuigd dat denken ons vermogen tot 
liefhebben een goede dienst kan bewijzen. Hij wil 
laten zien hoe onze romantische idealen en opvat-
tingen over seks van grote invloed zijn op ons zoe-
ken naar en beleven van liefde. Zijn wij vrij als het 
op de liefde aankomt? Hebben wij iets over ons 
liefdesleven te zeggen? Of zijn wij weerloos over-
geleverd aan Cupido, dat wispelturige engeltje dat 
ons te pas en te onpas met zijn pijlen bestookt of 
liefdeloos links laat liggen?

Biografie:
Jan Drost (1975) is schrijver en filosoof. Hij woont 
en werkt in Amsterdam. Hij heeft zich gespeciali-
seerd in cultuurfilosofie, met name de filosofie van 
de liefde. Hij is onder meer verbonden aan The 
School of Life en schrijft voor verschillende media, 
waaronder Trouw, Algemeen Dagblad, nrc.next, 
NRC Handelsblad, de Volkskrant en Filosofie Ma-
gazine. Bij uitgeverij De Bezige Bij verschenen van 
hem Het romantisch misverstand. Anders denken 
over liefde (2011), Denken helpt (2015) en Als de 
liefde voorbij is (2017).

Benieuwd naar dit interessante onderwerp? 
Kom dan langs, praat mee en verrijk jezelf.

Toegang is €5,00 inclusief een koffie of thee 
Studenten €3,00 
Programma start 20:00 - 21:30 uur
Kaartjes te koop vanaf 6 november bij de Biblio-
theek Berkel-Enschot tijdens service-uren.

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot.

 

RENNEVOIRT
Er is bij ons een archeoloog 

geweest. We hebben veel geleerd. De archeoloog 
heeft ons veel verteld over haar werk. Ze heeft ons 
gereedschap laten zien die archeologen gebrui-
ken. Ze vertelde veel over haar gereedschap en 
hoe je dat gebruikt. Je gaat eerst met een graaf-
machine een gat graven en dan ga je met een trof-
fel kleine beetjes zand verwijderen. Als je iets vindt 
mag je dat niet houden. Als het meer dan 50 jaar 
oud is dan is het archeologische vondst. Je hebt 
veel geduld nodig bij dit werk. Je kan in heel veel 
verschillende landen gaan graven en zoeken. BB4

Hoi allemaal,  
Sinds vorige week zijn wij bezig met het thema 
“Egyptenaren en Farao’s”. We hebben al geleerd 
dat de rivier de nijl heel belangrijk is voor Egypte. 
Dat ze daar vissen in gaan vangen en dat ze ook 
op de markt spullen ruilen. Ook varen ze in een 
boot op de nijl.  
We hebben geleerd dat er piramides staan en dat 
die gebruikt worden als graf voor de Farao’s. In 
onze klas hebben we nu ook een hoek waar we 
kunnen spelen dat we in Egypte zijn en ook onze 
hal is mooi versierd. En vandaag was er een week-
opening waar ze allemaal lieten zien hoe het zit 
met de nijl. Ook met van die Egyptische muziek.  

En we hebben al een super gaaf kunstwerk mogen 
maken dat wij lijken op Egyptenaren. Dat hebben 
we gedaan met krijt en water. Toen hebben we ge-
leerd wat voor moois de Egyptenaren droegen op 
hun hoofd.

Groetjes,  ob 4

Weekopening Rennevoirt
Wij zijn bezig met het project Egyptenaren en fa-
rao’s. Op maandag hebben leerkrachten een ver-
haal gespeeld, dit verhaal ging over oude Egypte-
naren en over de Nijl. De Nijl is een rivier in Egypte. 
Daar zwemmen veel Nijlkrokodillen. Ook zijn er 
piramides in Egypte. In het verhaal was er een 
meisje die iets had gegeten en toen werd ze ziek. 
Dit was het einde van de weekopening, wij zijn erg 
benieuwd hoe het verhaal volgende week verder 
gaat. Geschreven door MB4.
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Iedere dag van de week hemels genieten
Hemels eten & drinken - Trappistinnentuin 76 - 013-210 02 00 - horeca@onskoningsoord.nl

maandag & dinsdag woensdag & donderdag Vrijdag, zaterdag & zondag
Spareribsnight Steaknight 4-gangen surprisemenu
€ 15,50 p.p € 15,50 p.p € 34,00 p.p.

uitsluitend in de maanden januari en februari



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.

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.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van de St. Caeciliakerk is ivm va-
kantie gesloten van 3 tot 10 februari. U kunt met 
uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 8 februari 13.00 uur: 3e kinderbijeen-
komst communicanten.
St. Willibrorduskerk: 
Vrijdag 7 februari 15.45 uur: bijeenkomst commu-
nicanten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 2 februari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: Pastor W. Smulders en diaken van 
Kuijk.
Intenties: Frans Kolsteren (1e jrgt.); overl. fam. 
Kolsteren-de Bresser; overl. fam. van de Pas- van 
Laarhoven; Toos Verhagen- van Kasteren en Dré 
Verhagen; Dora en Dries van Hal (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv gemengd koor.
Celebrant: Pastor W. Smulders en diaken van Kuijk.
Intenties: Bijzondere intentie; Wim Smits (1e jrgt.); 
Voor de overl. leden van de KBO; Sjef van Bavel 
(jrgt.); Overl. ouders van de Wouw-Mommers en 
zoon Cees.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Loïs Syropoulos en Lara Boelens.
14.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopdankviering 
voor de dopelingen van 2019.

Maandag 3 februari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 4 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden (ochtendgebed)
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 5 februari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (och-
tendgebed)
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.



SCHAKELTJES
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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  

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

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. Ook rei-
nigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
Tel: 06-24136243 

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 

Ik ben op zoek naar schoonmaakwerk. 
Contact via Whatsapp 06 24217921 

Ook Berko fysio vitaal gaat verhuizen! Vanaf 3 
februari is de nieuwe locatie: Koningin Juliana-
straat 13, Berkel-Enschot, 06-15384252 

MUZIKANTEN GEZOCHT Het seniorenorkest 
uit Udenhout is van start gegaan. We zoeken 
nog meer blaasmuzikanten en slagwerkers. 
De repetities worden gehouden op dinsdagavond
in Udenhout. 
Heb je interesse bel dan 06-22248526 of 
mail naar: wdebeerwitlox@home.nl of 
loes.schoenmakers@home.nl 

Handbalvereniging White Demons heeft plaats 
voor jeugdspelers t/m 17 jaar, zowel jongens als 
meiden! Hou je van een snelle en pittige balsport?
Wil je jouw oude sport weer oppakken? 
Kom eens kijken bij een wedstrijd of een trainings-
avond op ma-di of do in Sporthal ’t Ruiven. 
Een proefles meedoen kan altijd! 
Meer info: www.white-demons.nl 

Amateurviolisten gezocht voor klein symfonieor-
kest in Goirle. Wie komt ons gezellige 
Wildackerensemble versterken? Repetitie: 
gebouw De Wildacker, donderdag 10.00u.-12.30 
u. Ook andere musici van harte welkom. Kom luis-
teren of bel voor info 06 1084 9756

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



DEMONSTRATIE 
AAN HUIS? 

Bel 085-065 5292

Bel 085-065 5292

Alles kan op maat gemaakt worden!
2 8  J A N U A R I  T / M  1 5  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

28
   JAN

15
    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 




