
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 06, 5 februari 2020

DEZE WEEK:
Aciric, voor realistisch financieel advies om de hoek

Drankenspeciaalzaak Mitra maakt comeback in Koningsoord

Prins en Adjudant lezen voor bij Peuterplaza: ‘Voorlezen maakt je leuker!

Stage met brandgevaar. Sophie van Abeelen is terug uit Australië



Uw biefstukspecialist

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

Dit weekend  
onze lekkere malse 
kogelbiefstuk 

3 stuks voor 895
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BEDRIJVEN CONTACTEN
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

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

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

NIEUW
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DIERENARTS

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

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

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

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | 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
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Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

MAKELAAR 

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367

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

NIEUW
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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. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

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

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

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
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Lokale ondernemers en zzp’ers die een ge-
degen financieel advies zoeken of minder tijd 
kwijt willen zijn aan hun boekhouding, kunnen 
terecht bij een kantoor bij hun om de hoek. Aci-
ric Financieel Realisten is namelijk letterlijk en 
figuurlijk dichtbij.

Tini van Gelder en Lucas van de Graaf staan met 
hun Administratie- en advieskantoor Aciric al bijna 
20 jaar ondernemers bij met financieel en fiscaal 
advies. Sinds begin dit jaar is er naast de vesti-
ging in Den Bosch ook een kantoor geopend in 
Berkel-Enschot. Hoewel hij in de praktijk vaak bij 
de klanten te vinden is, vormt het kantoor aan de 
Bosscheweg de thuisbasis voor Lucas van de 
Graaf. ‘Het is toch mooi om te kunnen werken in 
de plaats waar je woont en veel mensen kent? 
Veel cliënten zitten hier in de buurt, dus voor hen 
zijn we letterlijk dichtbij. En door onze manier van 
werken zijn we ook in figuurlijke zin geen ‘afstan-
delijk’ kantoor.’ 

Van schoenendoos naar software
Veel ondernemers zijn liever niet teveel tijd kwijt 
aan hun boekhouding of het doen van hun belas-
tingaangifte. ‘Die tijd kun je als ondernemer na-
tuurlijk veel beter in je eigen bedrijf steken’, zegt 
Lucas. Bij Aciric hebben ze om die reden veel ad-
ministratieve processen geautomatiseerd. Een op 
maat gemaakt softwareprogramma zorgt ervoor 
dat dikke ordners met papieren administratie tot 

het verleden behoren. Daardoor gaan zaken als 
een aangifte doen of een jaarrekening opstellen 
veel sneller. ‘Maar ook voor ons als adviseurs be-
tekent het dat we meer tijd over houden om onze 
klanten gericht financieel advies te geven.’

“Schoenendozen vol bonnetjes en 
facturen zijn niet meer van deze tijd”

Realistisch advies
Het kan wat Aciric betreft dus allemaal veel een-
voudiger, sneller en helderder. Of zoals ze het zelf 
noemen: realistisch. ‘We werken met een abonne-
ment-op-maat. Zo weet je als ondernemer precies 
wat we kosten en sturen we niet voor ieder uurtje 
een factuurtje. Geen gedoe, snel antwoord op je 
vragen en geen vage verhalen. Realistisch dus.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Aciric Financieel Realisten
Bosscheweg 44
5056 KC Berkel-Enschot
T 06-44517967
E lucas@aciric.nl
I www.aciric.nl 

ACIRIC, VOOR REALISTISCH 
FINANCIEEL ADVIES OM DE HOEK

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

MAART

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 
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
19-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 13.30-17.00	uur	 KBO	-	De	Schalm	Riktoernooi	finale
19-03-20 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzenloos eten
21-03-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie
22-03-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie
27-03-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubquiz
28-03-20 van Opstal 19.00-22.00 uur Smashfestival (disco avond 9 t/m 13 jaar)
29-03-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur FINALE Horsefood Dressuur Talent
29-03-20 CC de Schalm 11.30 uur Vijf !, Stg. Expo
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DRANKEN-
SPECIAALZAAK 

MITRA MAAKT 
COMEBACK IN 

KONINGSOORD

Drankenspeciaalzaak Mitra stapt in het vacu-
um dat de inmiddels gesloten Gall & Gall ach-
terliet. De franchisewinkel van eigenaar Berrie 
Peek opent morgen, donderdag 6 februari, om 
10.00 uur, een vestiging in het nieuwe winkel-
centrum Koningsoord. 

Mitra behoort tot een van de grootste drankenspe-
ciaalzaken van Nederland, met een ruim assorti-
ment aan dranken en alles wat daarmee te ma-
ken heeft. De slijters beschikken over veel kennis 
van dranken en culinaire combinaties. Zij vertellen 
hierover graag mooie achtergrondverhalen en ad-
viseren de klanten met veel plezier. Dat hoort stan-
daard tot de service. Oók voor relatiegeschenken 
of een op maat gemaakt cadeau is het publiek bij 
Mitra aan het goede adres. Bovendien profiteren 
klanten als Mitra Member van extra voordelen en 
zijn ze als eerste op de hoogte van nieuwe acties. 
Daarnaast sparen klanten als Member voor per-
soonlijke kortingsvouchers.

Speciaal drankje
Liefhebbers uit Berkel-Enschot en omgeving van 
alcoholische én alcoholvrije(-arme) dranken ko-
men bij Mitra aan hun trekken. ‘Vanwege de ope-
ning van onze zaak in Koningsoord, bieden we 
klanten een speciaal drankje aan: de Knollevreters 
Kletskoppen Likeur’, zegt Berrie. ‘Een heerlijke 
versnapering met een knipoog naar carnaval.’  

‘Mitra keert na acht jaar terug in Berkel-Enschot’, 
vervolgt Berrie, die drie vestigingen van de dran-
kenspeciaalzaak exploiteert in Tilburg. Samen met 
zoon Bram (26) verhuurt hij daarnaast onder de 
naam huureentapje.nl online taps. ‘Destijds nam 
Gall & Gall onze plek over, nu is het andersom. Veel 
van onze vaste klanten komen uit Berkel-Enschot.’ 

De drankenspeciaalzaak onderscheidt zich vol-
gens Berrie op verschillende manieren. ‘We ver-
kopen onder meer honderdvijftig whisky’s, drie-
honderd speciaal bieren en wijnen uit de hele 
wereld. Beleving staat centraal in onze winkels. 
Het publiek kan whisky proeven en één keer per 
jaar houden we in Tilburg de zogeheten Xperience 
Whisky & More en Bier. Een sterk punt is ook de 
tweewekelijkse folder met aanbiedingen.’ 
 
Berrie is zelf regelmatig aanwezig in de nieuwe 
winkel, samen met de vaste medewerkers Anous-
chka Moerman, Irene Hinnen en zijn vrouw Co-
lette. Berrie: ‘Irene werkte eerder bij Gall & Gall in 
winkelcentrum Eikenbosch. We voelen ons hier al 
helemaal thuis. Koningsoord gaat uitgroeien tot 
een ontmoetingsplek voor de inwoners van Ber-
kel-Enschot. Het is een dorp in een dorp.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans 

Drankenspeciaalzaak Mitra 
Koningsoord 138
5057 DL Berkel-Enschot
013-3004040
berkelenschot@mitra.nl
www.mitra.nl

Openingstijden
Maandag: 10.00-19.00
Dinsdag: 10.00-19.00
Woensdag: 10.00-19.00
Donderdag: 10.00-20.00
Vrijdag: 09.00-20.00
Zaterdag: 09.00-20.00
Zondag: 12.00-17.00 (vanaf medio maart)

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 2-2 Damesfiets, rood frame, blauwe voorband.  Parkeerterrein Berkel-Enschot 06-19500828  
  (Zie foto APP)
 29-1 Sleutelbos met wit vogelfluitje (zie foto APP) fietspad Enschotsebaan 013-5436425
 26-1 Huissleutel met AXA fietssleutel en Pleintje bij Hema Koningsoord 06-20805958  
  kleine flesopener
 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 
 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

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.

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  



‘VOORLEZEN 
MAAKT JE LEUKER!’ 

22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voor-
leesdagen. In deze dagen wordt stil gestaan bij 
het belang van voorlezen voor de taalontwikke-
ling van kinderen. Ook carnaval staat weer bijna 
op de stoep, dus bekende Berkel-Enschottena-
ren Prins Jos d’n Irste en adjudant Vincent de-
den een duit in het zakje bij Peuterplaza!

Nationale Voorleesdagen
Zoals ieder jaar sinds 2004 wordt er tijdens de 
Nationale Voorleesdagen op o.a. scholen, biblio-
theken en peuteropvang locaties voorgelezen. De 
campagne is een project van Stichting Lezen en 
wordt georganiseerd door Stichting CPNB. Het 
doel is om voorlezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen te stimuleren. Van de kinderen 
die niet of nauwelijks worden voorgelezen heeft 
slechts 30% voldoende woordenschat om een 
goede start te maken op school. Dit stijgt naar 
70% als kinderen wel worden voorgelezen.

Bekende voorlezers
Door het hele land wordt er tijdens de Nationale 
Voorleesdagen door bekende en onbekende Ne-
derlanders voorgelezen uit o.a. ”Moppereend”, het 
prentenboek van dit jaar. Bij de officiële opening 
las H.K.H. Prinses Laurentien voor. Bekende Ne-
derlanders zoals Jesse Klaver en Gerard Ekdom 
doen mee. Dichterbij huis besteedt peuteropvang 
Peuterplaza (Humankind) ook veel aandacht aan 
het belang van voorlezen. Op 27 januari nodigde 

zij bekende Berkel-Enschottenaren Prins Jos d’n 
Irste (Jos van Baast) en zijn adjudant Vincent (van 
Water) uit om voor te lezen.

Voorlezen op Peuteropvang Peuterplaza
In vol ornaat lopen zij de gezellig ingerichte voor-
leeshoek binnen. De praatgrage peuters worden 
even stil, richten hun ogen op de prachtige, grote 
veer op zijn hoed en luisteren aandachtig. De Prins 
en zijn adjudant wisselen elkaar af als ze voorlezen 
uit een boekje over carnaval dat nauw aansluit bij 
de belevingswereld van een 2 á 3 jarige: ‘ik was 
ook piraat!’.  De peuters stellen vragen en de Prins 
legt uit over zijn medailles en scepter. Wat vindt 
de Prins het belangrijkste aan voorlezen? ‘Dat het 
helpt om te leren lezen, dat kinderen weten dat 
er boekjes zijn en dat het samen ontspanning en 
plezier brengt!’ Het liedje bij het boek Mopper-
eend ‘klinkt wel een beetje als een carnavalsliedje’ 
zeggen pedagogisch medewerksters Gemma en 
Femke, dus volgt als afsluiting een gezellige po-
lonaise. 

Nieuwsgierig naar peuteropvang Peuterplaza? 
U bent van harte welkom op de inloopochtend op 
woensdag 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans
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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



Een uitzicht van donkere rookwolken en een 
grijs bedekt landschap. Stukjes as die via de 
airco het kantoor binnendringen. Met een 
mondkapje op en liggend op een door mist 
omringd strand; zo maakt de Berkel-Enschotse 
Sophie van Abeelen de bosbranden in Austra-
lië van dichtbij mee. 

In levensgevaar heeft ze nooit verkeerd, al heeft 
de 23-jarige Sophie de dreiging van de branden 
het afgelopen halfjaar voortdurend gevoeld. Met 
name in het begin, rond september, was klimaat-
verandering en het daaropvolgende natuurgeweld 
op Sophie’s stageplaats van het Nederlandse 
consulaat hét gespreksonderwerp van de dag. 
‘Hoe vreemd is het om vanuit je raam geen han-
den voor ogen te kunnen zien. Vier tot vijf dagen in 
de week keek ik niet uit op de skyline van Sydney, 
maar op een soort pikzwarte mist. En dat terwijl 
het vuur nog wel 60 kilometer van ons verwijderd 
was.’ Maar naar huis gaan, daar was ze vurig op 
tegen. Via een online bosbrandenradar wist de 
Berkel-Enschotse student de bosbranden goed in 
de gaten te houden en ook de Australische media 
hielden haar voortdurend op de hoogte. Boven-
dien wilde Sophie helemaal niet weg uit het land 

STAGE MET BRANDGEVAAR

waar ze haar hart aan verloor. ‘Mijn stage, nieuwe 
vriendschappen, de prachtige natuur… ze zijn het 
risico meer dan waard geweest. Het is verschrik-
kelijk wat de bosbranden Australië hebben aange-
daan, maar ze hebben mijn reis wel extra interes-
sant gemaakt.’ 

Kleine dingen
Inmiddels twee weken terug in Berkel-Enschot 
spookt de natuurramp aan de andere kant van de 
wereld nog altijd door Sophie’s hoofd. ‘Natuurlijk 
krijgen we er hier ook het een en ander van mee, 
maar het is toch anders om het met eigen ogen 
te zien’, vertelt ze. ‘Zeker als je je realiseert dat 
“wij mensen” de grote boosdoeners zijn.’ Haar op-
roep aan de Berkel-Enschottenaren luidt dan ook: 
wees zuinig op Moeder Aarde! ‘Hoe vaak maken 
we niet onnodig gebruik van plastic zakken? Of 
kopen we in de supermarkt een stuk groente of 
fruit verpakt in een dikke laag plastic? Dat is toch 
eigenlijk doodzonde!’ Als het aan Sophie ligt ma-
ken we ook in Berkel-Enschot met kleine dingen 
een groot verschil.

Tekst: Sabine Doevendans 
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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 !

UITSLAG MAANDPUZZEL
Onder de vele goede oplossingen van de puzzel van de maand januari zijn de volgende prijswin-
naars getrokken: 

1e prijs: Waardebon E 20,-
 Roland Nideröst, De Ploegschaar 123 in BE
2e prijs: Waardebon E 10,-
 Brigitte van Onzenoort, Streepstraat 1E, BE

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

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

Uitslag maandpuzzel januari: HYPOTHEEKADVISEUR



VERENIGINGSNIEUWS
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Volg de Schakel op Instagram: 

de_schakel_be 
PS: Met trots presenteren wij u het 
videoportret van de Schakel. 
Neem een kijkje achter de schermen.

EXPOSITIE FOTOBE
Hebt u onlangs al eens een kijkje ge-
nomen in de De Schalm in Ons Ko-
ningsoord? In de gangen kunt u ge-

nieten van de zeer diverse expositie van FotoBE. 
Behalve vrij werk ziet u ook foto’s rond de geza-
menlijke thema’s Eenzaamheid, Urbex en Portret. 
Ook is er weer een 
‘rode draad’ se-
rie: een doorgeef-
fotoserie rond 
straatfotografie. 
Tijdens de ope-
ning kregen we 
weer leuke reac-
ties. Wilt u nog 
gaan kijken dan 
kan dat nog tot 
27 februari tijdens 
de reguliere ope-
ningstijden van De 
Schalm.

Van zaterdag 22 februari tot en met 
dinsdag 25 februari 2020 is het weer 
zover!!! Dan barst het jaarlijkse car-
navalsfeest los. Ook dit jaar is het 4 

avonden feest voor de kinderen van 8 tot 14 jaar 
uit Berkel-Enschot en omgeving. Net als vorig jaar 
zal dit feest plaatsvinden in de Schalm. Spuitbus-
sen met serpetine en confetti en dergelijke zijn hier 
NIET toegestaan. 

Passe-partouts zijn vanaf 20 januari (voor €12,-) 
te koop bij Qiëlly en Joep van den Berg. Kaart-
verkoop aan de deur is ook mogelijk. De kosten 
hiervoor bedragen € 4,- per avond. Natuurlijk is 
er elke avond weer een leuk thema en zijn er leuke 
prijzen te winnen!

Zaterdag: Sprookjes
Komen jouw dromen uit?

Zondag: Circus
Alle circusartiesten zijn welkom!

Maandag: Pyjama party  
Trek je mooiste of leukste pyjama aan!

Dinsdag: Disco fever 
Laat je beste moves zien op de dansvloer. 

Uiteraard zullen deze avonden volledig alcoholvrij 
en rookvrij zijn.

Met carnavaleske groet,

De vrijwilligers en voorbereidingsgroep ût Jeugd-
carnaval
(Onderdeel van Stichting Jeugdwerk Berkel-En-
schot)

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Peren vlaai  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 7 t/m donderdag 13 februari 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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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

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

Februari

Soep
Aardappel-preisoep Gerookte ham

Hoofdgerechten
Gebakken skreifilet

Mosterd-dillesaus • Spinazie 
of

Runderbavette
Knoflook • Rode portsaus  

Dessert
Warme apfelstrudel Vanille-ijs • Slagroom

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

MAANDPUZZEL

HORIZONTAAL
1. gereedschap van een metselaar; 7. stevige winterkost; 
12. pratende vogel; 13. eiland in de Middellandse zee; 
14. vierhandig zoogdier; 15. ondernemingsraad (afk.); 17. 
roemen; 19. akelig; 21. kunstmatige inseminatie (afk.); 22. 
deel van etmaal; 24. deel van een week; 27. vruchten-
nat; 28. deel van een molen; 30. rivier in Engeland; 31. 
uitroep van schrik; 32. homoseksueel (afk.); 33. bundeltje 
haar; 35. fijne mist; 37. achterbout van een varken; 38. fa-
milielid; 41. vreemd (raar); 42. Japans miniatuurboompje; 
44 sportief; 46. deel van servies; 47. meisjesnaam; 48. 
militaire rang; 49. eiland der kleine Antillen; 50. schoor-
steenzwart; 52. tweestemmig gezang; 54. voedsel voor 
vogels in de winter; 56. titel (afk.); 58. Europese taal; 61. 
spinnenwebdraad; 62. dreadlocks; 64. loot (stek); 65. rijst-
brandewijn; 67. Russisch ruimtestation; 68. bouwland; 70. 
donkere kamer (afk.); 72. niet goed wijs; 73. frankeerbrief-
je; 76. meisjesnaam; 77. United Kingdom (afk.); 78. india-
nentent; 79. rivier in Duitsland; 81. bekende Nederlandse 
motorrace; 82. vrouwelijk (afk.); 83. bepaalde zwemslag; 
84. lidwoord; 86. Mexicaanse rode pepersaus; 87. repu-
bliek in de Kaukasus.

VERTICAAL
1. in het huwelijk treden; 2. rivier in Rusland; 3. sprook-
jesfiguur; 4. Amerikaans automerk; 5. weefsel van vlas of 
hennep; 6. rij wachtende voertuigen; 7. ruil- en koopver-
keer; 8. rivier in Spanje; 9. plaaggeest; 10. per persoon 
(afk.); 11. hoofdstad van Libië; 16. vogeleigenschap; 18. 
explosieven opruimingsdienst (afk.); 20. liefkozing; 21. 
toiletartikel; 23. toespraak; 25. gekneed mengsel om te 
bakken; 26. kraaiachtige vogel; 27. zo nu en dan; 29. 
bagageruimte in auto; 32. gymnastiekterm; 34. uitroep 
van berusting; 36. pluche-achtige stof; 37. raamscherm; 
39. slot (afloop); 40. boomvrucht; 42. Zeeuwse lekkernij 
(drol); 43. Indonesisch eiland; 45. bedorven; 46. slaap-
plaats; 51. zintuig (orgaan); 53. plaats in Gelderland; 54. 
brug over een weg; 55. openbaar vervoermiddel; 56. 
werppijl; 57. (boeren)plaats; 59. koraaleiland; 60. koud 
gerecht; 62. gevaar van schade of verlies (gok); 63. 
land in Afrika; 66. dameskledingstuk; 67. grap; 69. klein 
paardje; 71. kleef- of vulmiddel; 73. soort van licht bier; 
74. zonder kracht; 75. kleiachtige grondsoort; 78. open 
plek in een bos; 80. schuw dier; 82. volledige betrekking 
(afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

48 79 4 44 13 39 74 68 11 65 73 10 43 23 87 63 1
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HAPKIDO-EXAMENS IN BER-
KEL-ENSCHOT.
Afgelopen zondag was het weer zover. De regi-
onale Hapkido-examens, met deelnemers uit 
Kaatsheuvel, Drunen, Best, Oisterwijk en Berkel-
Enschot.
Het jeugdexamen was pittig, ondanks de goede 
voorbereiding. Of je nu beginner bent of gevor-
derde, je moet behoorlijk aan de bak. Er wordt het 
uiterste van je gevraagd en ieders niveau. Om dit 
goed te beoordelen waren er maar liefs 3 instruc-
teurs t.w. M. v. Gulik ( Instructor i.o.), M. Dohmen 
(Chief Instructor) en Kwan Nyom Master R. v. Beu-
kering ( Head Instructor Nederland).
De ouders waren mogelijk meer gespannen dan 
de kinderen. Na een toespraak van KN Master 
Ron, was de spanning helemaal te snijden. Er 
werd voorspeld, dat het examen streng beoor-
deeld zou worden. Eerst een uitgebreide warming-
up, daarna verschillende manieren van stoten en 
trappen. Eerst technisch en vervolgens op de kus-
sens. Iedere techniek tenminste 20 keer links en 
rechts. Vervolgens moesten de jongeren het val-
breken demonstreren. De hoogst gegradueerden 
moesten een soort hoge salto op de mat laten 
zien. Het publiek reageerde enthousiast. Na dit 
spektakel moesten de kinderen nog zelfverdedi-
gingstechnieken demonstreren. Ook moest er ver-
dedigd worden tegen meerdere belagers. Dit werd 
gedemonstreerd door de hoogst gegradueerden 
onder hen. Gelukkig lukte het allemaal. Met trots 
namen de kandidaatjes de nieuwe band en hun 
diploma in ontvangst.

Geslaagden van de jeugd

Hierna volgde het examen voor volwassenen. 
Ook hier was er veel niveauverschil. KN Master 
Ron besloot de groep op te splitsen onder de drie 
Instructeurs. Op deze wijze kon er gedetailleerd 
geëxamineerd worden. Ze kregen eerst een pittige 

warming -up. Daarna werd verteld, dat het exa-
men verzwaard werd met sets. Dit zijn oefeningen 
die fysiek belastend zijn. Deze oefeningen worden 
na ieder examenonderdeel gedaan. Het examen 
bestond ook hier weer uit trappen, stoten, drills, 
klemmen, worpen en verdedigen tegen meerdere 
personen. De kandidaten waren zeer gedreven. 
De inzet was bijzonder hoog te noemen. Gelukkig 
was ook hier iedereen geslaagd.
Kwan Nyom Hapkido valt niet onder de vechtspor-
ten, maar richt zich puur op verdediging van jezelf 
in geval van nood. Om die rede worden er geen 
wedstrijden in gedaan. In de trainingen komen re-
alistische situaties zoveel mogelijk naar voren. Een 
goede basis vormen is een must. Er wordt veel 
aandacht besteed aan ontspanning, ademhaling 
en respect voor elkaar. Zonder respect voor elkaar 
kan je deze methode niet veilig beoefenen. Meer 
info kunt u vinden op www.hapkidonederland.nl.

OJC’98 NIEUWS
OJC’98 1 begon de tweede helft 

van de zaalcompetitie met de verwachte grote 
overwinning op hekkensluiter Springfield. Het 
tweede bleef in het rechte spoor en ook dat werd 
verwacht. Het staat nog steeds ongeslagen boven-
aan, maar er zijn nog kapers op de kust. Het derde 
speelde gelijk en dat viel eigenlijk een beetje tegen.
Bij de jeugd waren er deze week wel een aantal 
overwinningen, na de tegenvallers vorige week. 
De juniorenploeg won en ook de twee E-teams 
waren sterker dan hun tegenstanders.
De uitslagen waren: 
zaterdag 1 februari
OJC’98	1	-	Springfield	1	 21	-	9
OJC’98	2	-	Ready	2	 22	-	11
OJC’98	3	-	Rust	Roest	7	 11	-	11
OJC’98	jun	1	-	Ready	jun	1	 21	-	14
OJC’98	asp	C1	-	DSC	asp	C2	 		4	-	4
OEC	pup	D1	-	OJC’98	pup	D1	 12	-	1
SDO	pup	E4	-	OJC’98	pup	E1	 		3	-	17
Tilburg	pup	E3	-	OJC’98	pup	E2	 		5	-	11

Geslaagden van de volwassenen.
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Volgend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 8 februari:
Maastricht	1	-	OJC’98	1
Rust	Roest	6	-	OJC’98	3
PSV	asp	C1	-	OJC’98	asp	C1
OJC’98	asp	C2	-	OEC	asp	C1	 14.30	uur
OJC’98	pup	D1	-	Stip	pup	D1	 13.30	uur
OJC’98	pup	E1	-	Springfield	pup	E3	 12.30	uur
OJC’98	pup	E2	-	DSC	pup	E2	 12.40	uur
zondag 9 februari:
NKV 3 - OJC’98 2

NEDERLAAG 
DE OUDE TOREN
Afgelopen zaterdag stonden 2 zware uit-
wedstrijden voor schaakclub De Oude 

Toren op het programma. Het eerste team moest 
afreizen naar Zoetermeer, waarin het speelde te-
gen Botwinnik 2. Het tweede team speelde uit in 
EttenLeur, tegen kampioenskandidaat Staunton 1.
Gezien de hogere ratings van de thuisspelende 
teams lagen een tweetal nederlagen in de lijn der 
verwachting. En dat bleek ook zo. Het eerste team 
moest duidelijk zijn meerdere erkennen in Botwin-
nik 2. Knap was overigens de overwinning van 
‘invaller’ Ton van den Aker, die overtuigend winst 
behaalde. Ook de remises van Leo Elias en Paul 
Koks mochten er zijn.
De nederlaag van De Oude Toren 2 was duidelijk 
geflatteerd. Aan bord 7 en 8 werden de partijen 
onnodig weggegeven. De remises van Ad Verha-
gen en Wil Severijns waren zeer terecht. Ook de 
verloren partijen van Frans Lagerwaard en Cle-
mens  van Gorp waren achteraf gezien niet nodig 
geweest. Maar, zo gaat dat met schaken. Soms 
verlies je van de ander, soms verlies je van jezelf. 
En dan is het de kunst ‘tegen je verlies’ te kunnen, 
waar de gemiddelde schaker moeite mee heeft.
Donderdag wordt de interne competitie voortge-
zet, ook staan er wedstrijden voor de beker op het 
programma.
 

JONG BRABANT THUIS 
AFGETROEFD DOOR 
REESHOF: 0-3

Ondanks energiek spel, een gezonde dosis in-
zet en regelmatig balbezit moest Jong Brabant 
zijn meerdere erkennen in het eveneens hoogge-
plaatste Reeshof. Met geregeld snelle balroulatie 
en fysiek sterk spel waren de gasten uit Tilburg 

voortdurend dreigend met een 0-1 ruststand tot 
gevolg. Ook in de tweede helft kon Jong Brabant 
nooit echt het initiatief overnemen en aanspraak 
maken op de winst. Behalve de wind, zat het al-
lemaal niet mee. Wel kon de thuisploeg, op ba-
sis van strijdlust en bij vlagen goed veldspel, nog 
lange tijd hopen op meer, want lang bleef het 
‘slechts’ 0-2.  Pas in de 90 ste gooide Reeshof 
met 0-3 de wedstrijd helemaal in het slot. Kortom, 
voor komende zondag wacht een mooie uitdaging 
om uit tegen Viola door winst de aansluiting met 
de bovenste plaatsen te behouden. Met onder 
meer de strijdlust en het geregeld goed verzorgde 
veldspel van afgelopen zondag liggen er serieuze 
kansen in Alphen! Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 27 januari

White Demons DMW 2 - Avanti DMW2 11-16
Zaterdag 1 februari
Internos HS3 - White Demons HS3 16-21
Roef HS1 - White Demons HS2 19-16
Zondag 2 februari
handbalshop.nl/Witte Ster HC1 - 
White Demons HC1 24-18
H.V.M. D1 - White Demons D2 08-20
Saturnus DS1 - White Demons DS2 19-08
Delta Sport/E.O.C. HB1 - 
White Demons HB1 33-25
handbalshop.nl/Witte Ster HS2 - 
White Demons HS1 24-30
T.S.H.V. Camelot DS2 - Wh. Demons DS1 14-19
Programma aankomend weekend:
Zaterdag 8 februari
09:30 uur White Demons F1 - Avanti F3
09:30 uur GHV F2 - White Demons F2
10:15 uur White Demons E1 - Taxandria E2
11:10 uur White Demons D3 - 
 Goodflooring/H.M.C. R’donksveer D2
19:20 uur White Demons DS1 - De Beuk DS1
20:50 uur White Demons HS1 - Jupiter ‘75 HS1
Zondag 9 februari
10:15 uur White Demons HC1 - Desk HC1
10:30 uur United Breda D1 - White Demons D1
11:20 uur White Demons HB1 - Novitas HB1
11:35 uur E.O.C. DB1 - White Demons DB1
12:00 uur Internos D3 - White Demons D2
12:30 uur White Demons HS3 - Taxandria HS2
13:50 uur White Demons HS2 - Jupiter ‘75 HS2
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.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! 

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556



23|

INSCHRIJVING 26E 
KBO-DE SCHALM 
BILJARTTOERNOOI

Inschrijving voor het toernooi is al ruim een week 
opengesteld. Zoals u weet 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 Restaurant Hemels, Groencentrum de 
Hemeltjes, Landwinkel de Bollekens, Zuivel-
hoeve Berkel-Enschot, Primera, Vakgarage 
Robben, Shell tankstation Robben, Cafetaria 
Eethuis d’n Boom, De Tweewielerspecialist, 
Multimate Van den Dries, Set in Point, bakkerij 
Geerts, het toernooi weer aantrekkelijk maken.

Ook nu al hebben zich bijna 50 biljarters inge-
schreven. U kunt zich nu nog inschrijven, maar 
wees er snel bij, want ook dit toernooi kent een 
maximum capaciteit. 
Het zou dan ook zo maar kunnen dat de toernooi-
commissie voor het eerst moet besluiten het aan-
tal deelnemers te beperken volgens de regel: “Wie 
het eerst komt, het eerst maalt”. Dit geldt natuur-
lijk 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.

JUDOCLUB BERKEL- 
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondag 2 februari hadden 

we maar één vertegenwoordiger op het officiële 
8e JKT Kruikentoernooi in Sporthal De Dongewijk, 
waar bijna 370 judoka’s van meer dan 40 vereni-
gingen het op zes judomatten tegen elkaar opna-
men. ‘Onze’ Veerle van de Ven leverde er uitste-
kend strijd en dat resulteerde in een derde plaats 
op het erepodium. 
Een week eerder, t.w. 
op zondag 26 janu-
ari, vond in sporthal De 
Werft in Kaatsheuvel het 
eveneens officiële 28e 
LTk Langstraat toernooi 
plaats met ongeveer 160 
deelnemers van circa 30 
clubs. Dat toernooi ver-
liep dit jaar helaas min-
der vlot dan gebruikelijk 
zodat het een erg lange 
dag werd. Behalve Veerle 
waren er toen van onze 
club ook Siem Hodzelmans, Jelte Lensvelt, Melle 
Wijgerse en Tijn Wijgerse. Voor Veerle en Jelte 
was het Langstraat toernooi de tweede deelname 
aan een officieel toernooi, maar voor de overige 

drie was het de al-
lereerste keer. Hun 
inzet en enthousi-
asme was echter 
zonder meer prima. 
Melle scoorde in dit 
toernooi het best en 
werd tweede. Veerle 
werd ook in Kaats-
heuvel welverdiend 
derde en de overige 
drie eindigden uit-
eindelijk nét naast 
het erepodium, op 
een vierde plaats 

maar ook zij kregen een fraaie prijs mee terug naar 
huis! Tijn verdient nog onze complimenten voor 
zijn prima doorzetten na blessures en Siem omdat 
die het in zijn poule tegen de meeste tegenstan-
ders moest opnemen en dat deed hij zeker niet 
onverdienstelijk. Alle vijf enorm bedankt voor jul-
lie inzet en van harte gefeliciteerd met de mooie 
prijzen.

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

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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Zo'n 7 jaar geleden heeft 
schoonheidssalon C-beauty zich 
gevestigd in de Klaproosstraat in 
Berkel-Enschot.
De salon (voorheen al 8 jaar 
gevestigd in Tilburg) heeft sinds de 
verhuizing naar Berkel-Enschot een 
flinke groei doorgemaakt. Vorig 
jaar heeft de salon een mooie 
restyling ondergaan wat heeft 
geresulteerd in een prachtige 
ruimte waar klanten graag even 
een moment voor zichzelf nemen. 
De salon wordt gerund door 
schoonheidsspecialiste Christel 
Verbruggen, een pro in het vak.

Christel: 
Een ontzettend mooie kans kreeg ik om 
met mijn salon naar Berkel-Enschot te 
verhuizen en de praktijk naast mijn huis 
te realiseren. Een droom kwam uit. Ik 
ben inmiddels ruim 18 jaar 
gediplomeerd en heb in de afgelopen 
jaren veel trainingen gevolgd en 
bijscholingen gedaan. Ik hou ontzettend 
veel van mijn vak en haal er veel 
voldoening uit. Ik werk op natuurlijke 
basis om de huid in een topconditie te 
krijgen en te houden. Dit doe ik met het 
prachtige merk PIURA, gebalanceerde 
natuurcosmetica. Alle werkzame stoffen 
zijn 100% natuurlijk en plantaardig. 
Mijn doel is elke klant tevreden te 

stellen op het gebied van 
huidverbetering, verzorging 
en ontspanning. Daarbij 
geef ik advies op maat om 
te helpen met de eerste 
stappen naar een mooie 
huid, zowel in de keuze 
voor behandelingen als 
voor de verzorging thuis.
Dit jaar is het aanbod 

uitgebreid met een mooie huidverbeterende 
behandeling: Micro needling. Talloze 
miniscule kanaaltjes worden d.m.v. kleine 
steriele naaldjes in de huid gemaakt. Deze zijn 
met het blote oog niet zichtbaar. I.c.m. 
krachtige werkstoffen zoals retinol en 
hyaluronzuur die extra diep de huid in 
kunnen, komt het natuurlijke herstelproces op 
gang. De aanmaak van collageen en elastine 
wordt gestimuleerd. De huid wordt voller, 
gladder, steviger en egaler. Bij nieuwe klanten 
werk ik stapsgewijs en wil ik graag eerst de 
huid in een goede basisconditie brengen zodat  
huidverbeterende behandelingen daarna 
moeiteloos kunnen worden ingezet, e.v.t in 
kuurverband voor de mooiste resultaten.

Schoonheidssalon C-beauty 
bestaat 15 jaar!

schoonheidssalon C-beauty  013 - 456 09 69
Klaproosstraat 24  Berkel-Enschot
info en prijzen: www.c-beauty.net
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ONTDEK 
DE NIEUWE 
ALDI grote opening

De eerste 400 klanten altijd prijs, 
bij besteding van minimaal € 20.-

Kom, kras en win!*

Ontdek de nieuwe ALDI! 
Vrijdag 14 februari 08.00 uur

aldi.nl/berkelenschot

Koningsoord 1, Berkel-EnschotOpeningstijden: 
Ma. t/m Za.  08.00 - 20.00 uur
Zondag 09.00 - 19.00 uur

* De eerste 400 klanten altijd prijs, bij een minimale besteding van € 20.- kijk op aldi.nl/berkelenschot voor meer informatie en de voorwaarden. 

4863 OC2018OP05B WT_OC_Advertentie_BerkelEnschot_264x390.indd   1 10-01-20   13:10
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PROJECT EGYPTE
Op Rennevoirt werken we nu 

over het project Egyptenaren/Farao’s. De kinderen 
hebben al verschillende dingen geleerd zoals het 
bouwen van piramides, wat er verbouwd werd bij 
de Nijl en natuurlijk van alles over mummies. Vori-
ge week hebben de 
kinderen Egyptische 
portretten gemaakt. 
Er werd daarbij gelet 
op kleurgebruik en 
typische aankleding 
van de Egyptena-
ren. Het zijn prach-
tige kunstwerken 
geworden. Groetjes 
onderbouw 5

OOIEVAARS IN DE 
NIEUWE WARANDE

De ooievaar is populair bij de mens. Aandoenlijk 
om te zien, deze symbolische brenger van ge-
luk en nieuw leven. Sinds de vogel het zo goed 
heeft bij Safaripark Beekse Bergen, piekert hij er 
niet over om de lange overwinteringsreis te ma-
ken naar Afrika. Het van nature luie beestje vliegt 
hooguit nog een rondje in de buurt om een slak, 
een trage veldmuis of regenworm te snacken. 
Vooral met de zachte winters van de laatste jaren 
is er voldoende voedsel te vinden. Waarom zou 
je dan naar Afrika vliegen? De jongen die elk jaar 
uitgebroed worden in de nesten die de ooievaars 
maken in bomen in de Beekse Bergen nemen wel 
nog de moeite om te overwinteren in Afrika. Een 
groep van zo’n 18 oudere ooievaars blijft achter en 
is al foeragerende regelmatig te zien in de Nieuwe 
Warande. Meestal in de omgeving van Vijfhuizen 

en langs de Waalwijkse weg, waar onderstaande 
foto genomen is. Deze groep tegen het lijf lopen 
levert altijd een spectaculair plaatje op. 
En dan te bedenken dat de ooievaar bijna uitge-
storven was in Nederland.
In 1969 waren er nog slechts 17 door ooievaars 
bewoonde nesten en start Vogelbescherming 
Nederland een herintroductieprogramma in ‘Het 
Liesveld’ in Groot Ammers. Daar ging men ooie-
vaars fokken. Uiteindelijk komen er 12 buitensta-
tions voor het fokken van ooievaars. Verder wordt 
er op veel plaatsen in Nederland actief ingezet 
om het leefgebied van de ooievaar te verbeteren, 
vooral in het rivierengebied.
Inmiddels zijn er meer dan 1000 door paren be-
woonde nesten in Nederland en is het herintro-
duktieprogramma gestopt. De ooievaar kan op 
eigen kracht verder en wij kunnen weer volop ge-
nieten van deze majestueuze vogel.
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

HERDENKINGSBOMEN 
5. WILLIBRORDBOOM 
In de serie herdenkingsbomen van 

Berkel-Enschot vandaag de Willibrordboom. Op 
vrijdag 29 april 1994 vond er een niet alledaags 
transport plaats van Boomkwekerij Udenhout 
naar de pastorietuin van Berkel. Ondergetekende 
had namelijk de mening opgevat een boom te 
schenken aan zijn parochiekerk: Heilige Willibror-
dus. De boom moest bij acceptatie de naam Wil-
librordboom dragen. Mijn wens ging in vervulling. 
De bladverliezende naaldboom heeft de Latijnse 
naam: Metasequoia glyptostroboides. 
Terug komend op het boomtransport van Uden-
hout naar Berkel. Omdat mijn broer Dennis toen-
tertijd bij Boom-
kwekerij Udenhout 
werkte kon ik tegen 
reductie aan een 
ongeveer 4 meter 
hoge boom met 
kluit komen. Mijn 
broer stak de boom 
met de kluitma-
chine uit de grond. 
In de kluitmachine 
hangend achter de 
tractor is hij ver-
plaatst naar de pas-
torietuin te Berkel. 
Het is maar goed 
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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 
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dat de politie het merkwaardige transport niet 
heeft gezien. 
In overleg met pastoor Jos de Vries is hij geplant 
links achter de dubbele toegangspoort, aan de 
Pastoor van Tilborgstraat. De boom had moeite 
met aanslaan. Een druppelende tuinslang bracht 
uitkomst. Op een zondagse novemberdag in 1995, 
na de reguliere mis, is in het bijzijn van de pastoor 
en gilde St. Hubertus een hardhouten plaquette 

onthuld. Daarop staat: “695 Bisschop 1995”, er-
onder “Willibrord”, daaronder “vooruitstrevende 
pijl”, daaronder “tref Berkel en behoud het” en 
weer daaronder “Metasequoia glyptostroboides”. 
De boom is vrij recent gekandelaberd vanwege 
tak- en naaldoverlast. Hij is nu weer aan het her-
stellen. 
Foto en tekst: Rinus van der Loo.

www.uwverhuiscoach.com
brigitte@uwverhuiscoach.com

Tel. 06 39 51 77 87

Het is aan mij om u te ontzorgen. 
Ik ben professional organizer en 
heb jarenlange ervaring in de makelaardij.

Ik luister naar uw wensen en kijk dan hoe 
en wanneer we die kunnen realiseren. 

Kijkt u eens op mijn site of bel 
voor een kennismakingsgesprek.voor een kennismakingsgesprek.

Met opgeruimde groet,
Brigitte van Mil

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.
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ALLE  SPECIAALBIEREN

8 = 6IN THE MIX
DE HOOGST 
GEPRIJSDE BETALEN.

Geldt niet in combinatie met andere acties.

IEDERE COMBINATIE MOGELIJK. GELDT NIET I.C.M. 
ANDERE ACTIES EN NIET VOOR PORT,  SHERRY, VERMOUTH 

EN BUBBELS. DE HOOGST GEPRIJSDE BETALEN.AANBIEDINGEN GELDIG VAN 6 T/M 8 FEBRUARI 2020
Mitra Berkel Enschot, Koningsoord 138, 5057 DL Berkel Enschot. Tel. 013-3004040

DONDERDA 6 FEBRUARI OPENT 
MITRA BERKEL ENSCHOT!

Glen Turner
Double Cask 

Port Finish

70 CL 22.49

17..49

12 Yrs 
Single Malt

70 CL 29.99

24.99

5.00
KORTING

Alvi’s Drift
Signature Pinotage, 
Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Chenin Blanc, 
Shiraz of Viognier
Frankrijk
75 CL 6.99

Schrobbelèr
Kruidenlikeur

 LITER 16.99

12.99

Harteveld
Jonge Jenever

 LITER 14.99

10.99

4.00
KORTING 4.00

KORTING

Combineren mag.

Zie ook de aanbiedingen in onze reguliere folder.
Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate



KERKBERICHTEN
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Kom en volg Mij
In het Evangelie van Mattheus zegt Jezus “Kom en 
volg Mij Ik zal vissers van U maken.” Hij richt  die 
woorden eerst tot Petrus en Andreas, even later tot 
Jacobus en Johannes en terstond laten ze hun werk, 
hun boot, hun vader in de steek en volgen Hem.
Het gemak waarmee dit alles lijkt te gebeuren, is 
ronduit verbazingwekkend. Jezus doet een op-
roep en die lijkt aan te slaan, de vier jonge mannen 
volgen Hem terstond. We hebben er misschien 
nooit bij stilgestaan, we hebben het misschien al-
tijd vanzelfsprekend gevonden dat ze dat deden, 
maar dat is het natuurlijk niet. Zomaar alles in de 
steek laten om een beginnende profeet te volgen, 
dat ligt niet voor de hand. 
De hele geschiedenis van het joodse volk door zijn 
er profeten geweest. 
Hem echter volgen ze op Zijn woord. Zoals we op 
het einde van het evangelie horen, ging Zijn op-
treden gepaard met tekens: Hij genas alle ziekten 
en kwalen onder het volk. Maar zelfs dan blijft het 
merkwaardig dat de vier jonge mannen Hem zo-
maar volgen.
Ook vandaag de dag roept Jezus de mensen op 
en we moeten er geen doekjes om winden: Zijn 
boodschap slaat niet aan zoals toen. Er zijn nog 
nauwelijks mensen die alles in de steek laten om 
vissers van mensen te worden en de bereidheid 
om zelfs nog maar te luisteren naar Zijn oproep tot 
bekering is gering. We zien het in onze omgeving, 
in onze parochie, wellicht ook in ons gezin: zij die 
naar Zijn Woord willen luisteren, vormen een kleine 
minderheid. Vooral jonge mensen lijken niet echt 
veel zin te hebben, zodat je je de vraag gaat stel-
len wat er binnen enkele tientallen jaren in onze 

streken nog zal overblijven van Kek en geloof.
Als vanzelf rijst daarbij de vraag naar het waarom. 
Waarom stonden mensen in Jezus tijd en in de 
volgende twintig eeuwen wel open voor Zijn op-
roep en waarom nu niet meer? Zijn boodschap 
is volmaakt: Bemin God bovenal en bemin uw 
naaste gelijk uzelf. Als iedereen naar de woorden 
van Jezus zou leven, dan was het Rijk der heme-
len een feit, was het onrecht de wereld uit, was de 
vrede een feit en was geluk vanzelfsprekend. En 
wat is er mooier dan vrede op aarde en leven in 
de rustige zekerheid dat God je nooit alleen laat?

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 8 februari 13.00 uur: 3e kinderbijeen-
komst communicanten.
Dinsdag 11 februari 20.00 uur: 1e ouderavond 
communicanten.
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 10 februari 20.00 uur: bijeenkomst Pa-
rochiebestuur.
Donderdag 13 februari 11.00 uur: lunch voor de 
senioren van Berkel-Enschot die zich hebben aan-
gemeld.
Donderdag 13 februari 18.30 uur: bijeenkomst 
vormelingen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 8 februari: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 9 februari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
waarin de communicanten van 2020 zich presen-
teren. Mmv Eigen Wijs.
Celebrant: Pastor W. Smulders en diaken van 
Kuijk.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Pastor W. Smulders en diaken van 
Kuijk.
Intenties: Paul Post (jrgt. en verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK
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13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van 
Jens Dreuning.

Maandag 10 februari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 11 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden (ochtendgebed)
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 12 februari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (och-
tendgebed)
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
w w w.dktnotarissen.nl

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



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! 

De Tweewieler Udenhout haalt gratis uw fiets op 
in Berkel-Enschot. 
Maak er gebruik van via 0135115990 of voor meer 
info: www.detweewieler.nl 

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

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

Te huur aangeboden in B-E per 1 Maart, ruime 
instapklare woning, 3 slk + berging + garage, min. 
13 max. 24 maanden info@jemadijk.nl 

Je schoolpunten nog een beetje opkrikken? 
Ik help graag met bijles en examentraining. 
Alle vakken behalve Frans & Duits. 
Interesse? Whatsapp of bel me: 06-10455212! 

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  

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 

OPEN OCHTEND Pov Peuterplaza woensdag 
12 febr 10:00 -12:00 uur Antonie van Dijcklaan 1 
Berkel-Enschot (bij B.S. Rennevoirt) 

Bloemenatelier Extra Vita is gespecialiseerd in al 
uw persoonlijk bloemwerk. Belt u mij of stuur een 
e-mail. 06-22114370 extravita.corrie@gmail.com 
Facebook: Extra Vita Instagram: Extra Vita

Volg ons ook op Facebook

www.facebook.com/
schakelberkelenschot/



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

06/20 
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=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
6 feb 7 feb 8 feb

Geldig in week 6
zondag 2 t/m 
zaterdag 8 februari 2020

1+1
GRATIS

Alle Wagner 
Big City pizza
Combineren mogelijk
2 dozen** 
Bijv. Wagner Big City Sydney, 
2 dozen à 420 gram

6.18  3.09
De actieprijzen variëren van 3.09 - 3.19

PLUS
•    Gerookte Noorse 

zalm Pak 100 gram
•  Kabeljauwfi let 

Schaal 1 stuk
•  Visschnitzel 

Schaal 2 stuks
•  Maatjesharing met ui 

Pak 2 stuks
•  Zalmsnippers 

Schaal 150 gram
Combineren mogelijk

PLUS 
Perssinaasappels 
Net 2 kilo 
of bloedsinaasappels 
Net 1 kilo, combineren mogelijk

Campina Yoghurt 
Alle bekers à 450 gram 
of pakken à 1 liter 
of kwark 
Alle bekers à 500 gram

Karvan Cévitam 
Limonadesiroop 
Alle bussen à 750 ml 
of Go Alle varianten à 66 ml, 
combineren mogelijk

Karvan Cévitam 

Grimbergen  
Alle sets met 6 flesjes à 30 cl, 
combineren mogelijk
2 sets*** 
Bijv. Grimbergen Blond, 
2 sets met 6 flesjes à 30 cl

13.78 6.89
De actieprijzen variëren 
van 6.89 - 7.44

2=1

Heks’nkaas Origineel XL
Emmer 275 gram

PLUS Pecannoten- of 
ko�  ebroodje

Grand Sud
Alle flessen à 1 liter

PLUS 
Cocktailtrostomaten
Schaal 500 gram

5.38 - 8.98

2 stuks

3.99

TOT 55% KORTING 

4.98 - 5.98

2 netten

2.99

TOT 50% KORTING 

1.16 - 1.85

Per stuk

0.99
5.98 - 6.78

2 stuks

4.99

4.11

Per emmer

2.99

OP=OP
1.38 - 1.50

2 stuks

0.99
4.99

Per fl es

3.99
2.39

Per schaal

1.49

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | 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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de maand februari 
krijgt u 10% korting op 
gebitsbehandelingen 
en gebitsproducten. 

 
Daarnaast kunt u een 
afspraak maken voor 

een gratis gebitscheck! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koningsoordlaan 2 

5056 DA   Berkel-Enschot 
013 540 0215  

 
Openingstijden 

Ma t/m vr  8.30-19.00  
Zaterdag 9.30 - 12.30 


