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DEZE WEEK:
Scooter Koning, een paradijs voor scooterliefhebbers

Fons verrast zijn Joke met levensgrote liefdesboodschap

Visuele doorgang Winkelcentrum Koningsoord

Hoe Prinses Suus d’n Irste het feest in Knollevretersgat redt 
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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.

BANKEN
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

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
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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 

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
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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

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

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

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 
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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. 

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

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.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

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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Achter de statige zwarte gevel van een nieuw 
bedrijfspand aan het Ordelven 17 gaat een 
waar scooterparadijsje schuil. In september 
2019 openden de broers Bjorn en Rico de Beer 
hier hun bedrijf Scooter Koning. Een echt lui-
lekkerland met meer dan honderd spiksplinter-
nieuwe scooters die wachten op een nieuwe 
eigenaar. 

De liefde voor motoren en scooters zat er bij de 
broers als kind al in. Het idee om ‘iets met scoo-
ters’ te doen werd onlangs werkelijkheid toen ze 
de deuren van hun eigen scooterzaak konden 
openen.

Service aan huis
‘Veel mensen gebruiken hun scooter om mee naar 
school of naar het werk te gaan,’ vertelt Rico. ‘Ser-
vice en garantie zijn dus heel belangrijk. Start je 
scooter niet op maandagochtend, dan halen wij 
hem op, repareren hem en meestal heb je hem 
ook dezelfde dag weer voor de deur staan.’  

Een passende scooter voor elk budget
Omdat ze veel van hun scooters zelf importeren 
vanuit China, kunnen ze die voor een scherpe prijs 
leveren. ‘Daardoor kunnen we ook een aantal ex-
tra’s voor de standaardprijs meeleveren. Zoals bij-
voorbeeld smokey knipperlichten,’ zegt Bjorn. ‘Je 
krijgt dus meer scooter voor minder geld.’
Behalve de door henzelf geïmporteerde scoo-
ters, staan ook de bekende scootermerken in de 

showroom. Er is dus voor vrijwel iedere portemon-
nee een passende scooter te vinden. En met een 
ruime keus aan accessoires kun je hem ook naar 
eigen smaak samenstellen. 

Meer scooter voor minder geld

Met en zonder stekker
Scooter Koning is zoals je van de twee jonge on-
dernemers kunt verwachten een modern bedrijf. 
Een groot deel van de scooterverkoop gaat via de 
website. Ook in de showroom is te zien dat ze met 
hun tijd meegaan, want er staan ook elektrische 
scooters. ‘Want dat is wel waar het in de toekomst 
naar toe gaat,’ aldus Rico. ‘Wist je trouwens dat 
we ook elektrische fietsen verkopen?’ vult Bjorn 
aan. ‘Dus ook als je zelf wilt trappen, ben je bij 
Scooter Koning aan het juiste adres.’ 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Scooter Koning
Ordelven 17
5056 DC Berkel-Enschot
T: 085-1308268 (verkoop)
T: 06 48791151 (werkplaats)
E:  info@scooterkoning.com
W: www.scooterkoning.com 

SCOOTER KONING,
EEN PARADIJS 
VOOR SCOOTERLIEFHEBBERS

BEDRIJF IN BEELD
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Bron: Piet Burgmans (burgerinitiatief)
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1 Twinsz ijs en zo
2 Cafetaria eethuis D’n Boom
3 Bakkerij van Iersel
4 Bailiff Fashion 
5 Bloemenkamer
8 Zuivelhoeve
1010 Vishandel DZV
11 Slijterij Mitra
14 Gewoon lekkerz
18 D reizen Vakantie Xperts
21 Primera
23 Bakkerij Leo Geerts
25 Dames mode
2626 Kyckoord Bersselaar oogzorg
27 Boxx brands store
28 Qiëlly Kids fashion 
29 De kloostertuin Landelijk wonen

3 Jola mode
34 Geerts schoenen
36 Kapper Brainwash
37 37  Bakkerij v Lieshout
39 Juwelier Weijtmans
40 Kapper en Co
41 Fellow fashion
42 Kledingreparatie Jakob
44 Dierenkliniek DCO 

6  Kruidvat
9  Hema
12  Albert Heijn
38 Jumbo
43 Aldi

Totaal 44 winkels ( waarvan13 winkels nog te huur )

Shirley Kneepkens Makelaardij gaat naar Raadhuisstr. 44 (oude apotheek )

Nog 29,5% van de winkels 
te huur of te koop
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Met de aanleg van het parkje tussen het oude 
kloostergebouw en het nieuwe winkelcentrum 
Koningsoord is de verbinding nu helemaal goed 
zichtbaar. Dat is prettig voor de winkeliers, win-
kelend publiek, bewoners en bezoekers van Ons 
Koningsoord. Vanuit het terras van Hemels is het 
mooi kijken naar de overkant. 

Op deze zaterdag tref ik in het park een nieuwe be-
woonster aan met een kennis. Mevrouw Van Dru-
nen woont al vijftig jaar in het dorp en sinds kort 
in een appartement boven het winkelcentrum. Ze 
is blij met het resultaat. Wat bijna niemand weet is 
dat er een heuse binnentuin is aangelegd voor de 
bewoners op het dak van de twee supermarkten 
Jumbo en Lidl. ‘Dat is onze ontmoetingsplaats. 
Heel leuk aangekleed met planten en bankjes. 
Daar zie mezelf nog wel gezellig koffiedrinken met 
een vriendin.’ Over het winkelaanbod is ze zeer te 
spreken. Kijkend vanaf de kloostertuin wijst ze op 
een nieuwe winkel. ‘Dat is een interessant winkel-
tje met cadeaus. Veel keus en ook leuk voor de 
aankleding van mijn eigen huis.’ 

Eerste keus
Het bewuste winkeltje, De Kloostertuin landelijk 
wonen, is van Francisca Adams. De roots van haar 
partner liggen in Berkel-Enschot en samen zijn 
drie-en-een-half jaar geleden in het dorp komen 

VISUELE DOORGANG 
WINKELCENTRUM 
KONINGSOORD

wonen. ‘Ik ben blij met deze eerste keus locatie. 
Fijn omdat ik tegenover het klooster zit en dat de 
parkeerplekken dichtbij zijn. Mensen willen hun 
aankoop het liefst met de auto vervoeren’, weet 
ze. 

Abdijbrood
Bakker Floor van Lieshout is een bekende in Til-
burg en omgeving. Ze bestaan al bijna honderd 
jaar. Sinds kort dus ook op de locatie winkelcen-
trum Koningsoord. Monique van Dijk geeft van-
achter de toonbank aan dat de eerste reacties 
heel positief zijn. ‘Mensen zijn blij dat we hier ge-
komen zijn. Ze kennen vaak al de kwaliteit en onze 
specialiteiten progresgebak en het abdijbrood.’ 

Qiëlly is na bijna 25 jaar nu ook naar Koningsoord 
verhuisd. Mariëlle Snoeren is druk bezig met de 
inrichting. Toch heeft ze even tijd voor De Scha-
kel. In het pand is alles al spic en span. Er komt 
een doorgang tussen beide winkels met een eigen 
entree. Boven de luifel van de buren komt Boxx 
Brandstore te staan. Vol trots geeft ze aan dat ze 
die winkel samen met haar 18-jarige dochter Bo 
Vriens gaat runnen. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans 
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 13-2 Bijtring in de vorm van een giraf, genaamd Winkelcentrum Koningsoord 06-44744839  
  Sophie La Girafe
 6-2 bruine suede handschoenen met namaakbont Raadhuisstraat 013-5333131  
  gevoerd
 4-2 Jongensfiets (zie foto APP) Parkeerterrein v.v. Jong Brabant BE 06-19500828
 2-2 Damesfiets, rood frame, blauwe voorband.  Parkeerterrein Berkel-Enschot 06-19500828  
  (Zie foto APP)
 31-1 robijnen oorbel Bridgeschool Karin Poppelaars 06-40032072  
   café het Raadhuis
 31-1 sleutelbos met zwart leren etuitje Omgeving Burg. Storimanslaan/ 06-36217430  
   St. Caeciliakerk of Winkelcentrum
 29-1 Sleutelbos met wit vogelfluitje (zie foto APP) fietspad Enschotsebaan 013-5436425
 26-1 Huissleutel met AXA fietssleutel en kleine Pleintje bij Hema Koningsoord 06-20805958  
  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

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 18-1 Sleutels (4 of 5) aan een oranje dikke elastiek  Route Berkel-Enschot - Udenhout 06-37445936
 17-1 Zwarte handschoenen winkelcentrum 013-5332838
 11-1 Fietssleutel AXA In/nabij ’t Muziekhuis 06-45536809

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  
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Een doosje bonbons afgezaagd? Een bosje ro-
zen voor je liefste een cliché? Fons Bergmans 
pakte het dit jaar eens anders aan; hij pakte de 
bus. Zijn Valentijnsboodschap voor Joke prijkt 
een week lang op de zijkant van een stadsbus 
van Arriva.

Toen Fons Bergmans in de bus naar Tilburg de op-
roep om een liefdesboodschap in te sturen voorbij 
zag komen, stootte hij Joke nog aan. ‘Kijk, dat is 
leuk!’ Dat hij ook de daad bij het woord zou voe-
gen wist Joke toen nog niet. Maar Fons stuurde 
een boodschap in en tot zijn verrassing werd hij 
uitgekozen om zijn liefdesverklaring levensgroot 
afgedrukt op de zijkant van de bus te zien. 

‘Ze zeggen wel eens dat iemand je 
hart steelt, maar Joke ís gewoon mijn 

hart.’

Al meer dan 40 jaar elkaars Valentijn
Joke vertelt: ‘Toen vanochtend de bel ging zei 
Fons tegen mij: “Wacht jij maar even binnen”, en 
even later stond er ineens een hele filmploeg in 
de kamer.’ Ze waren allebei wel een beetje over-
donderd. ‘Toen ik met de camera erbij mijn bood-
schap nog een keer voor moest lezen, schoot ik 
toch even vol’, zegt Fons. Hij laat een bord zien 
met daarop zijn tekst: Lief omaatje Joke, nog 

FONS VERRAST ZIJN JOKE 
MET LEVENSGROTE LIEFDESBOODSCHAP 

steeds wil ik graag bij je zijn. Na meer dan 40 jaar 
nog altijd mijn echte Valentijn. Liefs opa Berg-
mans. ‘En dit staat dan levensgroot op de zijkant 
van de bus!’

Even later vertrok het gezelschap naar de bushal-
te aan de Molenstraat want daar zou de speciale 
bus voor komen rijden. Maar dat liep een beetje 
anders. Er zat geen Valentijnsticker op de bus. 
‘Een foutje helaas’, zegt Fons. ’De juiste bus was 
vanochtend niet ingezet op lijn 9.’ Hij haalt zijn 
schouders op. ‘Ach, misschien moeten we ergens 
in Tilburg gaan posten om te kijken of we de juiste 
bus zien.’

Of de verrassing nu in het water is gevallen? Fons 
en Joke vinden allebei van niet. ‘Het was hoe dan 
ook heel mooi’, zegt Joke, ‘al vind ik het moei-
lijk om in het middelpunt van de belangstelling te 
staan. En het bord krijgt een mooi plekje aan de 
muur in de gang.’ Op de vraag of Fons zichzelf 
volgend jaar met Valentijn nog kan overtreffen ant-
woordt hij lachend: ‘Ik denk dat ik dan een heli-
koptervlucht boven het dorp regel!’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

MAART

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
21-02-20 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur DJ Maikel
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
22-02-20 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur DJ Maikel
23-02-20 Café ‘t Raadhuis 13.30 uur Kindercarnaval met het ballonen vrouwtje, 20.00 uur 

DJ Maikel
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 Café ‘t Raadhuis 13.00 uur Dweil middag, 19.00 uur DJ Maikel
24-02-20 van Opstal 14.00-19.00 uur Kindercarnaval
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
25-02-20 Café ‘t Raadhuis 13.00 uur Carnval div. verenigingen, 19.00 uur DJ Maikel
26-02-20 De Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinsoncafé Midden Brabant, Ruud Overes: over 

bewegen en sporten bij Parkinson
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 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding: Acht Heiligen in de Abdijkerk
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
25-03-20 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinsoncafé Midden-Brabant, Sonja van Gils: ge-

avanceerde behandelingen bij Parkinson
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
29-03-20	 De	Druiventros	 14.00	uur	 Voorjaarsconcert	 -	 Egerländerkapel	 “Die	Walddrum	

Musikanten”
01-04-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 10.00-12.00	uur	 Koffie	uurtje	KBO/SWO/De	Schalm
02-04-20	 Valentijn	 17.30	uur	 Samen	uit	Dineren	senioren	B-E	KBO/SWO
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Tijdelijke maatregelen En-
schotsebaan
Het doel van deze  werkzaamhe-
den is  om de verkeersveiligheid 

van de Enschotsebaan te verbeteren.

Wat wordt er gedaan?
Er  worden verkeer remmende maatregelen aan 
de rijbaan van de Enschotsebaan en aanpassin-
gen aan het voet- en fietspad nabij Basisschool 
St. Caecilia uitgevoerd.

Wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden die nodig zijn om de rijbaan 
en het voet- en fietspad aan te passen worden uit-
gevoerd vanaf 10 februari 2020 en nemen onge-
veer 3 weken in beslag waarbij de Enschotsebaan 
afgesloten zal zijn. Er is een omleidingsroute van 
kracht. autoverkeer volgt de omleiding over de 
Boscheweg, en verder via industrieterrein Loven 
/ Jules Verneweg, en in Berkel-Enschot de Toren-
hoekstraat / ’t Zwaantje. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden 
kunt u de website bezoeken: www.tilburg.nl/weg-
werkzaamheden (zoekterm: Enschotsebaan, Ber-
kel-Enschot)

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



14 |

Open Dag basisscholen
De drie basisscholen in Berkel-Enschot nodigen u uit voor de Open Dag,

zodat u kennis kunt komen nemen van de werkwijze op hun scholen. 
Overdag wordt u in de gelegenheid gesteld om de school ‘in bedrijf’ te zien. 

’s Avonds is er de gelegenheid om een informatieavond bij te wonen. 
Meer info op de site van de scholen.

Dinsdag 17 maart
Berkeloo

Hazelaarlaan 32 
van 08.45 tot 11.45 uur en

van 13.30 tot 15.00 uur
‘s avonds om 19.30 uur voorlichting 
daarna rondleiding door de school

Woensdag 18 maart
St. Caecilia

Schoolmeesterstraat 2
van 09.00 tot 12.00 uur en

’s avonds om 19.30 uur voorlichting en 
rondleidingen door de school

Donderdag 19 maart
Rennevoirt

Antonie van Dijcklaan 1
van 09.00 tot 11.45 uur

’s avonds om 20.00 – 21.30 uur voorlich-
ting daarna rondleidingen door de school
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (van 1-111 jaar)

HOE PRINSES SUUS 
D’N IRSTE HET 
FEEST IN KNOLLE-
VRETERSGAT REDT.

Voor 2020 wilde Suus 
maar één ding: Jeugd-
prinses worden van De 
Knollevreters.
Voor de prins/prinses 
verkiezing maakte ze een 
fotoslinger van 44 foto’s, 
omdat de Knollevreters 
44 jaar bestaan. Een 
foto in het zwembad, in 
de regen, met mama, op 
vakantie, slapend, met 
duikbril, op de kermis, bij 
de City Run en ga zo maar door. En op iedere foto 
draagt ze de blauw-gele sjaal. Zo wilde ze aan ie-
dereen laten zien, dat zij alle dagen aan carnaval 
denkt. En Suus werd gekozen als Jeugdprinses 
van de Knollevreters.

Prinses Suus met haar 
Adjudant Thijs hebben 
niet stilgezeten. Ze zijn 
met hun raad op bezoek 
geweest bij verschil-
lende carnavalsfeesten, 
zoals de Tutefluiters, de 
Vattebieren en de Peze-
rikken.
Omdat Knollevretersgat 
44 jaar bestaat, werd er 
een grote feesttent op 
het Wilhelminaplant-

soen gezet. Daar was het drie dagen feest.
Op zaterdag ontving Prinses Suus met haar raad 
twaalf jeugdraden!
Door dit feest stond heel Knollevretersgat vier we-
ken vóór carnaval al op zijn kop.

Het feestweekend was een daverend succes: heel 
veel feestende mensen die veel gezelligheid mee-
brachten. Ook de optredens van de artiesten wa-
ren super.
Het weekend was leuk maar ook vermoeiend. 
Daarom nam Suus haar rust momenten. Gelukkig 
heeft ze een top conditie. Suus doet aan hockey 
en hardlopen.
Haar collega Prins Jos wandelt graag, speelt bij 
de harmonie en is een echte carnavalsvierder. 
Zijn conditie is niet zo goed. Na het feestweekend 
moest hij op adem komen. Suus had gezien, dat 
Jos het zwaar had tijdens het feest.
Maandag na het feest nam Prins Jos even een 
time-out met zijn knuffel Lovin.
Op dinsdag belde Suus hem: “Prins Jos, heb je zin 
om met mij te gaan hardlopen? Dat is goed voor je 
conditie. Carnaval komt eraan en dan moeten we 
super fit zijn!”
“Nou Suus, ik heb eigenlijk geen tijd, ik heb nog 
zoveel te doen!”
“Het kost je maar een kwartier, dat heb je toch 
wel?”
Jos had eigenlijk 
geen zin, maar 
tegen Prinses 
Suus kon hij geen 
nee zeggen. Dus 
spraken ze af 
om een stukje te 
gaan hardlopen. 
De volgende dag 
gingen ze samen de eerste training doen.
Suus legde uit, dat het niet verstandig is om ge-
lijk een heel kwartier hard te lopen. “Eerst een mi-
nuutje wandelen, dan twee minuten dribbelen, dan 
weer een minuut wandelen, totdat je een kwartier 
bezig bent.”
Dat moest volgens Jos geen probleem zijn. Toen 
het kwartier om was kreeg Suus de slappe lach. 
Ze zei: “Ik dacht dat er hier geen verkeerslichten 
waren, maar ik zie nu toch duidelijk een stoplicht!”
Prins Jos had namelijk een rood hoofd gekregen 
van de inspanning. “Als we dit nu om de dag een 
kwartiertje doen, dan hebben we met carnaval een 
topconditie!” zegt Suus.
Toen de ademhaling van Jos weer een beetje nor-
maal was, zei hij: “Misschien is dat wel een ver-
standig idee. Om de dag een kwartier dat moet 
wel kunnen.”.....
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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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KBO GAAT WANDELEN BIJ 
DE GULDENBERG
Op 27 februari gaan we wandelen bij de 

Guldenberg in Helvoirt. De naam van dit gebied, 
onderdeel van de Loonse en Drunense duinen, 
verwijst naar een zandheuvel die hier in het voor-
malige moeras lag.
Om deze verhoging over te mogen moesten de 
boeren vroeger een gulden betalen. Hier is ook 
het Hengstven, vroeger was hier landbouw en nu 
is het een natuurgebied.
De Guldenberg is ook de naam van het hotel & 
brasserie.
Na afloop drinken we koffie, op eigen rekening
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

SAMEN UIT DINEREN BIJ 
DE BRON
Alle senioren van Berkel Enschot 

zijn op donderdag 5 maart bij de Bron in de 
Molenstraat weer hartelijk welkom, vanaf 
17.30 uur, voor het Samen uit Dineren. Om 
18.00 uur starten we met het diner. Het menu 
vindt u op de website kbo-berkelenschot.nl (let 
op het streepje) . U kunt zich hier ook aanmelden. 
Dit kan verder telefonisch bij Ine van de Wiel T:  
013 533 37 57 of bij Ria van de Kam T 013-533 26 
21 tot uiterlijk 2 dagen van tevoren.
Bij de Bron is een beperkt aantal plaatsten be-
schikbaar dus reageer snel als u er bij wilt zijn. De 
prijs is € 18,- voor een heerlijk driegangendiner 
(exclusief de drankjes).
Vindt u het moeilijk om de eerste keer alleen te 
komen, laat dat dan alstublieft weten dan kunnen 
we u daarin begeleiden.
Tot ziens !!

werkgroep SocMa

BELASTINGAANGIFTE 
2019
De tijd vliegt! De “uitnodiging” van de be-

lasting i.v.m. uw jaaropgave 2019 valt weldra weer 

op uw deurmat. Onze trouwe KBO-belastinginvul-
lers gaan weer op pad.
U hebt ze waarschijnlijk al ontvangen, het jaarover-
zicht van de Sociale Verzekerings¬bank betreffen-
de uw genoten AOW over 2019 en de jaaropgaaf 
van uw Pensioenfonds eveneens over 2019.
Tijd om weer serieus aandacht te geven aan uw 
belastingaangifte over het jaar 2019 en te bezien 
of u voor een teruggave in aanmerking komt. Ook 
is het van belang te checken of u nog wel voor 
een toeslag in aanmerking komt, dan wel of uw 
toets-inkomen bijgesteld moet worden om terug-
betaling achteraf te voorkomen. Kortom het zaak 
in alle zorgvuldigheid e.e.a. te bezien.
Zoals u wellicht weet opereren binnen KBO Berkel 
Enschot naast Cliëntondersteuners, Vrijwillige Ou-
derenadviseurs, Administratieve Ondersteuners 
ook een flinke groep Belasting-invulhulpen, vrijwil-
ligers die de deskundigheid bezitten, en daarvoor 
regelmatig worden bijgeschoold, om u te helpen 
bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 
en de controle op de toegekende toeslagen. De 
dame en de heren hebben onlangs in januari weer 
een bijscholing gevolgd en ook onderling hebben 
ze weer het een en ander afgestemd.
Vanaf 1 maart a.s. staan onze belasting-invulhul-
pen weer voor u klaar om met u de aangifte 2019 
te doen.
Om daarvoor in aanmerking te komen moet u aan 
een paar voorwaarden voldoen:
•	 U	bent	AOW-gerechtigd;
•	 Uw	inkomen	is	maximaal	€ 35.000 (alleenstaan-

de) of het gezamenlijk inkomen van u en uw 
echtgeno(o)t(e) / partner is maximaal €	50.000;

•	 Er	is	sprake	van	een	eenvoudige	belastingaan-
gifte.

• U bent lid van de KBO.
Voor het invullen van een aangifte vragen de vrij-
willigers € 6,-- per aangifte en maximaal € 12,-- 
per huishouden). Zij dekken hiermee hun onkos-
ten.
In bijzondere situaties, bijv. bij hoge reiskosten, 
kan hiervan met kennisgeving vooraf worden af-
geweken.

Let op:
Tijdens hun bijscholingsbijeenkomst is de in-
vullers meegedeeld dat iedereen die vorig jaar 
door de belastinginvullers geholpen is, dit jaar 
vanuit de belastingdienst een machtigings-
code toegezonden krijgen. Deze code is van 
groot belang en dient dus na ontvangst goed 
bewaard te worden. Zonder de code geen in-
vul-hulp.
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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

08/20 
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.

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
20 feb 21 feb 22 feb

Geldig in week 8
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 februari 2020

1+1
GRATISHertog Jan

Krat 24 flesjes à 30 cl

17.29

Per krat

9.99

zaterdag 22 februari 2020

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

5.98   2.99
De actieprijzen variëren van 2.29 - 3.29

•   PLUS Mandarijnen 
met blad Schaal 800 gram

•  PLUS Handappels 
Elstar Zak 1,5 kilo

•  Eat me Avocado 
ready to eat Schaal 2 stuks

combineren mogelijk

Campina Vla
Alle pakken à 1 liter

1.29 - 1.79

Per pak

0.99
Spa Fruit
Alle flessen à 1,25 liter

1.55 - 1.75

Per fl es

0.99
Unox Knaks
Alle blikken à 400-550 gram, 
combineren mogelijk
2 blikken** 
Bijv. Unox Knaks origineel, 
2 blikken à 400 gram

4.78    2.39
De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.99

1+1
GRATIS

PLUS Gebak
Bosvruchten, marsepein of hazelnoot, 
doos 2 stuks 

PLUS IJsbergsla Per krop
of gele uien Net 1 kilo

PLUS Blonde d’Aquitaine 
Hamburgers
Pak 4 stuks

PLUS Salade
Alle bakjes à 175 gram, combineren mogelijk

2.56 - 4.78

2 bakjes

1.99

TOT 58% KORTING 

3.50

Per doos

2.49
0.92 - 0.99

Per stuk

0.79
3.86

Per pak

2.99

+1
HANDDOEK

ZEGEL

4.50 - 5.98

2 stuks

3.99

KIES & MIX

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00, vrijdag 8.00-21.00, zaterdag 8.00-18.00, zondag: gesloten i.v.m. carnaval op het plein



19|

Hoe helpt u bij het vlot invullen van de belasting-
aangifte IB 2019.
Zorg er s.v.p. voor dat u de noodzakelijke be-
scheiden voor het invullen van de aangifte bij 
komst van de vrijwilliger beschikbaar hebt. Dit 
voorkomt onnodige vertraging.

Neemt u dus, wanneer u denkt in aanmerking te 
komen voor deze bijzondere ondersteuning, ge-
rust contact op met Thijs Dingenouts, coördinator 
en hij zal u in contact brengen met één van onze 
belasting-invulhulpen.
Thijs Dingenouts, coördinator Belangenbeharti-
ging
Tel.: 013 – 533 66 90
Mail: Thijs.dingenouts@ziggo.nl

Boerenbruiloft 2020;

‘44 JAOR DÁÁNSE 
MEEJ MEKAOR!’

Jawel…; In ons Jubileumjaar hebben we weer een 
Boerenbruidspaar en dús op maandag 24 febru-
ari een Boerenbruiloft met ceremonie en receptie 
met alles erop en eraan. Tijdens het Hoe ist? Fist 
hebben Gaby Coenen en Bas de Louwere zich ge-
presenteerd als het boerenbruidspaar voor dit jaar. 
Tóen kwamen namelijk Gabbertje en HakkûhBas 
in ‘gabberstijl’ het podium op. Maar ze zijn van 
meerdere markten thuis, ons flitsende Bruidspaar. 
Ze beheersen meerdere dansstijlen en dat is on-
der andere in de kleding terug te zien, wanneer  je 
24 februari komt kijken om 12.30 uur bij Van Op-
stal. Het wordt een indrukwekkende en vooral ook 
humoristische ceremonie waarbij het Bruidspaar 
in de onecht zal worden verbonden. Dit mag je ze-
ker niet missen. Deze vrolijke plechtigheid zal tot 
ongeveer 13.00 uur duren. Daarna gaat het hele 
gezelschap met het Bruidspaar mee op route door 
ons Knollevretersgat. ’s Avonds om 20.30 uur is 
bij De Bron de receptie met live (carnavals)muziek. 
De receptie vloeit als vanzelf over in een gave par-

ty, waar ook weer iedereen welkom is natuurlijk. 
Dan gaan we met zijn allen de grondvesten van De 
Bron laten trillen en er tot in de late uren een waar 
knálfeest van maken.

THE TALK OF THE TOWN REUNION
Zaterdag en zondag 21 en 22 maart wordt de 
“The Talk of The Town Reunion” georganiseerd 
in het  oude Talk pand aan de Heuvelring in Til-
burg. (tegenwoordig bekend als “de vrienden van 
Tilburg”).  Bezoekers worden op deze avond  en 
middag mee teruggenomen naar de grootste en 
bekendste discotheek die Tilburg (en Nederland) 
ooit gekend heeft.

Discotheek The Talk of The Town aan de Heuvel-
ring in Tilburg was vanaf de opening in 1976 tot 
aan de dag dat deuren voorgoed sloten in 2003 
een begrip in Tilburg en omstreken.
 In de begindagen stonden alle grote Nederlandse 
artiesten op de bühne,  van André Hazes tot de 
Trammps. In de jaren ’80 en ’90 komt de nadruk 
meer te liggen op eerst disco en later housemu-
ziek en staan er regelmatig bekende DJ’s achter 
de draaitafels. “Turn Up The Bass”, wat een grote 
stempel drukt op de hele housescene, wordt er 
geboren. Deze vooruitstrevendheid qua muziek, 
lichtshow en inrichting wordt gewaardeerd door 
de bezoekers en deze staan dan ook, gedurende 
de topjaren, letterlijk in de rij.

Aangezien ‘The Talk’ , zoals de discotheek in de 
volksmond werd genoemd, een grote rol heeft ge-
speeld in het uitgaansleven van zoveel mensen uit 
Tilburg en alles omliggende gemeenten, besloten 
een aantal oud-medewerkers dat het tijd is tot het 
organiseren van een reünie met de muziek en Talk 
DJ’s van toen.

Zaterdag 21 maart zal in het teken staan van de 
Talk muziek van midden jaren 90 tot aan 2003 toen 
de deuren sloten;” House music all night long”.
Zondagmiddag 22 maart zal voornamelijk gaan 
om de jaren 70 en 80 met soul, disco en 80’s mu-
ziek; “And the beat goes on” met als special guest 
Ben Liebrand achter de draaitafels.

Deze editie wordt een trip down memory lane voor 
alle oud Talk-gangers maar natuurlijk vooral een 
weerzien met heel veel oude bekenden.

Kaarten zijn te reserveren via de website 
www.terugnaardetalk.nl.
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Banketbakkerij De Maro BV 
Knippersven 15  Berkel-Enschot

mail naar  
monique@demaro.nl

Ben jij de persoon die wij zoeken?

 zaterdaghulp
vanaf 15 jaar

heb jij zin om in  
een jong en gezellig team  

te komen poetsen  
op zaterdag van  

7.30 uur tot ± 15.00 uur?

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.

WEERSPREUK

Als het in februari niet sneeuwt,

weet dan dat je later in de 

zomer van de hitte geeuwt.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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EUFORIE BIJ DE OUDE 
TOREN
Een schaker wil graag winnen en dat is 
logisch, want dat wil elke sporter. Om te 

winnen moet de koning mat worden gezet en dat 
is vaak het makkelijkst als je materieel voor komt 
te staan. Het is vergelijkbaar met het voetballen 
als een speler een rode kaart krijgt en van het veld 
wordt gestuurd. In theorie zou men moeten win-
nen omdat er dan een man-meer-situatie bestaat. 
Zo lijkt het ook bij het schaken als er een stuk-
meer-situatie in het geding is. 
Maar hoe waardevol is dat ? Het lijkt als:

De hyena had honger - en dus -
was ie zelfs blij met een dooie mus.

Ook bij het schaken betekent een materiële voor-
sprong niet altijd winst omdat het winnen van een 
stuk ten koste kan gaan van het positionele spel. 
Men heeft soms een stuk van een strategisch be-
langrijk veld weggehaald en staat nu op een ver-
keerde plaats. Een schaker is geen aasgier, maar 
soms is de verleiding te groot en vergeet hij even 
de schoonheid van de opgebouwde stelling en 
zou dan willen schreeuwen:

“Het is toch zeker geen schandaal
en al zing ik niet als een nachtegaal
en vindt u het wellicht niet fraai
ik ben gelukkig dus... ik kraai”.

Want dan kan het gebeuren dat de ander aan het 
langste eind trekt en uitroept:

“Maar met nog meer plezier
pak ik de winst.......ik gier!”.

U merkt wel een vrolijke boel bij de Oude Toren. 

“DENNIS” LAAT JONG 
BRABANT IN DE STEEK: 
2-2

Ondanks de extreem sterke wind mee van storm Den-
nis, kon Jong Brabant afgelopen zondag de opge-
bouwde voorsprong van 2-1 tegen WSJ niet uitbou-
wen in de tweede helft. Prima doelpunten van Gijs 
van Zeeland (geweldig afstandschot) en Tjark Oeben 
bleken later niet genoeg voor een verdiende overwin-
ning. Bij meerdere goede doelpogingen stonden het 
houtwerk en/of keeper in de weg. Een mooie vrije trap 
en enkele scherpe corners van Zeger Vugts leken er 
soms welhaast in te waaien, maar troffen net geen 
roos. Ook een vlammend schot van Bram Vugts in 

nagenoeg de laatste seconde trof slechts de lat. Door 
een verdwaalde uitval van de gasten uit Tilburg was 
het inmiddels zelfs tegen de verhoudingen in 2-2 ge-
worden. Dat goaltjesdief Luuk Robben met (opnieuw) 
serieuze knieklachten al na circa 10 minuten het veld 
moest verlaten heeft daarbij het wedstrijdverloop niet 
geholpen. Hopelijk valt de blessure mee (duim,duim)! 
En hopelijk heeft Jong Brabant de weg naar meer 
punten weer gevonden! Eerst wacht een voetbalvrij 
weekend met carnaval. Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 10 februari

White	Demons	DMW1	-	O.H.C.	‘01	DMW1	 16-05
Woensdag 12 februari
White	Demons	HC1	-	Desk	HC1	 15-16
Zaterdag 15 februari
White	Demons	D3	-	R.H.V.	D1	 10-10
GHV	D1	-	White	Demons	D2	 14-10
Internos	HS1	-	White	Demons	HS1	 29-30
DOS’80/Olympia’89 DS3 - 
White	Demons	DS2	 20-15
Zondag 16 februari
White	Demons	DB1	-	
handbalshop.nl/Witte	Ster	DB2	 21-11
handbalshop.nl/Witte	Ster	HB1	-	
White	Demons	HB1	 22-35
HC	Zeeland	DS1	-	White	Demons	DS1	 16-17
handbalshop.nl/Witte	Ster	HS3	-	
White	Demons	HS3	 23-16
De	Beuk	HC1#	-	White	Demons	HC1	 28-04
Blauw	Wit	HS1	-	White	Demons	HS2	 26-23

Programma aankomend weekend:
Maandag 17 februari
21:00	uur	 White	Demons	DMW	2	-	
	 United	Breda/Orion	R	DMW1
Woensdag 4 maart 
21:00	uur	 H.V.M.	DMW1	-	White	Demons	DMW	2
Zaterdag 7 maart 
09:00	uur	 Elshout	F1	-	White	Demons	F1
09:00	uur		 Elshout	F2	-	White	Demons	F2
09:30	uur		 White	Demons	D2	-	Avanti	D2
10:30	uur	 White	Demons	D1	-	
 RED-RAG/Tachos D1
11:15	uur	 GHV	E1	-	White	Demons	E1
15:40	uur	 Orion	R	HC1	-	White	Demons	HC1
19:25 uur Goodflooring/H.M.C.	Raamsdonksveer	HS2	-	
	 White	Demons	HS3
20:35 uur Goodflooring/H.M.C.	Raamsdonksveer	DS2	-	
	 White	Demons	DS1
20:50	uur	 Bedo	HS1	-	White	Demons	HS1
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

Februari maand van de gebitsverzorging!

Wist u dat…

… tandenpoetsen de beste manier is om het gebit van je 
 hond en/of kat schoon te houden?

… een slecht gebit ook kan leiden tot hartproblemen?

… 70 tot 80 procent van onze honden en katten ouder dan 
 2 jaar rond loopt met pijnlijke gebitsproblemen?

In de maand februari kunt u een afspraak maken voor een gratis 
gebitscheck! Daarnaast krijgt u 10% korting op gebitsreinigingen.

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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Zondag 8 maart 
10:00	uur		 White	Demons	DB1	-	GHV	DB1
11:10	uur	 White	Demons	HB1	-	GHV	HB1
13:30	uur	 HBS	HS1	-	White	Demons	HS2
16:00	uur	 Groene	Ster	DS2	-	White	Demons	DS2

Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

OJC’98
Het eerste zag zonder te spelen 

de kansen toch iets groter worden: koploper Attila 
verloor zijn eerste puntje. Volgende week spelen 
de koplopers tegen elkaar; daarna weten we meer.
Het tweede speelde het topduel met SDO gelijk. 
Zo blijven de twee ploegen gelijk op kop.
Attila 2 kwam daardoor op één punt. En laat dat 
nou bet de volgende tegenstander zijn van OJC’98 
2. Weer een topper dus, nu in Eindhoven. 
Bij de jeugd scoorden de junioren er lustig op los. 
De C2-aspiranten hielden het heel lang spannend, 
maar sloegen in de tweede helft toe. Een kritische 
opmerking: wel goed oefenen op strafworpen. 
Ook de D-pupillen wonnen weer. Wel jammer dat 
hier een team duidelijk te laag is ingedeeld en lou-

ter monsteroverwinningen boekt. 
De uitslagen waren:
zaterdag 15 februari:
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 21 - 7 
Klimop asp C1 - OJC’98 asp C1 10 - 6
OJC’98 asp C2 - SDO asp C3   5 - 2
OJC’98 pup D1 - DOT pup D2   9 - 3
zondag 16 februari:
OJC’98 2 - SDO 4 15 - 15
Volgende week luidt het programma:
zaterdag 22 februari:
Attila 1 - OJC’98 1
Attila 2 - OJC’98 2
Attila 3 - OJC’98 3
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp C1 - Ready asp C1 12.45 uur
OEC asp C1 - OJC’98 asp C2
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E2 11.45 uur
PJC’98 pup E2 - PSV pup E1 11.45 uur

16 |

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

Volg de Schakel op Instagram: 

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

LET OP:
In verband met CARNAVAL is de deadline voor kopij en advertenties voor week 9:  

vrijdag 21 februari 2020 om 12.00 uur. De Schakel verschijnt gewoon op woensdag 26 februari 2020.
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Schaokel naor d’n Schaokel 
 

Al 55 joar is de Schakel hét weekblad 
voor Knollevretersgat en Rommelpot. 
Wilde nog effkes achterum kèèke naar 
de fotokes en de laotste nieuwtjes in 
Knollevretersgat en Rommelpot, dan doe 
de da natuurlijk op d’n website 
www.schakel-nu.nl, op Facebook of in 
ons boekske. 
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(on)GELUKKIGS-COLLEGE

“IK WIL GEWOON 
GELUKKIG ZIJN”

“Ik wil gewoon gelukkig zijn!” We lezen massaal 
boeken over een gelukkig leven en volgen cursus-
sen die ons meer zelfvertrouwen en rust moeten 
geven. Zoeken naar geluk is een hele menselijke ei-
genschap. Zondag 15 maart komt psycholoog, do-
cent en ACT-trainer Aafke Baars-Seebregts tijdens 
dit college de vier mythes die er over geluk bestaan 
bespreken in de Bibliotheek Berkel-Enschot.

Maar wat als ……. wat als wat je dacht over het 
geluk niet blijkt te kloppen? En de ideeën die je 
daarover hebt er juist voor kunnen zorgen dat je 
je ongelukkiger voelt? We zitten vaak vast door 
onbruikbare en onjuiste overtuigingen over geluk. 
Wat is geluk eigenlijk? Je goed voelen? Je altijd 
blij voelen? Kan dat wel? Streven naar geluk zou 
geen levensdoel moeten zijn. Het is voor jezelf op 
zoek gaan naar wat jij zinvol en betekenisvol vindt. 
Geluk …. dat definieer je dus zelf.
In de huidige maatschappij lijken mensen soms al-
leen prijs te geven hoe goed het hen afgaat. Met 
aansprekende voorbeelden en inzichten word je 
tijdens dit college door een andere visie op geluk 
geleid. Zo leren we dat het ook oké is als het even 
wat minder gaat.

Aafke Baars-Seebregts is als docent/coach werk-
zaam bij Fontys Hogeschool Pedagogiek en heeft 
als psycholoog haar eigen bedrijf ‘ACT by Aafke’ 
waarbij ze individuen, groepen en professionals 
traint in Acceptatie en Commitment Therapie (ACT).

Zondag 15 maart 2020
Aanvang 14.00 uur in de Kerkzaal I de Bibliotheek 
Berkel-Enschot
Entree €5,00 inclusief een kopje koffie U bent van 
harte welkom! 
Reserveren: via berkelenschot@bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl

KUNSTKLAS
Hoe zie jij er eigenlijk uit? Wat 

maakt jou zo bijzonder? Heb jij grote of kleine 
ogen? Een spitse neus of juist bol? Dunne lip-
pen of juist vol? Tijdens de kunstklas die gege-

ven werd in de onderbouw hebben wij daar een 
antwoord op gevonden. Diverse tegenstellingen 
kwamen aan bod zoals groot – klein, dik – dun, 
kort – lang, bol – spits etc. En omdat wij bezig wa-
ren met het thema Egyptenaren en Farao’s, heb-
ben wij aan onze portretten mooie patronen en 
sieraden toegevoegd. Dit zijn de resultaten van de 
kunstklas uit OB2.

Techniekles: Piramides bouwen 
Wij zijn van basisschool Rennevoirt. Wij hebben 2 
technieklessen gedaan in het thema Egyptenaren 
en Farao’s. De ontwerpvraag was: ‘Hoe kun je met 
ander materiaal een stevige piramide maken?’ We 
hadden verschillende materialen, zoals: Kapla, 
papieren rietjes, plastic bekertjes, satéstokjes 
met elastiekjes, suikerklontjes en wc-rollen. We 
mochten in de eerste les alle materialen uittesten 
en verbindingen proberen te maken. In de twee-
de les gingen we echt bouwen. Mijn groepje en 
ik hadden de papieren rietjes. Je moest eerst het 
ontwerp maken op een vel. Je maakte dan een 
bouwtekening, en je maakte dan een lijstje met de 
spullen die je nodig had. Wij hadden vooral lijm 
nodig en plakband. Het leek mij eerst onmogelijk 
maar als je een goed ontwerp had dan lukte het! 

Groetjes Youri uit BB2
 
Eten Proeven
Wij hebben laatst een spannende eet-proef ge-
daan in de klas. Met onze ogen dicht hebben we 
5 verschillende dingen geproefd die uit Egypte ko-
men of daar veel worden gegeten. Dit was heel 
spannend. Sommige dingen waren heel vies en 
sommige dingen best wel lekker. Wij hebben gra-
naatappel, kikkererwten, dille, dadel en koriander 
geproefd. Sommige kinderen vonden de koriander 
naar zeep smaken! 

HERDENKINGSBOMEN 

6. GERARDUSBOOM. 
In de serie herdenkingsbomen van Ber-

kel-Enschot vandaag de Gerardusboom. 
Bij de ingang van Zorgcentrum voor Ouderen To-
rentjeshoef aan de Oranjesingel 33, staat aan de 
linkerzijde een treures. Zijn Latijnse naam is Fraxi-
nus excelsior ‘Pendula’. Het is een sterke groeier 
en wordt vaak gebruikt als prieelboom. Hij kan in 
uitzonderlijke omstandigheden een hoogte berei-
ken van 8 tot 10 meter en een doorsnede van 4 
tot 5 meter. De takken hangen in sierlijke brede 
bogen boven en langs de stam. Het geheel geeft 
het beeld van een fraaie treurboom. De schors is 
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bruin-grijs en vrij 
regelmatig ge-
groefd. Het sa-
mengesteld blad 
is donkergroen 
en is oneven ge-
veerd. De blade-
ren kunnen  15 
tot 20 centimeter 
lang worden. Bij 
het uitkomen van 
de knoppen is 
het blad groen-

bruin van kleur en zijn herfsttooi is prachtig geel. 
De treures vormt geen bloemen en vruchten. Hij 
wordt als solitair in plantsoenen en tuinen geplant. 
De boom doet het als parkboom overigens ook 
uitstekend. De Gerardusboom kwam aan zijn 
naam omdat hij 25 jaar in de siertuin gestaan heeft 
van het voormalig Gerarduspension aan de St. 
Willibrordstraat. In maart 1975 is de boom door 
de plantsoenendienst naar Torentjeshoef overge-
bracht. 
Voor de boom staat een naamplaatje met  de 
jaartallen 1974-1999 wat het 25-jarig bestaan van 
Torentjeshoef aan geeft. De toenmalige operatie 
is klaarblijkelijk goed geslaagd. Hieruit blijkt nog 
eens te meer dat het spreekwoord: “een oude 
boom moet men niet verplanten” niet altijd opgaat. 
Foto: Cathy Emmen. 
Tekst: Rinus van der Loo.

Ondernemen doe je zo: 

VERGROOT JE 
ZICHTBAARHEID 

MET SOCIAL MEDIA
Natuurlijk ben je als ondernemer of freelancer ac-
tief op social media. Je ziet het als een kans om 
het verhaal te vertellen over jouw product of dienst 
en in contact te staan met je klanten. Maar in de 
waan van jouw drukke dagen is het best een uit-
daging om regelmatig iets te posten. Ook vraag 
je je wel eens af of je wel op het juiste kanaal zit 
(moet ik niet ook iets met Instagram?), op het juis-
te moment post (bereik je ’s avond meer mensen?) 
en of het zin heeft om ook op social media te ad-
verteren. Om je verder te helpen met die vragen, 
heeft KennisPlaats Vesper twee professionals van 
online marketing bureau Achievr. uitgenodigd. Op 
donderdagavond 12 maart delen zij in de Biblio-
theek Berkel-Enschot hun expertise en geven tips 
die je helpen je online zichtbaarheid te vergroten.

Online de juiste doelgroep bereiken
KennisPlaats Vesper is een ontmoetingsplek in 
de Bibliotheek Berkel-Enschot. Drie keer per jaar 
komen ambitieuze professionals hier bij elkaar om 
kennis, successen en struggles te delen. Op 12 
maart zijn dat Antony van Riel en Dirk van de Wiel, 
oprichters van online marketing bureau Achievr. 
uit Tilburg. Zij gaan het hebben over welke sociale 
media kanalen er zijn en gaan specifiek in op de 
meest gebruikte kanalen Facebook, LinkedIn en 
Instagram. Daarnaast gaan ze in op de beste ma-
nieren van adverteren en je doelgroep bereiken. 
En uiteraard zullen ze zoveel mogelijk vragen uit 
het publiek beantwoorden.

Praktijkvoorbeeld: ondernemer aan het woord
Ondernemer Nihal Vogels zal vanuit haar erva-
ringen vertellen wat social media voor je kunnen 
doen. Nihal heeft namelijk een niet zo sexy be-
roep, financieel planner, heel laagdrempelig weten 
te maken. Tijdens KennisPlaats Vesper vertelt ze 
hoe de beeldspraak ‘TAART by Nihal’ haar helpt 
in haar personal branding, en hoe jezelf presen-
teren op social media daarmee ‘a piece of cake’ 
is geworden.
De Vesper-avond vindt plaats op donderdag 12 
maart van 20.00 tot 22.30 uur in de Bibliotheek 
Berkel-Enschot (Koningsoord). Tickets á €12,50 
zijn te bestellen via bibliotheekmb.nl/vesper  

SINT JOB 10 MEI 2020
Dit jaar vieren we Sint Job op 10 
mei. Dit jaar is het 30 jarige jubileum 
en daarom extra feestelijk.

beoefent u een (oude) ambacht en vindt u het leuk 
dit op het pleinfeest te laten zien?
Neem dan contact op met info@sintjobenschot.nl.
Meer informatie: www.sintjobenschot.nl
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HANDWERKEN VOOR MENSEN 
MET DEMENTIE
Bij Gittepetit vinden we het heel fijn om, naast het 
werken aan onze eigen projecten, ook iets te doen 
voor anderen. Zo hebben we vorig jaar een he-
leboel sjaals, omslagdoeken en dekens gemaakt 
en verzameld voor de vluchtelingen op Samos. En 
onlangs hebben we een doos vol gehaakte de-
kens afgegeven bij Quiet Community Tilburg. 
En nu is het tijd voor een nieuw project! De ko-
mende tijd gaan we voelwarmers haken en breien 
voor mensen met dementie. Een voelwarmer is 
een polswarmer waaraan een heleboel te voelen 
en friemelen valt. Je maakt daarvoor gebruik van 
verschillende soorten garens, knoopjes, pompon-
netjes, lintjes, bolletjes, belletjes, sliertjes en kleine 
gehaakte figuurtjes. Je kunt je fantasie de vrije loop 
laten of kijken naar de vele gemaakte voorbeelden. 

Bij Gittepetit liggen patronen, garen en andere 
materialen voor je klaar om te gebruiken. Het eni-
ge dat we van je vragen is een warm hart voor 
mensen met dementie en een beetje van je tijd. 
En een kleine bijdrage voor koffie en thee. Je bent 
van harte welkom om tijdens onze creatieve cafés 
mee te komen haken en breien. We zijn er op dins-
dagavond, donderdagmiddag, vrijdagochtend en 
zaterdagmiddag. Precieze tijden vind je op gitte-
petit.nl of op onze Facebookpagina.
Gittepetit- creatief ontmoeten,
Molenstraat 24 in Berkel-Enschot.

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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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
Dit weekeinde gaat het Carnaval weer in alle he-
vigheid losbarsten, vooral hier bij ons in het Zui-
den van het land. Misschien dat de meeste feest-
vierders de oorspronkelijke betekenis van het 
feest een beetje uit het oog verloren zijn, maar 
eigenlijk is Carnaval een voorbereiding op een 
voorbereiding: een laatste kans om aan te sterken 
en uit de band te springen voor de vastentijd die 
ons voorbereidt op het Paasfeest. Die inbedding 
of omkadering van de veertigdagentijd tussen 
Carnaval en Pasen, twee uitbundige feesten, zou 
de indruk kunnen wekken dat de vasten maar een 
armoedige periode in het liturgisch jaar is, waarin 
alles als het ware op een lager pitje komt te staan.
Niets is echter minder waar. De veertigdagentijd is 
bij uitstek een periode van grote spirituele rijkdom. 
In de voorbereiding op Pasen proberen we met 
meer aandacht te leven. Meer aandacht voor de 
mensen om ons heen, voor onze vrienden en ken-
nissen, maar ook voor vreemdelingen die we bij 
toeval tegenkomen. Aandachtiger leven betekent 
dan de ander te zien en te behandelen zoals we 
zelf gezien en behandeld zouden willen worden: 
met geduld en oprechte welwillendheid. Op een 
dergelijke manier met anderen omgaan heeft een 
geweldig positief effect op onze eigen gesteld-
heid.
Maar de veertigdagentijd is ook een tijd waarin 
we onszelf met meer aandacht mogen behande-
len. Staat u er wel eens stil hoeveel wij mensen 
dagelijks tot ons nemen waar ons lichaam eigen-
lijk helemaal geen behoefte aan heeft? Ook ons 
lichaam is gebaat bij meer geduld en welwillend-
heid. Dus in plaats van de veertigdagentijd te zien 
als een periode van soberheid en ontzegging, kan 

de vasten ook beschouwd worden als een uitge-
lezen kans om anderen en uzelf met meer liefde 
en genegenheid te behandelen, en de spirituele 
vruchten van een dergelijke positieve levenshou-
ding te plukken. Dat is tegelijkertijd de enige ge-
paste voorbereiding op het Paasmysterie… Geen 
versterving maar juist een aandachtiger en welda-
diger leven. Ik wens u een hele goede Carnaval 
toe en daarna een vruchtbare en overdadige vas-
tentijd! 

Diaken Alexis Szejnoga.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Henk van 
Balkom, 86 jaar en in de St. Caeciliakerk namen 
we afscheid van Leonie van der Plas-de Bakker, 
87 jaar.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van de St. Lambertuskerk is i.v.m. 
vakantie gesloten van 24 tot 28 februari. U kunt 
met uw vragen terecht bij het secretariaat van Ber-
kel of Enschot.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 22 februari:
13.00 uur St. Lambertuskerk: Woord- en Gebeds-
viering Carnaval mmv hofkapel Veul Bombarie.
Voorganger: diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 23 februari: 
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Pastoor Smulders en diaken van Kuijk.
Intenties: Thijs van Oosterhout (verj.); Overl. ou-
ders Kees en Anna van de Pas-Brekelmans.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Carnavalsviering 
mmv In Between. Gebedsviering.
Voorganger: Michael Kolen.

Maandag 24 februari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 25 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.
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Woensdag 26 februari: Aswoensdag. Vasten en 
onthoudingsdag.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
met uitdeling van askruisje, mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met oplegging van Askruisje, mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Looijaard.

 
Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood  

MMeeeejj  zznn  aallllee  iinn  ddee  ppoolloonnaaiissee  

DD’’nn  RRooaadd  vvaann  eellff  mmeeeejj  dd’’nn  pprriinnss    

vvuurr  mmaarr  €€  1111,,0000  

Actie geldig van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 februari 2020 

IVM Carnaval zijn wij maandag en dinsdag gesloten 

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



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! 

REIKI WEEKENDCURSUS zat.14 en zon.
15 maart. Van 10 - 16.30 uur. Door Reiki krijg 
je een diepere verbinding met jezelf. Je kunt 
beter ontspannen en je intuïtie wordt sterker. 
Anita Oostrom, Reikimaster (Reiki Alliance) 
013- 4675021 www.oosterbeek.nu 

Zaterdag sluit Kapper & Co haar deuren op 
winkelcentrum Eikenbosch. Op donderdag 
27 februari zijn wij weer open op Koningsoord 62! 
In de tijd dat we gesloten zijn, kunt u gewoon 
online uw afspraak boeken via: www.kapperenco.nl 

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

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
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 

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

BIJLES voor basisschoolkinderen!!! 
Voor informatie gaat u naar: www.bijellie.nl of 
belt u met Ellie Bankers 0610649579 

Zaterdag 22 februari tot en met zaterdag 
29 februari is Schoenmakerij Joep van den Berg 
gesloten.

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  





Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

KnollevretersgatKnollevretersgat
.NL 

Het programma voor carnaval is vol en 
gezellig. Heb je de timetable niet meer uit de 
Knollevreter? Surf dan naar onze website.

Zaterdag om 10.30 uur openen we carnaval met 
de onthulling van de knol, de overdracht van de 
sleutel aan Prins Jos d’n Irste, veel muziek en een heerlijke 
kom knollesoep. In de middag kom je natuurlijk kijken bij de 
optocht. Prijsuitreiking is om 17 uur bij De Druiventros

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

Op zondag kom je naar de Caeciliakerk voor de carnavalsdienst (11 uur). Uitbundig en met mooie momenten vieren we dan het leven. Aansluitend eten we een worstenbroodje bij Boerderij Denissen. In de avond de grensontmoeting met vele omliggende dorpen met en gezellige afterparty (23 uur).

Nieuw op maandag (10.30-13) is het ‘t 
Ameezingbloasfist bij Van Opstal (voorheen 
koffieconcert). In de middag de Boerenbruiloft en de 
Prinsenborrel. Op dinsdag dan nog het Seniorencarna-
val en laat in de avond het ontmantelingsfeest.


