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DEZE WEEK:
Carnaval geopend met bezoek basisscholen: een fotoreportage

Video Carnavalsoptocht online!

Winkelcentrum Koningsoord gaat steeds meer leven

Met Passie: Onno de Gier bezoekt zijn 92ste Engelse voetbalstadion 



Koningsoord 128 Berkel-Enschot
013-5336101

www.bailiff-fashion.nl 
www.facebook.com/bailiff.fashion

26 Februari  
openen wij onze deuren

FEESTELIJKE OPENING

We vieren niet alleen de opening 
van onze nieuwe winkel maar 

ook ons 20 jarig jubileum.  
 

Daarom hebben we voor de  
eerste 100 klanten een leuke 

attentie klaar staan!
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.475 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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.

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); 
POV 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

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.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 

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?
Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen úw 
telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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

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

STOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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START CARNAVALSWEEKEND 
MET BEZOEK BASISSCHOLEN 

Traditioneel openden de Raad van Elf en Jeugd-
raad het Carnavalsweekend met een bezoek aan 
alle basisscholen. Ze gingen vrijdag op huisbezoek 
bij o.a. de ex-adjudant en raadslid. Cafetaria Eiken-
bosch zorgde voor de frietjes van de Jeugdraad.

Bekijk het hele fotoalbum op onze website, Face-
book, Twitter en Instagram.

Met dank aan Bas Haans Fotografie.
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UITSLAG OPTOCHT 
BERKEL-ENSCHOT 2020

Jeugd individueel:

Mathijs & Eline - Nie goed vur mekaor

Siem en Sofie - De hoofdrol

 
Jeugd groepen

CV Op z’n kop

KPJ Udenhout

 
Kleine loopgroepen/eenling

De Annies - 44 SOKken

Rob van Oirschot - Schon 44 Jahr gut 

für mekaor

 
Grote loopgroepen

De Rommelpot

CV Zonder Joris nu met Joris

 
Grote Wagens

CV Van wie bende gei er eentje

Gemaokt meej Friwends

 
Muziekgroepen

Van Heukelom

Foto: Elke van Dommelen

Video: André Oude Vrielink

Beleef de Carnavalsoptocht nog een keer 
en bekijk de video op onze website: 
www.schakel-nu.nl, Facebook, Twitter of 
Instagram
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Primera verhuisde al eens van de Kerkstraat naar 
winkelcentrum Eikenbosch. De laatste naar Ko-
ningsoord is echt een metamorfose. ‘Wat een 
ruimte! Gefeliciteerd met de nieuwe winkel’, zegt 
een klant tegen eigenaar Stefan Michielse. Met 
een brede lach neemt hij de complimenten in ont-
vangst. ‘Ja de ruimte is flink toegenomen en dat 
werkt een stuk prettiger’, aldus de geboren en ge-
togen Berkel-Enschottenaar. Hij is sinds 2001 het 
gezicht van Primera. ‘We hebben het overzichte-
lijk gemaakt en het assortiment uitgebreid. Er zijn 
nu ook gifts’, wijst hij naar de woonaccessoires. 
Tussen alle drukte door vertelt hij dat hij veel ver-
wacht van deze nieuwe locatie recht tegenover de 
Jumbo. ‘Veel passanten. Met gratis parkeren en 
alles binnen handbereik zullen ook meer mensen 
buiten Berkel-Enschot hier boodschappen gaan 
doen.’ Een klant komt een pakketje ophalen. Als 
enige in de omgeving met een post NL punt, pas-
fotoservice en stomerij, zal er voldoende klandizie 
zijn, is de voorspelling van Stefan Michielse. 

Een klein kapelletje in alle glorie; 
weer een geluksmomentje

Carnaval 
De dames in glinsterende zilveren broeken, wil-
den nog snel wat glitters inslaan voordat ze de 

carnavalsoptocht en het feestgedruis opzoeken. 
Mikkie uit Tilburg en Eva en Bregje uit Udenhout 
vinden het op deze gure zaterdag maar ‘een kalige 
bedoeling’ in het winkelcentrum. ‘Een beetje on-
duidelijk waar alles is. Verlaten en daar staat nog 
een Dixi’, giebelen de meiden. ‘Meer bloemen en 
planten, zou het wat opfleuren.’ ‘En bomen’, vult 
haar vriendin aan.  

Schelpenpaadje
Bij het parkeerterrein valt mij iets op: een schel-
penpad. Schelpjes doen me denken aan zee, 
vakantie en dat maakt me blij. De schelpen knis-
peren onder mijn voetstappen. Aan het eind van 
het pad kijk ik omhoog. Totaal verbijsterd zie ik 
opeens een klein kapelletje in alle glorie. Weer een 
geluksmomentje. Het voormalig kerkhofkapelletje 
was tussen alle bouwperikelen lange tijd onttrok-
ken aan het zicht. Bouwmaatschappij Heijmans 
geeft op haar website uitleg. ‘Wanneer een zus-
ter overleed werd haar lichaam van het klooster 
middels een processie naar het kerkhofkapelletje 
gebracht. Dit noemden ze de hemelweg, aange-
zien de overleden zuster begon aan haar reis naar 
de hemel. De achteringang van het klooster (nu 
de hoofdingang) werd daarom ook wel de hemel-
poort genoemd. Dit is tevens de reden waarom 
het restaurant van het Koningsoord Hemels heet.’

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

WINKELCENTRUM KONINGSOORD 
GAAT STEEDS MEER LEVEN 
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 23-2 twee sleutels aan een ring, beetje verroest. 
  (Zie foto Schakel APP) Jong Brabant in de bosjes 013-5334289
 20-2 Knuffel appelgroen vierkant met roze hartje 
  en clownshoofdje Zijkant Berkeloo 06-44744839
 17-2 versterker voor een hoorapparaat: 
  pen aan touwtje. (Zie foto Schakel APP) Parkeerplaats St. Caeciliakerk 06-10174477
 13-2 Bijtring in de vorm van een giraf, 
  genaamd Sophie La Girafe Winkelcentrum Koningsoord 06-44744839
 6-2 bruine suede handschoenen met 
  namaakbont gevoerd Raadhuisstraat 013-5333131
 4-2 Jongensfiets (zie foto APP) Parkeerterrein v.v. Jong Brabant BE 06-19500828
 2-2 Damesfiets, rood frame, blauwe voorband. 
  Zie foto APP) Parkeerterrein Berkel-Enschot 06-19500828

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 18-2 Sleutelbos rondom Albert-Heijn 06-21997478

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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MET PASSIE

Onno is al zijn hele leven een echte fan van voet-
ballen. In 1971 nam zijn oudste broer hem voor 
de eerste keer mee naar een voetbalwedstrijd in 
Engeland, de bakermat van het voetbal. Er zijn in 
Engeland 92 profclubs, verdeeld over vier divisies. 
Hij heeft zich als doel gesteld om alle stadions van 
die clubs minstens één keer te bezoeken tijdens 
een wedstrijd. Met Pasen hoopt hij dat te kunnen 
afronden.

Traditie en taal 
Onno vertelt: ‘Voetbalclubs zijn in Engeland een 
deel van de traditie. Het is interessant om daar-
mee in aanraking te komen. Ik vind de taal ook 
heel prettig. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor, dat 
ik in 2000 het plan heb opgevat om al die clubs en 
stadions te bezoeken.’ 

Voetbalclubs zijn in Engeland een 
deel van het dagelijkse leven.

Geschiedenis
In Engeland is de geschiedenis nooit ver weg. De 
clubs zijn ook erg verbonden met de lokale ge-
meenschappen. Hele gezinnen zitten met hun kin-
deren en een thermosfles met thee hun club aan 
te moedigen. In Nederland is het betaald voetbal 
omstreeks 1950 begonnen, maar in Engeland ge-
beurde dat al in 1880. De clubs in Engeland zijn 

vaak gestart vanuit een specifiek bedrijf, zoals dat 
in Nederland ook bij PSV het geval is.
Onno: ‘De clubs hebben vaak bijnamen, die terug-
gaan op oude beroepen, die in het verleden in die 
plaats belangrijk waren. Je hebt aan de kust clubs, 
die naar vissers zijn vernoemd, terwijl het elders 
vaak betrekking heeft op oude industrieën. Tra-
ditie en geschiedenis, daar gaat het in Engeland 
bijna altijd om.’

Hoe bezoek je al die stadions?
Het reizen naar Engeland per vliegtuig is veel 
goedkoper geworden, vergeleken met vroeger. 
Onno gaat ook met zijn eigen auto en dan over-
varen met de pont. Met links rijden heeft hij geen 
probleem en je let natuurlijk extra op; de automa-
tische piloot kun je beter thuis laten. 
Maar wat ga je doen als je al die 92 stadions hebt 
bezocht? Onno: “De divisies bestaan in Engeland 
uit 92 clubs; elk jaar gaan er twee af en komen 
er twee bij. Dus kan ik na Pasen toch nog even 
doorgaan.”

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

 

Bent of kent u iemand met een 
bijzondere hobby? 
Geef u op voor de rubriek MET PASSIE! 
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

ONNO DE GIER BEZOEKT MET PASEN 
ZIJN 92STE ENGELSE VOETBALSTADION 
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

MAART

26-02-20 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Haring happen
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
04-03-20 Pepino Kinderdagverblijf 19.45-21.45 uur Thema-avond voor ouders met jonge kinderen ‘In 

verbinding	groeien’,	i.s.m.	GGD	en	TOF	Pedagogiek
04-03-20 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Informatieavond met Parochie Johannes XXIII naar 

Jacobus
05-03-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-03-20	 CC	de	Schalm,	Kapittelzaal	 14.00-16.00	uur	 Themalezing	KBO/SWO	over	notariële	zaken
05-03-20	 Eeterij	De	Bron	 17.30	uur	 Samen	uit	Dineren	senioren	B-E	KBO/SWO
05-03-20 CC de Schalm, Kapittelzaal 20.00 uur Heemkundekring de Kleine Meijerij, Lezing Simon 

van	Wetten	normen	en	waarden	Middeleeuwen
06-03-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 9.30-10.30	uur	 Workshop	Letters	&	Liedjes
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 Bibliotheek/Kerkzaal 10.00-10.30 uur Peutervoorlees-halfuurtje
11-03-20	 Bibliotheek/Werkplaats	 13.30-15.00	uur	 In	de	Werkplaats	-	Maak	je	eigen	VR	wereld
11-03-20 CC de Schalm 20.00 uur Lezing 150 jaar Bels Lijntje, Stg. Expo
12-03-20 Bibliotheek 14.00-17.00 uur Belasting spreekuur
12-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 20.00-22.30 uur KennisPlaats Versper - Vergroot je zichtbaarheid met 

Social Media
15-03-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
15-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 14.00-15.30 uur (on)gelukscollege
18-03-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 20.00-21.30	uur	 Literaire	&	filosofisch	avond	met	Stine	Jensen
19-03-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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
23-03-20	 Bibliotheek/Kapittelzaal	 14.00-16.00	uur	 Nieuwe	Donorwet	informatie	bijeenkomst
25-03-20 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinsoncafé Midden-Brabant, Sonja van Gils: ge-

avanceerde behandelingen bij Parkinson
25-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafé met “Girl” 
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”



13|

KUNST EN CULTUUR

CONCERT 
GEMENGD KOOR SCAMPOLO
Zondag 8 maart 2020 om 12.00 uur verzorgt 
Gemengd Koor Scampolo, samen met solisten 
Tamara en Marcel Dorren, in samenwerking met 
cultureel centrum de Schalm een koffieconcert 
in Ons Koningsoord te Berkel-Enschot.

Gemengd koor Scampolo staat onder de bezie-
lende leiding van dirigent Peter Ligthart. Het koor 
wordt op piano begeleid door Munira Yakunina. 
Naast opera, operette en overige klassieke muziek, 
heeft Scampolo ook musicals en eigentijdse muziek 
in haar repertoire. 
Tamara en haar broer Marcel Dorren hebben inmid-
dels ook hun sporen verdiend. Tamara was onder 
andere een aantal jaren leadzangeres van de “De 
Mixx” en ook speelde zij in amateurmusicals. Van-
middag horen wij haar zowel in opera als in musical. 

Marcel is beroepsmatig bezig geweest met zang, 
dans en acteren. Marcel kennen we van ‘Una Voce 
Particolare’. Ook speelde hij in musicals als ‘De 
Jantjes’, ‘Ciske de Rat’ en ‘Jane Eyre’. Ook hij 
zingt vandaag zowel opera als musical.
Kortom een middag om je op te verheugen met 
een zeer gevarieerd programma!
Toegangskaarten á € 7,50 (inclusief een kop kof-
fie of thee) zijn verkrijgbaar via kaartverkoop@
scampolo.nl of telefonisch 013-4556171 of bij de 
ingang van de kapel.

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 gevulde bolussen 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 28 februari t/m donderdag 5 maart 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Een heerlijke verleiding 
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Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

Februari

Soep
Kalfsbouillon met groene kruiden en kalfsvlees 

Hoofdgerechten
Gebakken schelvisfilet

met gekonfijte pompoen en garnalensaus  
of

Gebakken maiskipfilet
met oerwortel en sinaasappelsaus 

Dessert
Yoghurtijs met amarene kersen en slagroom

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.

Helemaal op maat gemaakt!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

Boomrooierij Weijtmans

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans



VERENIGINGSNIEUWS
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LEZING OVER 
NOTARIËLE ZAKEN

Stichting Welzijn Ouderen en KBO Berkel-Enschot 
nodigen u uit voor een lezing over verschillende 
notariële zaken.
Peter van Dongen is oud-notaris te Eindhoven en 
sinds 2016 lid van de juridische helpdesk van KBO 
Brabant. Hij publiceert ook artikelen in de ONS.
Zijn lezing zal gaan over diverse zaken waarbij de 
notaris ingeschakeld kan worden, zoals erfrecht, 
testamenten, schenkingen en nog steeds actueel: 
levenstestamenten.
Voor de pauze zijn dit de onderwerpen , na de 
pauze kunnen ook over andere onderwerpen vra-
gen worden gesteld.
Waar: de Kapittelzaal in Ons Koningsoord, Trap-
pistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Wanneer: donderdagmiddag 5 maart 2020 van 
twee tot vier uur
Entree en consumptie koffie/thee zijn gratis
Contactpersoon is Jeanne Rodenburg, tel. 013-
533 30 59.

MUZIEK LUISTEREN MET 
THEO VOSSEN
Denkt u dat klassieke muziek ‘zwaar’, 

‘saai’, ‘niks voor mij’ is? Toch neuriet en deint u 
ongetwijfeld vol overgave mee met de Waltz nr 2 
van Sjostakovitch die later in de versie van An-
dré Rieu nog bekender werd. Wie is eigenlijk die 
Sjostakovitch, wat componeerde hij nog meer en 
wat heeft hem in zijn werk gedreven? U kunt zich 
nu aanmelden voor de muziekluistermiddagen en 
ontdekken dat klassieke muziek wel degelijk iets 
voor u is.
De eerste twee luistermiddagen van dit jaar 
zullen in het teken staan van een reactie op 
vorm¬vervagende muziek en van verder voort-
schrijdende ontwikkelingen in harmonie, ritme, 
vorm en structuur. Tijdens de tweede middag ma-
ken we kennis met de muzikale ontwikkeling van 
Dimitri Sjostakovitch en zijn strijd tegen Stalin en 
het communisme.
De derde luistermiddag gaat over nieuwe inzich-
ten in de Mattheus Passie van Johann Sebastiaan 
Bach. Na Bach ’s dood heeft Felix Mendelssohn 
vele jaren later dit meesterwerk als eerste opnieuw 
durven uitvoeren. Inmiddels wordt dit werk in de 
passietijd alleen al in Nederland wel honderd keer 
uitgevoerd. Het is populair en wordt soms zelfs 

met Nederlandse tekst uitgevoerd. En nu zijn er 
weer nieuwe inzichten… .
U kunt u aanmelden via de website van onze zus-
tervereniging in Udenhout (“Contact 50”) via hun 
website www.contact50udenhout.nl of door te 
bellen naar:
Gerda Coret T : 013-511 35 37, of Carles Boogers 
T : 013-511 12 31.
Plaats: Het Oude Raadhuis, hoek Slimstraat/
 Schoorstraat, Udenhout
Data: woensdagen 4, 11 en 18 maart,
Tijd: van 14u00 tot 16u00
Kosten: € 30,- inclusief een kopje koffie of thee.

NIEUWS VAN DE 
WERKGROEP THEATERS 
TILBURG

KBO-leden kunnen zich weer aanmelden bij de 
werkgroep Theaters Tilburg voor het seizoen 
2020-2021.
KBO-leden die gedurende dit seizoen (2019-2020) 
deelnemer zijn hoeven zich niet opnieuw aan te 
melden; zij krijgen automatisch het nieuwe pro-
grammamagazine en het KBO-bestelformulier 
toegezonden.
Voordelen van deelname:
• via de KBO kan men bij voorrang plaatsen eer-

ste rang reserveren voor schouwburg, concert-
zaal en studio;

• via de KBO betaalt men per incasso in drie ter-
mijnen per 1 augustus, 1 september en 1 okto-
ber.

Ook KBO-leden die niet over eigen vervoer be-
schikken kunnen zich aanmelden. Indien nodig 
wordt dan een beroep gedaan op deelnemers mét 
vervoer die naar dezelfde voorstelling gaan.
Als bijdrage wordt daarvoor € 2,- gevraagd. Een 
vervoersprobleem kan zo meestal worden opgelost.
Ieder KBO-lid kan zich via het aanmeldingsformu-
lier (in het KBO Nieuws dat begin maart in uw brie-
venbus valt) tot 1 april 2020 vrijblijvend inschrij-
ven voor de Theaters Tilburggroep. Aanmelden 
is alleen nodig voor nieuwe deelnemers dat zijn 
KBO-leden die in het lopende theaterseizoen geen 
kaartjes via de KBO hebben besteld.

Bestellen van kaartjes
Zodra het programmamagazine van Theaters Til-
burg beschikbaar is ontvangen alle huidige deel-
nemers en de nieuwe deelnemers een exemplaar.
Daarnaast ontvangt men een brief van de KBO 
met nadere informatie en een bestelformulier. Bin-
nen de daarvoor aangegeven termijn heeft men de 
gelegenheid om met dat KBO-bestelformulier bij 
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WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

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

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Camelia
Heeft mooie dubbele 
bloemen en glanzende 
bladeren. Deze tuin-
plant is winterhard. 
Diverse kleuren, 
in 15cm-pot. 
13.99

8. 99VanaF 1 maArt 
weeR op 

zonDag opEn!
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de KBO kaartjes eerste rang te bestellen voor een 
of meer voorstellingen naar keuze. De termijn voor 
het plaatsen van deze bestelling is helaas tamelijk 
kort. Dat komt door het feit dat Theaters Tilburg 
voor ons bij voorrang plaatsen reserveert en dit 
gebonden is aan een bepaalde einddatum.
Voor verdere inlichtingen en het insturen van het 
aanmeldingsformulier kunt u bij een van onder-
staande leden van de werkgroep terecht:
Ad Oomen, voorzitter, 
Tobias Asserlaan 23, T: 533 20 23
Frank Smarius, namens het bestuur, 
Pieter Bruegellaan 28, T: 533 12 92
Ria en Huub van Beurden, 
Steenovenlaan 11, T: 533 19 57
Riny Fijnaut, 
Schaapkenslaan 63, T: 533 26 28
Anny van Gool, 
Jeroen Boschlaan 4, T: 533 31 96
Hanny Jong, 
Puccinilaan 3, T: 533 20 69

U kunt ook via de kbo-website het aanmeldings-
formulier invullen en insturen naar
www.kbo-berkelenschot.nl

VERRASSENDE 
ONTMOETING IN DE

CONCERTZAAL
Het is bijna niet te geloven. Maar het is écht waar.  
Twee jaar op een rij is het HarmonieOrkest uitge-
nodigd door de stichting Verrassende Ontmoe-
tingen om in de Tilburgse Concertzaal een mooi 
en verrassend concert neer te zetten. En dat het 

verrassend wordt, dat staat voor 100 % vast. We 
hebben het idee dat we met onze ambities op een 
goede weg zijn, anders hou je dit niet voor mo-
gelijk.
Het staat te gebeuren op 22 maart a.s. Onder 
leiding van dirigent Henk Mertens in samenwer-
king met de muziekcommissie is er een feeste-
lijk en hartverwarmend zondagmiddagconcert 
samengesteld.  Naast de welsprekende muziek 
die hiervoor is uitgekozen (het orkest gaat op 

de Afrikaanse toer) zal de 
verrassing nóg groter zijn 
door de medewerking van 
Fotoclub Berkel-Enschot 
én zangeres, danseres en 
songwriter: Vimbai Zimuto 
uit Zimbabwe. Een grotere 
verrassing is bijna niet mo-
gelijk. Kom genieten van 
prachtige natuurfoto’s en de 
indrukwekkende Afrikaanse 
klanken van de savannes.

 
Van harte welkom op zondag 22 maart in de Con-
certzaal Tilburg. Aanvang 14.30 uur.  Entreekaart-
jes zijn vanaf nu met enig voordeel en voorrang 
alleen te verkrijgen bij Muziekvereniging Concor-
dia. Deze voordeelactie geldt tot 15 maart, daarna 
gaat de normale prijs in.
Voorverkoop kortingskaarten:
 stuur een mail naar muziekcommissie@mv-con-
cordia.nl (onder gelijktijdige overmaking van het 
bedrag op rek. nr.  NL12RABO0106819925) De 
entree is in de voorverkoop: 13.00 euro (kinderen 
t/m 12 jaar: 6.50 euro) Meer informatie ook via het-
zelfde mailadres.

Foto van Vimbal Zimuto

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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DAG
OPEN

10:00-15:00 uur
Zondag 8 maart 
Udenhout

WAAR 
TECHNIEK 
LEEFT

Meld je aan via:
www.hoppenbrouwerstechniek.nl
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OJC’98

                          Rectificatie
Afgelopen week stond het programma verkeerd in 
de Nieuwe Schakel.
De juiste info is:
zaterdag 7 maart
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
OJC’98 pup E2 - PSV pup E1 11.45 uur

NIEUW 
BESTUUR 

VOOR HARDLOOPEVENEMENT 
DE GALGENLOOP

Het bestuur van hardloopevenement de Galgen-
loop besloot in 2019 dat het tijd was om het stokje 
over te dragen. In onder andere de Schakel werd 
een oproep gedaan voor een nieuw te vormen 
bestuur. Al snel werd besloten dat er voldoende 
animo is om de Galgenloop te blijven organiseren 

in Berkel - Enschot. Op zondag 28 juni 2020 zal 
dan ook de eerste editie plaatsvinden georgani-
seerd door het nieuwe bestuur. Al het goede uit 
het verleden zal behouden blijven, dus voor de lo-
pers zal er weinig veranderen in 2020.  De plannen 
liggen al klaar, de parcoursen worden getoetst en 
er wordt natuurlijk gekeken hoe wij ook dit jaar zo-
veel mogelijk lopers kunnen laten genieten van de 
mooie omgeving van Berkel - Enschot. 
Het blijft een prachtige hardloopwedstrijd met als 
hoofdnummer de 10 miles. Uiteraard krijgen de 
kinderlopen ook weer een prominente plek op het 
programma. Wij hopen dat het 28 juni een mooi 
evenement wordt. 
Mocht je de vorige oproep gemist hebben, maar 
wil je wel graag meedenken over het organiseren 
van de Galgenloop ben je nog steeds van harte 
welkom. Laat dit weten door een mailtje te sturen 
naar info@galgenloop.nl 

v.l.n.r. Louis Canciani, Wim Mulder, Maria van Baast, 
Ingrid Smeeman en Rosanne van Kerkhoven
Foto: Helen Smeeman

Rectificatie
In het artikel ‘Visuele doorgang Winkelcentrum Koningsoord’ in de Schakel van week 8 is per abuis 
foutieve informatie vermeld. Het moet zijn:
 
Op deze zaterdag tref ik in het park een nieuwe bewoonster aan met een kennis. Mevrouw Van Drunen 
woont al dertig 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 bewo-
ners op het dak van de twee supermarkten Jumbo en Aldi. 

Opvallend adverteren
Uw advertentie extra opvallend op de achterkant cover van de Schakel? 

Vraag naar het tarief en resereer die plek!

info@schakel-nu.nl   06 20780000
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WINKELCENTRUM EIKENBOSCH 
GAAT BINNENKORT VERHUIZEN!

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

We bedanken u voor uw 
jarenlange trouwe bezoek!  

We zien u graag snel terug bij  
winkelcentrum Koningsoord!



DIVERSEN
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OMWONENDEN 
HEBBEN GEKOZEN: 

NAAM VOOR NIEUWE LOCATIE 
DE WEVER IS BEKEND
In het najaar van 2020 worden nabij Konings-
oord, het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot, 
52 nieuwe zorgappartementen gebouwd voor 
ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. 
De plannen liggen klaar, maar een naam voor 
de nieuwe locatie van De Wever ontbrak nog. 
Inwoners van Berkel-Enschot en andere geïnte-
resseerden konden middels een prijsvraag sug-
gesties insturen. Uit 114 inzendingen werd door 
een jury de nieuwe naam gekozen: Eikenhuys. 

De Wever wilde de wijk, inwoners en andere be-
langhebbenden uit Berkel-Enschot betrekken bij 
het verzinnen van een naam voor de nieuwe locatie. 
Tot begin februari konden de namen worden inge-
zonden. Daarna kwam een achtkoppige jury bij el-
kaar om de nieuwe naam te kiezen. De jury bestond 
uit vijf vertegenwoordigers uit Berkel-Enschot en 
drie vertegenwoordigers van De Wever. 

De winnende inzending kwam van Yvonne van der 
Wegen. Zij vond Eikenhuys een toepasselijke naam 
voor de locatie, omdat deze vlakbij een aantal ei-
kenbomen komt te staan. “Het heeft ook te maken 
met het oude winkelcentrum Eikenbosch en tevens 
is het een thuis voor mensen die hulp nodig heb-
ben”, voegt ze toe aan haar inzending. De jury is 
het met haar eens: “Met het verdwijnen van het 
winkelcentrum Eikenbosch blijft de naam zo toch 
enigszins behouden”. 
Eikenhuys is de eerste locatie van De Wever bui-
ten de stadsgrenzen van Tilburg. De woningen zijn 
overwegend bedoeld voor mensen met een ver-
pleeghuisindicatie met een psycho-geriatrische 
grondslag. Het ontwerp van de locatie is, in lijn 

met de visie van De Wever, gericht op leven in vrij-
heid. De zorg wordt ingericht alsof het zorg thuis 
is, waardoor bewoners een bepaalde mate van pri-
vacy kunnen behouden. Er wordt bij de bouw van 
de appartementen rekening gehouden met de mo-
gelijkheid van participatie door het netwerk in het 
leven van de bewoner.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties 
uit Berkel-Enschot en De Wever:
• Nettie Moonen - Maas, Loket Berkel Enschot
• Bernard Stroot, Belasting-invuller en Cliëntondersteu-

ner KBO
• Jan van Rijswijk, penningmeester SWO
• Sjef van den Aker, penningmeester Dorpsraad Berkel 

Enschot 
• Rien Moonen, wijkbewoner, was 40 jaar beheerder 

Cultureel Centrum De Schalm
• Anja Meeuwesen, clustermanager De Wever
• Mireille Damen, Strategisch adviseur Marketing & 

Communicatie

RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

De tweede rondleiding van de bibliotheek vindt 
plaats op woensdag 4 maart 2020 van 11.00 tot 
12.00 uur in de voormalige Abdijkerk van de zusters 
Trappistinnen. We bewonderen de GLASKUNST 
van de glazeniers Cornelis en Gregorius Wuisman. 
Bij deze thematische rondleiding bestuderen we de 
acht Heiligenramen in de absis, de halfronde af-
sluiting van het priesterkoor.



22 |

In deze hoge neo-gotische spitsboogramen zien we 
acht Heiligenfiguren (4 mannen en 4 vrouwen) van 
de Cisterciënzer kloosterorde. Verder “lezen”we 
nog in de ramen over de leefregels van deze orde, 
de zeven deugden en de symbolen van het kruisof-
fer van Christus.
Peter Timmermans heeft er een mooie foto van ge-
maakt met Maria in het midden.
De ramen zijn aangebracht in de periode 1935-
1937, bij de bouw van het klooster.
Ze werden geschonken door de aannemer, leve-
ranciers en werklieden. Deze glas-in-loodramen 
zijn in 2017 bij de herinrichting van het klooster ge-
restaureerd.
Bij de boekproeverij wordt aandacht besteed aan 
heiligen, heiligenlevens en heiligenboeken. De bi-
bliotheek heeft een aantal boeken klaargelegd over 
dit onderwerp op de kar. Wat zijn eigenlijk heiligen 
? Wie zijn heilig??  Zijn wij ook heilig ??
We gaan erbij zitten in de absis, zodat we de hoge 
ramen nog beter kunnen bewonderen.

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

Plaats van samenkomst in de bibliotheek bij de 
leestafel.

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

 

OPBRENGST 
STATIEGELDBONNEN
BIJ ALBERT-HEIJN 

BERKEL-ENSCHOT 
Via deze weg wil ik nogmaals het management van 
Albert-Heijn bedanken voor hun medewerking.
De opbrengst van de statiegeldbonnen was to-
taal €375,00. Ook bedank ik alle klanten , die hun 
statiegeld bon hebben gedoneerd aan het goede 
doel n.l. het MS fonds. Namens de organisatie en 
de coördinator Henk Denissen Raadhuisstraat 62. 
nogmaals dank. Bij deze doe ik een oproep voor 
nieuwe collectanten. Hoe meer personen col-
lecteren hoe meer de opbrengst wordt en weer 
gespendeerd wordt aan de broodnodige onder-

zoeken. Ook een MS PATIENT HEEFT RECHT 
OP EEN KWALITATIEF GOED LEVEN. U KUNT 
ZICH  AANMELDEN BIJ Henk Denissen Raadhuis-
straat 62 in Berkel-Enschot tel nrs. 0135331151/ 
0622459596/ 0619181126
Bij voorbaat dank PS. U hoeft maar 2-3 uurtjes vrij 
te maken in November. 

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (4) 
In het openbaar gebied van Berkel-En-

schot staan diverse kunstwerken. Deze week het 
opvallende kunstwerk van de Tilburgse kunstena-
res Inge Claesen op het Wilhelminaplantsoen. 
Naar aanleiding van de annexatie door Tilburg van 
Berkel-Enschot per 1 januari 1997, kreeg de ad 
hoc kunstcommissie opdracht van de gemeente 
Berkel-Enschot om op zoek te gaan naar een 
kunstobject dat de herinnering aan de zelfstan-
dige gemeente moest bewaren. Na bestudering 
van het werk van een twintigtal kunstenaars kwam 

Inge Claesen als 
beste uit de bus. 
Het geplaatste 
werk is 5.10 me-
ter hoog en be-
staat uit drie ele-
menten waarop 
de drie dorpsker-
nen als drie bo-
men omhoog rij-
zen en die ruimte 
bieden aan twee 
“poorten”. De 
drie sokkels van 
Ierse hardsteen 

dragen symbolen van de aarde: de ploeg, een on-
derdeel van het gemeentewapen, de wortels die 
een verbinding maken tussen de Blauwe Bomen 
en de aarde en drie aren, die staan voor de op-
brengst van de aarde. De bomen met hun kruinen 
zijn gesneden uit platen van cortenstaal en heb-
ben een kobalt-blauwe kleur gekregen dat op een 
bepaalde manier in het materiaal is ingebrand. Dit 
tegen graffiti en roest. Geheel boven in ‘de bomen’ 
zijn uitsnijdingen gemaakt en silhouetten van een 
dorpspanorama weergegeven van onder andere 
een kerk en torentjes Het kunstwerk / monument 
kreeg als officiële naam: “Blauwe Bomen” en werd 
onthuld op 6 december 1996. 
Foto: Peter Timmermans. 
Tekst: Rinus van der Loo.
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AUTEURS ZAMELEN 
SAMEN GELD IN 
VOOR GETROFFEN 

AUSTRALIË
Eind februari verschijnt de verhalenbundel Au-
teurs voor Australië, waarvan de opbrengsten ten 
goede komen aan het Wereld Natuur Fonds voor 
het getroffen Australië. De bundel bestaat uit tien 
romantische verhalen en één gedicht, die allemaal 
als thema brandweer, Australië en/of klimaats-
verandering hebben. Aan de bundel werkten 
belangeloos tien auteurs, drie redacteuren, een 
persklaarmaker, twee vormgevers, een marketeer 
en een illustratiebureau mee, onder leiding van 
young-adult auteur Oli Veyn uit Berkel-Enschot. 
Meer informatie over dit project, links om een 
exemplaar te bemachtigen en het laatste nieuws 
zijn te vinden op www.auteursvooraustralie.word-
press.com

Initiatiefnemer Oli Veyn
‘Ik had al een verhaal met een brandweerman ge-
publiceerd in de diversity-bundel van Dutch Ven-
ture Publishing. Het verhaal was eenvoudig aan te 
passen waardoor het zich nu afspeelt in Australië 
en de nieuwe titel “Waakvlam” kreeg. Het is een 
romantisch verhaal over een gevallen bescherm-
engel en de liefde voor haar beschermeling die 
een Australische brandweerman is. Op 11 januari 
plaatste ik een bericht op Facebook met de vraag 
wie er ook een verhaal had liggen en wie er in-
teresse had in het samenstellen van een bundel. 
Binnen twee dagen had ik tientallen enthousiaste 
reacties terug en konden we beginnen. De sa-
menwerking is echt geweldig. Iedereen werkt be-

langeloos mee en 
door de diverse 
achtergronden en 
disciplines hebben 
we echt een kwa-
liteitsbundel kun-
nen samenstellen, 
met een duidelijk 
thema en prachtige 
illus-traties. Alle op-
brengst gaat naar 
het Wereld Natuur-
fonds en we hopen 
natuurlijk dat zo 
veel mogelijk men-
sen deze bundel 
gaan kopen.’ 

CULTUUR-
HISTORISCHE 

WANDELING NIEUWE WARANDE
Voor iedereen die kennis wil maken met zo’n 
12.000 jaar geschiedenis en landschap van het 
gebied de Nieuwe Warande, Hazennest en Zwalu-
wenbunders organiseert de stichting Nieuwe Wa-
rande een wandeling door het gebied.

Wanneer: zondagochtend 8 maart
Hoe laat: 10.00
Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 
44, 5071RM, Udenhout.

Een ervaren gids staat dan klaar om u rond te lei-
den door een gebied waar archeologische opgra-
vingen, die plaats hebben gevonden de afgelopen 
jaren, het verhaal vertellen van het leven en werken 
van bewoners duizenden jaren geleden. Verder 
vertellen toponiemen en landschapsrelicten iets 
over hoe het landschap er vroeger uit zag en hoe 
dat door de mens in het verleden gebruikt werd. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De kosten be-
dragen e 2.50 pp., die ten goede komen aan de 
stichting. Te voldoen bij vertrek. Om een idee te 
krijgen van het aantal belangstellenden zouden wij 
u willen vragen om zich aan te melden direct bij de 
gids lajwinkelmolen@hotmail.com.

Tot ziens, tot zondagochtend 8 maart.

De Nieuwe Warande op een kaart van Diederik Zijnen 
uit 1760

Volg de Schakel op Instagram: 

de_schakel_be 
PS: Met trots presenteren wij u het 
videoportret van de Schakel. 
Neem een kijkje achter de schermen.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
De Veertigdagentijd is inmiddels een volle week 
aan de gang. Het is een periode waarin je de ba-
lans in je leven weer eens kritisch onder de loep 
kunt nemen: wat doe ik veel dat ik eigenlijk min-
der zou moeten doen, en wat doe ik weinig wat 
ik eigenlijk meer zou moeten doen? Dat aan het 
minderen tijdens de Veertigdagentijd vaak uiting 
wordt gegeven door vasten en onthouding (van-
daar ook de bekende aanduiding ‘Vastentijd’) 
weet iedereen. Maar dat dit ook bij uitstek een 
periode is voor juist meer aandacht aan gebed en 
voor het beoefenen van de naastenliefde is niet zo 
algemeen bekend.
Meer aandacht voor de naastenliefde betekent 
meer steun voor onze medemensen die het juist 
wat minder hebben. In deze geest wil ik de Paas-
dozenactie van harte bij u aanbevelen. Deze jaar-
lijks terugkerende actie, opgezet en jarenlang 
gedragen door Mia Savenije, wil kinderen uit de 
regio Tilburg, die in een wat minder financieel 
draagkrachtig gezin opgroeien, een hart onder de 
riem steken door ze met Pasen een presentje aan 
te bieden. Op de woensdag voor Pasen (8 april) 
kunt u tussen 12:00 en 17:00 ’s middags in het 
parochiezaaltje van Berkel (In de St. Willibrord-
straat) uw zelfgemaakte Paasdozen inleveren die 
dan via de Tilburgse Voedselbank verspreid zullen 
worden. Zet u het vast in uw agenda?
Een Paasdoos is een schoenendoos (of vergelijk-
baar formaat doos) waarin een aantal leuke ca-
deautjes zitten, zoals (kleur)boekjes, potloden of 
stiften, stickertjes en een klein stukje speelgoed. 
Heel in het bijzonder wil ik u vragen om een nieuw 
stukje speelgoed in de doos te doen; juist kin-
deren in minder draagkrachtige gezinnen krijgen 

vaak tweedehands speelgoed, maar juist met Pa-
sen willen we ze gunnen dat ze een kleinigheidje 
hebben dat echt nieuw is en waarvan zij de eerste 
(trotse) eigenaar zijn. De doos mag mooi versierd 
worden maar denkt u eraan dat de dozen stapel-
baar moeten blijven vanwege het vervoer? Graag 
op de doos vermelden of het geschikt is voor een 
jongen of een meisje (of voor allebei) en in welke 
leeftijdscategorie.  
Ik hoop en bid dat we ook dit jaar veel kinderen blij 
kunnen maken! 

Diaken Alexis Szejnoga.

KRUISWEG BIDDEN IN DE VASTENTIJD
Vanaf 6 maart t/m 3 april wordt er elke vrijdagmid-
dag om 15.00 uur in de kerk van Berkel de kruis-
weg gebeden.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 4 maart 20.00 uur: lezing pelgrimstocht 
Santiago.
Vrijdag 6 maart 15.45 uur: bijeenkomst commu-
nicanten.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 4 maart 8.30 uur: kerk poetsen.
St. Lambertuskerk:
Maandag 2 maart 20.00 uur: werkgroep 1e com-
munie.
Maandag 2 maart 20.00 uur: versiergroep 1e com-
munie.
Zaterdag 7 maart 13.00 uur: 4e kinderbijeenkomst 
1e communicanten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 29 februari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 1 maart: Eerste zondag van de 40da-
gentijd.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: Pastor Smulders en diaken Szejnoga.
Intenties: overl. leden K.B.O.; Anna Vissers; Fia En-
gel-Voeten (1e jrgt.); Jan van der Rijt (1e jrgt.); Jan 
van de Wiel (jrgt.); Jan van Esch; overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
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11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor
Celebrant: Pastor Smulders en diaken Szejnoga.
Intenties: Franciscus van der Bruggen en Christina 
van der Bruggen-Denissen; Overl. ouders Nou-
wens-van Dun.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 2 maart:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 3 maart:
9.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Woensdag 4 maart:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Zaterdaghulp gezocht!
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
medewerkster van minimaal 17 jaar
voor de zaterdagen.

Ben jij geïnteresseerd,dan horen wij
dat graag.

Primera Koningsoord
Koningsoord 180
5057DL Berkel-Enschot
Email: koningsoord@primeranet.nl
Tel. nr: 0135332494

Feestelijke 
opening:

29 februari 
t/m 7 maart 

Loop binnen en 
profiteer van 
leuke acties!

Vertrouwde service in een nieuw jasje!
VakantieXperts wordt per 29 februari een D-reizen reisbureau

Nieuwe locatie:  
Koningsoord 132a in Berkel-Enschot

VAKX200342_Advertentie 148x104_Berkel-Enschot.indd   1 18-02-20   14:12



SCHAKELTJES

26 |

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! 

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

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 

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

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

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Wintert het niet,
dan zomert het ook niet.

 
Op schrikkeldag (29 februari),

gaat de zon vaak overstag.
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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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
27 feb 28 feb 29 feb

Geldig in week 9
zondag 23 t/m 
zaterdag 29 februari 2020

Alle PLUS Verse 
zalmfi let zonder huid Alle Danio Kwark

PLUS Broccoli
Los

Roosvicee Fruitdrink
Alle pakken à 1,5 liter

PLUS Snelfi lter ko�  e
Alle enkelpakken à 500 gram, 
combineren mogelijk

Park Villa 
Chardonnay, merlot 
of rosé, fles 75 cl
Per fl es

5.49   2.74
50%
KORTING

OP=OP6.98 - 10.76

2 pakken

5.99
1.64 - 1.65

Per pak

0.99

Zespri Kiwi green
Los

PLUS Slagroom- of chocosoesjes
Doos 10 stuks
Per doos 
Bijv. PLUS Slagroomsoesjes,  doos 10 stuks

3.00   1.50
De actieprijzen variëren van 1.50 - 1.75

1.99
Per 500 gram

1.49
Hugo
Alle flessen à 75 cl

PLUS 
Shoarma of gyros

5.40 - 7.40

Per 900 gram

4.99
2.99 - 3.99

Per fl es

1.99
50%
KORTING

TOT 50% KORTING 

+1
HANDDOEK

ZEGEL

+1
HANDDOEK

ZEGEL

1.19 - 2.09

Per stuk

0.99
2.49 - 2.80

Per 100 gram

1.89
0.75

Per 500 gram

0.69

TOT 53% KORTING 

09/20 
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.

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

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



Profiteer nu van deze 
spectaculaire openingsaanbiedingen

Woensdag 4 maart 2020

OPENING
Kruidvat Koningsoord 130, Berkel-Enschot

0.85

0.49

Schepsnoep

100 GRAM

2+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

Kruidvat luiers midpak
Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelĳk.

Maybelline make-up
Keuze uit het hele assortiment.  
Alle combinaties mogelĳk.

Kruidvat Multi A-Z 
Compleet**

120 tabletten 
Complete samenstelling multivitaminen en 
mine ralen als aanvulling op de  dagelĳkse voeding.

Fa bad, douche of  
deodorant
Keuze uit het hele assortiment.  
M.u.v. geschenksets, mini’s, douche 400 ml  
en multipakken. Alle combinaties mogelĳk.

Elvive haarverzorging
Keuze uit het hele assortiment.  
M.u.v. mini’s en multipakken.  
Alle combinaties mogelĳk.
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9-

01
18

-0
05

3

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. **Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

Deze aanbiedingen zĳn alleen geldig bĳ Koningsoord  130, Berkel-Enschot, van woensdag 4 t/m zondag 15 maart 2020.

Steeds verrassend, altĳd voordelig!

Ter ere van de opening van ons nieuwe filiaal geven wĳ 1 MINUUT GRATIS WINKELEN weg. Helpt je tante als vrĳwilligster in het buurtcentrum of  
ben je begaan met de lokale voedselbank? Sta nu voor hen klaar en geef deze persoon of het goede doel op voor de 1 minuut gratis winkelen via  
www.kruidvat.nl/openingsactie vóór maandag 2 maart 2020.
 
Kĳk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.kruidvat.nl/openingsactie.

Gratis winkelen voor het goede doel! 

Opening_Kruidvat_148x210_Berkel Enschot 7981.indd   1 30/01/2020   08:54




