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DEZE WEEK:
Skin. health & beauty; passie voor huidverbetering

Buro LOT. Leefstijl, Opvoeding en Training

Je bent nooit te jong om bij de KBO te gaan!

Winkelcentrum Koningsoord deel 5: Rolstoelvriendelijk



GEOPEND

DE MEESTE  
WINKELS ZIJN

Maak nu kennis met Koningsoord 
het nieuwe dorpshart van  

Berkel Enschot.
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
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T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl
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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 Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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, Koningsoord 
62 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

BELANGRIJKE  MEDEDELING    BELANGRIJKE  MEDEDELING

OPENINGSWEEKEND KONINGSOORD 
UITGESTELD WEGENS CORONAVIRUS

 
Het driedaags feestelijk evenement rondom de Opening van het nieuwe Dorpshart en Win-
kelcentrum Koningsoord wordt verschoven van 17-18-19 april a.s. naar 25-26-27 september 
2020 (onder voorbehoud). In verband met de ontwikkelingen van het Coronavirus willen we 
geen enkel risico nemen en volgen we de adviezen van het RIVM.
 
Blijf op de hoogte van het evenement via Weekblad de Schakel en Facebook.
 

Winkeliersvereniging Koningsoord, Berkel-Enschot Verrast! en Heijmans.
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SKIN. HEALTH & BEAUTY; 

PASSIE VOOR  
HUIDVERBETERING

Manon van Kasteren voelt zich al helemaal op 
haar plek in haar eigen praktijkruimte in kap-
salon Ortega. Sinds begin februari is ze de 
trotse eigenaresse van schoonheidssalon Skin. 
health & beauty. Binnen het vak heeft ze veel 
specialisaties en ligt haar uitdaging in het ver-
beteren van de huid.

Het is niet helemaal toevallig dat Manon haar ei-
gen praktijk begon binnen de muren van kapsalon 
Ortega. ‘Ik kwam hier zelf als klant bij de kapper 
en kende dus al veel van mijn huidige collega’s’, 
vertelt Manon. ‘Toen eigenaresse Claire Verste-
ijnen voorstelde dat ik binnen haar salon een 
ruimte kon huren om voor mezelf te beginnen, kon 
ik die kans natuurlijk niet laten liggen.’

Behandeling op maat
Ondertussen is collega Kim van Hest in de behan-
delstoel gaan liggen en terwijl Manon met masse-
rende bewegingen een reinigingslotion aanbrengt, 
vertelt ze: ‘Ik begin altijd met een intakegesprek, 
want elke huid vraagt om een andere aanpak. Ik 
wil eerst weten welke medicatie of verzorgings-
producten iemand gebruikt. Pas daarna kijken we 
welke behandelingen we gaan doen.’ 

Apparaten, producten en passie
Om het juiste behandelplan op te stellen beschikt 
Manon over verschillende apparaten, voor bij-
voorbeeld een zuurstof-, microneedling- of micro-
dermabrasiebehandeling. ‘Ik werk samen met de 

brancheorganisatie Anbos en dat heeft als grote 
voordeel dat een aantal behandelingen voor ver-
goeding door de zorgverzekeraar in aanmerking 
komt, mits iemand aanvullend verzekerd is.’

Elke huid vraagt  
om een andere aanpak

Op de planken staan veel verzorgingsproducten, 
maar ook voedingssupplementen die bijdragen 
aan een mooiere huid van binnen én buiten. Maar 
los van de juiste apparaten en producten is er nog 
iets wat Manon toevoegt, namelijk haar passie 
voor haar vak en de persoonlijke aandacht voor 
haar klanten. Kim geniet ondertussen zichtbaar 
van de behandeling, ik denk dat dit precies is wat 
er bedoeld wordt met de slogan die Manon voor 
haar bedrijf gebruikt: Get your glow on.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Skin Health & Beauty
Sint Willibrordstraat 14
5056 HV Berkel-Enschot
(Gevestigd in Salon Ortega)
T: 06-23142637
E: info@skin-healthbeauty.nl
I: www.skin-healthbeauty.nl

BEDRIJF IN BEELD
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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

Teken
  Het is weer bijna lente, het tekenseizoen is weer geopend. Door de warme dagen 
zien we nu al teken! Teken zitten in lang gras en struikgewas en belanden op dieren 
of mensen als wij hier doorheen lopen(besmetting kan dus zowel in het bos als in 
een woonwijk plaatsvinden).
Teken kunnen zorgen voor de ziekteoverdracht (bacteriën, virussen, ziekte van 
lyme, etc.). Uw huisdier kan hier erg ziek van worden, zelfs aan overlijden. Een 
geïnfecteerde bijtwond, jeuk en zelfs bloedarmoede kan ook voorkomen.
Besmetting vindt plaats via het speeksel van de teek of door zich te wassen en een 
teek door te slikken. Hoe sneller de teek wordt gedood of verwijderd, hoe kleiner 
de kans op besmetting. Ziektesymptomen kunnen zichtbaar worden op het moment 
van besmetting, maar ook enige tijd later. Houdt in het buitenland extra rekening met 
ziekteoverdracht.
• Verwijder teken zo snel mogelijk. Zorg dat u uw huisdier gedurende het tekensei-

zoen behandeld met een teken dodend middel, omdat hele kleine teken nauwe-
lijks te zien zijn.

• Vraag advies bij uw dierenarts. Er zitten grote verschillen in de middelen die in om-
loop zijn. Een aantal middelen (geregistreerd voor de hond) zijn giftig voor de kat!

Er bestaan geen middelen die voorkomen dat een teek op uw dier komt. Er zijn mid-
delen die onvoldoende werken(teken zuigen zich alsnog vol) of pas werken na een 
paar dagen (wanneer ziekteoverdracht al heeft plaatsgevonden).
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Wilijam van Rijsewijk heeft met haar ruime er-
varing in de gezondheidszorg en het opstarten 
van Buro LOT gehoor gegeven aan de vraag om 
hulp en adviezen rondom overgewicht. Ze biedt 
een op maat gemaakt leefstijlprogramma aan.   

Achtergrond
Wilijam heeft HBO Jeugdwelzijnswerk gestu-
deerd en ruime ervaring vanuit de polikliniek 
kindergeneeskunde. Ze adviseerde ouders in de 
opvoeding, specifiek gericht op incontinentie of 
overgewicht bij kinderen. Haar affiniteit ligt bij in-
continentie overgewicht; ‘ik zag mensen echt wor-
stelen, ook met het stigma eromheen’. Regelmatig 
vroegen ouders om hen óók in de thuissituatie te 
ondersteunen en begeleiden. Daaruit is het idee 
ontstaan en heeft Wilijam in 2018 Buro LOT op-
gezet. Aanvullend heeft zij in 2019 de geaccredi-
teerde opleiding tot Leefstijlcoach afgerond.

COOL
Wilijam zag dat niet alleen het kind, maar vaak 
het hele gezin worstelde met overgewicht. Om 
ook aan volwassenen (vanaf 18 jaar) ondersteu-
ning te kunnen bieden is Wilijam zich gaan richten 
op COOL; COaching Op Leefstijl en heeft deze 
werkwijze geïntegreerd in haar aanbod. Het pro-
gramma is gericht op mensen met BMI vanaf 30 
én een BMI boven de 25 mét een risico op hart- 
en vaatziekten of diabetes type 2. Een verwijzing 
van de huisarts is nodig, maar alle zorg wordt vol-
ledig vergoed door zorgverzekeraars. Bij COOL 

staat niet zozeer het afvallen centraal, maar het 
veranderen van leefstijl (voeding, slaap en sport). 
De kracht zit hem in het groepseffect, waarin men 
elkaar kan ondersteunen. ‘Leefstijlverandering is 
volgens onderzoek effectief als dit langdurig en in-
tensief wordt aangeboden’ zegt Wilijam. Buro LOT 
biedt de gecombineerde leefstijlinterventie COOL 
aan, bestaande uit 16 groeps- en 8 individuele bij-
eenkomsten. De bijeenkomsten zullen worden ge-
geven in het Gezondheidscentrum Koningsoord. 
Deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Kwaliteit van leven
Belangrijk in leefstijlinterventie is volgens Wilijam dat 
‘je goed aanvoelt wat een deelnemer wil, oordeel-
loos bent, mensen in hun kracht zet en hen het ver-
trouwen geeft dat verandering ook en juíst met klei-
ne stapjes haalbaar is. Iedereen moet zich gehoord 
en gezien voelen’. De feedback die Wilijam krijgt is 
mooi; mensen voelen zich niet bekeken, ze beweegt 
mee in wat je nodig hebt en gaat echt naast je staan 
om de kwaliteit van leven te verbeteren.   

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

Buro LOT
Burg. Panislaan 62
5057 AG Berkel-Enschot
T: 0613737245
E-mail: info@burolot.nl
I: www.burolot.nl

BURO LOT. 
LEEFSTIJL, 
OPVOEDING 
EN TRAINING

BEDRIJF IN BEELD
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TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

OPEN DAG 
Zondag 22 maart 
10.00 - 13.00 uur

• Jeugd 5 t/m 8 jaar € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 50,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START
APRIL 2020

Meer info: www.tvbe.nl @tvbe.nlfacebook.com/TVBE
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‘Ik zie alleen maar jonge gezichten’, zo opende 
voorzitter Leo de Graaf de kennismakingsbij-
eenkomst van de KBO voor nieuwe leden in 
de Kapittelzaal. Maar liefst 137 nieuwe leden 
kon de KBO het afgelopen jaar verwelkomen, 
waarvan een derde (!) tussen 50 en 65 jaar is. 
Het was voor de nieuwkomers al snel duidelijk: 
wie lid is van de KBO hoeft zich geen dag te 
vervelen. Een uitgebreid aanbod van activitei-
ten op velerlei terrein passeerde de revue. 

Elly van Gorp, voorzitter van Stichting Welzijn Ou-
deren (SWO), gaf een overzicht van wat haar stich-
ting te bieden heeft, met name op het vlak van 
beweging en belangenbehartiging samen met de 
KBO. Namens de KBO vertelden Jeanne Roden-
burg en Nelleke van den Hout over de activiteiten 
van de werkgroepen Vorming en Scholing en Ont-
spanning. De rode draad in al deze activiteiten is 
elkaar ontmoeten en leuke, waardevolle contacten 
opdoen. En dan maakt het niet uit of dat op een 
computercursus is, bij een fiets- of wandeltocht, 
tijdens een schilderles of in een literaire kring. De 
veelzijdigheid van activiteiten maakt de KBO tot 
een club waar iedereen iets van zijn of haar gading 
kan vinden. Dat werd nog eens duidelijk door de 
getoonde film over het reilen en zeilen van de ver-
eniging. ‘Helaas een film uit 2016’, aldus voorzit-
ter de Graaf, ‘maar de nieuwe is in de maak.’ Het 

bewijst dat de KBO continu bij de tijd wil blijven, 
liever nog de tijd vooruit wil zijn.

Nu er een nieuwe lichting is bijgekomen, greep 
Leo de Graaf de kans om in deze vijver van poten-
tiële vrijwilligers een hengeltje uit te gooien. Zon-
der de vrijwillige inzet van zovelen (dat zijn er nu 
al 135) is er geen vitale KBO, zoals ons dorp die 
nu kent. Zo heeft de KBO ook vrijwilligers, die hulp 
bieden bij kleine juridische problemen, de digitale 
belastingaangifte en contacten met de gemeente 
in het kader van de WMO.

KBO wil bij de tijd blijven,  
liever nog de tijd vooruit zijn

Na afloop stond er voor iedereen een drankje klaar 
om de kennismaking voort te zetten. ‘Het voelt 
echt als een warm bad’, zei een van de deelne-
mers spontaan.

Het voert hier te ver om het totale aanbod van de 
KBO te vermelden. Zie daarvoor de website www.
kbo-berkelenschot.nl.

Tekst: Victoire Geerts
Foto: Peter Timmermans

JE BENT NOOIT TE JONG 
OM BIJ DE KBO TE GAAN!
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 6-3 Huissleutel met klein rood labeltje Winkelcentrum Koningsoord 06-22782040
 28-2 Konijnenknuffel Apotheek De Lange Stight 013-5408080
 20-2 2 sleutels aan een sleutelring Apotheek De Lange Stight 013-5408080
 23-2 twee sleutels aan een ring, beetje verroest. Jong Brabant in de bosjes 013-5334289
 20-2 Knuffel appelgroen vierkant met roze hartje Zijkant Berkeloo 06-44744839
  en clownshoofdje
 17-2 versterker voor een hoorapparaat: pen aan Parkeerplaats St. Caeciliakerk 06-10174477
  touwtje.
 13-2 Bijtring in de vorm van een giraf, genaamd Winkelcentrum Koningsoord 06-44744839
  Sophie La Girafe

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 6-3 display (computertje) Elektrische fiets Voetpad Mgr. Poetsstraat tussen 06-36093512
   huisnummer 28 en 43
 1-3 Ronde gouden oorbel omgeving Eikenbosch 013-5334165
 25-2 Autosleutel (Mazda) met 3/4 andere sleutels Berkel-Enschot 06-54761174
 18-2 Sleutelbos rondom Albert-Heijn 06-21997478

Ontdekdezorg week!
Ben jij geïnteresseerd in (weer) werken  
en/of leren in zorg en welzijn?

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Kom dan op donderdag 19 maart a.s. tussen 
15:00 - 20:00 uur naar de informatiemarkt in 
Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 2 in 
Tilburg.

Daar kun je ontdekken of de zorg iets voor 
jou is.

Onze medewerkers heten je van harte 
welkom!www.t-heem.nl
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Bij bakker Van Iersel benoemt verkoopmedewerk-
ster Fleur Vesseur de term rolstoelvriendelijk. Ze 
geeft aan dat deze nieuwe winkel, die sinds 4 
maart de deuren heeft geopend, een nieuwe vorm 
van klantbediening kent. Na automatisch werken-
de schuifdeuren begint een winkelroute, waarin 
alle producten voorbijkomen. ‘Vroeger liep je naar 
de toonbank en zocht je daar uit wat je wilde. De 
brede winkelpaden en deze manier van uitstallen 
spreekt veel mensen aan’, zegt de goedlachse 
Fleur.  Ze kan zich niet heugen hoelang Van Iersel 
al bestaat. ‘Als kind kwam ik al bij deze bakker 
in de Kerkstraat. Veel mensen zijn blij dat we nu 
dichterbij zitten. Het nieuwe winkelcentrum is een 
trekpleister voor Udenhout en Oisterwijk.’ 

Daar heeft ze zeker gelijk in. Want buiten tref ik 
twee dames aan. Emi Peters komt uit Udenhout. 
‘Te voet’, is het antwoord op de vraag hoe ze hier 
terechtkomen. ‘Ik ben hier al drie keer geweest en 
elke keer zijn er weer nieuwe winkels bijgekomen. 
Het ziet er gewoon goed uit’, vertelt ze op een 
nuchtere wijze. 

Een praatje
Diny en Ben van Hamond zijn met de auto vanuit 
Drunen gekomen. Met een bloemetje in hun han-
den hebben ze maar één doel: de winkel van hun 

nichtje bewonderen. Annemieke Kivits van Bailiff 
Fashion verwelkomt hen met open armen. ‘Ach 
wat lief van jullie’, zegt ze tegen haar gasten. Die 
kijken hun ogen uit. ‘Het is echt een grote winkel 
die je ook in de stad ziet. Heb je het helemaal zelf 
ingericht?’ Annemieke blikt terug op de drukte tijd 
na de aankoop. ‘Het was helemaal leeg. Een grote 
ruimte met alleen twee palen. Dan ga je naden-
ken over de inrichting en het resultaat is een hele 
nieuwe uitstraling. Natuurlijk wilde ik ook weer een 
koffiehoekje, want het blijft een dorpswinkel met 
een kop koffie en een praatje’, lacht ze breeduit 
terwijl ze haar enthousiasme niet kan inhouden. ‘Ik 
loop al een week te stuiteren; ben helemaal in de 
wolken van alle lieve reacties.’

Corona
Bij Kruidvat vertelt de assistent filiaalmanager Kim 
van Wanrooij over de veranderingen op deze loca-
tie. ‘Ruimer opgezet, lagere stellingen, moderner en 
bredere gangen voor rolstoelen en kinderwagens’, 
somt ze op. Deze week is sowieso een gekkenhuis 
voor ze. ‘Thermometers en handgels zijn uitver-
kocht. Handzeep is nu ook niet meer te verkrijgen. 
Paracetamol mogen we nog maar drie pakjes per 
persoon verkopen. Alles vanwege Corona.’ 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

ROLSTOELVRIENDELIJK IS 
VOOR IEDEREEN VRIENDELIJK
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UPDATE 
VERKEERSITUATIE 
KONINGSOORD

De ontwikkelingen rondom het nieuwe dorpshart 
Koningsoord zijn nog in volle gang. De winkeliers zijn 
aan het overhuizen, de Koningsoordlaan is geopend 
en de woningbouw gaat onverminderd door. In en 
rond Koningsoord blijft daarom ook de komende tijd 
nog sprake van tijdelijke verkeerssituaties en omlei-
dingen. In dit artikel praten wij u graag even bij.

Spoorwegovergangen
De spoorwegovergang bij de Raadhuisstraat is 
sinds eind vorig jaar definitief afgesloten voor au-
toverkeer. De overgang blijft open voor fietsers en 
voetgangers. De weginrichting rondom de over-
weg is al vernieuwd; auto’s mogen hier het spoor 
niet meer oversteken. Prorail gaat medio mei nog 
de slagbomen en overweglichten aanpassen. 
Deze werkzaamheden vinden ‘s nachts plaats. 
De spoorwegovergang bij de Kraan blijft open 
voor al het verkeer. Voor het autoverkeer geldt dat 
er alleen bestemmingsverkeer overheen mag. Het 
gaat dan om bewoners, bezoekers of klanten die 
moeten zijn op een adres in het achterliggende 
buitengebied en de Nieuwe Warande. 

De Kraan
Met de opening van de Koningsoordlaan is het ge-
deelte van De Kraan aan de ‘dorpse’ kant dood-
lopend geworden. Ook in de definitieve situatie 
krijgt dit stuk geen aansluiting op de Koningsoord-
laan. Zo wordt het sluipverkeer binnen en buiten 
de bebouwde kom tegengegaan. Ook maakt dit 
de situatie veiliger voor fietsers ten opzichte van 
een volledig kruispunt. 
Het gedeelte van De Kraan dat nu doodlopend is 
gaat in de definitieve situatie korter worden. Bij de 
volgende woningbouwfasen komt er een nieuwe 
straat in het verlengde van de fietstunnel aanslui-
tend op de Brevierstraat. Dan blijft er alleen nog 
een klein doodlopend stukje aan het einde van de 
Kraan over. Heijmans is op dit moment begonnen 
aan de planvoorbereiding van dit deelgebied. 

Fietsers opgelet!
In de loop van 2021 komen er parallelwegen langs 
de Koningsoordlaan. Deze wegen worden gere-
aliseerd als ook de geplande woningen langs de 
Koningsoordlaan gebouwd worden. Fietsers kun-

nen vanaf 2021 van deze parallelwegen gebruik 
maken. Let op: Fietsen op de Koningsoordlaan 
zelf is nu en in de toekomst verboden. 
Omdat de definitieve fietsroutes voor Koningsoord 
nog niet allemaal klaar zijn, moeten fietsers voor-
lopig nog gebruik maken van bestaande paden. 
Met borden zijn voor fietsers in en rondom Ko-
ningsoord adviesroutes aangegeven, zowel naar 
het winkelcentrum en gezondheidscentrum toe 
als terug naar de Raadhuisstraat. Fietsers wordt 
dringend verzocht gebruik te maken van deze  ad-
viesroutes in het belang van hun eigen veiligheid. 
De borden die de adviesroutes aangeven en de 
nieuwe verkeersborden zijn de afgelopen weken 
veelvuldig weggehaald, opzij geschoven of ka-
pot gereden. Dit kan leiden tot onveilige situaties. 
Gemeente en Heijmans hebben inmiddels zoveel 
mogelijk hersteld.
Eind maart start Heijmans met de aanleg van een tij-
delijke fietsroute tussen de uitgang van de bestaan-
de fietstunnel aan de Kraan en het winkelcentrum. 
Fietsers vanaf de Kraan hoeven vanaf dan niet lan-
ger om te rijden om bij het winkelcentrum te komen. 

Gezondheidscentrum
Vanwege de aanleg van nieuwe riolering voor de 
woningen ten oosten van de Kapittellaan zijn de 
parkeerplaatsen voor het gezondheidscentrum 
opengebroken. Deze parkeerplaatsen komen in 
de nieuwe situatie uiteraard weer terug. Tot die tijd 
kunt u het tijdelijke parkeerterrein aan de overzijde 
of de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum ge-
bruiken.  Ook is er onlangs een extra tijdelijk par-
keerterreintje ingericht tussen Ons Koningsoord 
en het nieuwe winkelcentrum. 

WERKZAAMHEDEN 
ENSCHOTSEBAAN
Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn 
nog niet alle werkzaamheden gerealiseerd. Dit is 
de reden dat er op 11 en 12 maart nog werkzaam-
heden worden uitgevoerd op de Enschotsebaan.
Het betreft het asfalteren van twee drempels en 
het asfalteren van het fietspad Bollekenspad.
Aangezien de Enschotsebaan deze dagen wordt af-
gesloten, zal er een omleidingsroute van kracht zijn.

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

MAART

APRIL

11-03-20 CC de Schalm 20.00 uur Lezing 150 jaar Bels Lijntje, Stg. Expo
12-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Voorronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
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
17-03-20 CC de Schalm, foyer 13.00-16.45 uur Vervolgronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
18-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Vervolgronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
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 9.30-16.45 uur  Vervolgronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
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
24-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 13.00-16.45	uur	 Halve	finale	26e	KBO-De	Schalm	biljarttoernooi
25-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 9.30-16.45	uur		 Halve	finale	26e	KBO-De	Schalm	biljarttoernooi
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” 
26-03-20 CC de Schalm, foyer 13.00-16.00 uur Finalewedstrijden 26e KBO-De Schalm biljarttoer-

nooi met prijsuitreiking
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 CC de Schalm, Kapittelzaal 14.00-16.00 uur Themalezing KBO/SWO over energie besparen
02-04-20 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren senioren B-E KBO/SWO
04-04-20 Manege de Kraan 16.00 uur Onderlinge dressuurwedstrijd
13-04-20 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Eieren na Pasen bridgedrive, Bridgeclub de Slimme 

Vos
19-04-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
21-04-20	 Ons	Koningsoord	 20.00	uur	 KVG	 lezing	 over	 het	 Joodse	 meisje	 Fanny	 Philips	

door René Kok
22-04-20 La Trappe Trappist 14.30-16.00 uur Excursie Brouwerij La Trappe, info www.parkinson-

cafemiddenbrabant.nl
26-04-20 CC de Schalm 11.30 uur C tot de Derde in KLEZMER, Stg. Expo

06-05-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 10.00-12.00	uur	 Koffie	uurtje	KBO/SWO/De	Schalm

LATER
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KUNST EN CULTUUR

Zondag 15 maart 2020 in CC De Schalm in 
Ons Koningsoord, aanvang: 15.00 uur, 
gratis toegang.

GOEIEN AARD MET MUZIEK

Op zondagmiddag 15 maart kunt u in De Schalm 
in Ons Koningsoord te Berkel-Enschot weer Ge-
nieten van liedekens en muziekskes uit ons cultu-
rele erfgoed.
De Elckerlyc-speellieden zijn er dan weer om het 
publiek een toffe middag te bezorgen.
Zoals gewoonlijk begeleiden zij zichzelf weer op 
een groot aantal muziekinstrumenten. Ook de ver-

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  

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

halen, die bij het haardvuur of in het staminee wer-
den verteld, zullen niet ontbreken. 
Deze muziekmiddag begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis.
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SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl  

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

ZONDAG 

15 MAART GEOPEND

Wij werken met 

reële prijzen.

Complete keukens vanaf 

€6.995.

Afspraak buiten reguliere 

openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis.

Alle keukens kunnen 

op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer persoonlijke 

benadering, wij regelen 

alles voor u.



VERENIGINGSNIEUWS

19|

DINERDIVE VAN 
BRIDGECLUB BERKEL-
ENSCHOT: EEN FEEST!

Op zondag 1 maart jl. speelden we voor de twaalf-
de keer de dinerdrive. De opzet is eenvoudig maar 
succesvol: na een of twee rondes bridgen komt 
er een gerecht op tafel. Steeds een  mooie gele-
genheid om met je collega’s op allerlei zaken wat 
dieper in te gaan. Mieke Rijnen regelde de inschrij-
ving en de prijzen, maakte de afsprakenmet He-
mels en De Schalm. Ruud Koningen had de spel-
technische leiding. Al zes jaar staat dit duo garant 
voor een vlekkeloze organisatie. 
Hoe belangrijk voor de sfeer een goed bediening 
is, maakten Erica en Joosje duidelijk: attent, vlot 
en altijd met een welgemeende glimlach verzorg-
den zij hun gasten. Het personeel van Hemels le-
verde een topprestatie: ondanks een vol restau-
rant brachten zij voor 79 mensen in de foyer een 
smakelijk viergangendiner op tafel.
Natuurlijk werd er ook gekaart. Veel interessante 
spellen en enkele mooie slemmetjes: wat een 
heerlijk spel is het toch. In alle drie de lijnen was 
er natuurlijk één paar wat sterker dan alle anderen: 
Jeanne en Kees de Kort, Joke en Ton van Zijl en 
Yvonne van Riel met Ine Bierhuizen. Proficiat!
Dat wedstrijdleider Ruud nauwelijks in actie hoef-
de te komen was tekenend voor de goede sfeer!

Kees van de Ven

Ook dit jaar is door onze buurtvereniging (BAB) 
weer het kindercarnavalsfeest georganiseerd bij 
Dansschool van Opstal.
Voor de kinderen was er een aparte dansvloer met 
daarop de kènderbar waar ze hun eigen consump-
tiekaarten konden laten afstempelen voor drinken, 
snoepzak, chips en ijs.
Buiten onder een overkapping stond een spring-
kussen, en er was een prijs voor de mooist ver-
klede jongen en meisje.
Het was erg druk en gezellig, met bezoek van de 
Raad van Elf en de kinderraad.
Marjolein Hilgers van de BAB kreeg een onder-
scheiding van de prins, voor haar inzet voor dit 
evenement.
 

Meer info over de BAB vind je op: www.akkerwijk.nl.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com

VERRASSENDE ONTMOETING
Hoe mooi is het, als twee verenigingen 
samenwerken en daardoor een prach-

tige muzikale en beeldende middag aan u kunnen 
presenteren? Zondag 22 maart speelt Concordia 
een mix van Afrikaanse en Amerikaanse klanken. 
Zij wordt daarin bijgestaan door zangeres Vimbai 
Zimutu en Fanfareorkest De Vooruitgang. De op-
tredens worden vi-
sueel versterkt door 
een fotopresentatie 
van FotoBE. Jan 
van de Berg heeft 
foto’s uit eigen ar-
chief gecombineerd 
met beelden van Gé 
Haans, Rob Huijs-
mans, Monique Vos, 
Geert Weijtmans, 
Toon Fouchier en 
gastlid Sonja Bailey. 
Dit resulteert samen 
met de muzikale 
klanken in een prachtige voorstelling.
Laat u verrassen en kom kijken en luisteren. Kaarten 
bestelt u via muziekcommissie@mv-concordia.nl.

Verzamelaarsvereniging “De Torenhoek” 
heeft op zondag 15 maart weer een ruil-
beurs in Ons Koningsoord, 
Cultureel Centrum “De Schalm”, Trap-
pistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-En-

schot. Wij zitten in de foyer. 
Van 10.00 tot 12.30 uur kan men er terecht voor 
het ruilen van o.a. postzegels, balpennen, suiker-
zakjes en bierviltjes. 
Bestuur verzamelaarsvereniging “DE TORENHOEK”.



20 |

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Tulpenschoof
25 Tulpen met bol in een zak, 
verkrijgbaar in diverse kleuren. Deze 
tulpen zijn extra lang houdbaar. 
11.99

7.99

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Maart

Soep
Pompoensoep met gekonfijte groenten en bosui 

Hoofdgerechten
Varkenshaas medaillons

met verse groenten en kruidige roomsaus  
of

Gebakken koolvisfilet
met een prei-looksaus 

Dessert
Stracciatella ijs met sinaasappelsaus en  slagroom

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

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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23e rapidschaaktoernooi in 
De Druiventros zaterdag 21 maart

OOK HUISSCHAKERS 
WELKOM!

Schaakvereniging De Oude Toren organiseert za-
terdag 21 maart voor de 23e keer het succesvolle 
“Druiventros rapidschaaktoernooi”. Het toernooi 
telt mee voor het Grand-prix-circuit van de Noord-
Brabantse Schaakbond. Meer dan 100 deelne-
mers worden verwacht.
Gespeeld wordt in 7 rondes met 20 minuten denk-
tijd per persoon per partij. 
Naast ervaren schakers is er zeker ook plaats voor 
huisschakers, die ingedeeld zullen worden naar 
speelsterkte.
Kenmerkend voor het toernooi is de sportieve 
maar vooral ook gemoedelijke Brabantse sfeer. 
Voor huisschakers een mooie gelegenheid eens 
de sfeer van een groots toernooi mee te maken.
Naast vele geldprijzen zijn er prachtige prijzen in 
natura.
Deelnemers dienen aanwezig te zijn om 09.30 uur. 
Aanmelden via Aanmeldingsformulier op de web-
site http://www.schaakverenigingdeoudetoren.nl/
Of telefonisch via Frans Deckers 013-5332527 of 
06-13640505 of via e-mail: frans.deckers@home.nl

TENNIS- EN 
PADELVERENIGING 
BERKEL-ENSCHOT 

HEEFT EEN GOED JAAR ACHTER 
DE RUG.
Door acties en veel nieuwe activiteiten is dit jaar 
het ledenbestand met meer dan 10 % gegroeid. 
Daar zijn we als vereniging ontzettend blij mee. 
Jeugdleden betalen geen lidmaatschap meer en 
volwassen kunnen eerst een paar keer lessen 
volgen voordat ze lid moeten worden. Bovendien 
kun je als je geen les wilt volgen ook eenmalig een 
zomerlidmaatschap afsluiten. Iedere reeks lessen 
wordt afgesloten met een lessers toernooi.
Afgelopen week hebben weer 16 nieuwe jeugd-
leden deel genomen aan Try Out Sports. Zij kun-
nen gedurende 3 weken kennis maken met tennis. 
Vanaf april kunnen zij ook deelnemen aan de zo-
merlessen van 10 weken.
Als kinderen het leuk vinden en er aan toe zijn, 

dan kunnen ze in het voor- en najaar op zondag-
ochtend competitie spelen. Het begint met rood 
voor de allerkleinsten op een miniveldje. Via oranje  
(iets groter veld) naar groen op een heel veld met 
een iets zachtere bal. Uiteindelijk spelen kinderen 
het volwaardige spel met een gele bal.  
Volwassenen kunnen meedoen aan de interne 
tennis- en padelcompetitie. In april starten we 
weer. Je speelt dan ongeveer twee wedstrijden 
per maand die van te voren door de vereniging 
zijn ingepland. Natuurlijk zijn er nog veel meer 
activiteiten waaronder de Externe competitie, Pre 
Summer toernooi, Dubbeltjes toernooi, Teamdag, 
Bokbier toernooi, ouder-kind toernooi en het Olie-
bollen toernooi. 
Ben je enthousiast geworden? Ga dan naar de 
website van TVBE en meld je aan voor een van 
de acties of kom op zondag 22 maart van 10.00 – 
13.00 uur naar onze Open Dag.

JONG BRABANT TROEFT 
KOPLOPER AF IN GOIRLE: 
0-1

Weer de volle buit voor Jong Brabant. Was dat vo-
rige week nog tegen laagvlieger Viola, afgelopen 
zondag werd koploper GSBW, in eigen huis nog 
wel, opzij gezet.
Met veel strijd en passie wist Jong Brabant, met 
weer enkele jeugdige ‘invallers’ en met een sterke 
Hein Ludlage terug in de laatste linie, dit gewel-
dige resultaat te bereiken. Hoewel er in de eerste 
helft al doelkansen waren voor de roodwitten viel 
het scrimmagedoelpunt (eigen goal) pas in bles-
suretijd. Daarmee werd het een wedstrijd met een 
fantastische climax. Het werd nog spannender, 
omdat de scheidsrechter vervolgens de wedstrijd 
nog zo’n vijf minuten liet voortduren. De reden 
daarvan zullen we nooit te weten komen. Geluk-
kig hield het heldhaftige Jong Brabant ook die vijf 
minuten goed stand en kon dik tevreden  en trots 
de kleedkamer opgezocht worden. En zo kan het 
team van trainer Boy v.d. Bogaard een geweldige 
prestatie bijschrijven, die door de lastige weers-
omstandigheden en het lastige karakter van de te-
genstander extra goed zal smaken.Ook blijft Jong 
Brabant op deze manier goed meedoen bovenin 
de ranglijst. Wat wil voetbalminnend Berkel-En-
schot nog meer. Komende zondag wacht de uit-
wedstrijd tegen Riel. Gaat Jong Brabant de goede 
reeks voortzetten? Het verloop van de laatste we-
ken smaakt in ieder geval naar meer. 

Redactie Jong Brabant
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Uw biefstukspecialist

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

Dit weekend  
onze lekkere malse 
kogelbiefstuk 

3 stuks voor 895
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Woensdag 4 maart 

Internos HS1 - White Demons HS1 34-25
Zaterdag 7 maart 
Elshout D2 - White Demons D3 10-25
White Demons D2 - Avanti D2 07-09
White Demons D1 - RED-RAG/Tachos D1 13-10
Orion R HC1 - White Demons HC1 23-25
Goodflooring/H.M.C.	Raamsdonksveer	HS2	-	
White Demons HS3 12-36
Goodflooring/H.M.C.	Raamsdonksveer	DS2	-	
White Demons DS1 30-25
Bedo HS1 - White Demons HS1 30-25
Zondag 8 maart 
White Demons DB1 - GHV DB1 10-14
White Demons HB1 - GHV HB1 22-24
HBS HS1 - White Demons HS2 23-19
Groene Ster DS2 - White Demons DS2 17-15
Programma aankomend weekend:
Maandag 10 maart 
19:45 uur Goodflooring/H.M.C. R’veer DMW1 - 
 White Demons DMW1
Donderdag 19 maart 
20:30 uur Elshout DMW1 - White Demons DMW 2
Zaterdag 21 maart 
09:00 uur White Demons F1 - Elshout F2
10:00 uur White Demons D3 - Dongen D2
11:30 uur GHV HC1 - White Demons HC1
13:05 uur Avanti D1 - White Demons D1
19:20 uur White Demons DS2 - Elshout DS2
20:50 uur White Demons HS3 - 
 United Breda/Orion R HS3
Zondag 22 maart 
10:00 uur White Demons HS2 - Bedo HS3
10:00 uur Avanti DB1 - White Demons DB1
11:20 uur White Demons HS1 - 
 Bouwcenter Centen HVW HS1
12:40 uur White Demons DS1 - 
 RED-RAG/Tachos DS3
14:50 uur RED-RAG/Tachos HB2 - 
 White Demons HB1
16:15 uur Desk D1 - White Demons D2
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zaterdagmiddag 7 maart vormde Sport-

hal Den Donk in Oisterwijk het strijdtoneel van het 
vierde toernooi in de ‘Judo Cup Brabant’ compe-
titie van dit seizoen. Dit keer waren we met acht 
van onze negen deelnemers present. Nikita Ma-

chielsen won opnieuw 
al haar wedstrijden met 
de maximale score en 
verdiende daarmee 12 
punten waarmee ze nu 
op een totaal van 46 
punten staat. Luke van 
Poppel won ook al zijn 
wedstrijden en bracht 
zijn totaal daarmee op 32 punten. Onze overige 
zeven deelnemers scoorden wisselende resulta-
ten. Thijs Verhoeven’s puntentotaal is daardoor 
nu 41. Veerle van de Ven kwam op 37 competitie-
punten. Maxim van Moergestel, Melle Wijgerse en 

Tijn Wijgerse kwamen 
nu alle drie op een to-
taal van 35 competitie-
punten. Simon voegde 
9 punten aan zijn stand 
toe en hij kwam daar-
mee op een totaal van 
27 competitiepunten. 
Al onze judoka’s toon-
den een enorme strijd-
lust en we hebben weer 
enorm van hun inzet en 

enthousiasme mogen genieten. Dus Luke, Maxim, 
Melle, Nikita, Simon, Thijs, Tijn en Veerle hierbij 
weer heel erg bedankt voor jullie goede en harde 
werken en de getoonde prestaties. Het was dank-
zij jullie weer een erg geslaagde judomiddag.

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

OJC’98 NIEUWS
Geen kampioenen deze zaal-

competitie. De drievoudige ontmoeting met Attila 
in Eindhoven leverde nul punten op. Het kleine 
kansje dat het eerste nog had ging daardoor ver-
loren, al was de nederlaag met een punt eervol. 
Het tweede heeft de kans niet meer in eigen hand 
en staat nu zelfs opeens derde. En ook het derde 
team verloor.
De punten kwamen dit keer uitsluitend van de 
jeugd. De C1-aspiranten wonnen en ook de twee 
E-pupillenteams. Alle drie staan ze in de subtop 
en dat is natuurlijk niet slecht.
De uitslagen waren:
zaterdag 22 februari:
Attila	1	-	OJC’98	1	 14	-	13
Attila	2	-	OJC’98	2	 17	-	13
Attila	3	-	OJC’98	3	 13	-	11
OJC’98	asp	C1	-	Ready	asp	C1	 10	-	7
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Wil je aan de slag als Technieker / Tekenaar?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
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OEC	asp	C1	-	OJC’98	asp	C2	 10	-	2
OJC’98	pup	E1	-	Tilburg	pup	E2	 12	-	11
PJC’98	pup	E2	-	PSV	pup	E1	 		9	-	3
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
woensdag 11 maart
OJC’98	pup	D1	-	SDO	pup	D2	 18.00	uur
zaterdag 14 maart
OJC’98	1	-	KVS	1	 16.25	uur
OJC’98	2	-	Rust	Roest	5	 17.35	uur
OJC’98	3	-	OEC	2	 15.10	uur
OJC’98	jun	1	-	DKB	jun	2	 14.00	uur
SDO	asp	C2	-	OJC’98	asp	C1
OJC’98	pup	D1	-	PSV	pup	D2	 13.00	uur
DKB	pup	E1	-	OJC’98	pup	E1
STIP	pup	E1	-	OJC’98	pup	E2

EEN VERRASSENDE ALGEMENE 
LEDEN VERGADERING OP 6 
MAART 2020 BIJ TENNISCLUB 
DE RAUWBRAKEN
Afgelopen vrijdag vond in ons paviljoen de jaar-
lijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Naast 
de reguliere plichtplegingen traden er 2 bestuurs-
leden af nl. Ger van Laak en Guus Pigmans. We 
hebben 2 andere leden bereidt gevonden om in 
het bestuur plaats te nemen: Wouter van Beijster-
veld en Monique Leijs.
Vorig jaar heeft Riet Huijbregts van onze leden-
administratie aangegeven na meer dan 10 jaar te 
gaan stoppen. Zij werd hiervoor in de bloemetjes 
gezet en kreeg een culinair afscheidscadeau. Haar 
rechterhand Joke van Oudheusden werd ook be-
dankt voor haar hulp. De taken van Riet worden 
overgenomen door Maaike Adams.
Een jaarlijks terugkomende traditie is de uitreiking 
van de Antoon Snellen Trofee aan de vrijwilliger 
van het jaar. Dit jaar werd deze trofee uitgereikt 

aan Ben Dominicus voor zijn jarenlange bijdragen 
aan verschillende commissies en ander vrijwilli-
gerswerk voor onze vereniging. 

Na vele vele jaren kunnen we onze 84-jarige Kees 
Pieterse wel de Google van Tennisclub de Rauw-
braken noemen. Omdat hij al zoveel jaren alle 
soorten van vrijwilligerswerk heeft gedaan kun je 
hem alles vragen. Kees is enige jaren geleden al 
benoemd tot lid van verdienste. Een passende 
waardering voor zijn bijdragen aan onze vereni-
ging werd gevonden in een eigen plein (het Kees 
Pieterse Plein) op ons park.
Na de Algemene Leden Vergadering was er een 
wijn- en bierproeverij en werd er een ouderwets 
feestje gevierd.

Met sportieve groet,
Claudia Kuiper

 
 
 
 
 

 
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 
Telnr: 0135332494 



26 |



DIVERSEN

27|

COLLECTEWEEK 
REUMA-

NEDERLAND VAN START
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaar-
lijkse collecteweek van ReumaNederland. Ook dit 
jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. 
Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kam-
pen meer dan 2 miljoen Nederlanders met de gro-
te impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. 
Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek 
naar betere behandelingen financieren en ervoor 
zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen 
in de maatschappij. 

Alle kleine beetjes helpen; uw gift wordt enorm ge-
waardeerd !

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben tegenwoordig ook een 
QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee 
kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie 
aan de deur doen. 

Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes 
filmpjes die u meenemen in het leven met reuma. 

21 maart 

LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG

Op zaterdag 21 maart is de 18e editie van de Lan-
delijke Opschoondag, dan steken tienduizenden 
Nederlanders hun handen uit de mouwen voor 
een schone leefomgeving.
De stichting Nieuwe Warande haakt bij dit initia-
tief aan. Vrijwilligers worden opgeroepen om de 
handen uit de mouwen te steken en het gebied 
van de Nieuwe Warande, tussen Berkel-Enschot, 
de Waalwijkse weg, de Burgemeester Bechtweg 
en het Noorderbos te bevrijden van het hinderlijk 
aanwezige zwerfafval.
We verzamelen bij Brasserie Valentijn, Molenhoef-
straat 44, Udenhout vanaf 12.00. De actie loopt tot 
16.00. U kunt de hele middag aan de actie deel-
nemen maar het is ook prima als u een uurtje met 
ons aan de slag gaat. Neem gerust uw kinderen 
mee. Ook voor hen zijn er opruimmaterialen en 
speciale hesjes aanwezig

Om een idee te hebben van de opkomst zouden 
wij u willen vragen om u aan te melden bij het e-
mailadres van de stichting: stichtingnieuwewaran-
de@gmail.com 
Wilt u dan ook doorgeven vanaf welk tijd tijdstip u 
aan de actie wilt deelnemen.
Wij zorgen voor koffie en thee.

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

Nieuw nummer De Kleine Meijerij 

OVER DE IN MEI 1940 
GESNEUVELDE DORPS-

GENOOT JOS DENISSEN 
Uit de pen van Jan Denissen komt een uitgebreide 
biografische schets van zijn oom Adrianus (Jos) 
Denissen, een oom die hij nooit gekend heeft. 
Jos Denissen werd geboren in 1919 in Berkel-
Enschot. Toen eind jaren ’30 de oorlogsdreiging 
toenam werd hij opgeroepen voor de dienst. Aan-
vankelijk was hij gelegerd in Den Bosch, maar la-
ter werd het Alblasserdam, als lid van het Eerste 

Regiment Wielrijders. 
Toen de Tweede We-
reldoorlog uitbrak, 
werden door zijn regi-
ment bij deze plaats 
stellingen betrokken. 
Op 11 mei raakte ser-
geant Jos in het vuur 
van de strijd dusdanig 
gewond, dat hij daags 
erna aan die verwon-
dingen overleed. Zijn 
naam is samen met 
die van zijn broer ka-
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www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

MEGA ACTIE!!

Biezenmortel Udenhout Berkel-Enschot  Loon op Zand
013-5111458 013-5110307 013-8501555 0416-769065

Elke zondag in Maart 

onze harde broodjes 
(bekroond met goud) 

1+1 gratis.
 

Onze winkel in Berkel-Enschot 

op Koningsoord is elke zondag 

geopend van 9:00u tot 13:00u.

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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pelaan Wim Denissen vereeuwigd op de gedenk-
steen in de Oude Toren. Zijn graf op de Berkelse 
begraafplaats is voorgedragen als gemeentelijk 
monument.
In dit nummer ook nog een kleurrijk artikel over de 
kruidenierswinkel van Wout en Ries Lapien die in 
de vorige eeuw aan het Oisterwijkse Kerkplein be-
stond. Het van de sloop geredde winkelinterieur is 
thans te bezichtigen bij het Monument van Riel in 
Heukelom. Verder ook een artikel over de ‘Zwarte 
Zusters’ die in Esch actief waren op het terrein van 
onderwijs en zorg. 
Deze aflevering is verkrijgbaar bij Primera Ko-
ningsoord, FotoAngelique (Udenhout) en het 
heemcentrum van De Kleine Meijerij te Oisterwijk. 
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als werk-
gebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haa-
ren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en 
Udenhout: www.dekleinemeijerij.nl.

DE HARTSTICHTING 
ZOEKT COLLEC-

TANTEN IN BERKEL-ENSCHOT
Van 5 t/m 11 april 2020 vindt de jaarlijkse Natio-
nale collecteweek van de Hartstichting plaats. Om 
deze week tot een succes te maken, is de Hart-
stichting in Berkel-Enschot op zoek naar nog en-
kele collectanten.  
Het opgehaalde collectegeld wordt door de Hart-
stichting besteed aan concrete oplossingen om 
het hart voor iedereen zo gezond mogelijk te hou-
den. 
Heeft u 1 tot 2 uur tijd om voor deze goede zaak te 
collecteren wilt u dan contact op nemen met  

Elly van Gorp , tel 5331035, email e.vangorp@het-
net.nl of via www.hartstichting.nl/wordcollectant 
of bel met 070 - 315 56 95.
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GIANT STORE VAN BEBBER
Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg -  013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 -  zaterdag 09:00 - 17:00

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK!

013 – 5909480

GRATIS HAAL- EN
 BRENGSERVICE

 Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

•  Repair en Go
 Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder 

het genot van een kopje koffie.
 

•  Breed assortiment Fietsen  
Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding 
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehands-
fietsen

* 
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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
Vasten, wat betekent dit (nog)?
Woensdag 26 februari is dit jaar de vastentijd be-
gonnen. Het vasten is een jezelf ontzeggen van 
of minderen in het gebruiken van alcohol, suiker, 
social media, tv, seks, beleg, tussendoortjes etc. 
Toch zijn dit alleen maar uiterlijke zaken die je kunt 
doen in de vastentijd. Allemaal heel goed, maar 
niet als ze op zichzelf staan. Jezelf iets ontzeggen 
heeft een hoger doel. Het versterkt je wilskracht 
en uithoudingsvermogen om iets vol te houden. 
Om nee te zeggen tegen alleen maar dingen die 
leuk zijn. Nee zeggen tegen alleen maar consu-
meren. De vastentijd is een periode bij uitstek om 
jezelf geestelijk voor te bereiden op het hoogfeest 
van Pasen. In de vasten kun je nadenken over het 
leven en wat dit voor jezelf betekent. Waar ben 
je allemaal mee bezig, wat houdt je gaande, wat 
geeft je energie? En voor de gelovige christen-
mens: Hoe is jouw relatie met God, wat betekent 
God voor jou, Geef je God ruimte in jouw leven? 
Wanneer je honger hebt, dan wil je eten. Dat is in 
onze moderne westerse wereld een vanzelfspre-
kendheid. Toch zijn er genoeg mensen waarvoor 
het voldoende te eten hebben niet zo vanzelfspre-
kend is! Wanneer je zelf aan het vasten bent, dan 
kun je datgene wat je niet zelf consumeert geven 
aan iemand die het nodig heeft. Als je het eten laat 
staan, dan kun je je honger naar God aanwakke-
ren. Dan ben je klaar voor geestelijk voedsel. Dan 
kun je bijvoorbeeld een Bijbeltekst lezen en hier-
over dieper nadenken. Er zijn voor de vastentijd 
voldoende bijbelleesplannen beschikbaar. Wan-
neer je een Bijbeltekst leest, dan ben je bezig met 
Gods woord. Wat wil Hij mij zeggen? Enkele Bij-
belteksten over vasten staan bijvoorbeeld in Mat-

teüs hoofdstuk 6 of hoofdstuk 9. Vasten hoef je 
niet per se alleen te doen. Je kunt ook met iemand 
anders afspreken hoe het vasten in te vullen. 
Welke dag of dagen ga je vasten en hoe ga je dit 
doen? Welke Bijbelteksten ga je lezen enzovoort. 
Ik wens iedereen een goede vastentijd.

Diaken Ton.

VASTENACTIE - Werken aan je toekomst
Met het campagnethema ‘Werken aan je toe-
komst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de 
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs 
en eerlijk werk voor iedereen. Op donderdag 2 april 
vindt om 17:30 uur een meditatieviering plaats in 
de kapel van de Vuurhaard. Aansluitend wordt dan 
een solidariteitsmaaltijd gehouden. Opgeven kan 
tot vrijdag 27 maart bij Ria Dieden 013-5113216 
(bdieden@home.nl) of Joke de Berk 013-5332663 
(joke.deberk@home.nl)

Stichting MOV Johannes XXIII

De kruisweg bidden (2)
De kruisweg is in oorsprong de route die Jezus in 
Jeruzalem gelopen heeft vanaf het paleis van Pon-
tius Pilatus, waar hij ter dood werd veroordeeld, tot 
de plaats van kruisiging en begrafenis. Al vroeg in 
de christelijke geschiedenis zijn gelovigen die weg 
gaan lopen. Als volgeling van Jezus wilden zij heel 
letterlijk ‘zijn weg volgen’. Onderweg werd dan 
stilgestaan (bij zogenaamde ‘staties’), daar werd 
uit de Bijbel gelezen en gebeden. Het was echter 
niet voor iedereen mogelijk om naar Jeruzalem te 
gaan en zo ontstond in de latere middeleeuwen de 
gewoonte om de kruisweg te lopen in een park en 
later in de kerk. Deze devotie werd vooral door de 
franciscanen bevorderd. Paus Clemens XII (1730-
1740) legde het aantal van 14 staties vast. Als we 
de kruisweg bidden, staan we daarmee dus in een 
heel oude traditie. 

(ThS)

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een 
kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Truus-
Latijnhouwers-Theunissen, 85 jaar.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 17 maart 20.30 uur: doopvoorbereiding.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Vrijdag 13 maart:
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg.
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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 voorlichting 
daarna rondleidingen door de school

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
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Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

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

Zaterdag 14 maart:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 15 maart: Derde zondag van de 40-da-
gentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: Pastor van den Dungen en diaken Sze-
jnoga.
Intenties: Anna Vissers; Overl. familieleden We-
hmeijer-Zwanenburg; Tiny Hortsen-Klijberg(verj.); 
Nel van der Bruggen- van Gorp (1e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastor van den Dungen en diaken Sze-
jnoga.
Intenties: Voor de levende en overleden leden van 
de Stille Omgang; Toon Robben en Maria van Rijs-
wijk en dochter Ria.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 16 maart:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 17 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Woensdag 18 maart:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Vrijdag 20 maart:
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg.

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er 
iedere dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur een 
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl  

Voor	gevoelige	fijnproevers!	Happy Dog nieuw 
bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689 

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

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal 
aanvragen rijbewijs. FotoGalerie Angelique, Krei-
tenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl 

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar 
bij Hobby-Mix voor Dieren 

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

Vigor & Sage honden- en kattenvoeding, heerlijk
eten met kruiden, graanvrij en zonder kunstmatige 
toevoegingen. 
Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren 

Kunstgroep Oonx exposeert op 14-15 maart 
2020 van 12.00-17.00 uur in Steenfabriek Gilze, 
Schilderijen, Tekeningen, Beelden, Fotografie, 
Textiel. Adres: Steenfabriek 7, Gilze. Entree Gratis 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689

Het aspergeseizoen gaat binnenkort weer van
start. Aspergeboerderij van Iersel is op zoek 
naar personeel voor hun boerderij winkel. 
Ben jij minimaal 16 jaar oud (ook volwassenen 
mogen reageren) en ben je een of meerdere 
dagen in de week of in het weekend beschikbaar 
gedurende de maanden april, mei en juni? 
Mail dan naar info@aspergeboerderijvaniersel.nl 

JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw 
konijn/knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, 
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem 
en nog veel meer ! Hobby-Mix voor Dieren 

SPAAK fietsen en reparatie.	Voor	nieuwe	fietsen	
en reparaties. Bel of app voor een afspraak 
06-30619208

Actie merkkleding kids: 2e shirt 50% korting 
Open: wo & vr 13-17u, za 11-16u. Grip! 
St. Willibrordstraat 32, BE, www.gripkidswear.nl 

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt!
Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 6, 
Berkel-Enschot 

Professioneel interieuradvies nodig? Van kleur-
advies tot 3D interieurplan 06-47842041 

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Slagroomsnitte 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 13 t/m donderdag 19 maart 2020 

Alleen geldig in onze winkel 



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
12 mrt 13 mrt 14 mrt

11/20 
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

1.20 - 2.38

Per 100 gram

1.-
Bush Creek 
Alle flessen à 75 cl

PLUS Buitenlandse kaasjes
Roombrie, port salut, camembert rustique, 
grana padano of verse roomkaas 

5.99

Per fl es

3.99
PLUS Perssinaasappelen 
Net 2 kilo

Geldig in week 11
zondag 8 t/m 
zaterdag 14 maart 2020

2.49

Per net

1.49

+1
HANDDOEK

ZEGEL

1.45 - 2.25

Per zak

1.-
TOT 55% KORTING 

PLUS Witlof
Los

Hero Jam  
Alle potten à 270-340 gram

Bonduelle 
Vriesverse groente
Alle zakken à 300-400 gram

1.79 - 1.99

Per pot

1.-
TOT 49% KORTING 

1.98

Per kilo

1.-
2.35 - 3.69

Per pak

1.-
TOT 72% KORTING 

Alle Vivera 
Vleesvervangers

1.16 - 1.85

Per pak

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

Royal Club of Rivella 
Alle flessen à 1 liter

+1
HANDDOEK

ZEGEL

1.54 - 1.65

Per fl es

1.-

PLUS 
Blonde d’Aquitaine Biefstuk

5.78
Per 250 gram

3.99

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 | zaterdag: 8.00-20.00 uur | zondag: 10.00-18.00 uur



Koningsoord Berkel-Enschot

FEESTELIJKE AANBIEDINGEN
Duinenbrood
Keuze uit alle soorten.

+1 1
gratis

4 Eierkoeken
Alle soorten 3.25 / 3.50 / 3.99

2.25

Bij aankoop van alle aanbiedingen 
2 Kloosterbroodjes

GRATIS!

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 14 maart 2020. Max. 3 per klant. OP=OP
Alleen geldig in onze winkel in winkelcentrum Koningsoord te Berkel-Enschot

4 Tilburgse
verleidingen

4 stuks 7.00 4.95


