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 PLUS     Halve vlaai
Aardbeienbavaroise, appel kaneel 
of karamel, geschikt voor 5 persone  n   

 7.99

    Per stuk

    5    5..9999   
 PLUS Blonde d’Aquitaine 
    Biefstuk
    Schaal 1 of 2 stuks

 PLUS Blonde d’Aquitaine 

 5.20

Per 200 gram

    3    3..9999   
PLUS 
Zoete puntpaprika’s 
Zak 2 stuks 

 1.69

    Per zak

    0    0..9999   

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

04/23 
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). 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

WEEKEND26 JANUARI 27 JANUARI 28 JANUARI

 Le� e, Corona,
Desperados 
of     Liefmans 
0.0%
    Alle flesjes of blikjes à 30-33 cl of sets
    Per stuk
Bijv. Le�e Blond 0.0%, set 6 flesjes à 30 cl  

5.99 2.99
    De actieprijzen variëren van 0.50 - 4.26 

Geldig in week 4
zondag 22 t/m 
zaterdag 28 januari 2023

Bekijk hier al onze 
aanbiedingen!

 1 1++11
    GRATIS   

PLUS 
Goudse kaas 
48+ stukken
  Alle varianten à 450-520 gram    

 Chocomel 
of Fristi    Houdbaar
 Alle pakken à 1 liter, combineren mogelijk   

Biologisch PLUS 
Blauwe bessen 
Schaal 125 gram 
of PLUS 
Blauwe bessen
Schaal 300 of 500 gram, 
combineren mogelijk
 2 schalen**  
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schalen à 300 gram

7.98 3.99
De actieprijzen variëren van 2.99 - 5.99

 PLUS
   Runderriblappen

 Ben & Jerry’s    IJs 
  Alle bekers à 427-500 ml 
Per beker 
Bijv. Ben & Jerry’s 
Cookie dough, 
beker 465 ml

7.49 3.74
De actieprijzen variëren van 3.67 - 4.49

 Heineken Pils 
of 0.0% 
of    Brand Pils 
  Krat 24 flesjes à 30 cl 
Per krat 
Bijv. Heineken Pils, 
krat 24 flesjes à 30 cl

19.98 14.99
De actieprijzen variëren van 12.99 - 15.49

3.52 – 5.98

2 pakken  

    2    2..4949   
TOT 58% KORTING 

50%50%
KORTING

25%25%
KORTING

7.46 – 7.67

Per stuk  

    5.9999
3.47 – 3.75

Per 250 gram

    2    2..9999   

 Le� e, Corona,

    Alle flesjes of blikjes à 30-33 cl of sets

 50%50%
    KORTING   

Deals

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 18.00 uur



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 3,00 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@politie.nl
wijkagenten-udenhout-berkel-enschot@politie.nl

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

AUTOBEDRIJVEN
Autoservice Dieltjes: reparaties, onderhoud en banden van
moderne/klassieke auto 06-40542228 autoservicedieltjes.nl

Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

BANKEN 

  
Regiobank 

 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
 Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

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

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Bedrijven contacten
Van Antwerpen Elektrotechniek Elektro voor nieuwbouw,
onderhoud en renovatie voor bedrijven en particulieren.
LAADPALEN www.vanantwerpen-elektro.nl 013-5333012

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

Haans Timmerwerken www.haanstimmerwerken.nl
Timmerwerk, onderhoud en verbouw 06-10946292

Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Colofon
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 Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

CORRESPONDENTEN: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Lieselot van Elten, Simone van Zundert

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans  
Coverfoto: Bas Haans

BEZORGING: 
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.800 exemplaren 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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Bleyer Schilderwerken 06-16764530

Herman Peters Schilderwerken  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST
Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl 

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl

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: “Fixi” (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 
Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

Chiropractie 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Koningsoord
Tel: 013-2020044 | www.promoverugzorg.nl

Coaching
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

Piazza Care Fysiotherapie (www.piazzacare.nl) 
Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie,  
Dryneedling,  Acupunctuur en Medical fitness.
Tel 013-3033109, Gen. Eisenhowerweg 3, Berkel-Enschot.

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Dry Needling |
Geriatrie Fysiotherapie | Medische Revalidatie |
Chronische pijn | Shockwave | Akkerweg 2 | 
013-5333307 | berkel-enschot@topfysiotherapie.nl

Massage
Kivemas Massage. Massages, Lymfe Therapie en meer.
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

Energetische massages. 0645219007 www.nyaveda.nl

Osteopathie
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

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

NIEUW
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755

 www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 74 30

Zorgmaatje aan Huis regio Tilburg 0643991063
Aanvullende mantelzorg en huishoudelijke hulp

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur

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.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 

Makelaardij
Van den Hoven Van den Hoven Makelaardij

Koningsoord 133, 5057 DL 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 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

UITVAARTBEGELEIDING
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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. 

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
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Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Iedere uitvaart bijzonder
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN

Verzekeringen
Van den Hoven  Van den Hoven Assurantiën 
 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
  Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Maaltijd Thuis maaltijdservice. Met aandacht bereid,
met liefde gebracht. Edwin en Marina Smits
013 - 8200954  smits@maaltijdthuis.nl

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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
info@schakel-nu.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Community Academie West

In Tilburg West is de Community Academie West 
gestart, een naschools programma dat basis-
schoolkinderen vanaf groep 6 met een taalachter-
stand en potentie voor havo/vwo een kans geeft 
die potentie waar te maken. 

De Berkel-Enschotse Hannah Schouten heeft in 
Utrecht lesgegeven in dit naschools programma. Ze 
is er vol van. 4 jaar lang heeft zij zich ingezet dit pro-
gramma in Tilburg van de grond te krijgen, uit betrok-
kenheid bij de stad waar zij als Berkelse en Tilburgse 
van is gaan houden. En met succes! Sinds januari 
nemen leerlingen van 2 scholen in Tilburg West, 
Jeanne d’Arc en Hubertus deel aan dit programma.

Kinderen die een discrepantie laten zien tussen het 
reken- en taalniveau, een sterke leermotivatie heb-
ben en ambitieus zijn, komen in aanmerking voor het 
programma. Bij sommige kinderen blijft namelijk de 
beheersing van de Nederlandse taal achter op hun 
intellectuele capaciteiten. Ouders en kinderen zijn 
dan heel dankbaar voor de kans om het taalniveau 
te verhogen. Het is gericht op vrij lezen, begrijpend 
lezen, woordenschat-uitbreiding academische vaar-
digheden en kennis van de wereld.
Begrijpend lezen is noodzakelijk voor de ontwikke-
ling van een kind. ‘Soms betreft het kinderen van de 
tweede/derde generatie migranten. Thuis wordt er in 
de moedertaal gesproken en voorgelezen. Soms gaat 

het om autochtonen kinderen waarvan de ouders 
bijvoorbeeld niet veel thuis zijn.’ legt Hannah uit.

Resultaten zijn verbluff end
Het programma is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er 
wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich 1 dag 
in de week van 15.15 – 18.00 uur intensief inzetten. 
De resultaten zijn verbluff end. Uit extern onderzoek 
blijkt dat deze leerlingen na drie jaar behoren tot de 
25 procent beste lezers van hun leeftijd van Neder-
land. Leerlingen die binnenkwamen met gemiddeld 
een C-score op de Cito-toets voor begrijpend lezen, 
scoorden na drie jaar gemiddeld op A-niveau. Ook 
voor woordenschat overstijgen de leerlingen de 
landelijk gemiddelde scores. Bovendien werkt de 
motivatie voor school positief door.

Doel
Dat het programma nu op 2 scholen wordt aange-
boden is mooi maar Hannah’s doel ligt verder dan 
dat. Ze wil het programma uitbreiden naar andere 
basisscholen in Tilburg-West en daarna in de andere 
PACT-wijken, wijken met veel sociaaleconomische 
achterstanden in Noord- en Zuid-Tilburg. Hoe mooi 
zou het zijn als ieder talentvol kind uit een sociaal-
economisch kwetsbaar milieu deze kans krijgt?

Foto: Bas Haans
Tekst: Simone van Zundert

Naschools programma 
voor kinderen met een taalachterstand
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� � � � � � � � � � � � � � �
Mijn naam is Janny Storms, en ik ben zelfstandig reisadviseur en aangesloten bij The Travel Club. The 
Travel Club is een club van professionele reisadviseurs verspreid door heel Nederland.

U ontvangt een deskundig advies op elk gewenst tijdstip gewoon bij u thuis, op locatie, telefonisch, 
per e-mail of via mijn website.  Deze unieke service is vanzelfsprekend voor The Travel Club en kost 
u niets extra. Geen wachttijden, 100% privacy en altijd één vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen. Door mijn kennis en grote reiservaring kan ik u alle informatie geven over uw vakan-
tie- of reisbestemming.

Persoonlijke aandacht en hoge service zijn voor mij erg belangrijk. Immers een tevreden klant is een 
goede basis voor een langdurige relatie.

The Travel Club werkt samen met alle gerenommeerde reisorganisaties in binnen- en buitenland en is 
aangesloten bij ANVR en SGR, zodat fi nanciële zekerheid gewaarborgd blijft.

Ik ben er voor ú en uw wens staat centraal!
Neem voor meer informatie contact op  of kijk op: www.thetravelclub.nl/jannystorms

Heropening De Kloostertuin Landelijk Wonen

Na 2 weken hard werken zijn we trots om jullie onze vernieuwde stijl in de winkel te 
presenteren, weer gevuld met mooie nieuwe Woonaccessoires en Cadeau-artikelen.

Ook vieren wij ons 3 jarig bestaan, daarom krijgt iedere betalende klant 
van “De Kloostertuin Landelijk Wonen een voucher met 10% korting 

voor een volgende aankoop.

Komt u ook snel kijken!

Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

Tot ziens

Francisca en Jessica
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Heukelomse processies 
in Berkel-Enschot en Oisterwijk

Zoals u kunt lezen in onderstaande brief opgesteld 
door, Predikant Kornelis Letsert van de stichting 
R.G.H. (Religieus Genootschap Heukelom), worden 
er 2 processies georganiseerd in 
Berkel-Enschot en Oisterwijk.

Goedendag mede-religieuzen van buurtschap Heu-
kelom en naburige leden uit met name Oisterwijk en 
Berkel-Enschot,
Zoals u van ons reeds vele jaren gewend bent ge-
weest van voor de corona-periode, willen wij onze 
religieuze bijeenkomsten (van voor deze vereenza-
mende en beproevende periode) weer in ere herstel-
len. Er mag ondertussen immers weer van alles! 
Tijdens dit samenzijn willen we met gelijkgestemden 
vanuit onze gemeenschap in een processie onze 
buurgemeenten aan doen om aldaar onze religieuze 
overtuiging uit te dragen en zodoende verbinding te 
zoeken met de ons reeds bekende, maar zeker ook 
onze (nog) onbekende buren en streekgenoten. Onze 
religie kan, zo u weet, een grote verscheidenheid aan 
mensen herbergen en het mag onze missie heten 
zoveel mogelijk stervelingen zich bij onze inspirerende 
geloofsovertuiging te laten voegen. Mooi streven toch!?

Graag zou ik u allen bij deze dan ook willen uitnodi-
gen om 1 of beide van onze processies bij te wonen 
die gepland staan op respectievelijk 18 en 19 februari 
van het huidige jaar. 
De 18e zullen wij de processie starten in Berkel-En-
schot vanaf de hoofdingang van het voorma-
lige klooster Koningsoord alwaar wij geza-
menlijk zullen vetrekken. De 19e zullen 
wij in een 2e etappe onze processie 
vervolgen vanaf de Petruskerk in 
Oisterwijk om daarna onze weg te 
vervolgen richting het centrum. 
Beide dagen willen wij onze 
gezamenlijke religieuze overtui-
ging vieren en delen gedurende 
een actieve wandeltocht door 
de beide dorpen, om vervolgens 
af te sluiten in een plaatselijke 
horecagelegenheid alwaar het 
een ieder vrij is om onderling uw 
religieuze standpunten te be-

argumenteren, al dan niet onder het genot van een 
druivensapje of een gerstenat. 
Onder het motto “Deze religie is zo gek nog nie” willen 
wij op dinsdag 21 Februari bij café Mie Pieters in ons 
eigen vertrouwde Heukelom, vanaf ± 14.30 uur, in 
volle uitbundigheid de 2 processies evalueren waarbij 
uiteraard iedereen van harte welkom is. 

Hopelijk mag ik u in monter en religieus gemoed 
begroeten op de 18e, 19e en/of 21e februari. 

Met dankbare groet. 

Uw R.G.H.-predikant,
K. Letsert 

9



Het bestuur van Cultureel Centrum De Schalm is op zoek naar een 

medewerker 
voor 16-20 uur per week

Ben jij op zoek naar leuk werk in een mooie werkomgeving met mooie mensen? Ben jij flexibel en graag 
onder de mensen? Kom dan werken in Cultureel Centrum De Schalm! 
Midden in het dorpshart van Berkel-Enschot in Ons Koningsoord wil De Schalm de huiskamer van Berkel-
Enschot zijn voor alle inwoners, een plek waar ze zich welkom voelen, anderen kunnen ontmoeten en zich 
kunnen ontspannen of ontwikkelen. 
De Schalm is bijna de gehele week geopend, ook in de avond en in het weekend. Wil je samen met 
Eugène en Tom het gezicht van De Schalm zijn? We bieden je afwisselende werkzaamheden: van horeca 
tot administratie, van het ontvangen en ondersteunen van gebruikers en bezoekers tot het in orde maken 
van ruimtes en het bedienen van geluidsinstallaties. 
Een vast contract behoort zeker tot de mogelijkheden; het salaris wordt vastgesteld op grond van ervaring 
en deskundigheid.
We nodigen je uit je reactie naar communicatie@deschalm.net te sturen; ook als je graag eerst in een ge-
sprek nader geïnformeerd wilt worden! 
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Eindelijk kunnen we weer na 3 jaar genieten van 
de optocht met carnaval. 2020 was het de laatste 
keer dat we in het zonnetje langs de weg stonden. 
Met veel geluk ook: want in veel dorpen en steden 
volgden op zondag en maandag afgelastingen 
wegens enorm slecht weer. Je kunt het je haast 
niet voorstellen dat er 3 jaar tussen de vorige en 
deze optocht ligt.

Maar voor 2023 staat er niets meer in de weg voor 
een prachtige en gezellige optocht. Veel verenigin-
gen en vriendengroepen zijn weer druk bezig met de 
bouw. Koen van Roessel, van CV zonder Joris, vertelt 
dat de spirit om iets moois te maken en mee in de 
optocht te lopen er weer goed in zit.

‘Wij zijn een loopgroep en gaan de komende carnaval 
met 20 personen iets doen. Na een aantal avonden 
gezellig bijkletsen werd het thema bedacht en gingen 
we aan de slag met bouwtekeningen, kostuumplan-
nen en werkinstructies. Nu bouwen we al vele weken 
en zijn natuurlijk heel benieuwd hoe iedereen het gaat 
vinden. We lopen 2 keer mee in een optocht. In voor-
gaande jaren hebben we al eens gewonnen, dus zijn 
nu ook heel benieuwd hoe het dit jaar zal zijn.’

Aanmelden en meedoen kan nog
Naast wagens en loopgroepen lopen er ook vaak 
(sport-)verenigingen en individuele mensen of kleine 
groepjes mee. Ook kunnen kinderen (gratis tot en 
met 12 jaar) meelopen. Vaak worden de meest leuke 
woordspelingen en uitvoeringen bedacht die passen 
bij het motto van het jaar. In 2023 is het motto ’Gaon 
jullie meej ons mee.’

De optocht start op zaterdag 18 februari om 14.30 in 
de Willibrordusstraat en eindigt rond 17.00 bij Boerderij 
Denissen. Daar (en dat is nieuw) verzamelen alle deel-
nemers en het publiek zich op het terrein bij de Boer-
derij voor een enorm grote en gezellige after-party met 
prijsuitreiking. Naast DJ Gerrie Glitter die het publiek in 
de feeststemming brengt zijn er ook nog optredens.

Er is voldoende te eten en te drinken en het feest sluit 
rond 20.00 uur. Nog mooi op tijd om daarna bij één 
van de andere festiviteiten in het dorp aan te sluiten.

Wil je nog meedoen aan de optocht, surf dan even 
naar www.knollevretersgat.nl/optocht en meld je aan. 

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Rudolf Robben

Optocht 
Carnaval
vernieuwd
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Gevonden

Verloren

15-01-23 Sleutelhanger FC Barcelona Fietspad Jong Brabant 013-5442832
08-01-23 Goudkleurig (kinder)kettinkje Grasveld hoek Raadhuisstraat/  013-5442832

met hartje en tekst St Willibrordstraat
08-01-23 Sleutelbos Torenhoekstraat 06-13769576
07-01-23 Een OV-chipkaart tnv DL Vromans Op straat omgeving 't Ruiven 06-54346996
27-12-22 Kleurrijk aap knuff eltje Gerarduslaan Berkel Enschot 06-39450532
23-12-22 Hooverbord zwart Speelplaats Rennevoirt 06-14491741
   

06-01-23 Afneembare trekhaak Berkel-Enschot 013-5331945
19-12-22 Toegangsdruppel/tag met Nabij kinderopvang De Wijde Wereld/Partou 06-25445941

babyspeentje eraan Wilhelminaplatsoen

BOMEN ROOIEN MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

BEZORGING
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl 
(Het telefoonnummer 013-5400741 is vervallen)
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Natuurwandeling januari 
2023
Op  dondermiddagmiddag 26 janu-
ari gaan we wandelen bij landgoed 
Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Op het landgoed 
staat een landhuis, een bakhuisje, een veerhuis en 
boerderijen. In Haanwijk stroomt het riviertje de Es-
sche Stroom in de Dommel. Het is een gebied met 
parkbossen, met oude bomen en historische dijkjes 
en de kenmerken van een beekdallandschap. Bij 
het beleg van “s-Hertogenbosch in 1629 werd het 
water afgedamd en omgeleid. Sporen van de linie 
zijn zichtbaar in de houtwal bij Haanwijk. Na afl oop 
drinken we koffi  e, op eigen rekening. We vertrek-
ken vanaf Eikenbosch 2, het oude winkelcentrum 
om half twee en zijn rond vijf uur weer terug. Wij 
carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan de 
chauff eur. Aanmelden is niet nodig.
Zorg voor goede wandelschoenen.
Veel plezier!

Welkom aan het nieuwe 
jaar !
Zaterdag j.l. trotseerden de gasten 
van de Zonnebloem  regen en wind om in het Mu-
ziekhuis met elkaar de beste wensen te delen.
Onder de muzikale pianoklanken van Willem Brug-
geling werden zij, zoals vanouds, hartelijk ontvan-
gen door de vrijwilligers die met geurige koffi  e/
thee en een heerlijke appelfl ap de kou snel deed 
vergeten.
 Na elkaar hartelijk te hebben begroet nam de 
voorzitter van deze afdeling, Ruud Brugmans, het 
woord. Hij heette de vele gasten van harte welkom 
en wenste hij hen een goed en gezond jaar toe. 
Verder ging hij in op de samenwerking die de 
Zonnebloem heeft met andere maatschappelijke 
organisaties, verenigd in een z.g. platform Welzijn 
om zo collectief  te streven naar verbeteringen en 
voorzieningen voor ouderen.
Te denken valt aan de conditie van de trottoirs, de 
wens om buslijn 9 een groter gedeelte van het dorp 
aan te doen en de bereikbaarheid voor mensen 
met een fysieke beperking zoals winkels, gebou-
wen en openbare toiletten. Ook de zichtbaar-
heid van oversteekplaatsen (zebrapaden) is een 
aandachtspunt. Een dankwoord ging uit naar de 
vrijwilligers die in 2022 meer dan 900 huisbezoeken 
hebben afgelegd en verder aan Marianne Broeders 
voor haar betrokkenheid en inzet voor de Zonne-
bloem vanuit het Muziekhuis. In een kort moment 
van stilte herdachten de aanwezigen de gasten die 
in 2022 zijn overleden. Met de zekerheid dat de 
gasten ook dit jaar weer een gevarieerd programma 
van de Zonnebloem tegemoet kunnen zien werd de 
middag voortgezet met muziek en, traditiegetrouw,  
een drankje met heerlijke hapjes. De schemering 
was al ingevallen toen de gasten voldaan en lekker 
warm huiswaarts trokken. 

Cultureel Centrum 
De Schalm
Spelletjesmiddag
Feestdagen weer voorbij, grijze 
lange dagen, doorbreek de sleur en kom gezellig 
spelletjes doen in de foyer van Cultureel Centrum 
De Schalm. Neem je favoriete spelletje mee. Toe-
gang is gratis. 
Ieder donderdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Meet Up
31 januari organiseert Cultureel Centrum De 
Schalm wederom een Meet Up, een netwerkbij-
eenkomst voor alle verenigingen in Berkel-Enschot. 
Thema van deze bijeenkomst is Werven en 
Behouden van Vrijwilligers. Inmiddels heeft iedere 
vereniging een uitnodiging ontvangen, mocht dit 
niet zo zijn neem dan contact op met bedrijfslei-
der@deschalm.net

St. Petrus (18 januari) stoeltje koud, 
dan wordt deze veertien dagen oud.

Valt de eerste sneeuw in de nattigheid, 
houdt u voor de winter bereid.

Jean-Paul Korst
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De traditie Sint Job
De Sint Job traditie is in Berkel-Enschot een prachtig stukje historie. Sint 
Job stamt uit de Middeleeuwen. In die tijd werd Sint Job aangeroepen 

als heilige voor genezing van kwalen en de pest. Job, de bijbelse fi guur, verloor alles 
in zijn leven, maar bleef trouw aan God. Dat redde hem uiteindelijk. Begin vorige eeuw 
ontstond de traditie van de pelgrimstocht en werd Job symbool voor bedevaart. Vanuit 
alle richtingen kwamen in de hoogtij dagen tienduizenden mensen naar Enschot op 
pelgrimage. Na de mis in de kerk ontstond er steeds meer gezelligheid rondom het 
kerkplein. Er was snoep voor de kinderen, scharren (vis) en streken mensen neer op 
het terras bij de kerk. In 1990 ontstond een nieuwe viering rond Sint Job. Op de 2e 
zondag in mei is er eerst een indrukkende mis in de Caeciliakerk en aansluitend barst 
er een gezellig pleinfeest los. Met muziek van lokale bodem, ambachten en lekkere 
hapjes. In 2023 vieren we Sint Job voor de 30e keer in de nieuwe stijl. 
Sint Job Viering
Voorafgaand aan het Pleinfeest op 14 mei organiseert de Stichting Sint Job in samenwerking met Stadsmu-
seum Tilburg en andere culturele partners diverse activiteiten rondom Sint Job. Zo wordt gedacht aan de 
oprichting van een tijdelijke werkgroep inventarisatie en documentatie van de Sint Job-traditie. Stadsmuseum 
Tilburg formeert in samenspraak met Heemkundekring De Kleine Meijerij een werkgroep die het immaterieel 
erfgoed vastlegt en bestaand materiaal ordent en overzichtelijk maakt. Er is waarschijnlijk veel documentatie 
in het dorp aanwezig, verspreid over diverse personen en organisaties. De intentie is om een totaaloverzicht 
te maken, waardoor dorpsbewoners in de toekomst hierop kunnen teruggrijpen. Daarbij ontstaat er een tijdlijn 
die inzichtelijk maakt hoe de traditie van Sint Job aan verandering onderhevig is.
 Wil je meewerken aan het inventariseren en ordenen van informatie over Sint Job, meld je aan bij 

Stadsmuseum Tilburg 
Een andere activiteit die bijdraagt aan het vastleggen van 
immaterieel erfgoed is een zogeheten ‘registratiedag’ om 
herinneringen en herinnerdingen aan Sint Job te delen. Beschik 
je over voorwerpen, zoals beeldjes, vaantjes, foto’s of andere 
objecten die herinneren aan Sint Job, breng deze mee naar 
Cultureel Centrum De Schalm. Op zaterdagochtend 28 januari 
zijn Elke van Dommelen van Stichting Sint Job, fotograaf Jan 
van Oevelen en stadsconservator Petra Robben aanwezig om 
alle objecten en documenten vast te leggen. Na de registratie 
neem je alles weer mee naar huis. Stadsmuseum Tilburg be-
kijkt later welke objecten of foto’s eventueel bruikbaar zijn voor 
de (kleine) expositie die plaatsvindt vanaf begin april tot en met 
14 mei 2023 in de serre van Cultureel Centrum De Schalm. 

 Heb je voorwerpen of documentatie die herinneren aan Sint Job, kom dan zaterdagochtend 28 januari 
10.00 tot 13.00 uur naar Cultureel Centrum De Schalm

Naast objecten en documenten zoekt Stadsmuseum Tilburg personen die herinneringen hebben aan Sint Job. 
Heb jij een verhaal over de traditie die jaarlijks plaatsvond rondom de Sint Caeciliakerk, Stadsmuseum Tilburg 
hoort het graag. Er is een interviewer beschikbaar die met jou in gesprek gaat om je verhaal op te tekenen. De 
interviews neemt Stadsmuseum Tilburg af in De Bibliotheek Berkel-Enschot. De verhalen leggen we vervol-
gens digitaal vast in de website Geheugen van Tilburg.
 Heb je een verhaal over Sint Job en wil je geïn-

terviewd worden voor het Geheugen van Tilburg, 
meld je bij De Bibliotheek Berkel-Enschot of 
Stadsmuseum Tilburg

Meer informatie op de website van Stichting Sint Job 
en Stadsmuseum Tilburg
www.sintjob-enschot.nl
www.stadsmuseumtilburg.nl
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Nieuwe Hoofdman voor 
het Gilde St. Joris & St. 
Sebastiaan
In het voorjaar van 2022 werd ons 
Gilde St. Joris & St. Sebastiaan opgeschrikt door 
het bericht van het plotseling overlijden van onze 
Hoofdman Wil van Spaandonk, terwijl we vlak 
daarvoor al afscheid hadden moeten nemen van 
onze Keizer Harrie Schellekens. Met het afscheid 
van Wil begon ook de zoektocht naar zijn opvolger. 
Dat viel nog niet mee, zeker omdat Wil al vele jaren 
Hoofdman was en veel zaken binnen het /gilde 
regelde en ook vele contacten had, zowel binnen 
als buiten het Gilde.
Gelukkig zijn we nu in de gelegenheid om vol trots 
aan te kondigen dat ons Gilde sinds onze jaarver-
gadering van 8 januari jl. een nieuwe Hoofdman 
heeft in de persoon van Jeroen Bierens! Jeroen 
is 28 jaar en al sinds 2007 lid van ons Gilde, is 
vendelier bij ons Gilde en is de voorzitter van de 
Jeugdcommissie van de Gilde Kring Maasland. 
Jeroen komt oorspronkelijk uit Berkel-Enschot en is 
tegenwoordig woonachtig in Loon op Zand.
Wij vertrouwen erop in Jeroen een goede, nieuwe 
Hoofdman gevonden te hebben die ons naar en 
door de toekomst zal leiden. Wij wensen hem 
daarbij veel succes!

Gezocht: secretaris (M/V)
KBO Berkel-Enschot is op zoek naar een 
secretaris (M/V). Deze belangrijke functie 
betreft niet alleen het secretariaat, maar 
u bent ook samen met de andere bestuursleden 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
vereniging. Vermeldenswaard is nog dat degene 
die de huidige ledenadministratie verzorgt, dat blijft 
doen, maar terugtreedt als bestuurslid. Hierdoor 
wordt het secretariaat ontlast. Mocht u belangstel-
ling hebben dan kunt u zich melden bij het secre-
tariaat. De huidige secretaris Ine Bierhuizen-van 
Kollenburg is gaarne bereid de nodige inlichtingen 
te verschaff en. Mailadres: info@kboberkelenschot.
nl Telnr: 06-16070200

Krijg jij enorme jeuk van dit
plaatje? Dan zoeken we jou.
Wij zoeken een planner met
oog voor detail voor BAM
Works: een uitzendbureau voor
Oost-Europese medewerkers
uit Biezenmortel.

ONTDEK JE KRACHT
contact@baankracht.nl

+31(0)13-511 28 82

Kijk voor meer info op:

Gezocht: personeelsplanner

TIP
de   redact ie
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De KIDS 4 DAGEN ONDER DE PANNEN    BIJ FAMILIE DE hAOZ IN UDENHOUT!

Tickets
Tickets €10 PER AVOND(inclusief 2 consumpties)

19.00 - 23.00 UUR
4 DAgen feest

ZATERDAG, ZONDAG, 
MAANDAG ÉN DINSDAG

TICKETS VIATPLEIN.COM/TICKETS

DE BESTE DJ’s

DIE enE 
SjoRS

DJ Sil
SmetsersFeest dj 

TOOB DJ Koen
PijnenburgDJ Jan

van Nunen

mEER INFO

JeUgD t/m 13 jaar

cArnAvAl 2023

BINNEN=BINNEN
EIGEN INGANG - EIGEN GARDEROBEENTREE VIA THEATERPLAATS

EIGEN FEESTJE

‘t Plein heet 
tijdens carnavaltijdens carnaval

mEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFOmEER INFO

LeUKE GADGETSlEUKE GIVE-AWAYS

WWW.TPLEIN.COM

De KIDS 4 DAGEN ONDER DE PANNEN
De KIDS 4 DAGEN ONDER DE PANNEN    BIJ FAMILIE DE hAOZ IN UDENHOUT!

gLOW-PARTY

TONGERLOPLEIN 1
5071 CX UDENHOUT
INFO@tplein.nl
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OJC'98 blijft in de top
Een goed weekend voor de korfbal-

club ib berkel-Enwchot: vijf van de zeven teams 
wonnen, waaronder de twee seniorenteams.
Het eerste blijft het echt goed doen in de zaal. Nu 
werd uit van de Eindhovense studenten gewonnen 
en handhaving - het doel van dit jaar - is al zo goed 
als binnen. Ook het tweede won weer en dat team 
is nog ongeslagen.
Bij de jeugd haalden de junioren weer een nipte 
overwinning. Ook de twee pupillen-D-teams won-
nen. de pupillen D2 staan er goed voor, de junioren 
ook wel, maar die moeten hun sterkste tegenstan-
ders nog krijgen.
De uitslagen waren:
zaterdag 14 januari 2023
Attila 1 - OJC'98 1 19 - 23
Attila 2 - OJC'98 2   9 - 15
OJC'98 jun 1 - DVS jun 1   9 - 8
OJC'98 asp B1 - Voltreff ers jun B1   7 - 11
DSO (K) pup D1 - OJC'98 pup D1   3 - 13
OJC'98 pup D2 - Rust Roest pup D2 15 - 10
OJC'98 pup E1 - DSO(K) pup E3   1 - 13
Volgend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 21 januari:
SGV 1 - OJC'98 1
ACKC jun 2 - OJC'98 jun 1
OJC'98 asp B1 - Good Luck asp B1 14.00 uur
OJC'98 pup D1 - Springfi eld pup D1 16.00 uur
OJC'98 pup D2 - SDO pup D3 15.00 uur
Juliana pup E2 - OJC'98 pup E1

Vals schaakspel?
De schaakwereld is in rep en roer. Dat is 
begonnen in september na een ver-
liespartij van wereldkampioen Carlsen 
tegen Niemann. Carlsen was er van overtuigd dat 
het vals spel betrof. Mede hierdoor zijn op het Tata 
Steel Chess Tournament dat nu plaatsvindt extra 
maatregelen genomen.
Gelukkig hoeft Schaakvereniging De Oude Toren 
deze maatregelen niet te nemen. Ook niet bij 
24e Druiventros-rapidschaaktoernooi dat op 18 
maart zal worden georganiseerd. De inschrijving 
is inmiddels geopend, al meer dan 20 schakers 
hebben zich aangemeld. Ca 120 schakers worden 
verwacht. Net als op de clubavonden gaat het hier 
vooral om de gemoedelijke Brabantse sfeer en het 
plezier in het schaakspel. Van vals spel is geen 
sprake, zelfs niet bij het einde van de 1e ronde die 
een zeer spannend verloop kent. Diverse spelers 
zijn nog kansrijk, de nog te spelen partij tussen 
Koen Robben en Joel Beerens zal beslissend zijn. 
Hier gaat hier niet om vals spel, wel om slim scha-
ken. Donderdag wordt de laatste ronde gespeeld.

Mini-MAXI Nieuwjaars-
toernooi 2023 bij 
TPC de Rauwbraken

Op zondagmiddag 8 januari jl. hebben we het 
nieuwe jaar sportief en gezellig geopend met een 
activiteit voor jong en oud, met én zonder tennis- 
en/of padel-ervaring.
Het Mini-Maxi Nieuwjaars Toernooi is hét event waar 
de mini’s (kinderen en jeugd - iedereen onder 18 
jaar) samen met de MAXI’s (ouders, opa, oma, oom 
of tante, buur, goede vriend of anders - iedereen bo-
ven 18 jaar) in een gezellige en sportieve sfeer een 
aantal wedstrijdjes tennissen en/of padellen. 
Tussen 13:00 en 16:00 u begon dit gezellige event. 
Het zonnetje aan een strak blauwe hemel, vuurkor-
ven op het terras, marshmallows om te roosteren 
op de vuurkorven, warme chocomelk en gluhwein 
met en zonder alcohol. En natuurlijk heerlijke ollie-
bollen van Brasserie Valentijn die Sophie Daelmans

voor ons vers gebakken had. 
Naast het tennissen en padellen door 58 koppels, 
werd er binnen een tennistafelcompetitie gehouden 
en waagde jong en oud zich een spelletje sjoelen 
en een ronde aan de voetbaltafel.
De jeugdcommissie en TTC kijken terug op een 
gezellige sportieve middag!

Uw bedrijf promoten?
bij 5700 huishoudens in Berkel-Enschot!
Vraag naar onze aantrekkelijke advertentiemogelijkheden.

Stuur vrijblijvend een mail naar advertenties@schakel-nu.nl
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      B. van Roessel Tuinplanten 
 

           
                     is op zoek naar:  

       ALLROUND MEDEWERKER KWEKERIJ    
                                         HAAREN | FULLTIME 
 
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Ben je een  
aanpakker en toe aan een volgende stap? Dan zoeken  
we jou voor deze functie! 
 
Wat ga je doen 
Als allround medewerker kwekerij ben je samen met je  
collega’s verantwoordelijk voor het oppotten, snoeien,  
sorteren en verzendklaar maken van planten. Verder ben je  
als allrounder inzetbaar bij alle voorkomende werkzaamheden  
op de kwekerij. 
 
Jouw profiel 
Heb jij affiniteit met tuinplanten? Ben jij een enthousiast en  
energiek persoon en heb je geen 8 tot 5 mentaliteit? Solliciteer  
dan direct naar deze afwisselende functie. Ervaring is een pré,  
maar zeker niet noodzakelijk. 
 
Wij bieden 
Een afwisselende functie in een groeiende, goed geautomati- 
seerde kwekerij met bovenal een informele, prettige werksfeer.  
Salaris conform CAO Open Teelten. 
 
Solliciteren 
Zin in deze uitdaging? Neem dan contact op met  
Bart van Roessel op 06–20367956 of via  
administratie@bvanroessel.nl 
 
Meer informatie over de kwekerij vind je op www.bvanroessel.nl 
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Geef de bòlpèn door
Kogelschrèèverke of ook wel bòlpèn (balpen in het Tilburgs dialect)Een klein inkijkje in de levens van onze dorpsgenoten, wie zijn ze, hoe denken ze over Berkel-Enschot en nog wat meer….

Geef de bòlpèn doorGeef de bòlpèn door

1. Wie ben je? Ik ben Ellen de Visser, partner van en mama van Roos en Joost. Ik ben zelfstandig on-dernemer, werk aan verschillende groene, sociale, educatieve projecten. Ook kunnen jullie me kennen uit de Schakel als correspondent en van de rubriek van Berkelse Bodem. 

2. Waaraan denk je bij het dorp Berkel-Enschot?Een dorp met veel bomen. Prima voorzieningen en het vriendelijk hallo zeggen tegen mensen op straat.

3. Wat vind je het mooiste plekje in Berkel-Enschot en waarom? Ik ben graag op mijn volkstuin te vin-den. Als je daar bezig bent of gewoon even rustig thee zit te drinken, ben je even weg van alles.

4. Waar geniet je van? Ik geniet van koken, in mijn vorige woonplaats had ik een kook/eetclubje, we kwamen 1x per maand samen, dat zou ik hier ook leuk vinden. Ook geniet ik ervan om dingen met mijn gezin te doen en lekker bezig te zijn op mijn volkstuin.

5. Welke levenswijsheid zou je willen delen? Je bent nooit te oud om iets nieuws te gaan doen, iets te leren of te veranderen. Veranderen is wellicht niet nodig als je ook begint met dingen accepteren, dan verander je vanzelf. Maar bovenal, vriende-lijkheid is gratis.

6. Wat beteken je voor Berkel-Enschot en wat be-tekent Berkel-Enschot voor jou? Ik probeer bij te dragen aan een levendig dorp, door dingen in onze wijk te organiseren en door me in te zetten voor de Schakel. Berkel-Enschot betekent voor mij, dat je kan zijn wie je bent. 

7. Wat zijn je wensen voor Berkel-Enschot, of wat zou je anders willen zien? Oh een grote wens heb ik wel, maar dat zou niet goed zijn als dat zou ge-beuren. Ik zou wensen dat Berkel-Enschot aan de kust lag, je zou me niet blijer kunnen maken.  Maar realistischer, wat meer leuke mooie groene plekken om gewoon even te zijn in het dorp.  Voor specifi ek deze rubriek, wens ik dat er veel verrassende en nieuwe inzichten en ideeën komen en dat we men-sen uit het dorp iets beter leren kennen.

8. Aan wie geef je de bòlpèn door en waarom? En wat zou je aan hem/haar willen vragen? Ik geef de pen door aan burgemeester Weterings. Ik ben ge-woon benieuwd hoe hij het ervaart om weer hier te wonen. Mijn vraag aan burgemeester Weterings is: Stel we mogen even dromen en er is in Berkel-En-schot een mooie gezamenlijke bloemen- en groen-tetuin. Welke bloemen en groenten zou u dan oog-sten als u daar kwam en waarom?niet nodig als je ook begint met dingen accepteren, 
niet nodig als je ook begint met dingen accepteren, dan verander je vanzelf. Maar bovenal, vriende-

dan verander je vanzelf. Maar bovenal, vriende-lijkheid is gratis.lijkheid is gratis.
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ONDERDEEL VAN DE DIAMANT-GROEP

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Meewerkend Voorman/vrouw Groen
(m/v 36 uur)

Als voorman/-vrouw stuur je een groep van 5 tot 10 medewerkers aan. Je werkt onder opdracht 
van de uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, met 
name in de gemeentelijke openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en 
uitvoeren van de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen volgens gebiedsgerichte 
onderhoudscontracten of integraal (beeld)bestek. Je verdeelt het werk, geeft instructies en zorgt 
ervoor dat de planning van de  werkzaamheden gehaald wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de 
uitvoering van de werkzaamheden waarbij je continue aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en 
milieu. 

Wat we vragen?
• Een afgeronde groenopleiding vmbo.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Ervaring in het aansturen en begeleiden van medewerkers bij een groenbedrijf.
• Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je vooral kijkt 
   naar mogelijkheden.
• Ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden:
• Zelfstandige en uitdagende functie in een op de toekomst gerichte organisatie. 
• Het salaris zal afhankelijk van kennis en ervaring worden ingeschaald conform
   cao gemeenten (schaal 5).
• Individueel keuzebudget van 17,05 % (o.a. keuze extra inkomen, verlofdagen, 
   pensioen).

Meer weten?
Wil je graag meer informatie over de functie of onze organisatie, neem dan contact op met één 
van onze projectleiders: Bas van de Kamp / 06 55 81 25 34 of kijk op: www.groenxtra.nl en 
www.diamant-groep.nl.

Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan ontvangen wij graag je reactie per mail: 
werkenbijgroenxtra@diamant-groep.nl.

De Diamant-groep is het ontwikkel- en werkbedrijf van de regio waar veel mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan de slag zijn. Haar missie is een bijdrage leveren 
aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo te komen tot een 
inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij werken wij nauw samen met gemeenten bij de uitvoering van de 
Participatiewet. Sinds jaren voert Groen Xtra – één van de werkbedrijven van de Diamant-groep – 
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit voor Tilburg en omliggende gemeenten.
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Stem op onze Sportvrouw 
van het jaar
Mijn naam is Dionne Rijnen en woon 

sinds 6 jaar in Berkel-Enschot. Mijn passie is sport 
en ik beoefen al mijn hele leven allerlei sporten. 
Waarvan een aantal redelijk succesvol en 1 daarvan 
is Bandy. Waarschijnlijk is deze sport onbekend bij 
u. Bandy is een soort van hockey maar dan op ijs. 
Het veld is zo groot als een voetbalveld dus helaas 
kunnen we het in Nederland niet spelen volgens 
de offi  ciële richtlijnen. In 2022 is Bandy Nederland 
gestart met een Nederlands vrouwenteam en moch-
ten wij op het WK in Zweden laten zien wat we in 
huis hadden op het grote veld. Die kans hebben we 
benut en zijn uiteindelijk wereldkampioen geworden 
in de B poule door Groot-Brittannië te verslaan in de 
fi nale. Voor deze prestatie ben ik genomineerd voor 
sportvrouw van het jaar 2022. Ik wil mijn dorps-
genoten vragen om hun stem! Stemmen is vanaf 
deze week mogelijk via het facebook bericht van 
De Schakel, de website van het Sportgala Tilburg of 
het Brabants Dagblad: Wie gaan er vandoor met de 
prijzen op het Tilburgs Sportgala? Breng hier je stem 
uit! | Regiosport | bd.nl. Op 27 januari is de bekend-
making tijdens het sportgala in de schouwburg.
(foto: Gemeente Tilburg)

Sinds juli 2022 wonen wij met veel plezier in 
Berkel-Enschot. Eén ding valt ons echter letterlijk 
'vies' tegen: de aanwezigheid van hondenpoep op 
plaatsen waar dat niet thuis hoort. Bijgaand een 
foto, genomen op het speelveld(!) van de Weide-
molen. Maar ook op stoepen treff en we geregeld 
uitwerpselen van honden aan. Niet echt prettig 
om daar, al dan niet met je (klein)kinderen, in uit te 
glijden. 

Hondenpoep

Pennensreek
Een onverwacht cadeau

Ik zit te tureluren, ontspannen naar het wit bevro-
ren plantsoen te turen. Een prachtige beuk, nog 
half in blad, staat te pronken. 
Er waait een lichte bries en veel blaadjes dwarrelen 
naar de grond. Ze spelen met het licht van de zon-
nestralen. Ik raak betoverd door de vrolijk zweven-
de oranje-bruine blaadjes. Een magische douche.

Annelies Engelberts
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WIJ ZIJN
NOG
STEEDS
OP ZOEK
NAAR JOU!

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

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

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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VERZAMELEN VAN 
GEBOORTEKAARTJES
Mijn papieren Berkel-Enschot-Heukel-
om-verzameling is heel divers. Naast 
foto's, ansicht-, trouw- en rouwkaarten bevat die 
ook geboortekaartjes. Een geboortekaartje is een 
kaartje dat de gelukkige ouders verzenden aan 
familie, bekenden en vrienden om hen te laten we-
ten dat er een baby geboren is. Soms staat er een 
gedichtje op en vaak gegevens over de pas gebo-
rene zoals het gewicht bij geboorte, de lengte, het 
geslacht, de roepnaam van de 'boreling', info over 
het bezoekadres en de tijd waarop men op bezoek 
kan komen. Mijn ouders gaven bij de geboorte van 
hun 6 kinderen geen geboortekaartjes uit. Op onze 
boerderij was al vrij vroeg telefoon en zij konden 
de familie via die weg melden dat er weer wat in 
de wieg was ontvangen. Geboortekaartjes zijn fraai 
uitgevoerd en in veel gevallen staat er ook mooie 
afbeelding op de voorzijde. Zo zit in mijn collectie 
een geboortekaartje van ene Ivonne uit Enschot 
met op de voorkant een kerkgebouw waar ‘enge-
len’ naar toe lopen. Een ander bijzonder geboor-
tekaartje komt eveneens uit Enschot. De vader is 
jonkheer en het betreft de geboorte van zijn zoon. 
Op het witte geboortekaartje zie je een engel uit 
de wolken komen met op de aarde een meisje en 
een jongen met uitgestoken armen. Of neem het 
geboortekaartje met een ‘kanten’ randje van Marcel 
uit Berkel (zie de foto).  Op de voorzijde van een 
geboortekaartje uit Heukelom, van ene Margotje, 
staat een ‘fl eurig' schommelwiegje waarin een 
vrolijke baby ligt.

Foto en Tekst: Rinus van der Loo.

Pennensreek
Happy together

Vlak voor mijn eerste hapje muesli verschijnt een 
merel op het terras. Een luide alarmroep klinkt. 
Gevaar? Ik bespeur geen roofvogel of poes. De 
merel hipt luid roepend richting het serreglas, kijkt 
me aan en laat weer zijn alarmroep horen. ‘Heb 
je honger?’ vraag ik. De merel blijft staan; ik pak 
mijn jas en vogelvoer. Buiten leg ik her en der wat 
neer en fl uit intussen. Net binnen, zie ik de merel 
al smikkelen. Zo, nu mijn thee. Merels, meesjes en  
vinken. Samen ontbijten, zo gezellig.

Annelies Engelberts

JEUGDWERK CARNAVAL
Van zaterdag 18 februari tot en met dins-
dag 21 februari 2023 is het weer zover!!! 
Dan barst het jaarlijkse carnavalsfeest 
los voor de kinderen van Berkel-Enschot. Ook dit 
jaar is het 4 avonden feest voor kinderen van 8 tot 
14 jaar uit Berkel-Enschot en omgeving. Dit jaar 
vindt het plaats op een nieuwe locatie! Namelijk de 
aula van 2College Ruivenmavo!. 
Het is ook dit jaar weer mogelijk om Passe-par-
touts te kopen voor alle vier de avonden! De kosten 
hiervoor bedragen €15. De Passe-Partouts zijn 
vanaf 9 januari online te koop. Kaartverkoop aan de 
deur is ook mogelijk zo lang er kaarten over zijn. De 
kosten hiervoor bedragen € 5,- per avond. 
Natuurlijk is er elke avond weer een leuk thema!

Op zaterdag is het thema Neon
Op zondag is het thema Silent disco
Op maandag is het thema Galaxy
Op dinsdag is het thema Jungle

Uiteraard zullen deze avonden volledig alcoholvrij 
en rookvrij zijn.
Spuitbussen met serpetine en confetti en dergelijke 
zijn hier NIET toegestaan.
Voor vragen of opmerkingen stuur een mail naar 
carnaval@jeugdwerkberkelenschot.nl

Met carnavaleske groet,

De vrijwilligers en voorbereidingsgroep ût Jeugd-
carnaval
Onderdeel van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

23

Diversen



Denken en doen

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

Handbaltweeling Arjan en Niels Versteijnen 
uit Berkel-Enschot 

maken hun droom waar 
op het 28e WK handbal voor mannen

van 11 tot 29 januari 2023

Volg ze op www.handbalstartpunt.nl
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Verhalen uit de 
Vijfhuizen (1)
In een drietal afl everingen gaat er 
aandacht geschonken worden aan het buurtschap 
De Vijfhuizen, gelegen ten noorden van Tilburg in de 
hoek tussen het Noorderbos en de Houtsestraat. 
Vandaag richten wij de schijnwerpers op de familie 
Vromans die ruim 100 jaar woonachtig is in Vijfhuizen.
In 1917 vertrok het jonge gezin Peerke en Catha-
rina (Cato) Vromans-Weijtmans vanuit Berkel naar 
het buurtschap Vijfhuizen onder Tilburg. Hoewel 
het deze naam droeg stonden er toen zes huizen. 
De grote rietgedekte boerderij, later o.a. van de 
familie Van Balkom, is er later bijgebouwd. De 
familie betrok een pachtboerderijtje met de naam 
‘De Schans’ wat een militaire achtergrond zou kun-
nen hebben. Een schans is een versterkte verdedi-
gings- en schuilplaats voor militairen, burgers en\
of dieren in een moerassig gebied, waarvan de her-
komst teruggaat tot de Tachtigjarige oorlog (1568-
1648). Peerke bleef stoker op de Udenhoutse 
steenfabriek maar thuis had hij met zijn gezin een 
boerenbedrijfje. In 1922 kwam de Weduwe Han-
nerie Weijtmans-van Diest (1837-1929) met haar 
ongehuwde zoon Koob ook naar ‘de Schans’. Het 
buurtschap behoorde tot de Heikantse parochie. 
De bewoners waren vanaf toen echter sterk ver-
bonden met Udenhout: door familiebanden, werk 
en het gilde St. Joris. De Vromansen waren fanatiek 
lid en behaalden als schutters tientallen prijzen 
waaronder landelijke kampioenstitels. Verder waren 
ze actief in de boomrooierij. Het buurtschap werd 
indertijd bezocht door de Udenhoutse huisarts 
Van Keep. Het boerderijtje ‘De Schans’ brandde 
jammer genoeg af. Nu wonen er zoveel afstam-
melingen van Peerke en Cato dat je het gerust 
‘Vromansdorp’ zou mogen noemen.

Cato Vromans-Weijtmans (1870-1966) weid, 
al breiende, haar koe.
Tekst en foto: Joost van der Loo. 
Vragen, opmerkingen: 
https://stichtingnieuwewarande.nl

Kruising Eikenboschweg/
Brevierstraat afgesloten
Van maandag 23 januari a.s. t/m 
vrijdag 27 januari vinden er werkzaamheden plaats 
ter hoogte van de Eikenboschweg. Het gaat om 
het vervangen van persleidingen en een lozingsput. 
Vanwege de werkzaamheden is de kruising Eiken-
boschweg/Brevierstraat dicht en wordt het verkeer 
omgeleid. Heeft u vragen over de werkzaamheden, 
dan kunt u bellen of mailen met Max Coenemans 
(06 29669163)
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

HET KAN NOG
zaterdag 21 januari 20.00 uur, entree € 15,-, kaar-
ten: www.onskoningsoordcultureel.nl
Laat je verrassen door THE INSPIRATIONAL COM-
MUNITY GOSPEL CHOIR met hun spetterend con-
cert op ons abdijpodium.

Woensdag 25 januari, aanvang 14.00 uur
SPRUIT CINEMA; EEN BIJZONDER FILMAVON-
TUUR IN DE BIEB.
FILM JANUARI: DE CLUB VAN 
LELIJKE KINDEREN
Paul, een 11-jarige jongen 
met grote fl aporen, moet op 
een dag plotseling mee op 
schoolreisje. Al snel komt hij er 
achter dat hij in werkelijkheid 
samen met honderden andere kinderen wordt op-
gesloten omdat hij lelijk is. Paul weet te ontsnappen 
en richt 'De Club van Lelijke Kinderen' op, Samen 
met het mooiste meisje van zijn klas, Sara. Zij binden 
de strijd aan met de president en gaan proberen de 
andere kinderen te bevrijden.

Waar; in de Bibliotheek Berkel-Enschot/Kerkzaal
Voor wie; iedereen vanaf 8 jaar 
Het bezoeken van een fi lm kost 2,50 euro, aanmel-
den kan via www.spruittilburg.nl 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 
IN DE BIBLIOTHEEK 
Zaterdag 28 januari van 11.00 tot 12.30 uur
Een gezellige middag met Levina van Teunenbroek. 
Levina van Teunenbroek is pedagogisch werkster, 
verhalenvertelster en schrijfster. Haar verhalen zijn 
spannend, gek, soms een 
beetje stout, interactief, lief of 
grappig. Deze middag gaat 
Levina voorlezen, jullie gaan 
knutselen met het boek 'Ach-
terbibsen' en spelletjes doen. 

zondag 29 januari 11.30 uur, entree € 10,- (incl. 
koffi  e/thee in de pauze, kaarten bestellen via 
onskoningsoordcultureel.nl 
IRISH BLEND (and friend), IERSE FOLKMUZIEK
Een prima sfeer. Want pure folk spelen ze, Eric Hoop 
en Albert Bull. Ze kwamen uit bij Iers en Schots ( en 
een enkele keer Bretons) na omzwervingen op het 
gebied van soul, jazz, blues en folk. Ze spelen en 
zingen ballades, strijdliederen, liedjes over drank en 
vrouwen (en als het niet anders kan zelfs "The wild 
rover") Daarbij bespelen ze uiteenlopende instrumen-
ten als gitaar, bouzouki, banjo, mandoline, mondhar-
monica en lepels.

De coronaperiode hebben 
ze gebruikt om nieuw reper-
toire te zoeken en fl ink te 
repeteren. En Eric  wandelde 
ook nog naar Santiago de 
Compostella in die periode.
En die friend? Dat is Den-
nis van Meel (bekend van 

26



Ogham) die fluiten, accordeon en uilleann pipes 
("doedelzak" voor leken) bespeelt.   
Woensdag 1 februari van 09.30 tot 11.30 uur
Ouder- en kinderyoga en voorleesontbijt. 
Ga je mee op Yoga avontuur met Maximiliaan Mod-
derman? Je hebt geen yoga ervaring nodig. De les is 
toegankelijk, speels en aangepast aan de belevings-
wereld van kinderen. Na inspanning komt ontspan-
ning met een yoga slaapje (savasana) en een heerlijk 
ontbijt. 
Geschikte leeftijd voor beide activiteiten: 3 t/m 6 jaar. 
Entree = gratis. Aanmelden kan aan de balie in de 
Bibliotheek tijdens serviceuren of via berkelenschot@
bibliotheekmb.nl 

zondag 5 februari 14.00 uur, entree 12,50, kaarten 
via www.onskoningsoordcultureel.nl
BRENDA BEE, kleinkunst
Brenda Bee: “Mijn leven is een soort golfbad; meestal 
zeer vermakelijk, maar soms ook gewoon een kwestie 
van heel hard zwemmen”, zo schetst Brenda. Die 
nuchtere kijk op het leven staat aan de basis van 
zowel humoristische als aangrijpende liedjes over 
herkenbare thema’s als relaties, ouder worden en 
permanent tijdgebrek. “Het is alsof ik met een goede 
vriendin aan de keukentafel zit bij te praten”, aldus 
een toeschouwer tijdens een van haar concerten.
Brenda was te zien in het televisieprogramma ‘Wie 
het laatst lacht’ van Wendy van Dijk en zorgde voor 
het nodige (media) vuurwerk met haar deelname aan 
The Voice of Holland.

woensdag 8 februari 20.00 uur, entree € 10,00 
(incl koffie/thee in de pauze), kaarten bestellen 
via www.onskoningsoordcultureel.nl
FRANK VAN PAMELEN & BAS JONGENELEN: 
LICHTE GEDICHTEN
Dubbel liggen van het lachen om gedichten? Ja, dat 
kan dus zomaar bij Frank van Pamelen en zijn “lichte 

gedichten”. Glimlachen en schaterlachen om vorm-
vaste vrolijkheid uit eigen werk, maar ook andere 
grootheden op dit terrein komen aan de beurt.
Bas Jongenelen, gepromoveerd op zestiende-
eeuwse humor, is docent letterkunde aan de Fontys 
Lerarenopleiding. Hij weet veel van het genre "lichte 
gedichten" en kan daar smakelijk over vertellen.  

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

Woensdag 15 maart, aanvang 20.00 uur. Literaire 
avond in het kader van de Boekenweek met als gast 
Murat Isik.

WIST JE DAT…
de grote overzichtstentoonstelling van FotoBE het 
jaar opent in onze expositieruimte? Een diversiteit 
aan foto’s, gekozen uit de thema’s van de afgelopen 
twee jaar, is er te zien, maar ook vrij werk van de 
fotografen. 
WIST JE DAT…
Ons Koningsoord Cultureel een cultuurrijk 2023 wil 
bieden op het abdijpodium in eigen dorp?
WIST JE DAT…
Cultureel Centrum De Schalm gaat galmen op de 
Korendag op 5 maart?
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Activiteiten   kalender
De komende maand
19-01-23 Boerderij Denissen 17.30 Samen uit Dineren senioren BE, KBO/SWO

21-01-23 Manege de Kraan 10.00-16.00 Clubkamioenschap Springen

22-01-23 Van Opstal 12.30-18.00 Knollekesfi st, SOK

25-01-23 De Druiventros 19.30 Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris en St. Sebastiaan

26-01-23 Ons Koningsoord 13.30-17.00 KBO/De Schalm Riktoernooi

29-01-23 Ons Koningsoord 11.30 Irish Blend (+ friend), Stg. Expo

01-02-23 CC de Schalm 10.00-12.00 Koffi  e-uurtje voor senioren BE, KBO/SWO

02-02-23 Manege de Kraan 18.00 BTT 50 hindernissen competitie

07-02-23 Clubhuis White Demons 13.30-16.00 RepairCafé

12-02-23 Ons Koningsoord 10.00-12.30 Ruilbeurs verzamelaarsver. De Torenhoek

16-02-23 Ons Koningsoord 13.30-17.00 KBO/De Schalm Riktoernooi 

18-02-23 Boerderij Denissen 11.30 Opening Carnaval

18-02-23 St. Willibrordstraat eo 14.30 Optocht Carnaval

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

Dankbaar, na een indrukwekkend afscheid en met ontelbare mooie herinneringen, hebben wij na haar korte ziekbed 
met een traan in de ogen en een glimlach op ons gezicht afscheid moeten nemen van mijn liefste vrouw

en onze trotse moeder en oma.

Ze was een voorbeeld voor ons allemaal. 

Annie van den Aker – Janssen
* Helden Panningen, 8 september 1938 † Tilburg, 4 januari 2023 

60 jaar echtgenote van 

Ad van den Aker 

Ad 

Job en Désirée
Anne 

Lobke en Wouter 

Sandra en Henri 
Karlijn en Oliver 

Freek en Caroline 
Mirte 

Diede en Vera 

Van Annie is inmiddels in besloten kring afscheid genomen.
De Ruiter 1    5056MP   Berkel-Enschot
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 
013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl. 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

VERJAARDAG PASTOOR G. LOOIJAARD
Op 24 januari is pastoor Looyaard jarig. Graag wil hij 
dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op zondag 
22 januari na de Hoogmis van 10.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom in de grote pastorie. Voor koffie, een 
hapje en een drankje zal worden gezorgd. 

PAROCHIE-AVOND ST.-LAMBERTUS
Op woensdag 25 januari is er een parochie-avond 
voor de kern St.-Lambertus. Doel van deze avond is 
om met u, de parochianen, van gedachten te wisselen 
over waar de parochie staat, over wensen en over 
mogelijkheden. Aanmelding is niet nodig – u bent van 
harte welkom in De Eikelaar om 19.30 uur. 

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Nellie Hamers-Elands, 94 jaar.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
Zaterdag 21 januari:
09.30 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering bgv 
Staatsiedag Gilde Sint Antonius & Sint Sebastiaan 
(pastoor Looyaard). 
11.00 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering bgv 
Staatsiedag Gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan (pas-
toor Dorssers).

Zondag 22 januari: 
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor (pastoor Looyaard en diaken van 
Kuijk).
Intenties: Nellie Bouwens-van Esch (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie, 
een hapje en een drankje.
10.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers).
Intenties: Voor een kleinkind dat vandaag jarig is.
11.45 uur: St.-Lambertuskerk: Doopviering van Fien 
Smarius.

Dinsdag 24 januari: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 26 januari:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 27 januari:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Schakeltjes
TE KOOP GEVRAAGD **GARAGEBOX**

Wil hem graag zelf kopen voor mijn spullen op te 
bergen. Gr Roos 0641998980

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
VAN RAAK ADVOCATUUR iedere dinsdagavond 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. Familie-, erfrecht, 
mediation en arbeidsrecht. Slimstraat 8a, Udenhout, 

013-5908877 
info@vanraakadvocatuur.nl

Getrouwd stel (46-41) zkt dringend huurwoning in 
de regio. ivm verkoop eigen woning in B-E. 

Garage is een Pré. 06-29228361

Pasfoto’s voor offi  ciële 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

Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

Afslankcoach Danielle
Lekker in je vel zitt en, meer energie en overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PS food & lifestyle

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
suikerbrood
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdag

10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes4 harde broodjes €10,00

++

Elke vrijdag Geldig van 20 t/m 26 Januari
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Van één tot vierentwintig december j.l. zijn er maar liefst 
6520 kassabonnen in de drie brievenbussen gestopt die in 

winkelcentrum Koningsoord stonden opgesteld. Inmiddels heeft al 
een groot deel van de 160 prijswinnaars hun gewonnen prijs in de 

deelnemende winkels opgehaald.

Chris Weijtmans, lid van 
de activiteitencommissie, 

overhandigt een tegoedbon 
aan Lian van Ginneken, voor 
een auto service beurt ter 

waarde van € 440,=. Beschikbaar 
gesteld door vakgarage Robben.

Stefan Michielse, lid van 
de activiteitencommissie, 

overhandigt een visschaal voor 
vier personen aan Marieke de 

Cock Moonen. Beschikbaar 
gesteld door visspecialist 

Wouters.

Wij danken onze externe sponsors Vakgarage Robben. Voor het 
beschikbaar stellen van twee service beurten. En Staats Keukens 

voor het beschikbaar stellen van een mini magnetron.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd namens de 
activiteitencommissie en natuurlijk de winkeliersvereniging 

van winkelcentrum Koningsoord!

Kassabonactie in winkelcentrum
Koningsoord succesvol verlopen



* Bij aanschaf van 1 product ontvangt u 1 extra product gratis. Alle combinaties mogelijk.
 Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 24 januari 2023Geldig t/m di 24 januari 2023

GRATISGRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DUBBELFRISSS
OF TAKSI
Alle soorten
2 pakken à 1,5 liter

ANDRÉLON OF LOVE 
BEAUTY PLANET
2 verpakkingen
M.u.v. Multipacks

JUMBO KOFFIEBONEN 
OF CAPSULES VOOR DE 
NESPRESSO MACHINE
2 zakken koffiebonen à 1 kilo of 
doosjes capsules à 40 stuks

PAGE COMPLEET SCHOON 
TOILETPAPIER
2 pakken à 6 of 12 rollen

ROBIJN
Alle soorten
2 verpakkingen

ZUIVELHOEVE BOER’N 
YOGHURT, VEGAN 
OF GRIEKSE STIJL
2 bekers à 170-200 gram

VERSTEGEN KRUIDENMIX
Alle soorten
2 verpakkingen

JUMBO ROND WIT, 
ROND BRUIN OF FIJN 
VOLKOREN BROOD
2 hele of halve broden

ELSTAR APPELS OF 
CONFERENCE PEREN
2 zakken Elstar à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

VITAKRAFT STICK
OF LIQUID
Alle soorten
2 verpakkingen

JUMBO SNACKGROENTEN
2 bakken snacktomaten of snacktomaten 
mix à 500 gram, snackkomkommers à 
400 gram of snackpaprika's à 300 gram

KOGELBIEFSTUK, 
VARKENSSAUCIJS, BOOMSTAM 
WAPENAER, BOERENGEHAKT- OF 
XXL SCHNITZEL, HAMBURGER 
BIOLOGISCH OF CLASSIC 
RUNDVLEES OF LEKKER 
VEGGIE KIPSTUKJES
2 schalen XXL schnitzel, Lekker Veggie 
kipstukjes of schalen à 2 stuks
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