
Jaargang 52, week 48, 29 november 2017

DEZE WEEK:
Oude bibliotheek gered van de sloop?

Met Passie: Tilly’s Portretten

 
En verder: De stand van zaken rondom de Beukendreef. 

Pennenstreek: ‘Van Kruikenstad naar Knollevretersgat’. 

Jouw foto op de cover van de Kersteditie?



kom proeven!
De lekkerste
vleeswaren komen
uit eigen keuken!

Maaltijdidee
Thaise
kipschotel
+gratis rijst

100 gram 145

Trots van de keurslager
ORIENTAALSE
KIPREEPJES
5 broodjes + saus

500 gram 750

Special
Runder soufflé

100 g 215

Keurslagerkoopje
4 rolladeschijven

4 stuks 595

Jan-Karel van Hoof,
keurslagerKreitenmolenstraat 27
5071BA Udenhout
0135111273
info@vanhoofudenhout.keurslager.nl
 

 

Vleeswarenkoopje
100 gram rookvlees + 100
gram eiersalade

200 g 399
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BEDriJVEn cOnTacTEn

WEEKBlaD DE SchaKEl
informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8
5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl
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E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

inleveren schakeltjes:
Particulier: Tot zaterdag 17:00 uur tegen betaling 
bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.
Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.

activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans
coverfoto: Peter Timmermans

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

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

Oplage: 5.000 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

cOlOFOn

OVErhEiD

GEMEEnTE TilBUrG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

STaDSWinKEl BErKEl-EnSchOT,
(in Ons Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

DOrPSraaD BErKEl-EnSchOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DOrPSinFOrMaTiEPUnT ‘lOKET BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12 in Ons 
Koningsoord. Telefoon nummer tijdens openingstijden 
06-53768978 of via de e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

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  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

hUiSarTSEnPOST  0900–33 22 22 2

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

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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aDVOcaTEn & nOTariSSEn

BOGaErTS & GrOEnEn aDVOcaTEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

advocatenkantoor Snikkenburg-den haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

Daamen de Kort van Tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

letselschade? Damen letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

Van raaK aDVOcaTUUr & MEDiaTiOn
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZO|O13 advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

BanKEn

raBOBanK harT Van BraBanT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & aanVErWanTE BEDriJVEn

Van anTWErPEn ElEKTrOTEchniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZOnnEPanElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken Ton van de Wouw tel. 06-51108539

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

STaaTS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GErarD Van BErKEl SchilDErWErKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

hErMan PETErS SchilDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

anDriES BOUWaDViES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

renovatiebedrijf Paul van rooij
voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

cUlTUrElE inSTEllinGEn & KUnST

cultureel centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DiVErSEn

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

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

louis Verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

KBO B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

Sjef coolen interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl

De GlaZEnWaSSEr voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

GEZOnDhEiD

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

TOPFYSiOThEraPiE BErKEl-EnSchOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

OSTEOPaThiE Van EiJcK D.O.-MrO lid nVO/nrO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSiOThEraPiE DE hOOGE riJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 
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FYSiOThEraPiE UDEnhOUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

Therapeutisch centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

Praktijk Origine voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

FOnKEl therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KinDErcOachinG , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en loopbaanadviseur 06-51690459 

KinDEr- & GEZinScOach loutje Bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

OSTEOPaThiE MaUra JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZOnDhEiDScEnTrUM KOninGSOOrD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P.v.Stempvoort, 
T. Bloem-v. Stempvoort, R. Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

aPOThEEK DE lanGE STiGhT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

FYSiOThEraPiE Berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

FYSiO OP MaaT Berkel-Enschot, FYSiOThEraPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Free Body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

TanDarTS M.J.M. naaiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & Boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

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

KaPPErS & 
SchOOnhEiDSSPEcialiSTEn

anThÉ-KaPPErS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZOnDEr afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

aSJa hairSTYlinG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MOniQUE’S hairSTYlinG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KaPPEr & cO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SchOOnhEiDSSalOn c`EST MOi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness&massage. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

Vervolg op pagina 6
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YOUr BEaUTY inSPiraTiOn, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SalOn OrTEGa, KaPSalOn
carEFOrSKin BY rOOS, SchOOnhEiDSSalOn
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

FaBUlOUS hairDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

il MiO SOGnO Schoonheidsverzorging & Pedicure 
Kruisakker 5 B-E – 0622657699 - www.ilmiosogno.org

UiTVaarTBEGElEiDinG

Uitvaartbegeleiding harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding in harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTra ViTa, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KinDErOPVanG 

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

Kinderopvang humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

* Nachtkleding    * Ondergoed
Slimstraat 14, Udenhout  06-83205558

E EC H T LW

2 Halen 1 Betalen…
Nog 4 dolle dagen…

2=1 geldt  op wintercollectie 2017, voorzien van een label
Daarbij alles van de basis collectie = 4e artikel GRATIS

Lingerie, Kinder-Herenondergoed, Nachtmode

Actie loopt t/m zaterdag 2 december
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BEUKEnDrEEF 
BErKEl-EnSchOT 
Terugkoppeling bewoners-
avond - en - hoe nu verder

Op 9 oktober is in de Druiventros in Berkel-En-
schot een bewonersavond gehouden over het 
geplande groenonderhoud in de Beukendreef. 
Door gemeente en Brouwers groenaannemers is 
een korte presentatie gegeven. Na afloop zijn er 
gesprekken met de bewoners gevoerd en hebben 
bewoners reactieformulieren ingevuld.

Tijdens de avond bleek dat de meningen van de 
bezoekers niet op een lijn zaten. Een groep bewo-
ners was het niet eens met het rooien van de bo-
men en er was een groep bewoners die de bomen 
zo snel mogelijk weg wil hebben. Er is gevraagd 
om meer transparantie in het proces en de moge-
lijkheid om mee te denken. De gemeente neemt 
dit signaal serieus. 

Meer transparantie
Tijdens de bewonersavond is gevraagd om inzage 
in de rapporten en verslagen. Deze documenten 

kunt u vinden op www.tilburg.nl/beukendreef. Hier 
vindt u alle rapporten en verslagen, waaronder de 
rapporten van Cobra en de verslagen van de over-
leggen met Stichting Stadsbomen. Alle reacties 
van bewoners zijn verzameld in één overzicht en 
voorzien van een antwoord. De complete lijst is 
ook te bekijken via deze pagina.

hoe nu verder
De gemeente realiseert zich dat niet iedereen de 
mogelijkheid heeft gehad om mee te denken in 
een gezamenlijke oplossing voor de Beukendreef. 
De situatie is met de dorpsraad Berkel-Enschot 
besproken. Er is afgesproken om te verkennen of 
de bewoners openstaan voor een proces waarin 
we, vanuit ieders belangen, komen tot een gedra-
gen oplossing, waarbij de uitkomst van te voren 
niet vaststaat. De gemeente heeft bureau P2 ge-
vraagd om als onafhankelijk procesbegeleider in 
dit proces op te treden. P2 gaat op korte termijn 
verkennende gesprekken voeren met bewoners, 
de dorpsraad en de gemeente. De dorpsraad ad-
viseert P2 welke belangengroepen nog meer bij 
dit proces betrokken moeten worden. 

Website
Op www.tilburg.nl/beukendreef vindt u alle infor-
matie over het project. 
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acTiViTEiTEnKalEnDEr

JanUari

t/m 20-12   CC de Schalm openingstijden expositie Hanneke Bollen
2-12 Café ‘t Raadhuis 10.00-20.00 uur Vogeltentoonstelling “de Kampioen van Midden-Brabant”, 

VV de Goudvink
3-12 Café ‘t Raadhuis 10.00-16.00 uur Vogeltentoonstelling “de Kampioen van Midden-Brabant”, 

VV de Goudvink
5-12 Denksportcentrum 19.00 uur Oer-hollandse Sinterklaas bridgedrive
6-12 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
9-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden
10-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden
10-12 Arbies Beachhouse 13.00 uur Bruisend Knollebal
10-12 CC de Schalm 14.30 uur Kerst/Winter concert Inbetween
13-12 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gilde St. Joris en St. Sebastiaan
14-12 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
15-12 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
15-12 Druiventros 14.30 uur kerstviering mmv NEVA, KBO
15-12 Boerderij Denissen 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-12 De Stulp 18.30 uur Kerstconcert instaporkest Concordia
16-12 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie pony’s
16-12 St. Willibrorduskerk 16.30-18.00 uur Kersttocht
16-12 Manege de Kraan 18.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie paarden
17-12 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
17-12 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie paarden
17-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
17-12 St. Willibrorduskerk 15.00 uur Kerstconcert La Renaissance, Stg. Expo
21-12 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur  KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
23-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
24-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
26-12 Café Mie Pieters 11.00 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen met snert 
26-12 Café Mie Pieters 12.00 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen met stamppot
26-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
30-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
31-12 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
31-12 Denksportcentrum 19.00 uur Oudejaars bridgedrive met buffet

   
7-1 t/m 21-2   ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
6-1 Onder d’n Hooizolder 13.00-16.00 uur Kerststallen expositie
12-1 CC de Schalm 20.00 uur Leon van der Zanden Kameleon
14-1 ons Koningsoord 13.00-16.00 uur Meet and greet fotografen Expositie FotoBE 
17-1 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gidle St. Joris en St. Sebastiaan
17-1 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
18-1 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
18-1 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
19-1 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
20-1 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur paarden/pony’s
21-1 CC de Schalm 15.00 uur Goeien aard met muziek
21-1 Boerderij Denissen/Brenderstr. 13.00-18.00 uur KnolleGeblaos 2018 
28-1 Denksportcentrum 14.00 uur Wild bridgedrive met buffet

DEcEMBEr
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Dat is niet alleen goed nieuws voor de heemkun-
dekring. Het biedt ook mogelijkheden voor andere 
verenigingen. Een centraal in het dorp gelegen 
voorziening zou een ideale ruimte zijn voor evene-
menten die nu niet in Ons Koningsoord mogelijk 
zijn. 

Deze nieuwe locatie blijkt achteraf namelijk toch 
niet op alle fronten geweldig te zijn. Een grote 
ruimte met een goede akoestiek ontbreekt en de 
toegankelijkheid is niet voor iedereen appeltje ei-
tje. Vooral voor mensen die afhankelijk zijn van 
een rollator, scootmobiel of rolstoel is Ons Ko-
ningsoord een te hoge drempel. 

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg geeft 
aan dat er constructief overleg gaande is om de 
toegankelijkheid van alle ruimtes te verbeteren. 
In dit overleg zit bouwontwikkelaar Roozen van 
Hoppe, bestuur van De Schalm en de Dorpsraad. 
In een gesprek met de Schalm zou aangegeven 
zijn dat een externe partij Bouwburo Z+ de moge-
lijkheden aan het onderzoeken is voor een betere 
toegankelijkheid. 

Voor Loket B-E zou het een oplossing zijn om 
weer terug te keren op de oude stek. Nu zitten 
ze verstopt in een gang achter een deur in een 
zijruimte van de bibliotheek. Achter die smalle 

OUDE BiBliOThEEK nOG 
TE rEDDEn Van SlOOP?

deur zit een trapje naar beneden gevolgd door 
een smalle doorgang. Voor mensen die niet meer 
soepel zijn in de gewrichten of aangewezen zijn 
op hulpmiddelen bij het lopen, is een traplift aan-
wezig. Deze is echter niet gebruiksvriendelijk en 
aan vernieuwing toe. En dat terwijl loket B-E staat 
opgesteld voor vragen over zorg, welzijn, wonen 
en maatschappelijke diensten en in haar doel-
groep dus juist ouderen en gehandicapten heeft. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat er na de ver-
huizing ook nog geen bezoekers zijn geweest met 
een hulpvraag. Wel is er is een mail binnengeko-
men van iemand die trachtte het loket te bereiken, 
maar in die poging strandde. 

De heemkundekring schrijft in een bezwaar-
schrift aan de burgemeester en wethouders van 
de gemeente Tilburg dat een opvallend gebouw 
met een beeldbepalend architectonische en cul-
tuurhistorische waarde voor Berkel-Enschot be-
houden kan blijven als een monument in spé. 
Het gebouw stamt uit 1980 en is op 28-9-1981 
officieel geopend. Architect was ir. Frans Couw-
mans (1931-2016). De Kleine Meijerij ziet voor dit 
gebouw een tweede kans als woonfunctie, ateliers 
of kleine startende ondernemers.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans (archief)

De gemeente Tilburg is gevoelig voor de ar-
gumenten van heemkundekring De Kleine 
Meijerij en heeft de sloopvergunning voor 
het oude bibliotheekgebouw nog even on-
deraan de stapel gelegd. Daarmee wordt de 
sloop tijdelijk uitgesteld en is wellicht he-
lemaal van de baan. De gemeenteraad zal 
hierover binnen 4 weken een besluit nemen.
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Datum GEVOnDEn Vindplaats Telefoon 
21-11 OV-chipkaart J.J.M.C. van den Berg Burg. Brendersstraat 06-19839495
13-11 Sleutelbos met 3 sleutels en tasje-sleutelhanger Kattedoorn 06-39223643
4-11 Zonnebril op sterkte  Klaproosstraat 013-5335151
31-10 Jonge wit met zwart en rode lapjeskat (poes) Raadhuisstraat/Dom. S.  013-5442832  
  Dubuissonstraat
30-10 Gouden ring met steentje. Inscriptie: 17-7-1945 Winkelcentrum Eikenbosch 06-40502105
17-10 Oranje kinderbril Speelveld bij parkje richting 06-38689849  
  Berkeloo achter durendaalweg

Datum OMSchriJVinG Verliesplaats Telefoon
11-11 Zilveren hanger/broche met pareltjes Berkel-Enschot 06-27213220
7-11 Baby slof/laars, blauw met bruine bond voering Lupinestraat-Klaproosstraat 06-15201926
31-10 Zwarte brillenkoker met bril Korenbloemstraat / St. Caeciliastraat 06-46146006
30-10 Portemonnee blauw Huize Padua 06-51114918
24-10 Slavenarmband zilver/goudkleur Eikenbosch Berkel enschot 06-28473933

SchaKElTJESGEVOnDEn

SchaKElTJESVErlOrEn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de BEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

SchaKElTJESBEaPP

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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Tilly schildert zo’n 40 jaar. Portretten maken vindt 
ze het allermooist. ‘Alleen als ik zeker weet dat 
mensen het leuk vinden, maak ik een portret of 
schilderij als cadeau’, lacht Tilly. Willem en Maxi-
ma luisteren stilletjes mee vanaf de zijmuur. ‘Het is 
fijn anderen blij te maken met iets wat ik toevallig 
kan; daar word ik zelf ook héél blij van!’

natuurtalent
Genietend van de vrolijke kleutertekeningen van 
haar kinderen, vroeg Tilly zich af of ze zoiets ook 
kon. Ze schreef zich in bij een zojuist opgericht 
schilderclubje. ‘Het was heel gek om te ontdekken 
dat ik dit gewoon kon!’ Barbra Streisand is een 
schitterend voorbeeld en kijkt lachend, met een 
mooie bos krullen het Atelier in. 
Bij een kunstschilder in Haaren maakte Tilly 30 
jaar afbeeldingen van bloemen, landschappen, 
stillevens, (naakt)modellen en portretten, tot hij 
stopte. Met een schildervriendin zette ze haar 
mooie hobby wekelijks voort in een leegstaand 
(cafetaria)pand. Er kwamen meer liefhebbers, die 
ongedwongen en vrijblijvend bij Tilly gingen schil-
deren. Daarna creëerde ze haar eigen Atelier in de 
voormalige bakkerij in de Kerkstraat. 

TillY’S POrTrETTEn

Mensen zijn gewoon leuk
Ouders, kinderen en kleinkinderen zijn vereeu-
wigd. Allerlei bekenden, waaronder overledenen, 
blijven op het doek verschijnen, maar ook gezich-
ten van andere culturen (en een aquarel van koei-
en) vormen een leuke uitdaging. Tilly schildert nog 
zo’n twee keer in de week, waarvan 1x met haar 
drie schildervriendinnen. ‘We kletsen ook heel wat 
af’, aldus Tilly.

renovatie 
Atelier Mathilde wordt al jaren ook gebruikt door 
haar dochter van Zang & Zo. Als tegenprestatie 
werd het Atelier deze zomer gerenoveerd. Een 
goed moment om één en ander uit te zoeken, 
dacht Tilly. Honderden schetsen, schilderijen en 
prachtige gezichten keken de bescheiden kun-
stenares één voor één aan. Elke afbeelding met 
zijn eigen verhaal, gevoel en herinneringen; een 
persoonlijk stukje Tilly. ‘Toen ze na uren allemaal 
gesorteerd op de grond lagen..., heb ik ze weer 
netjes terug in de lades gelegd.’ Tilly is even stil. 
‘Misschien toch eens naar de kunstmarkt.’

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans

Haar echtgenoot ligt roerloos op tafel. Ma-
thilde van der Meer, beter bekend als Tilly 
(77) bekijkt de verse aquarel. Als Tilly de 
mensen kent, hoeft het portret niet persé 
op de ‘voorbeeld’ foto te lijken. ‘Een foto is 
een momentopname; díe unieke gezichts-
uitdrukking zit in mijn hoofd en die schilder 
ik dan.’ Ze kijkt haar man vriendelijk aan: 
‘Ik doe er toch nog wat rimpeltjes bij Frits, 
goed?’

MET PaSSiE
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Onlangs viel tegelijk met De Schakel het programma- en informatieboekje 2017/2018 van 
KBO en SWO Berkel-Enschot bij u op de mat. 

Bent u 50+ maar nog steeds geen lid van de KBO? Kom dan nu in actie.

Als lid kunt u onder andere:
• korting krijgen bij ca. 80 bedrijven in de omgeving
• deelnemen aan veel cursussen en activiteiten tegen een gunstig tarief
• advies en invulhulp krijgen bij onder andere belastingaangifte en zorgaanvraag
• sporten met korting bij Joop Ooms
• uitstekende voorkeurplaatsen krijgen bij voorstellingen in Theaters Tilburg
• via KBO Brabant voordelige energiecontracten en zorgverzekeringen afsluiten
En dat allemaal (en nog veel meer) voor een contributie van slechts € 20,- per jaar!

Meldt u zich nu aan! …. Hoe ? 
• via www.kboberkelenschot.nl of
• per email naar info@kboberkelenschot.nl of
• bel naar het secretariaat: Joke van Oudheusden 013-5333162

Voelt u zich van harte welkom!

liD WOrDEn Van KBO BErKEl-EnSchOT?



VErEniGinGSniEUWS
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PEPErnOTEn 
DOBBElEn
De jeugd gaat aan de dob-

bel. Komende vrijdag zal er in ons Muziekhuis een 
echte Sinterkkaassfeer hangen. Alle jeugdleden 
van het InstapOrkest en het MiddenOrkest zijn 
uitgenodigd voor het bijna traditionele “dobbel-
feestje”
 
Vrijdag 1 december, aanvang 
19.15 uur. Voor de pauze is 
het nog gewoon repeteren en 
daarna zal het feest losbar-
sten en zullen we zien wie met 
de mooiste kadootjes naar 
huis gaan. Dat er steeds een 
bepaalde spanning in dit dobbelfestijn zit weet ie-
dereen wel; het is dobbelen geblazen, afpakken, 
uitpakken, teruggeven, overslaan etc. Het wordt 
wederom een gezellige avond….een sinterklaas-
avond is altijd gezellig. Ben je erbij?

WinTErcOncErT
Volgende week meer hierover, maar misschien 
handig om het al vast te noteren:  Zaterdag 9 de-
cember, aanvang 20.00 uur in Ontmoetingscen-
trum ’t Plein te Udenhout. Met medewerking van 
Zanggroep Perpleks, Berkel-EnschotZingt (BEZ) 
en het HarmonieOrkest. Een bijzonder en zeer ge-
varieerd concert. Entree gratis.

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

Prachtige kerstbomen
tot 5 meter

Zelf uitzoeken in het veld is mogelijk.

Nieuw: 
Dit jaar ook mooie Nordman kerstbomen gezaagd.

Graag boren wij voor u een gat onder in de boom 
zodat je hem stevig vast, en makkelijk mooi recht 
op kunt zetten in bijpassende schotel waarin je de 
boom wat water kunt geven zodat deze tot in het 

nieuwe jaar er prachtig uit blijft zien.

Kijk op easyfix.nl of op onze website

Ook Fraserii kerstbomen, zachte naalden.

Vergeet ook niet in najaar turf te strooien
in uw tuin.

Elke dag geopend. Vanaf zondag 3 december 
ook op zondag open tussen 10 uur tot 16 uur.
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Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 



SPOrT
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WhiTE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 20 november
Desk DMW 2 - 
White Demons DMW 1 04-09

Donderdag 23 november
White Demons DS1 - R.H.V. DS2 17-09
Zaterdag 25 november
White Demons D3 - R.H.V. D1 12-29
White Demons D2 - Elshout D1 17-12
Zondag  26 november
Achilles ‘95 HS1 - White Demons HS2 19-15
Olympia’89 D1# - White Demons D1 17-20
White Demons DS2 - De Beuk DS1 19-12
Blauw Wit HS2 - White Demons HS3 13-18
Novitas DS1 - White Demons DS3 10-07
Internos HS1 - White Demons HS1 23-37
Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS2 - 
White Demons DS1 21-21
Programma a.s. weekend:
Zaterdag 02 december
09:30 uur White Demons F1 - Zephyr F1
10:25 uur Wh. Dem. D1# - RED-RAG/Tachos D1
10:50 uur Elshout E1 - White Demons E2
11:20 uur White Demons E1 - Taxandria E2#
18:40 uur Groene Ster E2 - White Demons E3
19:20 uur White Demons DS1 - Internos DS2
20:40 uur White Demons HS3 - Avanti HS3
Zondag 03 december
10:00 uur White Demons HS2 - Avanti HS2
11:15 uur White Demons HS1 - Desk HS1
12:05 uur Novitas D2 - White Demons D3
12:30 uur White Demons DS3 - HC Zeeland DS2
12:35 uur Blauw Wit DS1 - White Demons DS2
14:00 uur Groene Ster D2 - White Demons D2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl of contact opnemen met 
edithvandijk@gmail.com

JOnG BraBanT VlOT 
VOOrBiJ ViOla: 5-1
Weer een prima wedstrijd van Jong 
Brabant, nu ook uitgedrukt in cijfers: 

5-1 winst!  Niet zomaar een fraaie overwinning. 
Spelplezier, sportiviteit, teamgeest en kwaliteit 
gaan de laatste tijd hand in hand bij de Berkel- 
Enschotse formatie. Dit keer resulteerde dat al 
voor rust in een vlotte en comfortabele 3-0 voor-

sprong. De actieve Zeger Vugts opende na ruim 
een half uur de score op fraaie wijze na een snelle 
combinatie door het midden. Vervolgens wist de 
voortdurend dreigende Thomas van Esch mooi te 
scoren en een scherpe Luuk Robben het net net te 
vinden. Na de thee bleef het spelbeeld nagenoeg 
hetzelfde, al kwamen de gasten uit Alphen iets te 
gemakkelijk aan een paar kansjes. Jong Brabant 
bleef echter de bovenliggende partij en kon de 
score op regelmatige wijze uitbouwen naar 5-0 
door doelpunten van Joep Ooms (fraaie kopbal) 
en de attente Lucas van Nieuwamerongen. Ver-
volgens wist Viola in de slotfase eenmaal tegen te 
scoren, vooral interessant voor de statistici onder 
de weer aanzienlijke groep supporters, ondanks 
het gure najaarsweer. En zo ligt via Viola de weg 
open naar OVC in Tilburg, komende zondag, voor 
een wedstrijd bovenin het klassement. 

Redactie Jong Brabant

VEEl PlEZiEr BiJ 
DE KanGOErOES 
Van OJc’98

Wat de kangoeroes zijn? De kleinste spring-in-
het-velds van de korfbalfamilie. Ook al ben je nog 
maar 4 of 5 jaar, Je kunt enorm veel lol hebben met 
samen spelen, liefst met een bal. OJC’98 is ook 
actief bezig met het nationaal ontworpen ontwik-
kelingsplan voor deze nog jonge sportmensjes. Zo 
hielden we onlangs nog een giga-Kangoeroedag 
met maar liefst 200 deelnemers. Op vrijdag oefe-
nen we van 17.30 - 18.30 uur in Sporthal ‘t Ruiven 
( waar vorige week het Pietenkorfbal was) onder 
enthousiaste leiding. Ook de pupillen F (6,7 jaar) 
trainen dan. Kom kijken en nog beter, kom mee-
doen. OJC’98 is een gezellige club die ook veel 
andere jeugdactiviteiten organiseert.
Op zaterdag kan iedereen ook komen kijken in de 
sporthal. Het programma voor komend weekend is:
zaterdag 2 december:
De Hazenkamp 1 - OJC’98 1
Animo 3 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - Klimop jun 1 15.35 uur
OJC’98 jun 2 - Mariarade jun 1 16.50 uur
OJC’98 asp C1 - Mariarade asp C1 14.30 uur
OJC’98 pup D1 - PSV/lifovragen.nl 13.30 uur
Keep Fit pup E2 - OJC’98 pup E2 
De resultaten van afgelopen week waren weer 
heel redelijk. Het tweede speelde een leuke wed-
strijd en won voor het eerst. Ook het eerste, de 
junioren A, de aspiranten C en de pupillen E1 haal-
den weer de volle winst.
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De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Maastricht 1 23 - 10
OJC’98 2 - GKV/Enomics 20 - 12
KVS ‘17 jun 1 - OJC’98 jun 1   6 - 14
DKB jun 2 - OJC’98 jun 2 11 - 7
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1   3 - 13
DKB pup D1 - OJC’98 pup D1   5 - 4
OJC’98 pup E1 - PSV pup E3 13 - 7
OJC’98 pup E2 - Springfield pup E2  2 - 14

JUDOclUB BErKEl-
EnSchOT ‘TEn Shi’
Op zaterdag, 25 november vonden 
er in onze regio 

een tweetal sinterklaastoer-
nooien plaats. In de ochtend 
begon in sporthal ‘Achter de 
tuintjes’ in Gilze het toernooi 
van District Zuid van de judo-
bond, terwijl Sint ’s middags 
present was op het toernooi 
van ‘Team Coolen’ in sport-
hal ‘De Leye’ in Oisterwijk. 
Aan beide toernooien namen 

ongeveer 170 judoka’s deel. 
In Gilze werden we vertegen-
woordigd door Nikita Machiel-
sen, voor wie het haar eerste 
officiële toernooi was. Maar 
dat was niet écht aan haar te 
merken. Ze won overtuigend al 
haar wedstrijden en legde dan 
ook beslag op een onbetwiste 
eerste prijs. Op het informele 
toernooi in Oisterwijk waren 
onze deelnemers: Jasper, Jelte 
Lensveld (nog maar pas twee 
maandjes op judoles), Jurgen 
van Gansen en Loek Seunt-

jens. Zij boekten wisselende resultaten en zowel 
Jasper als Jelte behaalden in hun poules welver-
diend de tweede prijs, terwijl Jurgen en Loek bei-
den op een derde plaats eindigden. Het was weer 
een goedgevulde judodag. Allemaal nog gefelici-
teerd met jullie welverdiende prijzen!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ (www.judoten-
shi.nl).

Wil jij een stralende huid tijdens de feest dagen?
Geniet de hele maand december van de rode 
parel behandeling.
Van €55,- voor €45,-.

Nieuw bij Careforskin… 
WIMPERLIFTING!
Gedurende 4 tot 6 weken mooie, gelifte wimpers 
waardoor u een natuurlijke en open uitstraling 
heeft.
Van €45,- voor €35,-.

Op vrijdag 1 december is er een SHINE&WINE 
op de St. Willibrordstraat 14 in Berkel-Enschot. 
Laat u verrassen op het gebied van haar, huid, 
kleding, sieraden, tassen en een hapje en drank-
je. Er is een vrije inloop van 15.00 tot 21.30 uur.

Careforskin by Roos is gevestigd binnen Salon 
Ortega.

Binnenkort kunt u één keer per maand perma-
nente make-up laten zetten binnen Salon Ortega. 
Houdt de facebookpagina in de gaten voor meer 
informatie.
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rOnDlEiDinG 
in ‘OnS 
KOninGSOOrD’.

Op woensdag 6 december van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats in de voor-
malige abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 
van de zusters Trappistinnen.

Deze keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de vele GlaS-in-lOODraMEn in dit mooie 
Rijksmonument. Hoe worden glas-in-loodramen 
gemaakt?? Wat stellen de afbeeldingen voor ?? 
Wie zijn toch die glazeniers, die deze kleurrijke ra-
men hebben ontworpen?? 
We bespreken de 8 Heiligenramen in het priester-
koor en de twee grote Roosvensters in de abdij-
kerk. Op het vroegere orgelkoor op de tussenver-
dieping kunnen we het Mariaraam: “Gegroet Maria 
Sterre de Zee” van dichtbij bewonderen.
In de Kapittelzaal vinden we het grote samenge-
stelde glas-in-loodraam van de Heilige Geest.
Lopend door de Pandgangen (Kloostergangen) 
zien we veel neo-gotische spitsboogramen.
In de dubbele deur naar de Pandhof zitten de 
wapenschilden met wapenspreuken van de abdij 
Koningsoord en Koningshoeven, gemaakt in glas-
in-lood.

Mogelijk zien 
we nog meer 
gekleurde glas-
in-loodramen bij 
onze rondgang. 
Laat U verras-
sen. 
Meer dan ge-
noeg te zien en 
te vertellen door 
uw gids Jack 
van der Sanden.

De bibliotheek zorgt voor koffie of thee, tijdens het 
vragenkwartiertje na de rondleiding op de tussen-
verdieping van de kerk.
De rondleiding voor woensdag 6 december 
is volgeboekt. U kunt zich hiervoor niet meer 
aanmelden

De Bibliotheek Berkel-Enchot, woensdag 1 no-
vember van 11:00 tot 12:00 uur

WErKZaaMhEDEn 
KOninGSOOrD

Vanaf begin december beginnen de aannemings-
bedrijven Rasenberg uit Breda en Van Esch uit 
Cromvoirt met het bouwrijp maken van een deel 
van het terrein van Koningsoord. Het gaat om de 
aanleg van riolering, kabels en leidingen. Ook ko-
men er bouwwegen. De daadwerkelijke bouw van 
woningen en winkels kan pas daarna starten. 

Het gaat om de gebieden bij de volkstuinen, het 
toekomstige winkelcentrum en het eerste woning-
bouwveld, grofweg gelegen tussen de Dr. Schaep-
manstraat en het nieuwe winkelcentrum. Van de 
woningen is reeds een deel verkocht. De aan-
nemers zullen de bouwlocaties afschermen met 
bouwhekken en bouwketen plaatsen. Ze hebben 
de opdracht meegekregen om hun bouwverkeer 
te laten rijden via de reeds bestaande tijdelijke 
bouwroute op het terrein: Koningsoordlaan, Mo-
lenstraat en Hoolstraat. De werkzaamheden duren 
tot ongeveer mei/juni 2018, afhankelijk de winter-
se omstandigheden. In het voorjaar start ook de 
restauratie van de kerkhofkapel. Deze krijgt een 
centrale plek in de ontwikkeling van Koningsoord.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
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: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKErTJE
Pak op en lees!
Afgelopen weekend vierden we het Hoogfeest 
van Christus Koning van het Universum (pantok-
rator) dat altijd plaatsvindt op de laatste zondag 
van het liturgisch jaar. Het nieuwe jaar begint met 
een “sterke tijd”: de Advent. Deze periode, die vier 
zondagen omvat, bereidt ons voor op Kerstmis, 
het feest van de geboorte van Jezus Christus. 
Het nieuwe liturgisch jaar, dat inmiddels is begon-
nen, is het tweede in een cyclus van drie en wordt 
daarom ook wel een “B jaar” genoemd. In elk van 
die drie jaren staat een andere Evangelist centraal. 
Voor het B jaar is dit Marcus.
Het Evangelie volgens Marcus behoort tot de zo-
genaamde synoptische evangeliën (Lucas, Mar-
cus en Matteüs, die grote onderlinge overeenkom-
sten vertonen) en wordt beschouwd als het oudste 
evangelie. Het zou rond 70 na Chr. in Rome zijn 
opgetekend door Johannes Marcus, een vroege 
bekeerling die met de apostelen Petrus en Pau-
lus in verband wordt gebracht. Het is tevens het 
kortste van de evangeliën en kan binnen ongeveer 
anderhalf uur voorgedragen worden. Tekstueel is 
er een bijzonder grote overlap met de evangeli-
en volgens Matteüs en Lucas: slechts 51 van de 
662 verzen van het Evangelie volgens Marcus zijn 
uniek, de resterende verzen worden gedeeld met 
een of beide synoptische evangeliën. Kenmerkend 
voor het Evangelie volgens Marcus is dat de kin-
dertijd van Jezus wordt overgeslagen en dat een 
genealogie (stamboom) van Jezus eveneens ont-
breekt. De nadruk ligt op het spreken en optreden 
van de volwassen Jezus, die in dit evangelie als 
de Christus, maar ook als mens wordt neergezet.

Vanwege zijn beperkte omvang leent het Evangelie 
volgens Marcus zich uitstekend om in zijn geheel te 
lezen, bijvoorbeeld op een druilerige zondagmiddag. 
Marcus verhaalt over Jezus met een zekere zakelijk-
heid: hij wil vooral vertellen wat er gebeurd is, zon-
der dit meteen theologisch uit te willen leggen. Dit 
alles komt de toegankelijkheid van het Evangelie al-
leen maar ten goede. Ik kan lezing van deze Goede 
Boodschap dus van harte bij u aanbevelen.

Diaken Alexis Szejnoga.

aGEnDa
St. Willibrorduskerk:
Vrijdag 8 december 16.00 uur: bijeenkomst com-
municanten.

ViErinGEn VOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 2 december: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 3 december: Eerste zondag van de ad-
vent.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Uit dankbaarheid; voor een ernstig zieke 
broer; pastoor Vissers (jrgt.); Overl. Fam. Noud van 
Esch; Adriana van Esch-Huijbregts; Monique van 
Gorkum-Hems; Mien en Sjef Vugs.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Voor de overleden leden van de KBO 
van de afgelopen maand; Sjef Pigmans (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 4 december:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 5 december: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 7 december:
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
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Vrijdag 8 december: hoogfeest van de Onbe-
vlekte Ontvangenis van Maria.
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 
DEZE VRIJDAG IS ER GEEN INLOOP.

PrOTESTanTSE 
GEMEEnTE 
OiSTErWiJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 3 december: ds. Winanda deVroe, 10.15 uur.
Het is eerste advent! Het woord advent betekent 
komst. De kaarsjes op de adventskrans verjagen 
de duisternis en laten zien dat met de geboorte 
van het Kerstkind alles beter en lichter zal worden. 
Iedere zondag wordt er een kaarsje meer aange-
stoken, en hoe dichter het kerstfeest nadert, hoe 
lichter het wordt. 
De collectes zijn voor de diaconie en voor de eigen 
kerk. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

agenda
3 december 14.30: Adventsconcert door de Elker-
lyc Speellieden.
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

FOTOWEDSTriJD
Jouw foto op de cover van onze Kersteditie?
Thema:  Kerst in Berkel-Enschot/Heukelom
Formaat: Staande foto
afmeting: 246 x 173 mm; 300 pixels
let op:  Houd in de compositie rekening met het 

SCHAKEL-logo en de wekelijkse cover-
tekst. Deze zullen over de foto vallen. 

Deadline: maandag 18 december vóór 10:00 uur
 
Maak kans op een cadeaubon van € 20,- + de 
eervolle plaats op de cover en stuur jouw foto (via 
WeTransfer) naar info@schakel-nu.nl. Alle inzen-
dingen komen op onze site www.schakel-nu.nl
 
Wij verheugen ons op een creatieve, sprankelende 
kerstfoto!

Veel plezier en succes!
Ingrid Roets

Secretaris en hoofdredacteur
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Van KrUiKEnSTaD 
naar 
KnOllEVrETErSGaT…
 

een 7 erin, postcode heeft een 7, mijn echtgenote 
is geboren in de 7e maand en ook in haar leeftijd 
zit een 7 – toeval of lotsbestemming?
 
Na gewenning heb ik vooral in de avonduren, als 
de binnenverlichting in de patio’s brandt, het idee 
op vakantie te zijn, want het lijkt wel op een re-
sort en we verkennen de omgeving. We willen wel 
graag weten waar onze huisarts zit en zo...
Ook hebben we het winkelcentrum gevonden en 
brengen regelmatig een bezoek aan Appie met in 
ons achterhoofd dat het straks nog dichterbij komt 
als het achter Koningsoord klaar is. Jofel toch en 
als ik met een respectabele snelheid van 16 km 
per uur door het dorp scheur op mijn rode sight-
seeing mobiel valt me vooral op dat er respect be-
staat voor scootmobielrijders en dat is in Tilburg 
wel anders – daar rijden ze je liever uit je stoel dan 
even inhouden om je voor te laten gaan. Vooral 
ook valt me op dat bijna iedereen even vriendelijk 
is en me gewoon groet zonder dat ze me kennen 
en af en toe komt het spontaan tot een praatje ter-
wijl we van elkaar niet eens weten hoe we heten of 
wie we zijn en dat bevalt me prima! 
Mis ik de stad? Toch nog redelijk dichtbij – half 
uurtje op de fiets, uurtje op de scootmobiel, bus-
sen rijden er genoeg dus… 
nee, volmondig nee, want dit blijkt nu de beste zet 
te zijn geweest in ons verhuisbestaan dus voor 
ons gaat zeker op:
Van Kruikenstad naar Knollevretersgat
Geen betere beslissing dan dat!
 
Alvast heel fijne dagen en dank voor het woon-
plezier!   
Hartelijke groet,
Moustache
gastschrijver

Het is 1949 als ik in Kruikenstad het levenslicht zie 
en kon natuurlijk nooit vermoeden dat mijn leven 
zo zou veranderen en dat ik nog ooit Tilburg zou 
verlaten. De stad door de een verguisd en door 
een ander aanbeden – daar zijn de meningen over 
verdeeld, maar als ik de stad nu zie met een vrie-
zerkoude nieuwe Hudson door het felle licht en de 
donkere kamer Hema dan heb ik toch heimwee 
naar het oude centrum met de koffieshop van Jac-
ques ergens achterin en de oude V en D.
Uiteindelijk willen we toch verhuizen na lang be-
raad en denken eerst aan Amsterdam waar mijn 
echtgenote is geboren ook al omdat schoonmoe-
der daar nog steeds woont. Regelmatig zien we 
de drukte daar omdat we er nog komen maar 
beiden denken daaraan en zouden er niet meer 
durven fietsen – gekkenhuis dat verkeer! Dus gaat 
de voorkeur uit naar een woning in de buurt. We 
woonden in een appartement waarbij we zo het 
ziekenhuis zouden kunnen binnenspringen – geen 
taxi, fiets nodig zo dicht bij en onze abonnemen-
ten daar zijn nog steeds geldig.
 
Dan komt er een appartementje op Woning in 
Zicht in Berkel te huur en we reageren – meteen 
op nummer 1 maar het duurt nog een week voor-
dat de reactietermijn gesloten wordt. Een paar 
dagen later al 34 reacties en nog steeds nummer 
1 – nog wat later 57 en nog steeds op 1 – als de 
termijn gesloten wordt hebben 84 mensen gerea-
geerd en wat we hoopten: nog steeds op 1 en we 
krijgen bericht dat we mogen gaan kijken. De keus 
is niet zo moeilijk dan want het appartementje, de 
omgeving in het groen en de uitstraling spreken 
ons meteen aan. De sleutel is zo geregeld en na 
een aantal weken klussen denk ik aan wat er is ge-
beurd. Voorbestemd dit huisje? Huisnummer heeft 

PEnnEnSTrEEK
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Te huur: een studio (kleine ruimte) centrum Berkel-
Enschot. 47,5 vierkante meter. Per 1 dec. beschik-
baar. Tel.nr: 0622459596 / 0619181126

PrinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
hobby-Mix voor Dieren. 

Begin september is er een zwart leren jasje 
blijven hangen in de foyer van ons 
Koningsoord. De eigenaresse daarvan heeft waar-
schijnlijk de mijne meegenomen. Ik wil hem graag 
terug omdat de maat verkeerd is. 
Tel: 5331047

Te koop diverse 2e handse fietsen. En gevraagd: 
opknappers. (gratis ophalen) 0619181126 / 
0135331151

KErSTBOMEn te koop. Blauwsparren, 
dagelijks vers gestoken tot 3 mtr. Met / zonder 
kluit. Kleintjes in pot tot 1 mtr. € 8,- A.Kuijpers 
Jer. Boschlaan 38 Berkel-Enschot

DE DiErEnDOUchE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. hobby-Mix voor Dieren.

Inleveren kassabonnen: Vanaf 1 december t/m 
31 december. hobby-Mix voor dieren.

Zin in een KERSTWORKSHOP? 
Dat kan bij bloemenatelier EXTRA VITA. 
KERSTBLOEMWERK in opdracht voor particulier 
en bedrijven. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370 
www.extra-vita.nl

carniBEST, natuurlijke complete verse vlees-
voeding voor honden, katten en fretten. carni-
BEST is gegarandeerd vrij van varkensvlees, bind-
middelen, conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Tevens dierproefvrij! hobby-Mix 
voor Dieren, 013 5331689

30% KOrTinG 
OP DE GEhElE KinDErcOllEcTiE! 
Nieuw-outlet. Open dagen: do. 30 nov 13-20u, 
vr. 1 dec 13-17u, wo 6 dec 10-16u. 
Grip! Kidswear, St. Willibordstr 32, BE.
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GraTiS inlOOPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van raaK aDVOcaTUUr. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl

TV, internet of WIFI problemen? 
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

Cadeau idee: Denkspelletjes speciaal ontwikkeld 
voor vele huisdieren om de hersenen te trainen. 
Natuurlijk bij hobby-Mix voor Dieren.

KrinGlOOP TilBUrG, ceramstraat 12, Til-
burg: Gratis ophaalservice voor uw overbodige 
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elek-
trische apparaten, witgoed en computers. Wij zijn 
bereikbaar op 013-5771778 voor het maken van 
een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af te 
geven op bovenstaand adres. Openingstijden zijn 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.

Maandaanbieding november: 1 jaar GraTiS dief-
stalverzekering bij aankoop van een 2de hands 
elektrische fiets, bij de Tweewieler Udenhout

Louis Verstappen Computerhulp aan huis Kerst-
kado? Nieuwe laptop/PC 4 jaar garantie! 
06-45540629 louis@aol.nl

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

Alle zomerkleding van 2017 25% korting. Santini 
winterkleding 50% korting. En groot assortiment 
overjarige fietskleding voor €15 per kledingstuk.  
Bij de Tweewieler Udenhout

Vele kussens voor de helft van de prijs, bij hobby-
Mix voor Dieren. 013 5331689

alMO naTUrE honden- en kattenvoeding: Nu 
alle soorten 6 halen = 5 betalen. (Goedkoopste 
soort = gratis). hobby-Mix voor Dieren.

Nu in onze winkel de volledige collectie van KOGa 
van 2018. Bij de Tweewieler Udenhout

Kerstbomen te koop. Tot 1.50 hoog. € 10,- pst. 
vers van het land vindt u dit jaar bij harrie Ber-
tens, ruivenhof 5 B-E. Vanaf 6 december. Maan-
dag tot vrijdag 12.30-20.00. Zaterdag en zondag 
de gehele dag geopend. Ook in pot verkrijgbaar. 
Op=Op. Ook leibomen en zeilbeuken te koop. 
Tel: 06-10689414

Op de gehele collectie hondenkleding t/m 31 
december 25% korting. (Regen)- jassen, truitjes, 
feestkleding, kerstsjaals. Breng voor de juiste kle-
dingmaat uw hond mee. hobby-Mix voor Dieren.

By Philon Molenstraat 24 Haakgaren (katoen & 
acryl), haakbenodigdheden. don - vrij - zat 9.30 - 
17.00u www.byphilon.nl

Trots zijn we op een uitbreiding in ons assortiment 
met carniS SnacKS. Deze snacks zijn ambach-
telijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en Vis. hobby-Mix voor Dieren.

Het team van Boerderij Denissen zoekt leuke en 
spontane versterking voor de bediening. Ben je 
17 jaar of ouder en in het weekend veel beschik-
baar stuur dan jouw reactie naar: 
personeel@boerderijdenissen.nl

BOZiTa honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen. Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689.

Kerstpost en Nieuwjaarspost € 0.50 via Stadspost 
Oisterwijk. Inleveradres Schoenmakerij Joep van 
den Berg, St. Willibrordstraat 5B  Berkel-Enschot. 
Info 0650950015

BiaBED: het favoriete ligbed voor elke hond. De 
sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en ge-
makkelijk schoon te houden. Bia-matras met de-
zelfde eigenschappen speciaal voor in de Bench. 
In diverse kleuren en maten verkrijgbaar bij hob-
by-Mix voor Dieren.



 

 

 

 

 

Sophie’s welkomstmenu 
 

Voorgerechten 
Tempura roll I roomkaas I zalm I bieslook 

Beef tataki I carpaccio I chilisaus I sojasaus  

Tomatensoep I broodbol I spekjes  

 

Hoofdgerechten 
Scholfilet I mousseline I krabbenjus I jonge prei  

Hertenstoof I knolselderijpuree I spruitjes  

Pasta I courgette linten I avocadopesto I Parmezaan 

 

Nagerechten 
Daelmans dessert I stroopwafel I vanille ijs I slagroom I caramel  

Kaas I diverse soorten I noten  

Koffie I zoetigheden 

 

 21,50  
 

Extra’s: 

Brood I diverse dippers   2,50 

Dunne friet I mayonaise   2,50 

 

 

Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.  

Vragen m.b.t. allergenen kunt u natuurlijk stellen aan onze medewerkers.  

Dit menu serveren wij u in Decemeber.   
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