
Jaargang 52, week 49, 6 december 2017

DEZE WEEK:
Henk Denissen geeft voorzittershamer Dorpsraad door

Veiligheid is van ons allemaal

KnolleGeblaos draait om muziek

Bedrijf in Beeld: Bloemenatelier Extra Vita



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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BEDRIJVEn cOnTAcTEn

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

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

Inleveren schakeltjes:
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

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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Henk Denissen geeft met veel vertrouwen 
het stokje over aan Tineke Donga-Freling als 
nieuwe voorzitter van de Dorpsraad. ‘Ik ben blij 
dat er een goede en volledige Dorpsraad staat 
die enthousiast en betrokken is’, zegt hij. Tin-
eke vult hem aan: ‘ik kan niet ineens Henk zijn, 
maar met een goed team heb ik er alle vertrou-
wen in.’ 

Voor Henk was het even schrikken op 17 novem-
ber, een dag nadat hij officieel het voorzitterschap 
had neergelegd. ‘De telefoon was stil en ook op 
de mail bleef het rustig’, lacht hij. Dat was even 
wennen want in totaal heeft hij zich 16 jaar ingezet 
voor de belangen van Berkel-Enschot. Dit deed hij 
als lid en later als vicevoorzitter van de Dorpsraad. 
In die tijd zijn er veel hoogte- en dieptepunten 
voorbijgekomen.

Een voorbeeld daarvan is het proces naar een 
deels nieuwe Dorpsraad eerder dit jaar. ‘We za-
gen aan de hoeveelheid reacties dat de Dorpsraad 
echt meer leeft onder de mensen.’ Ook de ontslui-
ting van Berkel-Enschot was de afgelopen tijd een 
belangrijk onderdeel op de agenda van de Dorps-
raad. ‘Het is bijzonder dat we alle neuzen dezelfde 
kant op hebben gekregen.’ 

Inzet voor dorpen 
Al met al kijkt Henk met veel plezier terug, maar 
hij is zeker niet van plan om stil te gaan zitten. Als 
betrokken bewoner wil hij zich nu op gemeente-
lijk niveau inzetten voor de wijken en dorpen in 
Tilburg. ‘Vanuit de politiek is er weinig interesse 
en aandacht voor de dorpen en wijken. Ik denk 

DORPSRAAD KRIJGT 
EnTHOUSIASTE 
nIEUWE 
VOORZITTER 

dat daar nog veel te halen valt.’ Hij zet zich in als 
vrijwilliger voor Lijst Smolders en hoopt dit na de 
verkiezingen ook als raadslid te kunnen doen. 

Henk heeft veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter 
van de Dorpsraad. In februari is zij begonnen als 
lid van de Dorpsraad met de aandachtsgebieden 
zorg en welzijn. Het zijn onderwerpen die dicht-
bij Tineke liggen: zij heeft als jurist in de gezond-
heidszorg gewerkt. ‘Na mijn pensioen wilde ik heel 
graag iets betekenen voor mijn eigen omgeving.’ 
Zij werd uitgenodigd voor een ‘snuffelstage’ om te 
proeven hoe het is.

nieuwe voorzieningen
Met veel plezier begon zij 17 november aan haar 
voorzitterschap. ‘Henk had al gewaarschuwd dat 
het druk zou worden, dat klopte.’ Terwijl Henk 
geen belletjes kreeg, stond de telefoon van Tineke 
roodgloeiend. Geen probleem voor Tineke want zij 
heeft er veel zin in. 

‘Ik hoop bij alle leden het goede naar boven te ha-
len en ik wil me concentreren op wat de mensen 
uit Berkel-Enschot willen.’ Volgens haar betekent 
dat op korte termijn dat de Dorpsraad de voorzie-
ningen in de gaten moet houden. ‘Er komen veel 
nieuwe bewoners en oudere bewoners bij. We 
moeten alert zijn op deze veranderingen.’ Tineke 
hoopt dat de Dorpsraad op deze voet verder kan 
en de belangen van bewoners bij verschillende 
partijen goed kan behartigen.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 
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AcTIVITEITEnKALEnDER

JAnUARI

t/m 20-12 CC de Schalm openingstijden expositie Hanneke Bollen
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
11-12  Ons Koningsoord  10.00-16.00 uur  Creatieve Kerstdag voor Pater Poels 
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 t Muziekhuis 11.30 uur Optreden van alle orkesten Concordia
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
7-1 CC de Schalm 15.00 uur Nieuwjaarsconcert HarmonieOrkest Concordia  
12-1 CC de Schalm 20.00 uur Leon van der Zanden Kameleon
13-1 Druiventros 15.00-17.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst KBO
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/Brenderstraat 13.00-18.00 uur KnolleGeblaos 2018 
28-1 Denksportcentrum 14.00 uur Wild bridgedrive met buffet
28-1 CC de Schalm 14.30 uur Anna Theater met Young Hearts, Stg. Expo
31-1 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Lustrumactiviteit

DEcEMBER
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Politie, coördinatoren van de Straat-Whatsapp 
groepen en betrokkenen vierden maandag 27 
november een klein feestje bij ‘t Ruiven. Karin 
Mathijssen meldde zich onwetend als 1.000ste 
aan op de Straat-Whatsapp groep. Zij werd 
door wijkagenten Goof van Bragt en Nihat Ka-
racan in het zonnetje gezet. 

Een mooie prestatie: 37% minder woninginbraken 
dan vorig jaar in de regio Midden- en West- Bra-
bant! ‘Dit hebben we te danken aan de alertheid 
de inwoners en de Straat-Whatsapp groepen.’ 
Marck de Brouwer, chef Politieteam Groene 
Beemden complimenteert de coördinatoren en 
beheerders van de Straat Whatsapp groepen en 
betrokken partijen in Berkel-Enschot. ‘Onze uitda-
ging is: hoe krijgen we een heterdaad aanhouding 
voor elkaar? De enige manier waarop dat kan luk-
ken, is wanneer de burger waarschuwt! De com-
municatie via de Straat-Whatsapp groepen werkt. 
En ik kan niet genoeg benadrukken: Blijf bellen bij 
verdachte situaties! Intern bij de politie trachten 
we zoveel mogelijk mensen terug te bellen naar 
aanleiding van hun melding. Dit lukt niet altijd, 
maar daar werken we aan. U belt nooit voor niets 
en laat uw telefoonnummer achter.’ 

Meld je aan
‘De wijk wordt alleen veiliger als jullie meekijken. 
Het mooiste zou zijn wanneer heel Berkel-Enschot 
app-dicht is. Op de plattegrond van Berkel-En-
schot is nog een aantal ‘witte’ vlekken te zien. 

VEILIGHEID IS VAn 
OnS ALLEMAAL

Twijfel je of er in jouw buurt een Straat-Whatsapp 
groep is, informeer of meld je aan als beheerder 
door een mail te sturen aan goof.van.bragt@poli-
tie.nl. Veiligheid is van ons allemaal’, besluit Marck 
gedreven.  

1.000ste aansluiting Straat-Whatsapp groep
Karin Mathijssen meldde zich aan op haar Straat-
Whatsapp groep. ‘Dat ik de 1.000ste ben, kon ik 
natuurlijk niet weten, maar dit is een leuke ver-
rassing. Ik merk dat ik allerter ben, nu ik op de 
Whatsapp groep aangesloten ben. Ik roep bij deze 
iedereen op om deel te nemen, want met elkaar 
zie je meer.’
Wijkagent Goof van Bragt zet Karin in het zon-
netje en spreekt nog een speciaal dankwoordje 
aan Henk Denissen, namens de Dorpsraad, Mi-
randa Hendriks initiatiefneemster van de Straat-
Whatsapp Groepen, Sanne Veltrop, beheerder 
van de Facebookpagina Buurtpreventie en In-
grid Roets die de communicatie via weekblad 
De Schakel verzorgt. Zij geeft aan dat binnenkort 
ook via de ‘Schakel BE app’ pushberichten uitge-
stuurd worden bij calamiteiten en verdachte situa-
ties. Goof bedankt tot slot alle beheerders die zich 
inzetten voor de veiligheid van ons dorp.

Politie
Bel: 112 of 0900-8844
Mail: cluster-2.groene-beemden@politie.nl

Tekst en foto: Ingrid Roets

(vlnr) Nihat Karacan, Karin Mathijssen 
en Goof van Bragt. 

Blijf bellen bij verdachte situaties!
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Datum GEVOnDEn Vindplaats Telefoon 
28-11 Fietssleutels Berkengaarde 013-4554169
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

Datum OMScHRIJVInG Verliesplaats Telefoon
2-12 oorbel in de vorm ananasje. Een blauwe steen omgeving WC Eikenbosch 013-5332652  
 met diamantjes in geelgoud.
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

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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Nog maar een paar maandjes te gaan, en het 
is weer tijd voor de gekste en gezelligste week 
van het jaar: carnaval. Als het aan de bandjes, 
horeca en SOK uit Berkel-Enschot en Heu-
kelom ligt, kunnen we niet vroeg genoeg in de 
stemming komen. 

Op 21 januari wordt Berkel-Enschot uit de tent 
gelokt, of beter gezegd “in de tent gelokt”; dan 
gooien de gezelligste kroegen van het Brenders-
straatje (de Bron, Van Opstal, de Oude Raadskel-
der) en Boerderij Denissen hun deuren van 13.00 
tot 18.00 uur voor iedere feestbeest wagenwijd 
open. Maak kennis met KnolleGeblaos, een nieuw 
evenement vol muziek en een heerlijke carnava-
leske sfeer. 

Verrassend en divers 
Het idee om ons dorp een maandje eerder wak-
ker te schudden, ontstond bij de bandjes, horeca 
en SOK. Volgens hen is er in Berkel-Enschot te 
weinig te beleven in aanloop naar carnaval. Na de 
hoofden bij elkaar te hebben gestoken, kwam het 
team met een voorstel: de introductie van een ka-
pellenfestival, dat we vanaf 2018 zullen kennen als 
KnolleGeblaos: een soort “pre-carnaval” gevierd 
op vier bekende locaties in het dorp. ‘Een feest 
met een doorloop’, legt initiatiefnemer en lid van 

carnavalsband Nonsjelaant Willem Jan Baan uit. 
‘Op iedere locatie is iets anders te horen en te be-
leven. Zo blijft het programma de hele dag door 
verrassend en divers.’ 

Muziek spreekt aan
Met inmiddels een carrière van dertig jaar als car-
navalsmuzikant, weet Jan Willem als geen ander 
hoe bruisend carnavalsfeestjes zijn. Ook voor 
KnolleGeblaos heeft hij goede hoop. ‘Of je nou 
van carnaval houdt of niet; muziek spreekt ieder-
een aan’, zegt hij. ‘Wat zou het daarom leuk zijn 
als er die zondag bekende maar ook nieuwe ge-
zichten tussen zitten.’ 
Een optreden van de Raad van Elf staat niet op 
de planning. ‘KnolleGeblaos draait om muziek’, 
benadrukt de Berkel-Enschotse trombonespeler. 

Naast orkesten worden ook verschillende Ber-
kel-Enschotse verenigingen bij het programma 
betrokken. ‘Dit feest is er één voor iedere Berkel-
Enschottenaar’, aldus Jan Willem. ‘Hopelijk ko-
men er veel een kijkje nemen. En slaat het aan; 
iets eenmaligs blijft KnolleGeblaos wat ons betreft 
zeker niet.’

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

Jan Willem Baan, 
initiatiefnemer KnolleGeblaos.

‘KnOLLEGEBLAOS 
DRAAIT OM MUZIEK’ 
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Aanstaande zondag: Bruisend Knollebal!
Nog maar een paar weken geleden is het carnavalsseizoen in Knollevretersgat geopend op het Hoe Ist? Fist 
en aanstaande zondag staat alweer het volgende spektakel op het programma; het Bruisend Knollebal!

Prins Martijn d’n Irste treed op als gastheer en ontvangt bevriende carnavalsverenigingen en 
-stichtingen uit de omgeving op zijn ‘Prinsenbal’.  Ook Jeugdprins Freek (Pijnenburg) met zijn Jeugdraad 
van Elf zal van de partij zijn om de gasten te verwelkomen. Uiteraard mag er op een carnavalsevenement 
geen live muziek ontbreken. Verschillende orkesten, waaronder Fiesta Servessa, Sorry, Van Heukelom en de 
Bullekes zullen van zich laten horen. De presentatie is in vertrouwde handen van Maarten van de Ven.  

Graag tot zondag bij het Bruisend Knollebal:  zondag 10 december v.a. 13.00 uur bij Arbies Beachhouse.

Voor in de agenda:
Bruisend Knollebal 10 dec
SOK Knollekesmiddag 14 jan
Knollegebloas (nieuw!) 21 jan
Rondbrengen carnavalskrant 27 jan
Tonpraoten 2 en 3 febr
Carnaval 10 t/m 13 febr

Dè wies ik nie! 
• Prins Martijn d’n Irste voor de derde maal de 

scepter zwaait over Knollevretersgat?
• Hij naast een voltallige Raad van Elf en Lijfwachten 

een nieuwe adjudant aan zijn zijde heeft, namelijk 
Erwin de Bresser?

•  Op het Hoe Ist? Fist ook Jeugdprins Freek, 
samen met zijn Adjudante Angie (van Erve), is 
gepresenteerd?

•  Wij trots zijn op beide complete gezelschappen 
die ons voorgaan tijdens het carnavalsfeest?

Motto 2018: Zieget te maoke!

Carnaval ondersteunen als sponsor? 
Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom zet zich al vele jaren in om de 
carnavalstraditie in ere te houden en daar waar mogelijk uit te breiden. Zij doet dit door 
evenementen te organiseren en door gestalte te geven aan de verschillende gebruiken en 
tradities. Naast vele helpende handen zijn hierbij sponsoren onmisbaar. 

Draagt u het carnaval in Berkel-Enschot en Heukelom een warm hart toe?  
Dan komen wij graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken om als bronzen, 
zilveren of gouden sponsor een bijdrage te leveren. Spreekt u alstublieft iemand van het 
bestuur aan of stuur een berichtje aan sponsoring@knollevretersgat.nl. 
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Het atelier ligt wat achteraf, maar als je er 
binnenkomt zie je overal mooie bloemen en 
bloemstukken. Extra Vita ademt de sfeer van 
werken met bloemen, water en aarde. 

Vanaf 2013 heeft Corrie van Drunen haar bloeme-
natelier. Op haar eenentwintigste is ze als kapster 
gaan werken. ‘Toen er eenmaal kinderen kwamen, 
heb ik een aantal jaren alleen maar voor de kin-
deren gezorgd. Daarna vroeg ik me af wat ik het 
liefste zou gaan doen.’ Toen heeft ze zich laten 
omscholen en behaalde het diploma hovenier en 
bloemenatelier. Die keuze werd vooral ingegeven 
door haar liefde voor de natuur: ‘Dat probeer ik 
met bloemen over te brengen aan mensen. Je 
vindt dan ook in mijn werkstukken een natuurlijke 
stijl.’ Bovendien werkt ze graag voor zichzelf: ‘Er 
is niets mis mee om bij een baas te werken, maar 
het is prettiger als je het zelf mag uitzoeken. Je 
kunt dan je eigen creativiteit loslaten op planten 
en bloemen. Bij een mooi resultaat weet je dat je 
het zelf hebt gedaan.’

Afscheid
Corrie doet allerlei soort bloemenwerk, maar ze 
heeft zich gespecialiseerd in afscheidsbloemwerk. 
Dat vraagt een persoonlijke benadering, want een 
definitief afscheid doe je maar één keer. Je moet 

je verdiepen in de persoonlijke omstandigheden 
en goed naar de mensen luisteren. Eventueel gaat 
ze naar de mensen thuis om één en ander door 
te praten. Op haar website zijn voorbeelden te 
vinden van het bloemwerk dat zij maakt. Er staan 
daar een heleboel foto’s van bloemwerken, die 
voor allerlei gelegenheden kunnen worden ge-
maakt. 

Workshops
Corrie geeft ook workshops. Die worden gegeven 
voor groepjes van vier personen. Je leert daar hoe 
je planten bloemen moet behandelen en hoe je 
het kenmerkende van bepaalde bloemen goed tot 
zijn recht kan laten komen. Op haar website staan 
foto’s van prachtige resultaten, die op die work-
shops zijn bereikt. 
Extra informatie: Voorin de Schakel bij Bedrijven 
Contacten vindt u de contactgegevens.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

Bloemenatelier Extra Vita
St Willibrordstraat 5, achterom
5056 HS Berkel-Enschot 
T: 06-22114370
www.extra-vita.nl

Open: Vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Op andere tijden kun je terecht na telefonische 
afspraak. Op zondag 17 en 24 december ook de 
hele dag geopend.

Mijn liefde voor de natuur  
kan ik kwijt met bloemen

BLOEMEnATELIER 
EXTRA VITA

ScHAKELTJESBEDRIJF In BEELD
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kom je bij  
onsz werken?

Onsz RestauRant - ‘t zwaantje  1  BeRkel-enschOt - 013-531239 - www.Onsz-RestauRant.nl

EEn BEdrijfslEidEr  

ZElfstandig WErkEnd kok

kEukEnhulpEn 

MEdEWErkErs BEdiEning 

MEdEWErkErs afWas

solliciteer eenvoudig op  
www.onsz-restaurant.nl

Oss - Valkenswaard - Berkel-enschot

open vanaf 17 januari
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InSPIRATIE
Iedere maand komen er diverse mails 
onze mailbox binnen: nog vijf dagen 
om je Foto van de maand in te leve-

ren! Of: nog twee dagen om je stem uit te bren-
gen….. Soms heb je keuze uit diverse foto’s om in 
te sturen en een andere maand heb je geen foto 
gemaakt waar je echt heel tevreden over bent. 
Wat kan helpen, is meedoen aan een cursus. De 
stok achter die deur schijnt vrij goed te werken. 
Zeker als je een opdracht uit zo’n cursus koppelt 
aan een reisje. Monique Vos vond inspiratie ge-
noeg in Dubai! De wolkenkrabbers komen op deze 
vreemde, geribbelde en horizontale positie verras-
send tot hun recht. De bewerking tot een zwart-wit 
beeld maakt het geheel daarbij rustig. Mooi ge-
daan, Monique! 

nIEUWE LEDEn 
WELKOM!
FotoBE is een vrij kleine fotoclub; we 
hebben maximaal twintig leden. Zo 

af en toe verlaten mensen na kortere of veel lan-
gere tijd de club en is er weer plaats voor nieuwe 
aanwas. Vanaf januari is er weer ruimte vrij! Ben jij 
dus een enthousi-
aste amateurfoto-
graaf die zin heeft 
om twee-wekelijks 
mee te doen aan 
clubavonden, af 
en toe mee op ‘ 
expeditie’ te gaan 
( zoals afgelopen 
week naar Breda) 
en die zichzelf ver-

der wilt ontwikkelen door bv thema-avonden en 
een mentoraat? Meld je dan zo snel mogelijk aan! 
Wellicht kun je voorafgaand aan het nieuwe jaar al 
een paar keer vrijblijvend komen kijken.

Ook al kun je veel leren van en met elkaar, FotoBE 
verzorgt geen fotografie cursus. We gaan ervan uit 
dat je je eigen spiegelreflexcamera redelijk goed 
kent, het een en ander weet van belichting en dat 
je tijd en zin hebt om je eigen stijl van fotografie 
(verder) te ontwikkelen. 

Wie weet loop jij volgend jaar ook met ons mee? 
Meer info via www.fotobe.nl of info@fotobe.nl.

SInTERKLAAS BIJ BAB
Ook dit jaar is door onze buurtvereniging (BAB), in 
samenwerking met dansschool van Opstal, weer 
een sinterklaasfeest georganiseerd.
Op zondag 26 november j.l. heeft Sinterklaas, in 
gezelschap van maar liefst 4 zwarte pieten, ons 
een bezoek gebracht.
Het werd een leuke morgen, sinterklaas riep de 
kinderen om de beurt bij zich en had voor elk kind 
een persoonlijk woord.
Ook de pieten deden hun best, ze voerden een  
toneelstukje op en gingen met de kinderen dan-
sen, natuurlijk werden er diverse sinterklaasliedjes 
gezongen. 
Ook was er voor alle kinderen een cadeautje.
Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com



16 |

3 JAnUARI 
OnS KOFFIE 
UURTJE

U bent in het nieuwe jaar allen weer har-
telijk welkom.
Ook in 2018 op de eerste woensdag 
van de maand  tussen 10 en 12 uur, in 
de nieuwe Schalm in Ons Koningsoord. 

(Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door 
de KBO/SWO).

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

KERSTVIERInG KBO In 
DE DRUIVEnTROS 
In verband met de huidige, beperkte, 
zaalcapaciteit op de nieuwe locatie 

van het cultureel centrum de Schalm in Konings-
oord  zal de kerstviering van de KBO op 15 de-
cember a.s. plaats vinden in de Druiventros. 
Het optreden van het beroemde NEVA ensemble 
uit St.Petersburg tijdens deze kerstviering maakt 
een uitstapje naar de Druiventros echter de moeite 
meer dan waard! 
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 15 december aanvang 14.00 uur zaal open 
13.30 u  locatie: de Druiventros 
Na de kersttoespraak van de KBO voorzitter, Jan 
Panhuijzen volgt een optreden van het NEVA en-
semble .In de pauze om 15.00 u serveren wij een 
heerlijk kopje koffie/thee met bonbon.
Na afloop van het tweede optreden van het NEVA 
ensemble nodigt de KBO Berkel-Enschot u uit voor 
een heerlijk glas Glühwein met een klein hapje.
Wij verwachten deze kerstviering rond 17.30 u te 
beëindigen.
Mogen wij u verzoeken tijdig aanwezig te zijn?

nEVA ensemble ‘muzikale tovenaars uit Rusland’ 
Het NEVA ensemble bestaat uit vijf top zangers 
en een pianiste.Voor het vier en twintigste seizoen 
(vanaf 1992) komt het bij al velen bekende Neva-
ensemble uit St Petersburg wederom naar ons 
land voor een groot aantal concerten. 
Een muzikale belevenis met voor de pauze Sla-
visch-Byzantijnse kerkmuziek en beroemde Kerst-
liederen, met na de pauze Russische volksmuziek, 
zoals de Stenka Razin, Eenzaam helder klinkt het 
klokje, gevolgd door aria’s, duetten, romancesen 
trio’s van bekende componisten. 
Het wordt een bijzondere gebeurtenis voor u als 
toehoorder bij dit concert, het belooft een bijzon-

der optreden te worden, zowel een streling van het 
oor, als ook voor het oog. 
De Telegraaf noemde deze topsolisten eens “De 
muzikale tovenaars uit Rusland”
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KUnST En cULTUUR

WInTERcOncERT 2018
Winterse gezelligheid met een grote dosis aan 
muzikale variatie, bijeen gebracht door drie vereni-
gingen op zaterdagavond 9 december. Aanvang 
20.00 uur. Medewerking verlenen: Zanggroep/
Popkoor  Perpleks o.l.v. Peter van Lonkhuijsen, 
HarmonieOrkest Concordia o.l.v. Henk Mertens  
en Berkel-EnschotZingt (BEZ) o.l.v. Neil Pelkmans
Dat wordt genieten in Ontmoetingscentrum ’t 
Plein in Udenhout. De toegang en het parkeren is 
nog gratis ook! Maar kom op tijd.

Deze drie muzikale toppers zullen u op deze avond 
een heerlijke warme winterse avond bezorgen met 
een grote afwisseling en veel variëteit. Een kleine 
knipoog naar kerst is natuurlijk niet te voorkomen, 
maar door de diversiteit van muziekkeuzes heeft 
het alleen maar een écht winters karakter. 

De zanggroepen zullen in hun repertoire soleren, 
maar ook begeleid worden door kleine ensembles 
vanuit de harmonie. Er is een koperensemble, een 
klarinet- en saxofoonensemble gecreëerd om bij-
voorbeeld “Seasons of Love”, “California Drea-
ming” of “Dust in the Wind” extra glans te geven. 
HarmonieOrkest Concordia zal de spits afbijten 
met een prachtig muzikaal én winters nummer: 
“Alpina Saga” van Thomas Doss. Winterser kan 
het bijna niet; we voelen ons meteen in de Franse 
of Oostenrijkse Alpen en zullen zelfs in onze gaan 
handen blazen om de kou een beetje te verdrijven.
Dat het een vol programma met allerlei combi-
naties zal worden is te begrijpen; het programma 
bevat maar liefst 20 onderdelen. Met een Grande 
Finale waarbij alle koren en het HarmonieOrkest 
samen  deze winterse muzikale avond afsluiten.
Van harte welkom op deze bijzondere warme win-
terse avond in december.
Voor meer informatie over de koren en Harmonie-
Orkest Concordia verwijzen we graag naar de di-
verse websites. www.berkel-enschotzingt.nl ,
www.mv-concordia.nl en www.perpleks.nl .
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www.silegno.nl

ELKE ZONDAG OPEN

KORTING
O P  H E E L  V E E L  A R T I K E L E N

MID SEASON SALE

KORTING

MID SEASON SALE

50%

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE  Udenhout

OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u
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KUnST En cULTUUR

Stichting EXPO presen-
teert:
zondag 17 decem-
ber 2017, 15.00 uur, 

St.Willibrorduskerk Berkel, toegang gratis; er 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

KERSTcOncERT
door het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance 

Al meer dan honderd jaar bestaat het: La Renais-
sance, een robuust mannenkoor. Het koor staat 
onder de bezielende leiding van Carl van Kuijck, 
dirigent, en Ben Martin Weijand, pianist.
Traditiegetrouw biedt de maand december het 
koor de gelegenheid om op enkele locaties zijn 
kerstrepertoire te laten horen.
Tijdens dit concert brengt het koor een aantal be-
kende en minder bekende kerstliederen ten ge-
hore. Daarnaast heeft het ook een selectie werken 
uitgezocht die aansluiten bij de tijd van het jaar en 
de omgeving waarin ze zingen. Het brengt werken 

van o.a. Mozart, Händel, Schubert en Biebl.
Kom op zondag 17 december 2017 naar de 
St.Willibrorduskerk; samen houden we een mooie 
traditie in stand en het wordt gegarandeerd ge-
nieten.
meer info: wp.mannenkoor-la-renaissance.nl
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12.12.17
START VERKOOP
Deelgebied Mariënkroon fase 2

Van 16.00 tot 19.00 uur bij de makelaars:
Shirley Kneepkens Makelaardij
Eikenbosch 8, Berkel-Enschot
013 533 56 55

Van de Water Makelaars
Bredaseweg 368, Tilburg
013 595 29 70

www.koningsoord.nl

22 7 9 NIEUWE 
twee-onder-een-
kapwoningen

 NIEUWE 
karakter-
woningen

 NIEUWE 
drie-onder-een-
kapwoningen

17-xxxx KO adv Schakel 148x210FC.indd   1 30-11-17   21:21
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KARATE ScHOOL 
FURInKAZAn
Zaterdag 2 december was de sport-
zaal van b.s de Bunders weer gevuld 
met familie en vrienden om de deel-

nemers van het winterexamen aan te moedigen. In 
totaal 35 pupillen (Oisterwijk, Alphen, Hilvarenbeek 
en Berkel-Enschot) en 10 junioren lieten zich weer 
van hun beste kant zien. Het hele examenprogram-
ma werd afgewerkt en naarmate het examen vor-
derde werden de trap en stoot technieken moeilij-
ker en bij de junioren lag de nadruk iets meer op het 
zelf verdedigen op stoten en pakkingen. Een mooi 
resultaat waar de trainers en leraren trots op mogen 
zijn. Iedereen met lof geslaagd!

JOnG BRABAnT 
VERLIEST In 
EERSTE HELFT

Na een matige eerste helft van de kant van Jong 
Brabant moest na rust een achterstand van 1-0 
weggewerkt worden bij OVC in Tilburg. Met meer 
scherpte en goed voetbal leek dat te lukken. Door 
een goed uitgespeeld doelpunt van Daan Roeffen 
halverwege de tweede helft werd de stand gelijk 
getrokken. Kansen op meer goals konden net niet 
verzilverd worden. En door het uitvallen van laat-
ste man Joep Ooms moest achterin ‘en passant’ 
geïmproviseerd worden. Toch wist Jong Brabant 

het beste van het spel te behouden. Dat kon niet 
voorkomen dat keeper Martijn Luijbregts enkele 
malen geweldige reddingen moest verrichten. Ver 
in blessuretijd werd het toch nog 2-1, waardoor 
Jong Brabant een welverdiend punt alsnog mis-
liep. Wel jammer dat clubgrensrechters  steeds 
vaker een ongewenste belangrijke stempel op het 
spelverloop lijken te (willen) drukken. Het zou het 
amateurvoetbal en langzamerhand de klassering 
van Jong Brabant goed doen als de voetbalbond 
voor dit ontsierende voetbalelement een oplos-
sing zou vinden. Terug naar de bal. Die moet na-
tuurlijk rond blijven en daar weet Jong Brabant wel 
raad mee, want al wekenlang etaleert het jonge 
team van trainer Boy van de Bogaard,met dit keer 
A-junior Thomas Straatman als debutant, een hele 
goede vorm. Komende zondag aan Jong Brabant 
om de goede lijn thuis tegen Riel voort te zetten. 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 02 december

10:25 uur White Demons D1 - 
 RED-RAG/Tachos D1 05-31
19:20 uur Wh. Dem. DS1 - Internos DS2 18-16
20:40 uur Wh. Dem. HS3 - Avanti HS3 30-20
Zondag 03 december
10:00 uur Wh. Dem. HS2 - Avanti HS2 31-21
11:15 uur Wh. Dem. HS1 - Desk HS1 25-24
12:30 uur Wh. Dem. DS3 - HC Zeeland DS2 15-14
12:35 uur Blauw Wit DS1 - Wh Dem DS2 12-15
14:00 uur Groene Ster D2 - Wh. Dem. D2 08-17
Programma a.s. weekend:
Zaterdag 09 december
09:30 uur White Demons D3 - O.H.C. ‘01 D1
10:25 uur White Demons D2 - HVM D2#
11:20 uur White Demons E2 - Roef E1#
12:25 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Roef DC1#
18:15 uur E.S.Z.V. Oktopus HS2 - 
 White Demons HS2
19:20 uur O.H.C. ‘01 DS1 - White Demons DS1
19:30 uur G.H.V. HS2 - White Demons HS1
Zondag 10 december
09:00 uur RED-RAG/Tachos E2 - Wh. Dem. E1
16:10 uur United Breda/Orion R DS3 - 
 White Demons DS3
17:15 uur Dongen/Desk HS2 - White Demons HS3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandijk@gmail.com.
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EikEnbosch 4, 5056 Gb bErkEl-Enschot
t 013 533 33 77 | www.bErssElaarooGzorG.nl

alle monturen*

UIT voor € 20,18€ 20,1820172017
*  vraag naar de mogelijkheden

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Oist  Exclus ief  stoffeert  meubels en kussens helemaal  naar uw wens . 
Modern of  k lass iek ,  in  stof  of  leer  en voor part icu l ieren en bedr i jven . 

Ki jk  op www.Oist .nl  voor  meer ideeën.

STOF TOT 
NAD E N KE N

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .
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KERSTTOcHT 2017
Op 16 december is het weer 
zover. Dan is het weer tijd voor 
de kersttocht. Dit jaar wordt hij 
gehouden in Berkel, de plaats 

waar in 2001 ook de eerste kersttocht plaats-
vond. De start is, zoals ook voorheen, bij de St. 
Willibrorduskerk. De bezoekers kunnen aan hun 
wandeltocht beginnen tussen 16.30 en 18.00 uur. 
De bedoeling is dat zij via de zij-ingang de kerk 
binnengaan en deze via de hoofd-ingang verlaten. 
Op het kerkplein staat een heraut, die de vervol-
grichting wijst.

Ons Koningsoord
Ons Koningsoord is inmiddels ruim bekend. Er 
vinden al vele activiteiten plaats. De bedoeling is 
dat dit voormalige Trappistinnenklooster, samen 
met een aantal centrale voorzieningen, het klop-
pend en levendig hart van Berkel-Enschot wordt.  
De Stuurgroep Kersttocht wil aan die levendigheid 
graag een bijdrage leveren door Ons Koningsoord 
in de tocht op te nemen. Zo is er niet alleen op 
het terrein van Ons Koningsoord het nodige ge-
organiseerd, maar is dat ook in het gebouw zelf 
het geval. De toegang tot en de uitgang van het 
gebouw zijn mogelijk een beetje lastig – de be-
zoeker moet trappen op en af -, maar de sfeer 
van de kloostergangen, de uitgebreide en fraaie 
verzameling van kerststallen in de Kapittelzaal en 
het optreden van een koor in de Kerkzaal heffen 
dat ongemak zeker op. En bij het verlaten van het 
klooster staan Engelen de bezoekers al weer te 
verwelkomen en even verderop wordt een glaasje 
glühwein geschonken.
Zoals gezegd, is de toegankelijkheid van het 
klooster iets minder. Dat betekent dat kinderwa-
gens en rollators even opgetild zullen moeten 
worden. Rolstoelgebruikers kunnen het gebouw 
helaas niet binnen. Voor hen is er een hulproute 
buiten het klooster om. Daar staat dan een tent, 
waar zij beschut kunnen wachten op hun tocht-
genoten.
Met de opname in de route van Ons Koningsoord 
voert de tocht nu door straten die, in vergelijking 
met eerdere edities “nieuw” zijn. De bewoners van 
die straten hebben enthousiast op de komst van 
de kersttocht gereageerd en zijn blij dat zij nu ook 
eens “gastheer/-vrouw” van de tocht kunnen en 
mogen zijn. De sfeervolheid van de tocht zal er 
dus niet onder lijden.

Letterspeurtocht
Al meerdere jaren is er voor de kinderen aan de 
kersttocht een letterspeurtocht verbonden. Dat 
was steeds een succes. Ook dit jaar is er dus weer 
zo’n speurtocht. De in te vullen vakjes staan op de 
flyer, die spoedig na het verlaten van het kerkplein 
uitgereikt wordt. Op het eind van de tocht kan de 
ingevulde flyer  - wel pen zelf meenemen - ingele-
verd worden.

Wensboom
In het eerste deel van de route zullen twee grote 
kerstbomen staan. Kinderen kunnen daarin hun 
wensen ophangen, die zij eerder op papier ge-
schreven hebben. Na afloop van de tocht zal de 
Stuurgroep een kleine bloemlezing samenstellen 
en die overhandigen aan het pastorale team, dit 
ter inspiratie van de kerstpreek.

Bijdrage 
Sinds enige jaren vraagt de Stuurgroep een vrijwil-
lige bijdrage aan de bezoekers. Dat heeft steeds 
een mooi bedrag opgeleverd. Een deel van de 
kosten die de organisatie van de tocht met zich 
meebrengt, kan ermee worden bestreden. De 
Stuurgroep doet ook dit jaar dus weer een beroep 
op de bezoekers.

Kerstwens
De Stuurgroep hoopt op een geslaagde en inspi-
rerende tocht en wenst allen alvast fijne kerstda-
gen toe.

KOM JIJ OOK KIJKEn nAAR 
OnZE KERSTGROEPEn EXPOSI-
TIE?
In ons museum “Onder d’n Hooizolder”  kunt U dit 
jaar voor het eerst genieten van enkele tientallen 
uitgestalde kerstgroepen variërend van miniatuur, 
handgemaakt of de alom bekende groepen uit 
de jaren ’50 zoals die in onze herinnering vroeger 
thuis of bij opa en oma waren. Meerdere groep-
jes zijn handgemaakt en voor onze expositie be-
schikbaar gesteld door mevrouw Joke Robben uit 
Udenhout. 

Ook bijzondere aandacht vraagt een prachtige gro-
te Franse groep, gemaakt uit roodgebakken klei. 
Deze groep is eigendom van de heer Toon Tim-
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Binnen 3 weken betaald of gedagvaard.

Compleet incassoproces in eigen beheer, inclusief opstellen dagvaardingen.

Geen cliënt of vordering te klein, geen debiteur te groot.

Complete gerechtelijke procedure in eigen beheer gevoerd, inclusief opstellen 
akten, conclusies en het bijwonen van comparities en enquêtes.

Dossieronline: 24 uur per dag 7 dagen in de week online toegang tot uw dossiers
met een actuele stand van zaken en inzage in alle correspondentie.

Mogelijkheid tot het online aanleveren van opdrachten. Geen papierwerk meer.

Incasso in de hele Benelux.

Juridisch advies en hulp bij het opstellen van leverings- en betalingsvoorwaarden, 
zo ook een check van bestaande voorwaarden.

Desgewenst overname van uw eigen aanmaningsbeleid, op uw eigen briefpapier 
met terugkoppeling.

100% digitaal en 100% paperless.

Kredietrapportages (voorkom nu juist een incassoprocedure), desgewenst 
aangevuld met een kadastrale- en hypothecaire rapportage.

Executiekosten beperkt tot een maximum van € 350,00 exclusief BTW, 
ongeacht de hoeveelheid beslagen, exploten etcetera bij non-resultaat.

Geen afwikkelingskosten in executieprocedures.

Geen vast aanspreekpunt, iedereen binnen ons kantoor kan u inhoudelijk
te woord staan.

Een bezoek aan u ter nadere kennismaking, desgewenst ’s avonds.

Een goed voornemen voor 2018?
Incasso, kredietrapportage en debiteurenbeheer

 via Constant & Van den Heuvel B.V.

Alvast een gelukkig en voorspoedig 
nieuwjaar toegewenst!

T 013 - 523 18 88
info@constantvandenheuvel.nl
www.constantvandenheuvel.nl
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mermans uit Alphen. Toon is al jaren een groot ver-
zamelaar van (vooral papieren) kerstgroepen en is 
bekend van grote exposities in Alphen en de regio.

Vandaar dat U onze bijzondere expositie met een 
gratis een kopje koffie, thee of warme chocomel 
niet mag missen. Ook kinderen zijn van harte wel-
kom en de toegang is voor iedereen gratis.

Wij verwelkomen U graag  in ’t Hoekske 6A te Ber-
kel-Enschot op onderstaande datums  telkens van 
13.00 – 16.00 uur. 
Zie ook de Activiteitenkalender in dit blad.

Zondag 17 december, 
Zaterdag 23 december, 
Zondag 24 december, 
2e Kerstdag 26 december, 
Zaterdag 30 december, 
Zondag 31 december, 
en Zaterdag 6 januari 2018.

MOV
De ziel van de Adventsactie is com-
passie. Dit jaar steunt de Advents-
actie 5 projecten. In deze Wegwijzer 

geven we uitleg van 2 van de projecten. De Wes-
telijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse ge-
bieden. De politieke situatie maakt het leven voor 
de bewoners erg zwaar. Een van de problemen is 
de ongezonde huisvesting van de allerarmsten. 
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem 
wil ze helpen hun huisje op te knappen. De leden 
van de Ridderorde zijn leken en zetten zich gees-
telijk en materieel in voor de gezinnen in Israël, de 

Palestijnse gebieden en Jordanië. Ze willen met 
de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP) helpen 
bij het verbeteren van de leefomstandigheden van 
deze gezinnen. 
Burkina Faso in West-Afrika behoort tot de tien 
armste landen ter wereld. Vrouwen en kinderen 
zijn daar kwetsbaar voor (seksueel) geweld, uit-
buiting en mensenhandel. De zusters van de orde 
OLV van Liefde van de Goede Herder hebben in 
een sloppenwijk van de stad Bobo-Dioulasso 
een project opgezet om hen te beschermen en te 
ondersteunen bij hun ontwikkeling. In dit tweede 
projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor 
individuele psychische hulp. Ook wordt gestart 
met een inloopservice voor vrouwen, die slacht-
offer zijn van geweld. Wees vrijgevig tijdens de 
tweede collecte op 16 en 17 december.
Donaties zijn ook welkom op Rabo IBAN NL30RA-
BO0152085815

Stichting MOV Johannes XXIII

POLITIE 
nIEUWS
Beste bewoners, 
graag wil ik mij aan 
u voorstellen. Mijn 
naam is Nihat Kara-
can en ik ben sinds 
kort naast collega 
van Bragt de nieuwe 
wijkagent Berkel-En-
schot. Al meer dan 
21 jaar ben ik werk-
zaam bij de politie en 
dit doe ik met veel plezier. Vanaf 2016 ben ik waar-
nemend wijkagent geweest in het dorp Udenhout. 
Ik woon 11 jaar samen met mijn vriendin Jennifer 
en haar dochter Brandy. In onze vrije tijd genie-
ten we graag van lekker eten en drinken, mooie 
vakanties en de natuur. Ik kijk uit naar een pret-
tige samenwerking met bewoners en partners in 
Berkel-Enschot. Mocht u vragen hebben schroom 
dan niet en stel ze. Met goede communicatie 
wordt meer bereikt.
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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: Berkel:013-5331216, 
Enschot: 013-5331215, Udenhout 013-5111215 of 
via: info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Midden in de winternacht….
“Midden in de winternacht ging de hemel open”. 
Iedereen kent dit lied wel., Het is net alsof het al-
tijd al bestond. Toch is het pas zeventig jaar oud. 
In 1943, in een tijd waarin de harten van de men-
sen koud en bang waren, schreef Harry Prenen dit 
lied waarin verteld wordt hoe in de winterse kou en 
duisternis de hemel open gaat met de geboorte van 
Christus. Het roept de mensen op vrolijk te zijn en 
hun vreugde te laten horen. Feest te vieren. Want 
juist wanneer het koud, donker en gevaarlijk is in de 
wereld, kun je de morgenster duidelijk zien staan. 
Als teken van hoop. Als teken dat het licht spoedig 
zal overwinnen. Wat de natuur betreft, zal het niet 
donkerder worden dan het nu is. De hoogste tijd 
dus om feest te vieren. Om te vieren dat we erop 
vertrouwen dat het licht van de zon weer sterker 
zal worden en dat de aarde ons ook volgend jaar 
zal dragen en voeden. Wat de mensen betreft, mag 
je zeggen dat op heel veel plaatsen het licht van 
goedheid in de wereld verschijnt. Op veel plaatsen 
is het leven goed, omdat de mensen er van elkaar 
houden en voor elkaar zorgen. Er zijn nog wel don-
kere plekken, plekken waar mensen elkaar het le-
ven zuur maken, maar we geloven dat dat er steeds 
minder worden, en daar werken we hard aan. Re-
den genoeg om feest te vieren en blij te zijn dat we 
mens zijn. Wat God betreft, is de duisternis al over-
wonnen. Hij houdt van ons, al vanaf de schepping 
van de aarde. Zijn liefde is zo groot dat daarbinnen 
geen duisternis kan bestaan. En Hij heeft ons uit-
genodigd om binnen die liefde te wonen. Daarom is 
zijn Zoon geboren. In een stal. Een klein kindje. Dat 
vieren we met een groot feest. Midden in de winter. 
Midden in de nacht. Kerstmis noemen we het. Ik 

wens U allen een mooie voorbereidingstijd  toe naar 
dit prachtige feest.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard  

TER nAGEDAcHTEnIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Mimi Olisla-
gers-Scholtze, 75 jaar.

AFScHEID E.G.K.
Jarenlang heeft het Enschots Gregoriaans Koor bij-
na maandelijks de eucharistieviering opgeluisterd. 
Helaas is het koor door allerlei omstandigheden nu 
zo klein geworden dat het besloten heeft om zichzelf 
op te heffen. Op 10 december zingen ze voor de laat-
ste keer. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid 
om de koorleden te bedanken en elkaar te treffen bij 
de koffie. U bent allen van harte uitgenodigd.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk:
Donderdag 14 december: werkgroep kersttocht.
St. caeciliakerk:
Vrijdag 15 december 10.00 uur: Torengroep.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 12 december 20.00 uur: Parochiebestuur.
Woensdag 13 december 20.00 uur: Torengroep
Zaterdag 16 december 13.00 uur: 1e kinderbijeen-
komst communicanten.

VIERInGEn VOOR DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 9 december: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.

Zondag 10 december: Tweede zondag van de 
Advent.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv E.G.k.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Voor een ernstig zieke broer; Fien Maas-
Obbens.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Yvonne van de Pol (jrgt.); Anna Maas-
Krist (jrgt.).
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Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 11 december:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 12 december: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 14 december:
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 15 december: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

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 10 december: ds. Winanda deVroe, 
10.15 uur.
Voorganger is ds. Winanda de Vroe. Het is tweede 
advent!
De dienst is extra bijzonder, omdat het ad-hoc 
Vredeskoor voor Bethlehem komt zingen.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het lan-
delijk pastoraat.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
09 december 19.30: Club 412
10 december 14.30: Lezing ‘Kunst van Marc 

Chagall’ door Herman 
Teerhöfer.

13 december 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de bijbel’

13 december 20.00: 25+gespreksgroep – Pray-
er Course

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

UITSLAG MAAnDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand november zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Miriam de Bruin, Lupinestraat 21
 
2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  A. de Vet, St. Caeciliastraat 34 

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in  Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel november: 
TWeeDeHANDSWINKel
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HORIZOnTAAL
1. (internationale) vergadering; 7. beoordeling (aanmer-
king); 12. streling; 13. pauselijke driekroon; 14. mannelijk 
dier; 15. int. autokenteken IJsland; 17. (snij)wond; 19. 
dienstbode; 21. muzieknoot; 22. nieuw (in samenst.); 24. 
felicitatie; 27. hemellichaam; 28. touwkleurig; 30. steen; 
31. eikenschors; 32. kledingstuk; 33. wijfje van het 
huishoen; 35. stekelige plant; 37. runderen (algemene 
benaming); 38. ruimte tussen twee woorden; 41. recht 
stuk van een vaart; 42. jaargetijde; 44. slijk (bezinksel); 
46. iemand die door moed uitblinkt; 47. deel van schip; 
48. vertrek waar administratieve werkzaamheden wor-
den verricht; 49. Nederlandse rivier; 50. toegewijde vlijt; 
52. plaats in Italië; 54. treiteren; 56. rijwiel- en automo-
biel industrie (afk.); 58. jammeren; 61. tien (Engels); 62. 
vleesgerecht; 64. Engels bier; 65. bloedvat; 67. horizon; 
68. vlaktemaat; 70. Europeaan; 72. Europeaan; 73. ie-
mand die met zijn voertuig de weg onveilig maakt; 76. 
Europeaan; 77. godsdienst (afk.); 78. tussen heet en 
koud; 79. zijde van het schip waar de wind op staat; 81. 
muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. schijnreden of schijn-
rechtvaardiging; 84. lidwoord; 86. handelsmerk (logo); 
87. nalatenschap.

VERTIcAAL
1. Aziaat; 2. natrium (scheik. afk.); 3. brandstof; 4. sie-
raad; 5. jatten; 6. deel van gelaat; 7. het schip der woes-
tijn; 8. nijlreiger; 9. vod; 10. persoonlijk voornaamwoord; 
11. muziekstuk voor vijf partijen; 16. niet-zoet (van wij-
nen); 18. eikenschors; 20. bouwland; 21. sporenplant; 
23. zwaardwalvis; 25. melkklier; 26. deel  van jaar; 27. 
werktuig om fijne en grove materialen te scheiden; 29. 
eiergerecht; 32. de weg niet meer wetend; 34. medi-
cijn; 36. gehakte biefstuk; 37. schil (huid); 39. rustpoos 
bij een toneeluitvoering; 40. houtsoort; 42. klimop; 43. 
schop; 45. (café)buffet; 46. bestanddeel van bier; 51. 
klein meertje; 53. bladgroente; 54. uitgestrekte boom-
loze grasvlakte in Noord-Amerika; 55. hemellichaam; 
56. lichaam van een schip; 57. rivier in Oostenrijk; 59. 
kleur; 60. diplomatiek vertegenwoordiger van de paus; 
62. tent of hut der indianen; 63. spijl in gevangenisdeur; 
66. scheepsvloer; 67. biljartstok; 69. economisch en ad-
ministratief onderwijs (afk.); 71. rivier in Utrecht; 73. (lijk)
kleed; 74. regenboogvlies in het oog; 74. wijfje van de 
hond en vos; 78. deel van oor; 80. sprookjesfiguur; 82. 
bescherming bevolking (afk.); 85. de onbekende (Lat. 
afk.).

PUZZEL & WIn:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

11 29 60 55 63 24 87 43 1 42 8 40 66 28 35 72 38
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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

Bij Haans Carwash 
is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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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

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.

Verbouwen? Voor advies, verzorgen omgevings-
vergunning en bouwkundige en constructieve 
berekeningen  bel 06-51206512

AUTORIJScHOOL KLEIJnGELD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingspercentage. 
Tel 013-5333408, 06-20402338 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

Verbouwingsopruiming: Restant Race/mtb 
schoenen voor € 25, fiets-tassen vanaf €15, 
fietshelmen 50% korting. Bij de Tweewieler 
Udenhout

!15 jaar! HAIRDESIGn ILSE Al 15 jaar uw kapster 
aan huis voor het hele gezin. Bel/app voor een 
afspraak: 0625136437

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

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

11 dec. creatieve kerstdag voor Pater Poels in 
Ons Koningsoord. Tussen 10.00 -16.00 uur kunt u 
iets creatiefs komen maken.

Wij zoeken per 1 januari 2017 lieve en betrouwba-
re oppas, liefst met rijbewijs, voor onze drie kin-
deren van 7, 6 en 3 jaar op ma-, di- en do-middag 
na school en vr ochtend. Tel 0625767576. 

Wij zoeken per 1 januari 2017 een schoonmaak-
ster voor 4 uur per week.Tel 0625767576

Wij zoeken een: 
- Tuinman/klusjesman voor gemiddeld 8 uur per 

week 
- Kookkunstenares die 3 x in de week bood-

schappen doet en heerlijk kookt voor mijn zoon 
en mij. 

U kunt uw sollicitatie uitsluitend schriftelijk verstu-
ren naar: Dhr. H. Driessen, Bosscheweg 61, 5056 
KA  BERKEL ENSCHOT

Wenst u meer rendement op uw spaargeld? 
Wij regelen een financiering voor uw beleggings-
pand. Dit tot wel 80% van de marktwaarde. Vizier 
Management, dé specialist voor al uw vastgoed! 
Bel: 013-2112595

December maandaanbieding: 25% korting op 
fiets-tassen. Bij de Tweewieler Udenhout

KERSTBOMEn te koop. Blauwsparren, dage-
lijks vers gestoken tot 3 mtr. Met / zonder kluit. 
Kleintjes in pot tot 1 mtr. € 8,- A.Kuijpers Jer. Bo-
schlaan 38 Berkel-Enschot

Verbouwingsopruiming: restant fietskleding 
vanaf €15, onderkleding AGU 50% korting. Bij de 
Tweewieler Udenhout

Huurder gezocht: Hoekwoning Tilburg Balistraat. 
(centraal en rustig gelegen tov stadshart, ontslui-
ting via Ringbaan-Oost) Vrij parkeren in de wijk. 3 
Slaapkamers, tuin op het zuidoosten inclusief ber-
ging. € 960,- excl. GWL. Beschikbaar per 
1 februari. 0624934113



BESTE DOnATEURS,

Heel hartelijk bedankt voor uw vrijwillige bijdrage. Stichting De Schakel 
ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van donateurs en adverteerders. 
De Schakel wordt gedragen door vrijwilligers en dankzij uw gift kunnen 
we het weekblad wekelijks bij 5.100 huishoudens gratis op de mat blijven 
bezorgen en alle inwoners extra informeren via onze website, Facebook en 
de Schakel BE app. 
Doordat u ons weekblad een warm hart toedraagt, blijft het ook voor ver-
enigingen mogelijk om wekelijks gratis verslag te doen van hun bruisend 
verenigingsleven en kunnen wij onze redactionele items en rubrieken, 
zoals voor de jeugd, verder uitbreiden. Nogmaals hartelijk dank!
 
Wilt u de Schakel ook steunen met een kleine vrijwillige bijdrage? 
Onze donateursrekening is: IBAN: NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel.
We zijn een weekblad voor en door onze inwoners; 
Schakel-nu.nl voor de meest actuele informatie van Berkel-Enschot

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ingrid Roets




