
Jaargang 52, week 47, 22 november 2017

DEZE WEEK:
Feestelijk intocht Sinterklaas

Sophie Daelmans nieuwe eigenaar Brasserie Robben

Natuurgebieden in Brabant m.m.v. Jan van der Straaten

Berkel-Enschot helpt Pater Poels



GEERTS SCHOENEN 
WC Eikenbosch 11 

Berkel-Enschot 

BAZAAR
  partij van 280 paar damesschoenen 

 in de maten 36 t/m 42 
Echt leer, voor leuke prijzen

lage schoenen 35,- 

korte laarsjes 40,- 

lange laarzen 50,- 
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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 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. 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.

ooK aDvERtEREN 
iN DE SchaKEl

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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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 

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 

FYSiothERaPiE UDENhoUt / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl
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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

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

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

Vervolg op pagina 6
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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

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

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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Met een drukbezochte feestelijke intocht en 3 
uitverkochte voorstellingen is Sinterklaas gast-
vrij ontvangen. Vanaf Boerderij Denissen ging 
de stoet via de Raadhuisstraat naar Ons Ko-
ningsoord. 

My Music speelde vanaf de wagen op het Wilhel-
minaplantsoen hun sinterklaasliedjes-repertoire. 
Dat zorgde voor wat beweging in de benen van 
alle wachtende pietjes en sinten en hun ouders, 
opa’s en oma’s. De zon scheen flauwtjes en de 
paraplu’s waren gelukkig niet nodig. Alhoewel de 
kleding van de Sint wel even tegen een paar drup-
peltjes miezerregen werd beschermd. 

De korte stoet eindigde bij De Schalm en bin-
nen werd er nog even doorgezongen en gedanst. 
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot kon dit jaar 
drie sessies organiseren. Met wat videobeelden 
van de vlog-Piet, kregen de kleintjes een span-
nend verhaal voorgeschoteld waarin een boef het 
grote boek van Sinterklaas had gestolen. Gelukkig 
wist de vlogger hem na een achtervolging te over-
meesteren en kon het boek op tijd worden terug-
gebracht, voordat de Sint het podium betrad. Alle 

SchoENtJES MoGEN 
WEER WoRDEN GEZEt

kinderen riepen en knikten een volmondig: ”ja” op 
de vraag van Sinterklaas of de boef dan maar sta-
giaire mocht worden van de boek-Piet. Hij had im-
mers sorry gezegd en aangegeven dat hij het niet 
meer zou doen. 

Even was er een verwarring omdat één kindje ca-
deautjes kreeg. Maar dat bleek een van de win-
naars te zijn van de Halloween-zoektocht. Geluk-
kig maar, dat de rest van de kinderen daar geen 
punt van maakten.  

Met een traditioneel; “Dag Sinterklaasje”, werd 
de Sint nog voor een laatste keer toegezongen en 
met een snoepzak en een leuke dag rijker, vetrok-
ken ook de kinderen en hun begeleiders richting 
huis. Waar ze vast en zeker hun schoentje mogen 
zetten. 

Bekijk het complete fotoalbum en de video op 
www.schakel-nu.nl en Facebook.

Tekst: Ellen van Slooten 
Foto: Peter Timmermans

Video: André Oude Vrielink
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activitEitENKalENDER

DEcEMBER

latER

t/m 20-12   CC de Schalm openingstijden expositie Hanneke Bollen
24/11 CC de Schalm 20.00 uur Steven Brunswijk: als ik mezelf kon zijn
24/11 Café Mie Pieters 20.00 uur Filmkwis, vooraf aanmelden
25/11 Boeijend Huis 10.00 uur Kerstmarkt en open dag
26/11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
29/11 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Salesman

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
16/12 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie pony’s
16/12 St. Willibrorduskerk 16.30 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 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
31/12 Denksportcentrum 19.00 uur Oudejaars bridgedrive met buffet

12/1 CC de Schalm 20.00 uur Leon van der Zanden Kameleon
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
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
2/2 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
3/2 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
8/2 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden

NovEMBER
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Vol enthousiasme en energie begint Sophie 
Daelmans (24) aan een nieuw avontuur. Per 
1 december is zij de nieuwe eigenaresse van 
Brasserie Robben. Sophie was meteen ver-
kocht toen zij de brasserie zag liggen. Wat er 
gaat veranderen? ‘Jonger en frisser, maar ze-
ker niet modern. De basis blijft hetzelfde.’

Op haar veertiende begon Sophie in de horeca en 
al snel kwam zij erachter dat daar haar hart lag. 
Zij startte met de opleiding hospitality managment 
en al tijdens haar opleiding kreeg zij een fulltime 
baan als bedrijfsleider aangeboden. Inmiddels is 
zij afgestudeerd en bedrijfsleider bij Phillharmonie. 
‘De diversiteit is heerlijk, maar ik ontdekte dat ik 
net dat stapje meer wilde.’

‘Ja-gevoel’
Toch kreeg Sophie nooit het ‘ja-gevoel’ tot dat 
Brasserie Robben op haar pad kwam. ‘Toen ik hier 
kwam dacht ik: wauw, dit is het! Ik ben nog jong 
en heb de tijd en energie om er echt mijn plekje 
van te maken.’ 
Hoe dat er precies uit gaat zien, wil Sophie af-
stemmen op de wens van de gasten. ‘Dat weet ik 
pas als ik er in zit, maar ik wil in ieder geval meer 
continuïteit en meer loop creëren.’ Om te begin-
nen doet zij dat door de openingstijden te verrui-
men. De brasserie zal ook op maandag open zijn 
en in het hoogseizoen ook op woensdag. 

BRaSSERiE RoBBEN 
KRiJGt 
NiEUWE EiGENaaR: 
‘JoNGER EN FRiSSER’

officiële opening 
Daarnaast vindt Sophie het belangrijk om zelf 
aanwezig te zijn op de werkvloer en in contact te 
staan met gasten en personeel. ‘Dat is ook waar 
ik vrolijk van word.’ Vanwege haar betrokkenheid, 
verhuist Sophie in maart ook naar de brasserie. 
‘Zodat ik makkelijker kan schakelen met gasten en 
er altijd kan zijn.’

In februari volgt de officiële opening van Brasserie 
Robben en een nieuwe naam. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Foto EN FilM

Ga naar www.schakel-nu.nl 
FOTO/FILM en bekijk 
het fotoalbum 
en de video van 
- Sinterklaasintocht  
- de Gouden Mix: 
 Kras op Cruise-KBO
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Datum GEvoNDEN vindplaats telefoon 
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/ 013-5442832  
  Dom. S. 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
16-10 Sleutelhanger zwarte band met twee sleutels Plantsoen bij Den Herd 013-5336116

Datum oMSchRiJviNG verliesplaats telefoon
7-11 Baby slof/laars, blauw met bruine bond voering Lupinestraat-Klaproosstraat 06-15201926
31-10 Zwarte brillenkoker met bril Korenbloemstraat /  06-46146006  
  St. Caeciliastraat
30-10 Portemonnee blauw Huize Padua 06-51114918
24-10 Slavenarmband zilver/goudkleur Eikenbosch Berkel enschot 06-28473933
16-10 Witte knuffel konijntje uit H&M (belangrijk voor) mg. Albert Heijn/Torentjeshoef 06-47469977  
 ons dochter

SchaKEltJESGEvoNDEN

SchaKEltJESvERloREN

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

SchaKEltJESBEaPP

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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Het resultaat na drie jaar hard werken, is een 496 
pagina’s tellend boek met meer dan duizend na-
tuurfoto’s. In het boek komen de belangrijkste 
natuurgebieden in Noord-Brabant aan bod. “Het 
belangrijkste is dat het boek uit passie is geschre-
ven. Specialisten die onderzoek hebben gedaan in 
het gebied, hebben een bijdrage geleverd.” 

creatief 
Een hele klus voor Jan om alles in goede banen 
te leiden. “De kleinste details moeten kloppen.” 
Toch was het vooral heel leuk om hieraan mee te 
werken. “Het is leuk om creatief bezig te zijn. Om 
iets te doen waar je zelf plezier in hebt en andere 
iets aan hebben.” Hij werkte eerder mee aan vier 
andere natuurboeken. “Dat liep goed. Waarom 
zouden we ook niet zo’n mooi boek maken over 
Noord-Brabant?”

overhandiging
Van der Straaten overhandigt het eerste boek aan 
de Commissaris van de Koning. Dat vindt plaats 
op 24 november in het Natuurmuseum in Tilburg. 
Het boek is in vanaf die datum bij de boekhandel 
en uitgeverij Pictures Publishers te verkrijgen. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

NatUURGEBiEDEN 
iN NooRD-BRaBaNt: 
“DE KlEiNStE DEtailS 
MoEtEN KloPPEN”

Jan van der Straaten werkte als hoofdredacteur 
mee aan het boek Natuurgebieden in Noord-
Brabant. Een flinke klus: hij selecteerde de foto’s, 
zorgde voor één lijn in het boek, schreef zelf vijf 
hoofdstukken en maakte een deel van de foto’s. 
“Ik ben een echte perfectionist. Een van de schrij-
vers zei: ‘je bent een hardcore perfectionist.”’ 
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dorpsraadberkelenschot.nl

Tineke Donga
Voorzitter

Irene Granneman
Secretariaat 
Lid Dagelijks Bestuur

Jan van Rijswijk
Penningmeester
Lid Dagelijks Bestuur
Lid Werkgroep Verrijk je Wijk

Anton Visser
2e secretaris
Lid Dagelijks Bestuur
Regelgeving, Dorpsontwikkelingen
Duurzaamheid 

Roland van Zuylen
Vice voorzitter
Lid Dagelijks Bestuur
Voorzitter Werkgroep Winkelcentrum 
Voorzitter Werkgroep Ontsluiting/
Monitoringsgroep

Wij stellen aan u voor:
De nieuwe Dorpsraad 

van Berkel-Enschot. 

dorpsraadberkelenschot.nl

Jochem van Raak
Voorzitter Bewoners Overleg Groep

John Menges
Ontwikkeling Dorpshart 
Lid Werkgroep Winkelcentrum 
Duurzaamheid
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Evenementen 
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Corné Berkelmans
Coördinator Veiligheid
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Lid Werkgroep Winkelcentrum
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Jos Verhoeven
Lid Werkgroep Winkelcentrum
Contactpersoon Ondernemers
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Communicatie / Website / Facebook
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zegt Letty. De creaties worden uiteindelijk uitgedeeld 
bij Pater Poels in de vorm van een fair. ‘Mensen kun-
nen dan zelf uitkiezen wat ze mooi vinden.’

Mee knutselen
Wie mee wil knutselen is 11 december van 10:00 
tot 16:00 uur welkom in Koningsoord in de zaal 
achter de bibliotheek. ‘We hebben al ongeveer 
twintig aanmeldingen, maar we hopen dat dit aan-
tal nog stijgt.’ Iedereen die iets wil maken, kan die 
dag gewoon binnenlopen. Er is gratis koffie en 
thee en schilderdocente Bettiene Dirken zal deel-
nemers begeleiden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Letty via 06-22190554 of met Anja via 06-
10329633

Tekst: Annebelle Nooteboom 
Foto: Bron: Berkel-Enschot helpt Pater Poels (2015)

BERKEl-ENSchot
cREatiEF BEZiG

vooR
PatER PoElS

Anja Wolfs (l) en Letty Brands (r) 
in actie voor Pater Poels (fotoinzet)

Letty Brands en Anja Wolfs zetten zich al vijf 
jaar rondom kerst in voor Pater Poels. Dit jaar 
doen zij dat met een nieuwe insteek. Samen 
met inwoners van Berkel-Enschot organise-
ren zij op 11 december een creatieve middag 
in Koningsoord om honderden arme gezinnen 
iets te geven vanuit het hart.

De afgelopen vier jaar zamelden Letty en Anja eten 
in voor de armeren. ‘We vinden het leuk om een 
keer wat anders te doen’, zegt Letty. De gedachte 
ontstond na een artikel in het tijdschrift Libelle. 
‘Daar stond een artikel in van een vrouw die schil-
derijtjes maakt in Amsterdam. Zij zet deze voor de 
deur bij arme mensen en wacht dan om de hoek.’

Kerstgedachte 
Letty en Anja waren gecharmeerd door dit idee en 
besloten de actie dit jaar anders in te steken. ‘De 
kerstgedachte: gewoon iets doen voor een ander 
vanuit het hart. Daar draait het allemaal om’, zegt 
Anja. Het duo is de afgelopen weken dan ook druk 
bezig geweest met het zoeken van sponsoren om 
alles in goede banen te leiden. 

‘We zorgen ervoor dat er verschillende materialen 
aanwezig zijn op de dag zodat we een verscheiden-
heid aan creatieve kunstwerken krijgen. We zijn nog 
steeds druk bezig met het vinden van sponsoren’, 
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Per woensdag 1 november 2017 mogen wij, Hotel de Leijhof Oisterwijk, ons met trots 
classificeren als 4-sterren boutique hotel! Deze Europese erkenning is ons toegekend door 
Hotelsterren, onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland, op basis van 270 normen. Een 
fantastische erkenning voor ons Team die iedere dag weer, ontzettend hard werkt om het 
verblijf van onze gasten zo aangenaam en memorabel mogelijk te maken.  
 
Over een korte periode van 2,5 jaar hebben wij al onze 68 hotelkamers en suites volledig 
gerenoveerd. Ondanks er nog vele renovatie werkzaamheden op de planning staan, 
waaronder een nieuw restaurant met open keuken en eigen kruidenkas, vinden wij het 
enorm belangrijk om deze bijzondere presentatie te vieren samen met onze gasten, 
relaties en partners. In aanloop naar de feestdagen zullen wij dit middels diverse acties 
dan ook enthousiast kenbaar maken.  
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VOLWASSENEN € 50,00 P.P.|INCLUSIEF DRANKEN 

KINDEREN (T/M 12 JAAR) € 25,00 P.P.|INCLUSIEF DRANKEN 
 

Een uitgebreid en luxe brunchbuffet met volop keuze uit koude en warme lekkernijen, 
culinaire verrassing van de Big Green Egg, Hollands drankenassortiment, kids entertainment  

en een spetterend dessertbuffet zorgen tijdens uw kerstdagen voor een onvergetelijke herinnering. 
 

 
 
 

VOLWASSENEN € 65,00 P.P.|INCLUSIEF FEESTELIJK GLAS BUBBELS 
KINDEREN (T/M 12 JAAR)  € 32,50 P.P.|INCLUSIEF FEESTELIJK GLAS BUBBELS ALCOHOLVRIJ 

 
Tonijn|Knolselderij|Postelein|Hazelnoot 

*** 
Pompoen|Gember|Roomkaas 

*** 
Griet|Pastinaak|Witlof|Eekhoorntjesbrood 

*** 
Framboos|Basilicum 

*** 
Hert|Shepherd’s Pie|Schorseneren|Rode Biet|Laurier 

*** 
Pure Chocolade|Marsepein|Dadel|Five Spices 

 
 

Wij heten u van harte welkom in Hotel de Leijhof Oisterwijk!

KERSTBRUNCH | VAN 13:00 TOT 16:00 UUR

Op 1ste en 2de Kerstdag kunt u heerlijk genieten van een fantastische brunch of culinair 6-gangen diner  
samen met uw familie en vrienden.

CULINAIR 6-GANGEN KERSTDINER | VANAF 18:30 UUR

RESERVEER NU ! 
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(Rectificatie)
In de namen van de Raad van Elf waren vorige 
week enkele spelfouten geslopen. Hieronder de 
juiste namen: 

Raad van Elf
Prins Martijn Baarendse (Martijn d’n Irste)
Adjudant Erwin de Bresser
Lijfwacht Gavin de Bruin
Lijfwacht Daan Hofland
Raadslid Martijn Leijs
Raadslid Gijs van Eijk
Raadslid Corné Berkelmans
Raadslid Vincent de Water
Raadslid Frans van der Schoot
Raadslid Stijn Hofland
Raadslid Lowie Claessens
Raadslid Harold Brans
Raadslid Rob van Oirschot
Raadslid Erwin van Puyenbroek
Raadslid Jos van Baast

RaBoBaNK actiE WEER 
GRoot SUccES vooR 
KBo BERKEl-ENSchot
Op vrijdag 10 november mocht een 

vertegenwoordiging van het bestuur in Hilvaren-
beek de uitslag van de Hart voor uw Club actie van 
de Rabobank gaan vernemen tijdens een knallen-
de bijeenkomst in Hilvarenbeek. En dat heeft voor 
KBO Berkel-Enschot een prachtig resultaat op-
geleverd. Er zijn 490 stemmen uitgebracht op de 
KBO. Een geweldig resultaat, het hoogste aantal 
in Berkel-Enschot!. Het leverde het fantastische 
bedrag van € 3.253,60 op. Dank aan allen die op 
de KBO gestemd hebben!
Een heel mooie tweede was De Zonnebloem, ook 
belangrijk voor senioren, die we daarmee ook van 
harte feliciteren!
Dank u wel voor uw trouwe stemmen; we kunnen 
daarmee de belangen van onze leden nog beter 
blijven dienen.
DANK DANK DANK !!!
En natuurlijk ook veel dank aan de Rabobank die 
ook dit jaar weer een groot bedrag aan de clubs in 
de regio heeft gedoneerd.

WiNNaaRS ZoEKtocht 
halloWEEN
Wat was het weer gezellig afgelopen 

zondag bij Sinterklaas en al die Zwarte Pieten!
Sinterklaas vond het erg leuk in de nieuwe Schalm in 
Ons Koningsoord, hij voelde zich er helemaal thuis.
Wist je dat je ook nog gezellig kunt knutselen bij 
onze nieuwste activiteit KreaKids om iets moois te 
maken voor Sinterklaas
Woensdag 22 november (vandaag) van 13.30-
14.30 uur en van 15.00-16.00 uur
Vrijdag 24 november van 15.30-16.45 uur
Je kunt kiezen uit sinterklaasthema of schilderij 
met knopen maken! We zitten in het scouting ge-
bouw in Berkel-Enschot. 
Opgeven kan via kreakids@jeugdwerkberkelen-
schot.nl, ook nog voor vandaag, wij checken onze 
mail nog! Per workshop kunnen 15 kinderen met 
ons mee doen vol=vol
Komen jullie ook meedoen? 
Op onze site www.jeugdwerkberkelenschot.nl 
staat de planning voor nog meer leuke workshops 
bijvoorbeeld voor Kerst. (De planning voor het 
nieuwe jaar komt eraan)

We hadden belooft om de winnaars van de zoek-
tocht met Halloween bekend te maken hier in De 
Schakel! Inmiddels heeft Sinterklaas afgelopen 
zondag al een paar kinderen blij kunnen maken 
met hun gewonnen prijsje.
Er waren veel kinderen die het zoekformulier heb-
ben ingevuld en gelukkig hadden er ook een aan-
tal kinderen heel goed rondgekeken en de juiste 
aantallen geteld.
De winnaars zijn geworden: 
Imme Vugths, Tim Wilgers, Fenna Versteijnen, 
Saar Maas, Stijn van Dommelen, Luuk Spijkers, 
Sophie van Schalk en Antohony Bado
Van harte gefeliciteerd!
Diegene die hun prijsje nog niet in ontvangst heb-
ben mogen nemen van Sinterklaas kunnen dat t/m 
5 december 2017 ophalen bij Multimate Berkel-
Enschot (St Willibrordstraat 15).

Groeten Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
info@jeugdwerkberkelenschot.nl
www.jeugdwerkberkelenschot.nl
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KUNSt EN cUltUUR

‘liNES aND laYERS,
cultureel centrum De Schalm, 
ons Koningsoord. trappistin-
nentuin 77, Berkel – Enschot.

van 20 november tot 22 december exposeert 
hanneke Bollen de expositie lines and layers, 
olieverfschilderijen en keramiek.
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 22.00 
uur. 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. in het weekend 
alleen bij activiteiten.
Hanneke Bollen schildert onderwerpen altijd zon-
der een titel. Dit laat zij aan de kijker over. We kun-
nen immers allemaal naar hetzelfde kijken, maar 
zien niet allemaal hetzelfde.
In de afgelopen 18 jaar heeft zij een eigen ‘hand-
schrift’ ontwikkeld. Haar schilderijen zijn realis-
tisch en met een lichte abstractie. Inspiratie krijgt 

zij door waarneming, dicht bij zichzelf te blijven 
en actief kennis te delen met haar cursisten en 
collega’s. Voor haar schilderijen maakt Hanneke 
gebruik van diverse materialen, van fietsband tot 
legerkleding van bijenwas tot pulp.
Heeft u vragen over een werk? Neemt u dan ge-
rust contact op door het sturen van een e-mail 
naar: www.hanneke@bollen.nl of te bellen naar 
06-51121870. Hanneke maakt dan graag een af-
spraak met u. 

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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WiJZiGiNG WEt ovER hUWEliJK 

EN GoEDERENGEMEENSchaP
Het is al in veel media aan de orde ge-
weest: het huwelijksgoederenrecht wijzigt 
per 1 januari a.s.
De algehele gemeenschap van goederen, 
die geldt voor mensen die geen huwelijk-
se voorwaarden (of partnerschapsvoor-
waarden) maken, verandert dan in een 
beperkte gemeenschap van goederen, 
waarvan erfenissen en schenkingen au-
tomatisch worden uitgezonderd, evenals 
het vermogen dat al bij de aanvang van 
het huwelijk door ieder van hen (apart) 
was opgebouwd. Dát blijft privé.
Een op zich logische wijziging, die beant-
woordt aan wat veel mensen willen en lo-
gisch vinden.

Het gevaar bestaat echter dat nu te snel 
wordt geconcludeerd dat men dus zelf 
niets meer hoeft te regelen!
Een drietal (eerste) waarschuwingen is in 
dat opzicht op zijn plaats:

1. Het blijft voor aanstaande echtgenoten 
zaak om serieus na te denken over hu-
welijkse voorwaarden, vanuit de vraag 
of zij inderdaad willen wat de wet voor 
hen heeft bedacht.

 Zeker (aanstaande) ondernemers, zo 
luidt de (algemene) verwachting, zullen 
huwelijkse voorwaarden blijven maken.

 Onder meer heeft dit te maken met de 
(op zich redelijke, maar vage) ‘redelijke 
vergoeding’ die de wet toekent aan de 
niet-ondernemende echtgenoot en, 
bovenal, het feit dat een onderneming 
gestart tijdens het huwelijk juist weer 
per definitie gezamenlijk vermogen zal 
worden!

2. De wijziging dat het vermogen door 
schenking of erfenis verkregen erbui-
ten valt, geldt alleen voor huwelijken 

van na 1 januari a.s.! Voor bestaande 
huwelijken verandert er niks; ook een 
toekomstige erfenis of schenking valt 
nog steeds gewoon in de gemeen-
schappelijke boedel.

 Mensen die de schenking die zij doen 
of het erfdeel dat zij nalaten privé aan 
hun kinderen willen laten toevallen, 
moeten dat dus gewoon goed blijven 
regelen in hun schenkingsakte of tes-
tament. 

3. Samenwoners die al een huis samen 
hebben, soms 50/50, soms in andere 
verhouding, met vastlegging van wat 
er eventueel aan schuld over en weer 
bestaat, moeten als ze gaan trouwen 
opletten: het is dan in principe zo dat 
de verschillen wegvallen en er 50/50 ei-
gendom ontstaat… En dat is zeker niet 
altijd de bedoeling!

De nieuwe regels brengen voor notaris-
sen met zich mee dat zij meer nog dan 
voorheen zullen moeten adviseren als 
partners een huis aankopen, over hoe zij 
in hun toekomst de verschillen al dan niet 
wensen te handhaven.

Kortom, weer genoeg stof tot verder na-
denken. Doe dat -als het ook uw situatie 
betreft- samen met uw notaris.

NiekJan Adema, notaris 
Daamen de Kort van Tuijl notarissen, Uden-

hout (udenhout@dktnotarissen.nl)
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WhitE DEMoNS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 18 november
DOS ‘80 DC2 - 
Wh. Dem./Taxandria DC1# 15-13

E.H.V. D2# - White Demons D1# 13-21
Goodflooring/H.M.C. R’veer D2 - 
    White Demons D2 10-29
White Demons DS2 - H.V.M. DS1 25-16
White Demons HS2 - Blauw Wit HS1 31-16
Zondag 19 november
White Demons DS3 - 
    Goodflooring/H.M.C. R’veer DS4 17-13
White Demons DS1 - 
    Goodflooring/H.M.C. R’veer DS2 22-14
White Demons HS1 - Avanti HS1 33-30

Programma a.s. weekend:
Donderdag 23 november
19:45 uur White Demons DS1 - R.H.V. DS2
Zaterdag 25 november
09:30 uur White Demons E2 - Elshout E2
10:35 uur White Demons D3 - R.H.V. D1
11:30 uur White Demons D2 - Elshout D1#
Zondag  26 november
09:00 uur Taxandria F3 - White Demons F1
09:45 uur Achilles ‘95 HS1 - White Demons HS2
10:00 uur Olympia’89 D1# - White Demons D1#
10:00 uur White Demons DS2 - De Beuk DS1
11:50 uur Blauw Wit HS2 - White Demons HS3
11:55 uur R.H.V. E2 - White Demons E1
12:00 uur Novitas DS1 - White Demons DS3
12:00 uur Internos HS1 - White Demons HS1
12:45 uur Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS2 -
 White Demons DS1
15:10 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Heerle DC2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

JoNG BRaBaNt ooK tE 
StERK vooR chaaM: 
1-2

Jong Brabant doet de laatste weken goede zaken 
op vreemde bodem. Dit keer ging Chaam ‘eraan’. 
Dat klinkt heel stoer en overtuigend, maar zo was 
het niet, hoewel het zo wel had kunnen zijn. Het 

sterkere en goed combinerende Jong Brabant liet 
het meegereisde Berkel- Enschotse legioen tot in 
de allerlaatste minuut wachten op de beslissende 
treffer, gescoord door Daan Roeffen, na een fu-
rieus slotoffensief van de roodwitten, gekleed in 
het fraaie splinternieuwe zwart-wit uittenue.  En zo 
werd Daan belangrijk in Chaam. In de eerste helft 
had hij namelijk al de assist verzorgd voor de ope-
ningstreffer van de sterk spelende Luuk Robben, 
die de weg naar de goal weer gevonden heeft. 
Mooie aanvallen om de wedstrijd vroegtijdig in het 
slot te gooien werden vervolgens helaas niet in 
doelpunten omgezet. Sterker nog, halverwege de 
tweede helft kwam Chaam langszij en werd het zo-
waar nog billen knijpen voor Jong Brabant. Geluk-
kig hield de solide verdediging van Jong Brabant 
met onder andere Lucas van Nieuwamerongen, 
Tijn van Zandvoort (terug van weggeweest) en 
Marco Vugts het hoofd haast professioneel koel, 
waardoor voortdurend druk naar voren gezet kon 
worden met als resultaat de verdiende winnende 
treffer in de slotfase. De resterende tijd, waar het 
voorheen weleens fout ging, werd nu bekwaam 
en slim uitgespeeld. Met deze overwinning heeft 
Jong Brabant zich (weer) bovenin het klassement 
gemeld. Een plek waar het team van trainer Boy 
van de Bogaard met het veelal verzorgde en soms 
zelfs haast oogstrelend voetbal zeker niet mis-
staat! Komende zondag wordt in Berkel Enschot 
Viola ontvangen! Naast de gasten uit Alphen is ui-
teraard ook voetbalminnend Berkel Enschot wel-
kom aan de Berkelseweg! 

Redactie Jong Brabant

DoE MEE MEt hEt 
PiEtENKoRFBal !

Vrijdag 24 november stuurt de Sint zijn Pieten naar 
de korfbaltraining van OJC’98 in Sporthal ‘t Rui-
ven in Berkel-Enschot. Die Pieten kunnen goed 
korfballen, omdat ze vaak oefenen om de pakjes 
precies in de schoorsteen te gooien.
EN JIJ MAG MEEDOEN! Alle jongens en meisjes 
van groep 2 tot en met 5 mogen meespelen. Dat 
wordt vast en zeker gezellig. Wel je gymschoenen 
meenemen hoor.
Het is van 18.00 uur tot 19.00 uur.
En iedereen krijgt ook nog een kleine attentie. 
De uitslagen van afgelopen week waren:
Tiel 4 - OJC’98 2 16 - 8
OJC’98 jun 1 - Ready jun 1 20 - 10
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3 10 - 10
OJC’98 asp C1 - KVS’17 asp C1 10 - 0
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StiJGt iN NovEMBER hEt WatER tot aaN DE liPPEN, 
MaaK DaN hoGERE StoKKEN vooR UW KiPPEN.

alS DE GaNZEN EiND NovEMBER 
NoG DooR hEt SliJK MoEtEN GaaN, 

WEllicht KoMEN ZE DaN MEt KERStMiS oP iJS tE StaaN.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

OJC’98 pup D1 - KVS’17 pup D1 21 - 1
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E1 13 - 5
ODC pup F1 - OJC’98 pup F1 n.b.
Daarbij past een compliment aan de junioren1. Die 
speelden een prima eerste helft. Fel, snel, goed 
samenspelend en redelijk trefzeker.
Volgende week luidt het programma:
25 november:
OJC’98 1 - Maastricht 1 16.50 uur
OJC’98 2 - GKV/Enomics 15.30 uur
KVS ‘17 jun 1 - OJC’98 jun 1
DKB jun 2 - OJC’98 jun 2
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1
DKB pup D1 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - PSV pup E3 13.30 uur
OJC’98 pup E2 - Springfield pup E2 14.30 uur
OJC’98 pup F1 - DAKOS pup F1 13.30 uur

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

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
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Woensdag 29 november

Sinterklaas 
bij Eikenbosch 

13.30 tot 16.30 u.

www.facebook.com/wc.eikenbosch
✰✰✰✰

Volg
ons op

Doe mee aan het  

speurneuzen spel!
 

Haal de antwoordkaart op in 

deze winkel en start de 

zoektocht naar de afbeeldingen die 

van 23 tot en met 29 november 

verstopt zijn in de etalages. Je  

krijgt een lekkere chocoladeletter 

van Sint of Piet als je de kaart 

inlevert op 29 november!
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DE ZoNNEBloEM
Tijdens de RABO bank actie Hart voor 
uw club heeft U massaal op de Zon-
nebloem in Berkel-Enschot gestemd! 
Met 363 stemmen hebben wij het 
fraaie bedrag van € 2410,32 behaald.

Hiermee zijn wij 2e geworden in Berkel-Enschot 
achter de KBO die wij ook van harte feliciteren met 
hun prachtige resultaat.
Wij willen u bedanken voor uw steun en stem. Met 
dit fraaie bedrag kunnen wij onze, toenemend aan-
tal, gasten onvergetelijke momenten bezorgen.

Nogmaals dank !
de Zonnebloem Berkel-Enschot

Ruud Brugmans, voorzitter

Mijlpaal: 

1.000 aaNSlUitiNGEN oP 
StRaat WhatSaPP GRoEPEN
Alle WhatsApp groep coördinatoren ontvingen vo-
rige week dinsdag het fantastische nieuws dat we 
binnen ons dorp de 1.000 WhatsApp aansluitingen 
bereikt hebben. Met andere woorden, in totaal zijn 
1000 mensen aangesloten tot 1 van de 26 Straat 
WhatsApp groepen (SWG) die ons dorp rijk is. 
Wijkagenten Goof van Bragt en Nihat Karacan van 
Politieteam Groene Beemden, zijn erg trots en be-
danken de coördinatoren en de deelnemers aan 
deze groepen voor hun inzet bij verdachte situa-
ties en/of calamiteiten.

Heb jij interesse in het opzetten van een SWG, 
neem dan contact op met Goof van Bragt (goof.
van.bragt@politie.nl) Hij zal je op weg helpen en 
informatie zoals een flyer beschikbaar stellen.

collEctE 
DiaBEtES FoNDS
De collecte van het diabetes-

fonds bracht maar liefst E 2993,37 euro op.
Mede door de opbrengst van deze collecte kan 
het wetenschappelijk onderzoek naar de oorza-
ken en behandeling van diabetes verder worden 
uitgebreid.
Daarom dank aan onze collectanten voor hun in-
zet en aan alle donateurs voor hun gave.
Bedankt, Emma.

voGElvERENiGiNG 
“DE GoUDviNK” 
Dit jaar organiseert 
vogelvereniging “De 
Goudvink” op 2 en 3 
december haar jaar-
lijkse tentoonstel-
ling onder de naam: 
De Kampioen van 
M idden-Braban t 
waarbij maar liefst 
626 vogels worden 
tentoongesteld door 
ruim 50 inzender. 
Een prachtig aantal 
vogels waar we bij 
De Goudvink best 
trots op zijn. Een sportieve wedstrijd met een ge-
zellig karakter waaraan door veel liefhebbers uit 
de omtrek van Udenhout wordt deelgenomen. Dit 
jaar wordt de tentoonstelling voor het eerst ge-
houden op een nieuwe plaats in Cafe ’t Raadhuis 
te Berkel-Enschot. 
De tentoonstelling is gratis te bezoeken op:
Zaterdag 2 december:    van 10.00 – 20.00 uur
Zondag 3 december :     van 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Café ‘t Raadhuis, Raadhuisstraat 54 te 
Berkel-Enschot
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Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pater L. van der Klauw. 
Intenties: Cristie van de Sande (1e jaargetijde); 
Maria de Cort-Antonis (1e jaargetijde); Petrus de 
Cort; Jos en Marie van de Pas; Bernard en Truus 
van der Poel-Keijsers, dochter Tiny van Gool-van 
der Poel en schoonzoon Leon Verhoeven; Therus 
en Toos Robben-Schuurmans.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 27 november:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 28 november: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 30 november
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 1 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 26 november: ds. Winanda devroe, 
10.15 uur.
Het wordt een feestelijke dienst, want Emilie wordt 
gedoopt!
De eerste collecte is voor Exodus, een organisatie 
die opvang en begeleiding biedt aan ex-gedeti-
neerden, gedetineerden en hun familieleden. De 
tweede collecte is voor de eigen kerk. Er is kinder-
nevendienst en crèche.

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

tER NaGEDachtENiS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Lena van de 
Pas-Kuijpers, 87 jaar en van Ria Maas-Verhallen, 
86 jaar. In de St. Caeciliakerk namen we afscheid 
van Mina van Esch, 97 jaar.

aGENDa
St. Willibrorduskerk:
Maandag 27 november 19.30: werkgroep Vorm-
sel.
Woensdag  29 november 20.00 uur: bijeenkomst 
Catholicism.
Donderdag 30 november 20.00 uur: werkgroep 
kersttocht.

viERiNGEN vooR DE KoMENDE WEEK
Zaterdag 25 november: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor.
Celebrant: pastor K. Loodts.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor Looyaard met diaken van 
Kuijk.

Zondag 26 november: hoogfeest van christus 
Koning.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor
Celebrant: pater L. van der Klauw.
Intenties: Rika Wolfs-de Kort (nms.bed.OLV van 
Scherpenheuvel); Wim Klemans, Gini Klemans-
Pessers en dochter Toos; Voor een ernstig zieke 
broer.



25|

agenda
24 november 17.30: Ontmoeting aan de tafel
24 november 20.00: Film ‘Hier ben ik’, een docu-
mentaire waarin ds. Ad van Nieuwpoort, predikant 
in Bloemendaal, de hoofdpersoon is.
25 november 19.30: Club 412
26 november 13.30 – 17.00: Open Kerkendag met 
rondleidingen en orgelmuziek
26 november 15.30�: Lezing Arend Huitzing: ‘On-
verwacht in Nederland: drie buitenlanders’.

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Wij danken iedereen 
voor de overweldigende 

hoeveelheid belangstelling, 
mooie woorden, 

prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten 

die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van 

Wim Verschuren

De leegte blijft nog moeilijk te 
aanvaarden, maar zoveel

betrokkenheid verzacht het 
verdriet en vergroot de moed

om verder te gaan.

Ria,
Rob, Miranda, Stijn, Bram, Dirk

Frank, Stephanie
Paul, Marian, iefke

Wilt U iN DEcEMBER EEN 
FolDER BiJ DE SchaKEl 
latEN BEZoRGEN?

Reserveer tijdig deze 
exclusiviteit! Wij nemen 
maximaal 2 folders 
in ons weekblad mee. 

informatie: 
info@schakel-nu.nl   of 
06-20780000

 

adres  Tongerloplein 15 
  5071 CX Udenhout 
telefoon  06 836 93 014 
mail  nancylaurensse@contourdetwern.nl 
internet  www.contourdetwern.nl 

 

 
 
 
 

Ondernemend maatje 
Een licht verstandelijk beperkte, gezellige 
en vriendelijke vrouw (67) is op zoek naar 
een maatje met wie ze leuke dingen kan 
doen zoals fietsen, wandelen, handwerken 
of breien. Ze houdt van Nederlandstalige 
muziek. Zing jij een deuntje mee met deze 
leuke vrouw? Ze heeft de voorkeur voor 
een vrouwelijk maatje. (10001155539) 
 
Kletsen, lachen en terrasje 
Een vlotte dame (79) die zelfstandig 
woont, zoekt iemand die van een grapje 
houdt en graag een terrasje pakt. Ook 
maak je haar blij met een bezoekje bij 
haar thuis. De vrouw praat gemakkelijk en 
heeft het liefst een vrouwelijk maatje.  
Verder is het fijn als de vrijwilliger over 
een auto beschikt. (10001167420) 
 
Bel ons gerust voor meer informatie!  
 
 



SchaKEltJES
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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

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 Uden-
hout www.electroservice.nl

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

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.

cadeau idee: Denkspelletjes speciaal ontwik-
keld voor vele huisdieren om de hersenen te trai-
nen. Natuurlijk bij hobby-Mix voor Dieren.

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

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

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

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

De Stuurgroep Kersttocht bedankt alle Rabo-
bank-leden, die bij de actie hart voor uw club 
op de Kersttocht gestemd hebben. Het resultaat 
was geweldig! Tot ziens bij de kersttocht in Berkel 
op 16 december. 

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.

Garagebox te huur in Berkel-Enschot. Nabij Pieter 
de Hooghlaan. L 6.00 x B 4.00 x H 2.24 Voor meer 
info: garageboxx@hotmail.com

!15 jaar! haiRDESiGN ilSE Al 15 jaar uw kapster 
aan huis voor het hele gezin. Bel/app voor een af-
spraak: 0625136437

Het team van Boerderij Denissen zoekt leuke en 
spontane versterking voor de bediening.
Ben je 18 jaar of ouder en in het weekend veel 
beschikbaar stuur dan jouw reactie naar:
personeel@boerderijdenissen.nl

Zin in een KERStBloEMWERK maken?
Dat kan bij bloemenatelier EXtRa vita.
Ook in opdracht voor particulier en bedrijven.
St. Willibrordstraat 5 Achterom
06-22114370 www.extra-vita.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.

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

verbouwen? Voor advies, verzorgen omgevings-
vergunning en bouwkundige en constructieve be-
rekeningen  bel 06-51206512

DE DiERENDoUchE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren.

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.



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.

Vrouw met veel ervaring zoekt schoonmaakwerk. 
Tel 06-10443023

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.

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

Nu in onze winkel de volledige collectie van KoGa 
van 2018. Bij de tweewieler Udenhout

alMo NatURE honden- en kastenvoeding: Nu 
alle soorten 6 halen = 5 betalen. (Goedkoopste 
soort = gratis). hobby-Mix voor Dieren.

SiNtERKlaaS lUSt ooK PiNDaKaaS

Familie van den Enden en Van de Hout

Deze dag was best raar en gebeurt maar één keer per jaar 
Op televisie had ik de intocht in Dokkum al gezien, 
maar in het écht is toch anders dan op onze flatscreen.
Toen ik wakker werd, lag iedereen nog in bed.
Ik maakte een tekening van Sint op een paard en met een hele hele 
    hele lange baard.
Mama maakte brood klaar en ik mocht kiezen wat ik erop wou. 
Ik koos pindakaas en dat vond mama flauw. 
Want ze vindt dat altijd zo stinken, maar het mocht als ik mijn melk 
    helemaal op zou drinken. 
Papa had mijn zwarte pieten pak al klaar gelegd. 
Ik veegde de haartjes van de gele veer recht. 
Die zit op mijn pet en opa noemt dat een baret.
In het dorp stond iedereen op straat en werd er veel gepraat. 
Ik zag een vrachtwagen staan met mensen erin die muziek maakten en papa kreeg goede zin.
Het was echt leuk en best wel spannend en het begon met een motoragent.
Daarna een tractor en heel veel ballonnen en zwarte pieten die met strooien begonnen.
Van één zwarte piet kreeg ik twee handen vol met snoep en toen rende hij weer naar de andere stoep. 
Sinterklaas zag mij en ik gaf de opgerolde tekening en dat maakte hem blij. 
Hij gaf die aan de piet met het rode boek en ik riep: Bedankt voor uw bezoek”. 
Hij keek een beetje raar naar mij door zijn bril en vroeg: “weet je al wat je wilt”? 
En het stomme was helaas; ik zei: een boterham met pindakaas.  
Van verbazing lachte de Sint en fluisterde dat hij dat ook het lekkerste vindt. 

Tekst en foto: Rijmpiet Ellen




