
Jaargang 53, week 47, 21 novemer 2018

DEZE WEEK:
Feestelijke Sinterklaas intocht

Om voor te lezen: Piet Pedro vergist zich in de letters

Vliegende vrienden van de Goudvink + kleurplaat

Boshuys Hermitage is Rabo Starter van het kwartaal



Doe mee aan het speurneuzenspel!

Haal tussen 22 en 28 november de antwoordkaart op in deze winkel.

Start dan je zoektocht naar de letters die verstopt zijn in de etalages.

Los de rebus op én lever die in bij zwarte Piet op 28 november 

tussen 13.00 en 15.30 uur.

✰✰✰✰

Volg
ons op

WOENSDAG 28 NOVEMBER 13.00 - 15.30 u.

Sinterklaas
bezoekt

Eikenbosch!
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Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.
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Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Iris de Groot
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink, Iris de Groot
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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) 

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

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  nihat.karacan@politie.nl  
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.

Beste adverteerders,
Nog iets meer dan 4 weken 
en het is alweer Kerstmis. 

Op woensdag 19 december verschijnt 
de speciale extra dikke en gezellige 

kersteditie van weekblad De Schakel. 
Traditioneel hebben we de mogelijkheid uw 

kerstwens door middel van uw logo 
in een kerstuiting te plaatsen! 
Het belooft dus een gezellige 

extra dikke kerstuitgave te worden.

Doet u mee? 
U kunt uw inzending kenbaar maken 

door een mail te sturen naar 
advertenties@schakel-nu.nl
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ADVOCAAT, JURIST & NOTARIS

Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.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

Bart Dirkx JAZORG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

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
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

ANDRIES BOUWADVIES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

KLUSBEDRIJF VAN OVERDIJK  06 – 20 19 54 36

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIVERSEN

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

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

DIERENARTS

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

GEZONDHEID

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

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

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

Branding Coaching voor studiekeuze- en loopbaan-
begeleiding  www.anderskijkennaar.nl  06-51690459 

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
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

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

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

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

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSOORD 
Huisartsen M. v. Ierland, M. Evers T: 013-5332165
Huisarts 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
FAM, verloskunde praktijk  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld  T: 013-5333306
Move-Ing Kinderfysiotherapie T: 06-20448374
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.Lout4Kids.nl / 06-252 939 92

IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

FYSIOTHERAPIE BERKO fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 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.

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

Yoga-en-mind.nl ‘t Ruiven 06 28433086

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

Vervolg op pagina 6
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SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness & massage 06-51225761.

YOUR BEAUTY INSPIRATION, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

UITVAARTBEGELEIDING

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.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
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

€ 2.399
Tour 8

€ 2.399
Axis 8

€ 2.399
Tour 8

€ 2.399
Axis 8
€ 2.399
Axis 8

€ 1.899€ 1.899

ELEKTRISCHE FIETSEN
6 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 

RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

MIDDENMOTOR ACTIEWEKEN
E-bike met stille en krachtige middenmotor (90 Nm)

TIJDELIJK GRATIS ACCU-UPGRADE T.W.V. € 249 (17 AH, 612 WH)

FIETSTEST
AXIS 8

SERVICE AAN HUISGELDIG T/M 1 DECEMBER, LEVERING 2019 IN OVERLEG!
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‘Veel aandacht voor de kinderen’, kenmerkt 
Lotte Brouwers de sinterklaasintocht dit jaar 
door het centrum van het dorp. Dat is ook de 
reden dat de goedheiligman met de hoofdpiet 
aan zijn zijde de route van Boerderij Denissen 
over de Generaal Eisenhowerweg en Raad-
huisstraat te voet aflegde. Zo kon hij goed met 
iedereen op de foto en de kinderen persoonlijk 
een hand schudden. Voor de stoere jongens 
was er een boks. 

High five
‘Ik kreeg een “high five” van Sinterklaas’, vertelt 
Saar Brouwers van drie-en-een-half jaar oud. Sa-
men met haar moeder was ze vorig jaar bij de in-
tocht van de Sint in de Piushaven in Tilburg. ‘Veel 
te druk en hier is het veel beter. Veel pietjes en 
de polonaisepieten vond Saar het leukst’, aldus 
Lotte Brouwers die met haar gezin in januari in de 
Streepstraat komt wonen. 

Trots laat Saar haar zakje met gekregen peper-
noten zien en bovenop blinkt een gouden munt 
van chocolade. De pieten hebben goed gebak-
ken, want 150 kilo pepernoten is er vandaag 
uitgedeeld. De intocht was goed bezocht en in 
een waterkoud zonnetje zagen kinderen, ouders 
en grootouders hoe met de politiewagen voorop 
in een stoet met 40 pieten de cadeautjes voorbij 
kwamen in een oplegger achter de tractor en in 

een met sinterklaaspapier beplakt Fiatje 500 met 
aanhangwagentje. Ook de brandweerwagen was 
voor veel kleintjes imposant om te zien. 

Pietendiploma
Sommige kindjes kregen een pietendiploma als 
ze het pakje in een schoorsteen konden gooien. 
Andere kregen een pet vol pepernoten. Bij het 
Wilhelminaplantsoen warmde Muziekvereniging 
Concordia iedereen op met het spelen van Sinter-
klaasliedjes.  

In de middag waren er drie voorstellingen in de 
kerkzaal van Ons Koningsoord. Stichting Jeugd-
werk Berkel-Enschot organiseerde dit voor de 
zevende keer en ongeveer 300 kinderen en even-
zoveel (groot) ouders zagen het toneelstuk van de 
Toverbolpieten over de rommelpiet met veel ruim-
te voor meedansen op de muziek.

Voor iedereen die nog een keer op de foto wilde 
met Sinterklaas was in de foyer van De Schalm de 
mogelijkheid.  

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans
Film: André Oude Vrielink

Ga voor het fotoalbum en het filmpje 
naar onze website: schakel-nu.nl

GROTE BELANGSTELLING 
VOOR INTOCHT SINTERKLAAS
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 6-1-18 CC de Schalm openingstijden expositie Ateliers Berkel-Enschot “Zoektocht in kleur 
en vorm”

t/m 6-1-18 CC de Schalm openingstijden Expositie Marianne van Beurden glas en zilver sieraden
22-11-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
22-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Filosofisch Café
23-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Christel de Laat, zijn daar nog vragen over?
23-11-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Gezelschap spelletjesavond voor iedereen
24-11-18 Druiventros 13.00 uur Schaken externe competitie
25-11-18 CC de Schalm, Foyer 14.30-17.00 uur  KBO St. Nicolaas Bingo
28-11-18 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, You Disappear
29-11-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
29-11-18 Druiventros 20.00 uur Schaken bekercompetitie
30-11-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubkwis

01-12-18 Café ‘t Raadhuis 10.00 uur Jubileum Vogeltentoonstelling de Goudvink
02-12-18 Café ‘t Raadhuis 10.00 uur Jubileum Vogeltentoonstelling de Goudvink
05-12-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
05-12-18 Denksportcentrum 19.00 uur Oer-Hollandse Sinterklaas bridgedrive
06-12-18 Druiventros 19.00 UUR Jeugdschaak
08-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Arbies Beachhouse 13.00 uur Bruisend Knollebal
09-12-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Royal Calypsomen sixties, seventies en eighties
12-12-18 Kapittelzaal Koningsoord 11.00-12.00 uur Lezing met lichtbeelden over “Alle Heiligen van Ko-

ningsoord“  
13-12-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
13-12-18 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
13-12-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
13-12-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
15-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijden B-ZZ pony’s
15-12-18 Druiventros 13.00 uur Schaken externe competitie
15-12-18 St.Lambertuskerk 16.30-18.0 uur Kersttocht
16-12-18 Druiventros 9.30 uur Viering 60 jarig jubileum De Oude Toren
16-12-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
16-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijden B-ZZ paarden
16-12-18 Muziekhuis 11.00 uur Kerstconcert mmv. Drie Concordia-orkesten
16-12-18 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
16-12-18 St. Willibrorduskerk 14.30 uur Kerstconcert Tilburgs Byzantijns Koor
19-12-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/ Sebastiaan
20-12-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
23-12-18 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert met Inbetween
23-12 t/m 31-12 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen 

expositie

06-01-19 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie

NOVEMBER

LATER

DECEMBER
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JEUGD  (vanaf groep 3 / 4)

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

PEDRO DIE ZICH IN DE LETTERS

VERGIST,          OF          ?

Kees had zaterdag met zijn zusje Sara naar de in-
tocht van Sinterklaas op televisie gekeken.
Sinterklaas was met de pakjesboot in Zaanstad 
aangekomen. Het was weer spannend en ook leuk 
met al die pieten. Sinterklaas had gezegd dat alle 
kinderen vanavond hun schoen mochten zetten.
Kees en Sara hadden na het eten de eigen schoen 
in de gang onder de brievenbus gezet. Dat had-
den ze vorig jaar ook gedaan. Papa wilde ook zijn 
schoen zetten, maar Kees zei: “Nee papa, Sin-
terklaas heeft gezegd: alle kinderen en niet grote 
mensen!”

Kees en Sara zongen nog “Sinterklaas Kapoentje” 
en zijn daarna naar bed gegaan.
De volgende morgen lag er in de schoen van Sara 
een chocoladeletter S. Maar in de schoen van Kees 
lag helemaal niets! Hij heeft nog achter het gordijn 
gezocht en in de kelder, maar nee, er lag helemaal 
niets voor Kees. Hij was heel verdrietig. Zou Sinter-
klaas hem zijn vergeten of was hij stout geweest? 
Papa en mama snapten er ook niets van. 
Het is nu zondagmiddag en ze gaan met zijn allen 
op bezoek bij opa en oma. Kees vertelt daar met 
tranen in zijn ogen dat Sara een letter S had ge-
kregen en dat Sinterklaas hem had overgeslagen. 
Oma zegt: “Nou dan mag jij van mij wel een ex-
tra snoepje uit mijn snoeptrommel hebben.” Kees 
schudt zijn hoofd. Dat hoeft hij helemaal niet. Sin-
terklaas is hem vergeten en dat vindt hij erg. Opa 
zegt: “Weet je wat we doen? We schrijven Sinter-
klaas een brief!” Dat vindt Kees een prima plan en 
zegt: “Weet u dan waar hij woont?” 
“Dat hoeft niet. Je legt gewoon de brief vanavond 
in je schoen.”

Kees en opa gaan aan tafel zitten en opa schrijft 
op wat Kees tegen Sinterklaas wil zeggen. 

Beste Sinterklaas,
Ik heet Kees en ik heb zater-
dagavond mijn schoen ge-
zet, samen met Sara.
Sara en ik hebben nog een Sinterklaasliedje ge-
zongen en daarna zijn we naar bed gegaan. Toen ik 
de volgende morgen wakker werd ben ik naar mijn 
schoen gelopen, maar er lag niets in mijn schoen 
en wel in de schoen van Sara. 
Bent u mij vergeten? Of ben ik niet lief geweest?
Groetjes Kees

Opa heeft het allemaal opgeschreven en Kees 
heeft onderaan de brief nog een lege schoen ge-
tekend.
Na het avondeten mag Kees zijn schoen zetten 
met zijn brief erin. Kees heeft daarna samen met 
Sara ook nog heel hard gezongen: “Sinterklaas 
Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in 
mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!” 
De volgende dag gaat Kees kijken en ja hoor, de 
brief is weg. “Gelukkig,” denkt Kees, “als Sinter-
klaas de brief leest dan komt het wel goed.” 
Papa brengt Kees naar school. Hij zit in groep 3 
van basisschool Berkeloo. Als hij Cris ziet dan 
roept hij: “Hey Cris, hoe gaat het?” Cris steekt zijn 
duim omhoog, Kees loopt naar Cris toe. Cris en 
hij zijn hele goede vrienden. Ze maken graag sa-
men plezier en voetballen altijd op het schoolplein. 
Kees zegt met een sip gezicht: “Sinterklaas heeft 
me overgeslagen, Sara had een chocoladeletter in 
haar schoen en ik niet!” 
“Ik heb wel een chocoladeletter gekregen, je mag 
er wel een stukje van hebben.” Cris pakt uit zijn 
rugzak een doos met de letter K.
“Jouw naam begint toch met een C?!” 
“Ja dat klopt, maar het klinkt als een K, wat maakt 
het uit. Hier heb je een stukje.” 
Samen eten ze voor dat school begint al chocola-
de! Als ze allemaal in de klas zitten vraagt juffrouw 
Patricia: “Hoe is het weekend geweest? Hebben 
jullie allemaal naar de intocht van Sinterklaas ge-
keken? En hebben jullie allemaal je schoen ge-
zet?”
Iedereen roept: “Ja!”
.....
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
17-11 Fietstas met inhoud Nabij Prinses Irenestraat  06-13731560
4-11 sleutelbos met Tweety sleutelhanger Dom. S. Dubuissonstraat thv nr. 50 06-30236079  
 (zie foto in Schakel APP)
23-10 zwart jasje Myriahof 30 013-5333466
22-10 Zonnebril donker montuur Puccinilaan Heuneind 013-5331503

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
17-11 Herenhoed (zwart) en leren herenhandschoenen Berkel-Enschot 06-51553235  
 (zwart)
10-11 Sleutelbos met huissleutel en autosleutel VW Willibrordstraat Berkel of 06-53563272  
 Fox met sleutelhanger zwarte Teckel (opener),  in de stad Tilburg   
 brievenbussleutel en werksleutel AH
4-11 Bos sleutels Route Pr. Irenestraat naar 06-37445936  
  Drieburgt Tilburg
27-10 Peugeot fiets of brommer sleutel Bochtakker bij nr. 17 06-22504455

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de 
Schakel. Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar 
kunnen via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.

GEMEENTENIEUWS

SPREEKUUR WETHOUDER

Wethouder Erik de Ridder is dorpswethouder voor 
Berkel-Enschot. Donderdag 29 november 2018 
houdt hij van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur in 
Berkel-Enschot. U kunt dan met de wethouder in 
gesprek over allerlei onderwerpen die Berkel-En-
schot of uzelf aangaan. Wilt u gebruik maken van 
het spreekuur? Dan kunt u een afspraak maken 
via Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg. Hij 
is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 90 77 
en per e-mail marc.van.akkeren@tilburg.nl.
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Hoge, zangerige klanken van de honderden 
vogels van vereniging de Goudvink vormen 
het meerstemmig koor waarmee binnenkort 
sfeermaand december wordt ingeluid. De club 
bestaat vijftig jaar en organiseert daarom een 
tentoonstelling, inclusief fotowedstrijd en een 
kleuractie voor de jeugd, in Het Raadhuis van 
Berkel-Enschot.

Voor velen is een vogel niet meer dan een vluch-
tige verschijning hoog in de lucht, maar voor de 
bijna veertig leden van de Goudvink is het kweken 
en exposeren van deze vliegende vrienden hun 
favoriete tak van sport. Hun passie? Het buiten- 
en bezigzijn, oog hebbende voor de bijzondere 
soorten en hun kleurrijke veren, strevend naar wat 
liefhebber Joost Leijten noemt ‘het beste uit een 
vogel halen’. Zo is deze Berkel-Enschottenaar al 
vele jaren actief in de vogelsport en bekleedt hij de 
functie van voorzitter van de vogelvereniging. ‘Ik 
zit niet graag binnen voor de tv’, vertelt hij, al wan-
delend naar het met gefluit-gevulde hok achter in 
zijn tuin. ‘Nog voor ik naar mijn werk vertrek sta ik 
buiten om deze herrieschoppers te voeren.’ Ook 
de geveerde huisgenootjes op zolder komen geen 
aandacht tekort: ‘Daar brandt van ‘s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat het licht.’

Jong geleerd…
Helaas blijkt het vinden van nieuwe jonge leden, 
net zo toegewijd als Joost en het huidige team, 
nog een lastige klus. ‘Vandaag de dag moeten jon-
geren zoveel. Werken, studeren, sporten… ruimte 

VLIEGENDE VRIENDEN 
VAN DE GOUDVINK 

voor onze tak van sport 
is er niet.’ De Goudvink 
vestigt daarom met 
name haar hoop op de 
enthousiaste dertigers 
van ons dorp. ‘Rond die leeftijd pakken de mees-
ten hun oude hobby weer op’, redeneert bestuurs-
lid Joost. Ook de kleurwedstrijd voor de kleintjes 
als onderdeel van het programma in december 
zou moeten bijdragen aan meer interesse voor het 
vak, want ‘jong geleerd is oud gedaan’. 

Plezier 
Wie nu staat te popelen om zich op te geven als 
het nieuwste lid van De Goudvink, of wie meer 
wil weten van de activiteiten van de club, kan op 
1 en 2 december een kijkje gaan nemen bij de 
prachtige tentoonstelling in Het Raadhuis. Duiven, 
parkieten, kleurkanaries en meer, opgedoft en 
klaargestoomd voor het publiek, onder de strenge 
ogen van de keurmeester. Ook Joost is als deel-
nemer van de partij: ‘Niet om te winnen, maar voor 
een weekend vol vogelplezier!’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans

Ga naar www.schakel-nu.nl 
om de kleurplaat te downloaden. 

Inleveren tijdens de tentoonstelling 
op 1 en 2 december.
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WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH

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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De derde Rabo Starter van het Kwartaal is het 
echtpaar Edwin (52) en Marloe van Gijzen (50) 
van Boshuys Hermitage Oisterwijk. Zij namen 
deze bekende horecagelegenheid half augus-
tus over. Rabobank Hart van Brabant beloont 
het tweetal uit Berkel-Enschot onder meer 
voor de moed om hun drukke banen in te rui-
len voor een lang gekoesterde wens: samen 
een mooi horecabedrijf opzetten met een uit-
gebreid aanbod. 

De Rabo Starter van het Kwartaal bestaat sinds 
begin 2018 bij Rabobank Hart van Brabant. De 
bank helpt daarmee veelbelovende ondernemers 
met een vliegende start. Beginnen met een bedrijf 
is stap één, succesvol worden en blijven is stap 
twee.
De starter ontvangt een mediaboost. Een kwar-
taal lang zorgt de bank voor publiciteit. Bovendien 
ontvangt de winnaar één jaar lidmaatschap van 
een ondernemersvereniging. Hiermee helpt de 
bank bij het vergroten van het zakelijke netwerk 
van de kersverse ondernemer.

Erkenning
Edwin en Marloe zijn in hun nopjes met de erken-
ning door de bank. ‘Het is sowieso leuk en goed 
dat de bank elk kwartaal een starter op deze ma-
nier in het zonnetje zet. Vooral omdat er een stimu-
lerende werking vanuit gaat naar beginnende on-
dernemers. Het is voor ons een fantastische steun 
in de rug. Ons concept van de Franse keuken met 

RABOBANK BELOONT MOED 
EDWIN EN MARLOE VAN GIJZEN 

UIT BERKEL-ENSCHOT 
HORECAONDERNEMERS UITGEROEPEN TOT 

RABO STARTERS VAN HET KWARTAAL 

lichte Spaanse invloeden slaat aan en zorgt voor 
enthousiaste reacties bij het publiek. Mede dankzij 
onze drie koks en bedienend personeel. Samen 
spelen we in op wensen van gasten. We bouwen 
gestaag aan een grote, vaste klantenkring in Bra-
bant en daarbuiten. Veel gasten komen wekelijks 
bij ons eten.’

Brede opzet
Klantvriendelijkheid en een goede prijs-kwaliteit-
verhouding staan bij Edwin en Marloe hoog in het 
vaandel. ‘Een ander sterk punt is de brede opzet 
van lunch, diner, borrel, koffietafel, high tea, brunch 
én de mogelijkheid om de locatie te reserveren 
voor familie- of bedrijfsfeesten, bruiloften, condo-
leances en zakelijke bijeenkomsten. Volgend jaar 
juni fungeren we bovendien voor het eerst als of-
ficiële trouwlocatie. Ook de fraaie ligging van de 
Hermitage-hoeve in de Oisterwijkse bossen is een 
aspect dat veel mensen aanspreekt’, geeft Edwin 
aan. 

Tekst/Foto: Rabobank Hart van Brabant

‘We werken zoveel mogelijk met 
biologische verantwoorde en duur-
zame ingrediënten in onze gerechten 
en dranken. Daarnaast serveren wij 
diverse streekgebonden producten: 
groente, fruit, vlees én bieren.’

Accountmanager MKB Wieke Meeuwis 
overhandigt de cheque aan Edwin en Marloe 

van Gijzen, Rabo Starter van het Kwartaal
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Het Hoe-ist? Fist op 11-11 was weer een daverend succes. 
Een volle zaal, spetterende muziek en een spectaculaire onthulling van de nieuwe 
Prinsen, Adjudant en jeugd-adjudante en Raad van Elf en Jeugdraad.

MOTTO 2019: 

NIE OM, MAR VUR OE KÈÈKE!

 Adverteren
  Onze 43e glossy de ‘Knollevreter’ belooft 

nog dikker en leuker te worden. Wil jij niet 
ontbreken? Mail dan naar 

  advertentie@knollevretersgat.nl en wij sturen  
je alle informatie.

Prins Maarten d’n Irste
Vol trots ontving Maarten van de Ven de steek, cape en scepter en 
zal dit carnavalsseizoen Prins Maarten d’n Irste zijn. Geassisteerd 
door Adjudant Corné zullen zij in de aanloop en tijdens carnaval 
overal te zien zijn.

Jeugdprins Roel
Wat een feest: Roel (Denissen) als de jeugdprins, geassisteerd door 
adjudante Isabel. Wat een prachtig koppel die alle jeugdfestiviteiten 
zullen bezoeken.

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

Bruisend Knollebal
Noteer maar vast in je agenda: op 9 december het Bruisend 
Knollenbal bij Arbies….een geweldig feest voor jong en oud, 
waarbij onze eigen bands en uit de omgeving komen spelen.
Zien we je daar?
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KUNST EN CULTUUR

Woensdag 28 november 2018
Filmcafé in CC De Schalm Berkel-Enschot
Aanvang film: 19.30 uur (Inloop 19.15 uur)

YOU DISAPPEAR
(DU FORSVINDER)
Denemarken/Zweden, 2017, 117 minuten
Regisseur: Peter Schønau Fog
Met: Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas, Michael Nyqvist
Mia is gelukkig getrouwd met Frederik, een hoog-
gewaardeerde schooldirecteur. Hij wordt echter 
aangeklaagd voor de diefstal van enkele miljoenen. 
Al snel blijkt dat Frederik al drie jaar een hersen-
tumor heeft en dat zijn gedrag drastisch aan het 
veranderen is. Mia probeert haar echtgenoot te ver-
dedigen en koste wat kost vrijgesproken te krijgen. 
You Disappear is een aangrijpend drama over de 
kracht van de vrije wil. De film is gebaseerd op de 
bestseller van Deense auteur Christian Jungersen 
en was in 2017 de Deense inzending voor de Os-
car voor de beste niet-Engelstalige film.
Waren er bij de vorige film problemen met het le-
zen van de tekst. Onze technici hebben het scherm 
dusdanig aangepast dat het vanaf nu 30 cm. hoger 
staat en de ondertiteling beter te lezen is!

Kaartverkoop 
Omdat we in verband met de veiligheid maar max. 
90 kaarten mogen verkopen, is het aan te raden 
- vooraf een kaartje te reserveren. (€6,-/€7,50 

incl. koffie/thee) http://www.deschalm.net/be-
stellen.html of telefonisch: (013) 533 13 33;

- nog beter is het om vooraf een passe-partout 
aan te schaffen  (€30,-/€37,50 incl. koffie/thee) 
http://www.deschalm.net/bestellen.html of tele-
fonisch: (013) 533 13 33;

- losse kaarten voor de films zijn ook te koop bij 
de Bibliotheek Berkel-Enschot;

- zo mogelijk nog vanaf een half uur voor de film 
bij de ingang van de filmzaal maar OP is OP!!!

Expositie CC De Schalm

EXPOSITIE GLAS EN ZILVER
SIERADEN
Vanaf woensdag 21 november 2018 vindt er 
een expositie plaats van Marianne van Beur-
den, in de gangen van het souterrain van Cul-
tureel Centrum De Schalm.
Ik zag een keer een advertentie van “Workshop 
Glaskralen Branden” en omdat ik altijd al geboeid 
was door het mooie materiaal, dacht ik “dat ga 
ik doen” En ja ik was meteen bevangen door een 
verslaving wat ik mijn glasvirus noem. Alle kralen, 
zilver & sieraden zijn door mij handgemaakt. 

Mijn passie is om met glas te werken aan de 
brander.
Met zoveel mooie kleuren, het inspireert mij elke 
keer weer om nieuwe dingen te ontdekken en te 
ontwerpen.
Hierdoor zijn er ook nooit dezelfde sieraden te 
koop. Staafjes gekleurd of helder glas worden aan 
de brander gesmolten en gevormd tot kleine kra-
len of andere vormen. 
Het wordt met liefde en veel zorg gemaakt in mijn 
atelier. Het liefste werk ik met wisselsystemen, zo-
dat je maar een keer een ring of hanger koopt die 
je dan kan wisselen door er een ander glas juweel 
aan te hangen. Het glas wat ik gebruik komt uit het 
Italiaanse Murano. 
Ook maak ik in opdracht kralen van flessenglas, 
b.v. u hebt een mooie fles wijn cadeau gekregen 
of een mooie herinnering aan een fijne avond. Ook 
daarvan kan ik een sieraad maken, zodat de herin-
nering levend blijft.
Ook het maken van gedenksieraden is een van de 
mooie dingen waar ik aan mee mag werken. Het 
gemis van een dierbare blijft en voor een blijvende 
herinnering kan ik een sieraad maken met crematie-
as of met het haar van een dierbaar persoon of dier.  
Het kan u helpen om het verdriet een mooi plaats-
je te geven of steun te bieden bij het rouwproces.

Voor vragen of advies kunt u contact met mij op-
nemen. Of wilt u vrijblijvend komen kijken bij mij, 
ook dat is altijd mogelijk. 

Openingstijden expositie:                                                                    
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op: 
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het 
seizoen, kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord.
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot  
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HOPPENBROUWERS

EEN EEUW TECHNIEK EN
INNOVATIE IN UDENHOUT

Kreitenmolenstraat 3  Udenhout  |  hoppenbrouwers-udenhout.nl 

 013 - 511 15 25   

EIGEN SERVICEDIENST

PERSOONLIJK ADVIES

Al meer dan 100 jaar hét 

vertrouwde adres voor onder meer 

al uw witgoed, tv’s, reparaties en 

installaties... 



VERENIGINGSNIEUWS
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ONDERNEEMSTERS EN 
ONDERNEMENDE DAMES,
Op donderdag 13 december zullen we 
het jaar weer afsluiten met een Beezon-

der interessante en gezellige avond. 

Claudia van den Boogaard, van Argus Manage-
ment, zal een avondvullende presentatie Commu-
nicatie en Lichaamstaal geven. 

Programma: 
- Weerbaarheid: hoe geef ik mijn grens aan en 

kan ik deze handhaven?
- Meer zelfvertrouwen uitstralen: hoe ziet dit eruit 

en hoe voelt dat?
- Beter omgaan met spanning die je voelt: het 

herkennen van mijn eigen signalen en wat kan 
ik daarmee?

Uiteraard zit lichaamstaal door heel het program-
ma verweven. Een interactieve presentatie waar 
voldoende interactie in zit, zodat iedereen ook kan 
meedoen en ‘voelen’!

Inloop: 19.45 uur
Presentatie: van 20.00 tot 22.00 uur en aanslui-
tend een kerstborrel bij restaurant Hemels
Locatie: ‘De Oude Keuken’, in het souterrain van 
Ons Koningsoord (ingang De Schalm).
Kosten: thee of koffie tijdens de presentatie is 
inclusief, de drankjes bij de kerstborrel zijn voor 
eigen rekening. 
Meld je aan op info@beezonder.com

DE LOGEERKAMERS 
IN TORENTJESHOEF.
Je  krijgt het bericht dat je al-

leenwonende moeder, inmiddels op leeftijd, geval-
len is.
Ze heeft haar heup gebroken. Na de operatie 
dringt het ziekenhuis erop aan dat ze elders moet 
herstellen. Transferverpleegkundigen van het zie-
kenhuis hebben de plicht te zoeken naar de mo-
gelijkheden. Terug naar huis kan niet, want moe-
der is tijdelijk niet in staat voor zichzelf te zorgen. 
In huis nemen is niet mogelijk omdat jij en je part-
ner beiden werken. Bovendien woon je elders in 
het land. Wat dan?

Een tijdelijke opname in een revalidatiecentrum, 
waar het verblijf en de behandeling gecombineerd 
worden, is een mogelijkheid. Meestal is dan inten-
sieve revalidatie noodzakelijk, die Torentjeshoef 
niet kan bieden. Voor en na een dergelijke reva-
lidatie is een tijdelijke opname mogelijk in de 6 
voor dit doel ingerichte logeerkamers. Een door 
Torentjeshoef ingeschakelde fysiotherapeut of een 
andere discipline kan ter plaatse een eventuele 
behandeling uitvoeren of voortzetten.
Nu hoeft de reden van opname niet altijd het her-
stellen van een botbreuk te zijn.
Veel ouderen, soms licht dementerend, kunnen 
thuis nog redelijk functioneren met hulp van man-
telzorgers en eventueel de thuiszorg. Maar een 
mantelzorger wil ook op vakantie of wordt ziek.
In dat geval zijn de logeerkamers van Torentjes-
hoef ook een oplossing om zo’n periode te over-
bruggen. Daarbij wordt men ondersteund in de 
zogenaamde ADL (algemene dagelijkse levens-
behoeften) en heeft men ook de mogelijkheid het 
restaurant de Stulp te bezoeken en deel te nemen 
aan de activiteiten. Bovendien kan de loge‘ 24 uur 
per etmaal de zorg inroepen. De mantelzorger kan 
dan met een gerust hart op vakantie.
De bekende Nederlandse vraag is dan “wat kost 
het” Over het algemeen kan gesteld worden dat 
de zorg en behandeling onder de basisverzeke-
ring valt. De huisvesting en de maaltijden moeten 
soms separaat afgerekend worden. Als u daar 
meer van wil weten dan kunt u zich wenden tot 
een van de zorgadvisereurs van “t Heem bereik-
baar op: 06-51296320 of 06-20511209 of per 
mail: zorgadviseur@t-heem.nl

VERKOOP WELFARE.
Zondag 18 november was onze jaar-
lijkse verkoop. Wij danken allen voor 
de belangstelling en het kopen van 

onze producten. U steunt daarmee ons werk. De 
niet afgehaalde prijsjes zijn op de volgende num-
mers gevallen:   535--628--643--641--606. U kunt 
deze ophalen op onze volgende werkmiddag van 
14.00 u tot 16.00 u. dinsdag 27 november in de 
Stulp. Mocht u niet in de gelegenheid zijn kunt 
u contact opnemen met Annie Sas tel. 5332763. 
Hebt u interesse  bent u van harte welkom. Het 
Welfareteam.
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Schoonmaker (M/V) Berkel-Enschot (8-40 uur) 
 
Ben jij een persoon die graag de puntjes op de i zet en energie krijgt van het opruimen en 
schoonmaken van ons casino? Ben jij flexibel en vind je het niet erg vind om in het weekend te 
werken?  
 
Mooi! Dan zoeken wij jou! 
 
Voor ons Casino in Berkel-Enschot zoeken wij een vriendelijke, gemotiveerde WINNER die ervoor 
zorgt dat ons Casino er iedere dag spik en span uitziet!  
 
Organisatie 
Entergaming beheert onder de naam WIN Casino’s een aantal grote casino en amusementscentra 
met kans- en behendigheidsspelen. We hebben een flexibel, gedreven en verantwoordelijk team en 
jij kunt daar onderdeel van uitmaken. 
 
Wij zoeken een WINNER met: 

- Werkervaring in schoonmaakwerkzaamheden op zak 
- Minimaal 21 jarige leeftijd 
- Een verzorgde uitstraling 
- Onbesproken gedrag  
- Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken 

 
Jij WINT gegarandeerd bij ons: 

- Salaris natuurlijk 
- Een pensioenopbouw 
- Een erg leuk team om mee te werken 
- Super nette kleding 
- Altijd ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

 
Ben jij de WINNER die wij zoeken? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en jouw WINNERS mentaliteit naar 
info@entergaming.nl en wie weet ben jij onze nieuwe collega bij WIN Casino’s Berkel-Enschot! 
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HIJ KOMT, HIJ KOMT....HET 
SINTERKLAASTOERNOOI BIJ TC 
RAUWBRAKEN. 
Op zondag 2 december starten we om 10 uur met 
het tennistoernooi. We sluiten af met een spec-
taculaire bingo met geweldige prrrijzzzzzzzen! We 
verwachten dat rond 13:00 uur de pepernoten, 
chocoladeletters en worstenbroodjes op zijn....
mooi moment om voldaan weer naar huis te gaan. 

Uiteraard is dit toernooi zowel voor de jonge als 
oudere jeugd. Dus ook de gele spelers/speelsters 
zijn meer van welkom! 

Inschrijven is heel eenvoudig....je hoeft alleen 
maar via de website of via Facebook het formulier 
in te vullen. De inschrijving sluit op woensdag 28 
november. 

Wie inschrijft krijgt lekkers! Tot ziens op zondag 2 
december! 

De Jeugdcommissie

BENAUWDE OVERWIN-
NING JONG BRABANT: 3-2
Alles leek erop dat het een geweldige 

voetbalmiddag zou worden bij Jong Brabant aan 
de Berkelseweg.Zo waren bijvoorbeeld de hoofd-
sponsor Florent Claassen (Claassen Logistics) en 
voormalig succestrainer van Jong Brabant Mark 
Heerkens aanwezig, ook stond er weer veel pu-
bliek langs de lijn en straalde de najaarszon uitbun-
dig. Ook waren veel andere Jong Brabant-teams 
als supporters van de partij. Kortom een ideale 
ambiance om te gaan schitteren. Het liep echter 
net even iets anders, al was het eindresultaat be-
vredigend: 3-2 winst tegen Audacia. Wel kwam die 
overwinning moeizaam tot stand tegen deze laag-
geklasseerde tegenstander. Er was zelfs een ach-
terstand van 1-2 voor nodig om Jong Brabant op 
scherp te krijgen, waarbij opgemerkt moet worden 
dat de (langdurige) ziekenboeg wel flink vol loopt. 
Naast vaste waarden als Luuk Robben en Joep 
Ooms is nu ook Marnick Muskens, die uitgere-

kend precies 10 jaar geleden zijn debuut in Jong 
Brabant 1 maakte, voor langere tijd uitgeschakeld 
wegens een knieblessure. In de eerste helft scoor-
de Luc Spierings voor Jong Brabant en laat in de 
tweede helft brachten doelpunten van Daan Roef-
fen (knappe kopbal) en Thomas van Esch (venijnig 
afstandsschot) Jong Brabant definitief voorbij het 
inmiddels uitgebluste Audacia, dat nog wel werd 
aangemoedigd door hun burgemeester Hans 
Janssen (of was die misschien stiekum toch voor 
Jong Brabant?). Hoe dan ook een terechte over-
winning voor de thuisploeg, waarbij ook de stu-
wende werking van de maar liefst drie ingebrachte 
wissels, waaronder routinier en ‘vergooier’ Jeroen 
van Laak, zijn effect niet miste! Uiteindelijk dus 
reden genoeg om uitgebreid na te praten en na 
te borrelen in de kantine, waar opnieuw hoofd-
sponsor Florent Claassen zich niet onbetuigd liet 
en samen met het jeugdige Jong Brabant nage-
noot van de overwinning, hoe benauwd ook! Ook 
de teamstaf van Jong Brabant, Jan van Esch en 
Tim van Reusel, kon opgelucht  terugkijken op de 
wedstrijd. “Natuurlijk zijn we blij met deze over-
winning, wel moeten we zo’n wedstrijd eerder in 
het bekende slot gooien. Gelukkig hebben we een 
leergierige groep en hecht team, dus gaat ook dat 
goed komen”, aldus de eensgezinde elftalleiders 
Van Esch en Van Reusel, die tevens Daan Roef-
fen uitzwaaiden, die langere tijd in het buitenland 
zal verblijven. Volgende week speelt Jong Brabant 
uit tegen Gudok om aansluiting te houden bij de 
subtop. Trainer Boy v.d. Boogaard ziet ook deze 
wedstrijd met vertrouwen tegemoet. “We kunnen 
uit een brede groep goede spelers putten en dat 
komt nu heel goed uit”, aldus de hoofdtrainer. Re-
dactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 12 november

White Demons DMW 2- HVM DMW1 03-08
Zaterdag 17 november
White Demons E1 - Blauw Wit E1 10-11
White Demons HC1 - Groene Ster HC1 31-17
White Demons DC1 - Dongen DC1 20-22
G.H.V. E1 - White Demons E3 08-04
DOS’80/Olympia’89 F1 - Wh. Demons F1 08-08
Olympia’89/DOS’80 HS3 - Wh. Dem. HS1 19-23
Zondag 18 november
Novitas E1 - White Demons E2 12-10
White Demons DS1 - R.H.V. DS1 25-25
Blauw Wit D1 - White Demons D2 19-12
Saturnus HS2 - White Demons HS2 09-59
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Wh. Dem. DS2 - RED-RAG/Tachos DS4 19-17
Blauw Wit HS2 - White Demons HS3 22-31
Programma aanstaand weekend
Zaterdag 24 november
09:30 uur White Demons F1 - E.H.V. F1
10:20 uur White Demons E2 - Internos E2
11:20 uur White Demons E3 - Taxandria E1
12:20 uur White Demons D2 - G.H.V. D2
16:05 uur DOS’80/Olympia’89 E1 - 
 White Demons E1
19:20 uur White Demons HS3 - 
 United Breda/Orion R HS3
20:45 uur White Demons HS1 - Groene Ster HS2
Zondag 25 november
10:15 uur Handbal Someren HS2 - 
 White Demons HS2
11:00 uur Elshout DS2 - White Demons DS2
12:30 uur O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D1
12:35 uur Blauw Wit HC1 - White Demons HC1
13:25 uur O.H.C. ‘01 DC1 - White Demons DC1
16:30 uur RED-RAG/Tachos DS3 - 
 White Demons DS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
Vorige week gaven we het pro-

gramma van het eerste zaalweekend al door. Ook 
de kansen van de twee ploegen die in het wed-
strijdkorfbal meedoen, kwamen ter sprake. Nu de 
andere ploegen.
Het derde is een enorm jeugdig team. Op het veld 
hebben ze de vuurdoop al gehad en ze hebben zich 
uitstekend gehandhaafd. Voor een deel spelen ze 
in de zaal tegen dezelfde tegenstanders. Ze trainen 
met het eerste mee en voorzichtig voorspellen we 
dat ze in de loop van het jaar nog zullen bijleren, zo-
dat ze mee kunnen doen om de bovenste plaatsen.
Bij de jeugd verwachten we van de junioren en as-
piranten dat ze in de middenmoot kunnen eindigen. 
De pupillen D halen hopelijk hun eerste puntjes en 
de drie jongste teams zijn eigenlijk de meest kans-
rijke voor een hoge klassering.Voor allemaal geldt: 
geniet van je sport en haal er alles uit wat erin zit.
Dan nogmaals het eerste wedstrijdprogram:
zaterdag 24 november 2018:
Movado 3 - OJC’98 2
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3 13.00 uur
ADO pup D2 - OJC’98 pup D1
SDO pup E3 - OJC’98 pup E2
Korloo pup F1 - OJC’98 pup F1

NIEUWE KONINGEN 
BIJ DE MEIERIJERS!
Zaterdag 17 november was het bij 
De Meierijers weer het traditionale 

jaarlijkse koningschieten. Net als voorgaande ja-
ren waren er weer veel deelnemers aanwezig om 
de begeerde bekers en speldjes binnen te slepen. 
De deelnemers bestonden uit 11 houtschutters, 
6 compound schutters, 14 recurve junior schut-
ters en 21 recurve senior schutters. Na 40 pijlen 
in de voorrondes volgde voor iedere cattegorie 
de finalerondes. Tijdens finaleduels kon men een 
speld horen vallen. Bij de houtschutters ging deze 
finale tussen Wim den Haan en John van Grins-
ven. Na 5 pijlen bleek dat John 31 punten en Wim 
34 punten had en werd daarmee houtkoning 2018. 
De bronzen finale werd gewonnen door Henri v.d. 
Bruggen. Bij de compoundschutters werd Nemo 
Groenewegen derde en werd Rik Adriaansen (45 
punten) de nieuwe koning door met slecht één 
punt verschil van Guus Zebregs (44 punten) te 
winnen. Ook bij de recurve jeugdschutters was 
het een felle strijd. Op de derde plaats eindigde 
Tiffany Rozen. Ondanks dat Stephan Landzaat de 
hele wedstrijd overheerste was Thijs van de Pas 
een geduchte tegenstander tijdens de finale maar 
moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. 
Stephan 41 punten; Thijs 39 punten. Bij de recur-
ve senioren was het Ad Doomen die eindigde op 
de derde plaat. Van begin af aan was het duidelijk 
dat Rob Tennebroek en Robin van Tilborg de grote 
kanshebbers waren. Beiden kwamen in de finale 
waarbij Robin toch enkele steekjes liet vallen en 
Rob uiteindelijk de nieuwe Koning werd. Robin 38 
punten en Rob 47 punten.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 Handboogvereniging De Meierij-
ers, Lid van de Nederlandse Handboogbond

DAME-JACHT BIJ DE 
OUDE TOREN
Rokkenjagers bij schaakvereniging De 
Oude Toren? Dat lijkt bijna onmogelijk. 
Om niet verklaarbare reden is er amper 

aanbod van vrouwelijke schakers. Maar sinds de 
club met jeugdschaak is gestart – een proef tot 
de kerst – staat ‘de dame’ niet alleen meer op het 
bord, maar spelen meisjes daadwerkelijk achter 
het bord. En daar blijkt dat deze jonge dames ze-
ker ‘hun mannetje staan’.
Ondertussen nadert de 1e ronde van de interne 
competitie zijn voltooiing. In groep B is Gerrit Bout 
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met een score van 78,6% als 1e geeindigd. Hugo 
van Baardwijk werd 2e, met een 71,4% score. In 
groep A staat de strijd om de 2e plaats nog open. 
Wordt het Rene van den Bosch of Frans Lager-
waard?
In de externe avondcompetitie was De Oude To-
ren helaas niet fortuinlijk. Tegen de Kentering uit 
Rosmalen werd een fikse nederlaag geleden. De 
club is dus echt op zoek naar zowel vrouwelijke 
als jeugdige versterking.

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl

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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Speciaal voor verenigingen

DE KERSTBAL
IS TRADITIE
Op woensdag 19 december verschijnt de spe-

ciale extra dikke en gezellige kersteditie van 

weekblad De Schakel. Veel verenigingen maken 

soms wekelijks gebruik van gratis tekstplaatsing 

in Verenigingsnieuws. De Schakel maken, druk-

ken en bezorgen kost natuurlijk wel geld. Fijn 

als u ons ook dit jaar weer wilt steunen met de 

plaatsing van een kerstbal.

Uw logo verschijnt voor € 30,- excl. btw (€ 

36,30 incl. btw) in een feestelijke uiting. Op deze 

manier wenst u een groot en bekend publiek in 

Berkel-Enschot en Heukelom fijne feestdagen 

en een gezellige jaarwisseling toe.

Wilt u meedoen? Stuur een mail naar adverten-

ties@schakel-nu.nl

Wij danken u alvast voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten

Bestuur De Schakel

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

Zwaait de winter in november al met zijn staf, 
zijn rijk is van korte duur voor straf.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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VAKBOND FNV
Vakbond FNV midden Brabant heeft 
voor de leden uit Udenhout, Berkel-
Enschot, Oisterwijk en Moergestel 

weer zijn jaarlijkse jubileum avond gevierd. 
Het was weer als vanouds een gezellige avond in 
Ontmoetingscentrum ’t Plein
We hadden 25, 40, 50 en 60 jarige leden, en ook 
nog twee 70 jarige leden en wel Dhr. Bergman en  
Dhr. Smits.

Allen nog van harte gefeliciteerd.
Bent u geïnteresseerd geworden wat de vakbond 
allemaal voor u doet, 
kijk dan op www.fnv.nl
Ook hier kunt u vinden wanneer het vakbondshuis 
in Tilburg geopend is.

DIEREN IN DE 
NIEUWE WARANDE
De Vos

De Vos geniet al eeuwenlang een reputatie van 
sluwste aller dieren. Zijn slimheid is spreekwoor-
delijk en heeft hem een hoofdrol bezorgt in vele 
verhalen. Overal in Nederland tref je het dier aan: 
van bossen tot open terreinen en zelfs in dorpen 
en steden. Hij is goed in staat om zich aan te pas-
sen aan de verschillende leefomstandigheden. 
Zelden krijg je het dier te zien ondanks zijn, ook in 
de Nieuwe Warande, talrijke voorkomen.
De Vos behoort tot de familie der hondachtigen en 
is een echt roofdier.
Vossen zijn schemer- en nachtdieren die in fami-
liegroepen bij elkaar leven.
Holen worden meestal alleen door de wijfjesvos-
sen gebruikt om in te slapen, in winter en voorjaar 
als ze drachtig zijn of jongen hebben. De rest van 
het jaar slapen ze, net als de mannetjes het hele 
jaar doen, op een beschut plekje bovengronds, 
bijvoorbeeld onder een dichte struik. 

De meeste kans om het sluwe dier te zien is er 
van mei tot juli, als de wijfjes nog lang op pad zijn 
om de jongen van voedsel te voorzien. Ook in de 
tijd dat de jongen moeten leren op eigen benen te 
staan, heb je kans een jonge vos te spotten.
De vos is een alleseter. Het voedsel bestaat uit 
kleine en middelgrote prooidieren, zoals kevers en 
andere knaagdieren, konijnen, hazen, vogels en 
eieren, regenwormen en egels. Ook vruchten en 
bessen worden gegeten, evenals aas en afval.
Sporen die de aanwezigheid van een vos ver-
raden zijn: plukjes rood- tot grijsbruin haar op 
prikkeldraad, prooiresten, loopsporen met daarin 
prentafdrukken en vossenkeutels die vaak op een 
verhoogd plekje, een molshoop, graspol of kei 
afgezet worden. Opgedroogd hebben de keutels 
een grijze tot witte kleur.

Vossenkeutel

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

NOORD-BRABANT TUSSEN 
HEMEL EN AARDE
Dit is de titel van een boek met als ondertitel ‘Re-
ligie en samenleving van 700 tot heden’. Oud-do-
cent geschiedenis Paul Dijckmans uit Moergestel 
geeft ruim vijftig voorbeelden van de wisselwer-
king tussen religie en samenleving. Dat gebeurt 
aan de hand van vragen, zoals:
- Hoe Norbertus van Gennep te volgen?
- Vanuit Galder naar de ware Jacob?
- Waar stond de eerste protestantse kerk?
- “Eindelyk uit d’ Onderdrukking”?
- Maria, Anneke of Kaatje?
- Moest de heiden eraan geloven?
- Van God los in de jaren 1960 - 1970? enz.
Vele terreinen van de samenleving worden belicht 
in een overzicht van Brabants cultuurgeschiede-
nis, dat vlot leesbaar is. Ontwikkelingen in katho-
lieke kring nemen daarin een voorname plaats in. 
Daarnaast is er aandacht voor protestantisme, jo-
dendom en de islam. Fraaie foto’s van Jan Geerts 
uit Moergestel en andere illustraties ondersteunen 
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Opruiming

opruiming

van € 2.29
9 
€ 1.6

99nu

duo deal

1+1=€3.249 

(exclusief 
RAP Tilburg)

ELEKTRISCHE FIETSEN

TESTWINNAAR BESTE PRIJS-KWALITEIT 
RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

SUBURB SILENT DRIVE
Sportief, dynamisch, geruisloos...

SERVICE AAN HUIS

Opruiming

SUBURB SILENT DRIVE
Sportief, dynamisch, geruisloos...Sportief, dynamisch, geruisloos... opruiming

van €2.299 2.299 
€ 1.699

nu

duo deal
1+1=€3.249 
(exclusief RAP Tilburg)
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(exclusief RAP Tilburg)
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(exclusief RAP Tilburg)
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de verhaallijn. Het 
laatste hoofdstuk is 
van de hand van dr. 
Theo Schepens (Ber-
kel- Enschot), gods-
dienstsocioloog.
Hij beschrijft de ont-
wikkelingen van de 
laatste vijftig jaar en 
zoekt naar een ant-
woord op de vraag 
‘Heeft de RK-Kerk in 
Brabant toekomst?’

Bij bestelling wordt het boek van 260 p thuis be-
zorgd. Prijs € 15,70. Stuur een mail naar 
pauldijckmans@hotmail.com met vermelding van 
naam en volledig adres.

ALZHEIMER 
NEDERLAND
Opbrengst collecte 2018
De collecte van Alzheimer Nederland 

in de week van 5 t/m 10 november 2018 heeft in 
Berkel-Enschot € 2.761,00 opgebracht.
De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en 
collectanten.
Als u in 2019 als collectant ook uw steentje wilt 
bijdragen aan een oplossing voor dementie bel 
dan: Nettie Moonen tel. 06-36215321 of Marion 
Pelgrom tel. 06-51640555 of via www.alzheimer-
nederland.nl/collecte (Tel. Nr. 033-3032661). 

JE LEVEN WEER OPBOUWEN 
MET NIET-AANGEBOREN HER-
SENLETSEL (NAH)
Hoe ga je verder als je opeens te maken krijgt 
met NAH?
In 2009 werd Irma de Bresser getroffen door een 
beroerte, waarna ze achterbleef met NAH. Het ge-
beurt elke dag 120 keer dat een persoon NAH op-
loopt. Met haar boek wil Irma een helpende hand 
bieden. Niet alleen deelt ze haar eigen ervaringen, 
maar door van het boek ook een werkboek te ma-
ken, geeft ze ook lotgenoten een kans hun erva-
ringen te omschrijven. Zo toont ‘Een goed leven 
met NAH’ dat NAH een start van iets nieuws kan 
zijn. Dit gezondheidsboek wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Boekscout.

 

Dit boek is een uniek werk met persoonlijke ver-
halen, het emotionele aspect en theorie, omtrent 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het boek 
bestaat uit drie delen: verhalen van getroffenen, 
informatie over het functioneren van het brein en 
de gevolgen die hersenletsel daarop kan hebben. 
Afsluitend is er een werkboekgedeelte met ruimte 
voor concrete zelfreflectie. Deze drie delen kunnen 
los van elkaar gelezen worden, maar complimen-
teren elkaar ook. Het geheel is een veelzijdig boek, 
uitgaande van een positieve insteek. Waarom zou 
NAH het einde van een gelukkig leven moeten be-
tekenen? Het leven kan zeker ook goed zijn voor 
mensen met NAH. 

Irma de Bresser leefde een gezond en fijn leven toen 
eind 2009 een beroerte een breekpunt veroorzaak-
te in haar levensloop. Alle mooie toekomstplannen 
werden in één klap weggevaagd. Nu moest ze zich 
richten op slechts één ding: haar herstel. Dat werd 
een ontdekkingsreis. Door ziekenhuis, revalidatie-
kliniek en door haar eigen brein. Alles opschrijven 
gaf haar inzicht en overzicht. Er waren tegenslagen 
maar ook overwinningen. Hoge bergen en diepe 
dalen, maar uiteindelijk kwam ze weer thuis, terug 
in haar leven... Het leven ging door, al was er veel 
veranderd. Maar ook dit veranderde leven bleek 
een goed leven te zijn.

Boekgegevens
Titel: Een goed leven met NAH - 

Op weg van overleven naar 
weer een goed leven met 
niet aangeboren hersenletsel 

Auteur: Irma de Bresser
Verschijningsdatum: 29-10-2018 
Aantal pagina’s: 252 
ISBN: 9789402248623 
Geïllustreerd: nee 
Verkoopprijs:   € 20,50
Uitvoering: Paperback (spiraalbinding)
* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België

KONINGSOORD
De bouw van Koningsoord is in volle gang. Over 
niet al te lange tijd kunnen de eerste bewoners al 
van hun huis genieten. Maar Koningsoord is nog 
lang niet klaar, Heijmans bouwt nog een paar jaar 
door. Daarom is het belangrijk dat we anderen zo 
min mogelijk tot last zijn.

Om direct omwonenden en inwoners van Berkel-
Enschot op de hoogte te houden over activiteiten 
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Nu 20% korting 
op alle Sigma S2U 

Nova Producten
*deze korting is geldig t/m 31 december 2018

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Nu met

20%
korting!
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op en rond de bouwlocatie is Dietske Sassen van 
Heijmans betrokken bij het project. Dietske houdt 
zich als omgevingsmanager onder meer bezig 
met bewonerscommunicatie en verkeersveilig-
heid. Ook organiseert zij tweewekelijks met de 
gemeente Tilburg het monitoringsoverleg over het 
bouwverkeer. In de werkgroep bespreken we za-
ken zoals verkeersveiligheid, inzet van verkeers-
regelaars, binnengekomen meldingen en planning 
van bouwverkeer. 

Er komt veel logistiek kijken bij zo’n grote ge-
biedsontwikkeling: grondtransport, kranen en de 
aanvoer van allerlei bouwmaterialen. Totdat de 
nieuwe gebiedsontsluitingsweg klaar is, zal het 
bouwverkeer gebruik maken van de bestaande 
routes in het dorp. Om de situatie in goede ba-
nen te leiden is samen met de omwonenden en 
gemeente besloten het verkeer te beperken tot 
maximaal 50 vrachtwagens per dag.
Gelukkig hebben we die niet iedere dag allemaal 
nodig. Daarom houden wij u op de hoogte via www.
koningsoord.nl/bouwverkeer/. Het aantal transpor-
ten wordt gekwantificeerd door middel van kleuren 
groen (rustig), geel (normaal) en oranje (druk). Op 
basis van de kwantificering zet Heijmans maatrege-
len in om de verkeersveiligheid te garanderen.  

OP 26 NOVEMBER 2018 

ZIJN ONZE OUDERS, 

GROOT- EN OVERGROOTOUDERS

 

WIM & RIET 
BOSMAN-TIMMERMANS

 

60 JAAR GETROUWD.

WIJ ZIJN BLIJ EN DANKBAAR, 

DAT WIJ DIT HEUGLIJKE FEIT 

SAMEN MET HEN MOGEN VIEREN.

 

KINDEREN, KLEINKINDEREN 

& ACHTERKLEINKINDEREN

Najaarsmenu

Vitello tonato, met rucola, een tonijn 
crème en kappertjes

of

Gemarineerde zalm met rode biet, 
salade, bosui  en venkel

of

Wildpate met uienconfituur en 
portdressing

Scholfilet met Noordzeegarnaaltjes, 
groente linten, aardappelroom en basi-

licum

of

Hertenbiefstuk met spruitjes, knolselder,  
rode kool, amandelaardappel en een 

portsaus

of

Hazepeper met wildgarnituur

Pannacotta met “dulcey” chocolade en 
cappuccino ijs

Boshuys Hermitage
Edwin en Marloe van Gijzen

Posthoornseweg 5B
5062 SZ Oisterwijk

Tel.nr. 013-528 60 44

E-mail: info@boshuyshermitage.nl
Website: www.boshuyshermitage.nl

Voorgerechten

 

Hoofdgerechten

Dessert
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

De aanbieding is 
alleen geldig op 

vrijdag 23 november

Black friday 
korting40%

op alle kamerplanten

Elke zondag open

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

HEEFT U EEN PROBLEEM  
MET UW RIOOL OF AFVOER?  
LAAT ONS HET OPLOSSEN!

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer



KERKBERICHTEN
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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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 
of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Afgelopen woensdag (7 november) vierde we het 
feest van St. Willibrord. Hij was een van de eer-
ste missionarissen van de Lage Landen. Hij werd 
geboren in Yorkshire en al op zevenjarige leeftijd 
trad hij als oblaat toe in een Benedictijns kloos-
ter. In 678 ging Willibrord met twee metgezellen 
Egbert en Wigbert naar Rath Melsigi in Ierland 
voor verdere studies en vorming. Hij ontving de 
priesterwijding in Ierland en in 690 keerde hij te-
rug naar Engeland met zijn gezellen.
Egbert had aanvankelijk Frisia willen evangelise-
ren, maar hij ging eerst naar Iona. Hij overtuigde 
zijn vrienden om naar Frisia te gaan. Wigbert ging 
maar keerde terug zonder succes. Willibrord ver-
trok met een aantal monniken en werd goed ont-
vangen door Pepijn van Herstal, hertog en prins 
van de Franken.
Willibrord bezocht eerst Rome, waar hij goedkeu-
ring kreeg voor zijn missie en relieken ontving van 
Paus Sergius I (687-701) om kerken te stichten. 
Zijn missie floreerde en in 695 ging hij opnieuw 
naar Rome, werd tot aartsbisschop van de Frie-
zen gewijd en richtte hij zijn aartsbisdom op in 
Utrecht.
In 701 vestigde Willibrord een belangrijk kloos-
tercentrum in Echternach in het huidige Oost-
Luxemburg. Na de dood van Pepijn in 714 dreef 
de Friese vorst Radboud Willibrord uit Utrecht, 
maar na de dood van Radboud in 719 kon Wil-
librord terugkeren.
De zendingsmethoden van Willibrord laten zijn 
overtuiging zien in de kracht van de christelijke 
religie. In Denemarken kocht hij dertig slavenjon-

gens vrij die hij als christenen opvoedde. In Hel-
goland negeerde hij de heidense gewoonte om 
geen water te putten zonder de striktste stilte in 
acht te nemen toen hij drie personen in een fon-
tein doopte en de doopformule hardop uitsprak. 
Willibrord stierf op eenentachtigjarige leeftijd in 
zijn klooster in Echternach. Al snel na zijn dood 
werd hij vereerd als een heilige en kwamen er pel-
grims naar zijn graf. St. Willibrord wordt gezien 
als een patroonheilige van de Benelux-landen.

Diaken A. Szejnoga

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Maandag 26 november 20.00 uur: Torengroepbij-
eenkomst.
Dinsdag 27 november 20.00 uur: Bijeenkomst 
‘gastvrije en vitale geloofsgemeenschap’.
Donderdag 29 november 20.00 uur: Werkgroep 
kersttocht.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 24 november: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 25 november: Hoogfeest van Christus 
Koning.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. ouders Vugts- Smeijers en Ad 
Vugts; Wim Klemans, Gini Klemans- Pessers en 
dochter Toos.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Gezinsviering 
mmv kinderkoor Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jos en Marie van de Pas; Bernard en 
Truus van der Poel, dochter Tiny van Gool en 
schoonzoon Leon Verhoeven; Overl. ouders van 
Rijsewijk-Mallens en dochter Annie(verj.); Tante 
Annie van Gorp-van Rijsewijk namens neven en 
nichten; Mien van Rijsewijk-van de Sande.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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Casinomedewerker (M/V) Berkel-Enschot  (8-40 uur) 
 
Ben jij een persoon die makkelijk een praatje maakt en energie krijgt van gasten die een gezellige dag 
of avond uit beleven? Ben jij die ene alleskunner die niks uit de weg gaat en het niet erg vind om 
tijdens zowel dag- als avonduren te werken? Ben jij een echte teamplayer die tegelijkertijd de gasten 
een veilig en verantwoord uitje bezorgd? 
 
Mooi! Dan zoeken wij jou! 
 
Voor ons Casino in Berkel-Enschot zoeken wij een vriendelijke, hardwerkende, spontane, 
enthousiasmerende WINNER!  
 
Zo ziet jouw dag er uit 
Vandaag heb jij een dagdienst. Je komt ’s ochtends aan bij de vestiging en je zet eerst een kopje 
koffie en maakt een praatje met je collega’s. Je bespreekt de leuke acties die gisteren zijn gehouden. 
De bingo blijkt een groot succes te zijn geweest en je collega heeft een gast enorm blij gemaakt met 
een prijs. Daarna bespreek je de acties die vandaag plaatsvinden en nadat je je kop koffie op hebt 
loop je een rondje in het casino om te kijken of alles klaarstaat voor de eerste gasten. Tijdens je 
dienst ontvang je de gasten die binnenkomen. Je neemt hun jas aan en maakt een praatje. Je merkt 
dat er een gast binnenkomt die er voor de aller eerste keer is. Je loopt met deze gast een rondje door 
het casino en legt het WIN-concept uit. Je vraagt of deze persoon iets te drinken lust en je wijst hem 
er op dat de lunch over een half uurtje klaarstaat. In de tussentijd zorg je ervoor dat het ook de 
andere gasten aan niets ontbreekt. Je bent net klaar met de uitleg wanneer je harde muziek hoort. 
De Jackpot is gevallen! Leuk! Jij mag een gast heel blij maken met een aanzienlijk geldbedrag. Je 
overhandigt het geld aan een echtpaar dat het bedrag gewonnen heeft. Na je dienst draag je het 
werk over aan je collega die de avonddienst draait. Je gaat met een voldaan gevoel naar huis en 
denkt nog even terug aan het echtpaar dat je zo blij hebt gemaakt. 
 
Organisatie 
Entergaming beheert onder de naam WIN Casino’s een aantal grote casino en amusementscentra 
met kans- en behendigheidsspelen. Met een flexibel, gedreven en verantwoordelijk team kun jij daar 
onderdeel van uitmaken. 
 
Wij zoeken een WINNER met: 

- Minimaal een VMBO-diploma en/of werkervaring in de horeca op zak 
- Minimaal 21 jarige leeftijd 
- Een verzorgde uitstraling 
- Zeer servicegerichte instelling 
- Onbesproken gedrag 
- Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken  
- Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken 

 
Jij WINT gegarandeerd bij ons: 

- Salaris natuurlijk 
- Een pensioenopbouw 
- Een erg leuk team om mee te werken 
- Super nette kleding 
- Altijd ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

 
Ben jij de WINNER die wij zoeken? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en jouw WINNERS mentaliteit naar 
info@entergaming.nl en wie weet ben jij onze nieuwe collega bij WIN Casino’s Beilen! 

 
 
Schoonmaker (M/V) Berkel-Enschot (8-40 uur) 
 
Ben jij een persoon die graag de puntjes op de i zet en energie krijgt van het opruimen en 
schoonmaken van ons casino? Ben jij flexibel en vind je het niet erg vind om in het weekend te 
werken?  
 
Mooi! Dan zoeken wij jou! 
 
Voor ons Casino in Berkel-Enschot zoeken wij een vriendelijke, gemotiveerde WINNER die ervoor 
zorgt dat ons Casino er iedere dag spik en span uitziet!  
 
Organisatie 
Entergaming beheert onder de naam WIN Casino’s een aantal grote casino en amusementscentra 
met kans- en behendigheidsspelen. We hebben een flexibel, gedreven en verantwoordelijk team en 
jij kunt daar onderdeel van uitmaken. 
 
Wij zoeken een WINNER met: 

- Werkervaring in schoonmaakwerkzaamheden op zak 
- Minimaal 21 jarige leeftijd 
- Een verzorgde uitstraling 
- Onbesproken gedrag  
- Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken 

 
Jij WINT gegarandeerd bij ons: 

- Salaris natuurlijk 
- Een pensioenopbouw 
- Een erg leuk team om mee te werken 
- Super nette kleding 
- Altijd ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

 
Ben jij de WINNER die wij zoeken? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en jouw WINNERS mentaliteit naar 
info@entergaming.nl en wie weet ben jij onze nieuwe collega bij WIN Casino’s Berkel-Enschot! 
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Maandag 26 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 27 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 29 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 30 november: 
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, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 25 november: ds. Karin Seidell uit 
Eindhoven, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 13:14-
27. Het is vandaag de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en 
Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. 
Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet 
bouwen aan een stad van vrede wordt het don-
ker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees 
waakzaam!
De eerste collecte is voor Exodus, de organisatie 
die opvang en begeleiding biedt aan ex-gedeti-
neerden, gedetineerden en hun familieleden. De 
tweede collecte is voor het werk van onze eigen 
kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
21 november 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
22 november 10.00: Leerhuis - Het Oude Testa-
ment is nieuwer dan nieuw (3)
24 november 19.30: Club 412

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

VERKOOP VAN SAMPLES EN B-KEUZE ARTIKELEN

VRIJDAG 23 NOVEMBER
9:00 tot 20:00 uur

ZATERDAG 24 NOVEMBER
9:30 tot 15:30 uur

Calenwiel 8  •  Berkel-Enschot  •  www.bowls-dishes.com           
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Notebooks  -  Computers  -  Reparaties  -  Onderhoud  -  Supplies 

 

WWW.SETINPOINT.NL 
 Zwaanstraat 1a   Berkel Enschot 

   tel. 013-5400014 

GOEDKOPER PRINTEN ??? 
    Dat kan met Wecare cartridges ! 

Alle WeCare multipack’s oa van Brother, HP en Canon  

1x zwart, 1x rood, 1x geel en 1x blauw  Van € 47,95 

 

 
 
   + GRATIS PAK DOUBLE-A  PAPIER (twv 5,95) 
 

€ 39,95 

 

De Rustende Jager in Biezenmortel, aan de rand van de Loonse en Drunense duinen, is een 
begrip in de regio. Het ruime terras is een rustplaats voor vele mensen die aan het fietsen, 

wandelen of paardrijden zijn. Tevens hebben wij een zeer uitgebreid assortiment fietsen in de 
verhuur en sinds enkele jaren een vergaderruimte voor groepen tot 25 personen. 

Ons bedrijf bruist en groeit nog steeds door, 

Daarom zijn wij op zoek naar jou!! 

Weekendhulpen keuken en bediening m/v,  van 15 tot 35 jaar 

die van aanpakken weten, met doorzettingsvermogen en die willen werken in de 
weekenden, vakanties en op feestdagen! 

Wil jij graag in ons bedrijf werken? Neem dan contact op met Martijanne van Zon via  
013-5111269 of mail naar info@de-rustende-jager.nl 

We zien je graag in ons team!! 

De Rustende Jager – Oude Bosschebaan 11 – 5074 RC -  Biezenmortel – www.de-rustende-jager.nl 
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Op zoek naar een glazenwasser? 
Bel of mail info@vandenheuvelglazenwasserij.nl 
06-24136243.

Advent kalender voor de hond, kat, konijn 
of knaagdier. 
Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

Super premium sensitive is een voeding met 
uitsluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is 
daarom uitermate geschikt voor honden met een 
voedingsallergie. 
Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 
Vraag naar gratis proefverpakking 

Voordelig uw Decembercadeautjes kopen?
Woensdag 21 t/m zaterdag 24 November, 
21% korting op alle drogisterij artikelen. 
DA Drogisterij Venmans Udenhout 

December kadotip voor de buitenvogels: Vogel-
voederhuisjes, silo’s, nestkastjes, vogelvoeders, 
pindakaas, vetbollen, kransen, pinda’s en nog veel 
meer bij Hobby-Mix voor Dieren! 

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl



SCHAKELTJES

34 |

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. 

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

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

013-5111525

Oplaadbare verlichte veiligheidsband voor uw
hond, van € 9,99 voor € 6,99. 
Hobby-Mix voor Dieren. 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

Bij de Tweewieler Udenhout kunt u terecht voor 
goed advies, testritjes, en reparaties. Kom gerust 
eens binnen, de koffie staat voor u klaar. 

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

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

BRIDGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN Bridgecur-
sussen voor beginners & gevorderden Start jan 
2019 in Denksportcentrum B-Enschot NBB 
docente Karin Poppelaars tel 06-40032072 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met krui-
den, graanvrij en zonder kunstmatige toevoegin-
gen. 

November maandaanbieding: om uw fiets nog 
veiliger te parkeren, nu 20% korting op alle sloten 
bij de Tweewieler Udenhout 

November maandaanbieding: om uw fiets nog 
veiliger te parkeren, nu 20% korting op alle sloten 
bij de Tweewieler Udenhout 

Zomerkleding, onderkleding, accessoires scherp 
afgeprijsd in onze outlethoek. Bij de Tweewieler 
Udenhout 

Bij aankoop van wandelschoenen, nu 50% korting 
op je Falke wandelsokken! Van Gool Sport 

Ben op zoek naar hulp voor licht huishoudelijke 
werkzaamheden. 2x 3 uur p.w. of meer. 
Tel: 5332210 

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, 
Tilburg. Gratis ophaalservice voor uw overbodige 
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elek-
trische apparaten, witgoed en computers. Wij zijn 
bereikbaar op 013-577 1778 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 10.00uur.  

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

Ontruimen van een woning is zwaar werk, vaak 
stressvol, soms emotioneel en kost altijd te veel 
tijd. Ruimers kan U volledig ontzorgen: wij kunnen 
uw woning ontruimen, bruikbare en onbruikbare 
goederen afvoeren en bezemschoon opleveren. 
Ruimers werkt efficiënt, discreet en transparant 
op basis van een bezichtiging, een offerte en een 
oplevering. Kijk op www.wijzijnruimers.nl of bel 
013-590 5103 

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

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





Hé,
woningzoeker
in Koningsoord!

Bel voor een afspraak met telefoonnummer (013) 508 81 00

Zo krijg je korting op je hypotheekrente, wanneer je een betaalrekening bij de

Rabobank hebt. Dat is mooi meegenomen. En zo zijn er nog 9 pluspunten. Dus

waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten


