
Jaargang 53, week 50, 12 decemer 2018

DEZE WEEK:
Sjef Coolen Interieur 2e kerstdag open in nieuw jasje

Stichting Straat: Wat betekent Berkel-Enschot voor jou?

Bewoners Torentjeshoef gezellig rond de Tovertafel

Gouden bruiloftspaar Jan en Marianne Meeuwsen honkvast





3|

BEDRIJVEN CONTACTEN
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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) 

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.

Ook uw bedrijfsgegevens in 2019 
onder BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

Schakel 
met 

Kerst en Oud & Nieuw
Op 19 december verschijnt onze gezellige 

superdikke Kerstspecial!
In de kerstvakantie komen we niet uit. 

Met Kerstmis en Oud & Nieuw verschijnt 
er geen Schakel op 

26 december en op 2 januari 2019.
Het Bestuur
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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
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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

TANDARTSEN Naaijkens & Maes
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 

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl

Voordelig in het NIEUW voor de Feestdagen!

Wij nemen graag 
de tijd voor u, een kopje 
koffie of thee zetten wij 

graag voor u!

De koffie staat 
klaar voor u!

Persoonlijk & 
Vakkundig

3 HALEN,
2 BETALEN

* Goedkoopste artikel gratis.
Geldt niet in combinatie met mode-
cheques of andere aanbiedingen. 

Geldig tot 24 december 2018.

Openingstijden: 
maandag gesloten, 

dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur 
 Zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur
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Interieurspeciaalzaak Sjef Coolen aan de Sint Wil-
librordstraat opent Tweede Kerstdag de deuren 
voor bezoekers. ‘We hebben het volledige interi-
eur achter de gevel vernieuwd en willen iedereen 
uitnodigen om dat te komen bekijken’, zegt eige-
naar Sjef Coolen. De winkel is gespecialiseerd in 
binnen zonwering, gordijnen, pvc-vloeren en nog 
veel meer.

Sjef zit al van jongs af aan in het vak en vond het 
nu tijd om alles in een nieuw jasje te steken. ‘Na-
tuurlijk zijn we altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen, maar nu was de winkel ook toe 
aan een make-over. Je moet de materialen zien 

SJEF COOLEN INTERIEUR 
2DE KERSTDAG GEOPEND 
IN NIEUW JASJE 

en voelen en dat kan nu nog beter in deze nieuwe 
omgeving’, zegt mede-eigenaresse Janneke. 

Totaalplaatje 
Als interieurspecialist vinden Sjef en Janneke het 
belangrijk dat klanten tevreden de deur uit gaan. 
‘Het gaat hier om het totaalplaatje. We leveren een 
goede kwaliteit. Ook het inmeten en het hangen 
van de raamdecoratie wordt door ons verzorgd’, 
zegt Sjef. Dat alles gaat op een professionele, 
maar gemoedelijke manier. ‘Het gaat om persoon-
lijk contact en advies. Op een manier die onze 
klanten aanspreekt.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Feestelijke heropening
Wij heten u van harte welkom! 

Er staat een hapje en drankje voor u klaar.
Sjef en Janneke

St. Willibrordstraat 32A - 5056 HW Berkel-Enschot - 013-5331556 - info@sjefcooleninterieur.nl

2e Kerstdag 
geopend van 12:00-17:00 uur

SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD
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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 siera-
den

13-12-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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
16-12-18 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Bingo
17-12-18 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Bingo
19-12-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/ Sebastiaan
20-12-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
21-12-18 Druiventros 14.00 uur KBO kerstviering met Jeroen en Fabiënne Granne-

man
23-12-18 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert met Inbetween
23-12-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Jazzcombo Tune-Up in gezellige kerstsfeer
23-12 t/m 31-12 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen 

expositie
23-12-18 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Bingo
24-12-18 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Bingo
28-12-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Eindejaarsquiz 2018
29-12-18 Hoog Heukelom 11 10.30 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen
30-12-18 Café ‘t Raadhuis 20.00 ur Bingo

   
06-01-19 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
09-01-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Koningsoord : de Abdijkerk
17-01-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
19-01-19 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur wedstrijd
20-01-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
20-01-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
23-01-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
23-01-19 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
24-01-19 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
27-01-19 CC de Schalm 11.30 uur Kessels Saxofoon Kwartet
27-01-19 div. horeca 13.00 uur Knollegeblaos
30-01-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, After the Storm

DECEMBER

JANUARI
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Dat is de hamvraag die Stichting Straat in samen-
werking met Stadsmuseum Tilburg en Factorium 
Podiumkunsten van je wil weten. Waarom? Omdat 
wij als dorp in de schijnwerpers komen. Op een 
ludieke, spontane en buiten kaders denkende ma-
nier worden alle Berkel-Enschottenaren getrak-
teerd op van alles en nog wat. Van 6 september 
2019 tot en met 6 oktober 2019 staat Berkel-En-
schot in het middelpunt van de aandacht.
Voor de elfde keer organiseert deze stichting 
een manifestatie, deze keer ‘Groeten uit Berkel-
Enschot’ genaamd. Een maand lang zijn er ac-
tiviteiten die resulteren in een slotweekend in 
Berkel-Enschot, over Berkel-Enschot en met Ber-
kel-Enschot. Contactpersonen zijn Petra Robben 
(inderdaad een van de zeven dochters van Cees 
Robben) en Berry van Oudheusden. Samen bren-
gen zij zoveel mogelijk karakteristieke kenmerken 
van het huidige dorp in kaart. ‘Zie ons als pas-

WAT BETEKENT 
BERKEL-ENSCHOT 
VOOR JOU?

santen die het dorp aandoen en die graag van 
locals de beste tips voor de moeite waard plek-
jes en noemenswaardige gebeurtenissen en bij-
zonderheden horen’, geeft Berry als oproep om 
hem te mailen. Petra weet als geboren en getogen 
Berkel-Enschottenaar wat er speelt in Berkel-En-
schot. De organisatoren zijn echter niet zozeer op 
zoek naar klassieke verhalen en tradities. Liever 
horen zij de verborgen schatten en de toekomst-
wensen van ons als dorpsbewoners. 
De verhalen van het dorp en de bewoners komen 
in een boek, een film of bieden inspiratie voor the-
ateracts op bijzondere locaties. Heb jij een bijzon-
der verhaal of ken je een betekenis toe aan Berkel-
Enschot? Stuur een mail naar info@stichtingstraat.
nl en de organisatie neemt contact met je op. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

Berry van Oudheusden 
en Petra Robben

BRIDGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN 
Bridgecursussen voor beginners & gevorderden 

Start januari 2019 in 
Denksportcentrum Berkel-Enschot

NBB docente Karin Poppelaars, tel 06-40032072
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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... 
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Zorgcentrum Torentjeshoef ’t Heem heeft twee 
Active Cues Tovertafels gekregen. Een half 
jaar geleden werd de eerste tafel gedoneerd. 
Door de cliëntenraad is een tweede tafel in het 
centrum nu mogelijk. ‘Het is innovatief op een 
simpele manier. Het past bij onze filosofie om 
ouderen een zinvolle dagbesteding te geven’, 
zegt Corrie Klomp coördinator welzijn van To-
rentjeshoef.  

De tovertafels staan in twee huiskamers. ‘Het 
zorgt voor interactie. Het is erg leuk om de be-
woners op deze manier te activeren zonder dat 
het fysiek te inspannend is’, zegt Corrie. Op de 
tovertafels worden beelden en woorden geprojec-
teerd via een speciale projector. Die beelden rea-
geren op aanrakingen. Spreekwoorden, gezegdes 
en liedjes komen voorbij. ‘Maar de favorieten zijn 
het kleiner en groter maken van bloemen, een bal 
waar je tegenaan kan tikken, bellenblazen die je 
kan laten klappen en het vangen van vissen.’

Gezellig samenzijn
De heer E. Bocca van de cliëntenraad is door Cor-
rie ingeschakeld om te bekijken of een tweede 
tafel mogelijk was. ‘Maar het zijn flinke investe-
ringen. De eerste tafel was mogelijk door stimu-
leringsfonds Thebe Extra.’ Op initiatief van de 

cliëntenraad is de tweede tafel gesponsord. De 
heer Bocca vindt het fantastisch om te zien wat 
voor effect de tafels hebben op bewoners. ‘Op 
een ontspannen manier zorgt het voor een gezel-
lig samenzijn. Vooral in de wintermaanden is het 
een uitkomst’, zegt hij. 

Ook familieleden vinden het een leuk initiatief. ‘Het 
zorgt voor meer rust bij bewoners zonder dat ze er 
zelf iets voor hoeven te doen.’ Daarnaast zorgen 
de tafels ook voor meer interactie tussen bewo-
ners. ‘Je merkt dat contact met elkaar veel laag-
drempelig wordt door de tafels. Je ziet bewoners 
echt opbloeien.’

Begeleiding 
De tovertafels zijn speciaal ontworpen voor de 
zorg. ‘Onder begeleiding gaan de tafels aan en sti-
muleren we het onderling contact’, zegt Corrie. Die 
begeleiding is nodig om alles in goede banen te lei-
den. ‘Daarom zoeken we vrijwilligers die dit samen 
met onze bewoners willen doen.’ Wie zich wil aan-
melden als vrijwilliger, kan contact opnemen met 
Corrie Klomp via welzijntorentjeshoef@t-heem.nl. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

De heer E. Bocca (links) met twee bewoonsters 
van Torentjeshoef aan de Tovertafel

TORENTJESHOEF 
KRIJGT TOVERTAFEL VOOR 
ZINVOLLE DAGBESTEDING 
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Sprendlingenpark 36  5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91   www.keukenfabriekoisterwijk.nl

KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

GRATIS MONTAGE

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

*Niet in combinatie met andere acties
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‘Koud’, zegt Jan en ‘helemaal af’, zegt Marianne 
over hun trouwdag op 17-12-1968. Vijftig jaar ge-
leden gaven ze elkaar het ja-woord voor de wet in 
het gemeentehuis van Tilburg en voor het geloof 
in de kerk op de Besterd. Daarna ging het gezel-
schap naar de receptie in De Postelse Hoeve. 
Daar was ook het feest. ‘Dat werd iets drukker als 
verwacht, want collega’s van mijn werk bij Natio-
nale Nederlanden in Den Haag, besloten om niet 
heel dat eind te reizen voor alleen de receptie’, 
lacht Jan als hij er nog aan terug denkt. Jan werkte 
destijds als procuratiehouder bij dit schadebedrijf. 
Later werkte hij bij verzekeraar Delta Lloyd in Am-
sterdam en beëindigde hij daar zijn carrière als di-
recteur algemene zaken. Maar nimmer verhuisde 
hij naar plekken dichterbij zijn werk. 

Honkvast
Een paar dagen voor de bruiloft werd de woning 
aan de Klaproosstraat opgeleverd. En sinds die 
tijd zijn ze nooit verkast naar een andere stek. 
‘Marianne is nogal honkvast’, geeft Jan als ver-
klaring. ‘Ik kon voor mijn werk een paar jaar naar 
Argentinië, maar heb dat maar beleefd afgewezen, 
want ik kreeg Marianne voor geen goud mee’. 
Marianne is inderdaad vlak bij haar geboortehuis 
in Tilburg gebleven. Haar ouders hadden een ca-
fetaria op d’n Besterd die De Gezonde Apotheek 

als naam had. Daar kwam Jan nog weleens om 
een kroketje en om te kijken of Marianne er was. 
Dat de liefde wederzijds was, bleek wel bij het be-
talen van de snack. Jan gaf een gulden en kreeg 
vier kwartjes terug van Marianne. 
Sinds haar 16de heeft Marianne veel haren ge-
knipt en mensen een verzorgde look gegeven. 
Daarmee trad ze in de voetsporen van haar vader, 
die voor de cafetaria een herenkapperszaak had 
in de Besterd.

SOK
Zeg je carnaval dan staan Marianne en Jan Meeuw-
sen vooraan. Beiden waren bestuurslid van SOK 
(Stichting Openbaar Karnaval) en allebei speelden 
ze in het carnavalsorkest De Bullekus. Marianne 
de trompet en Jan de grote trom. Jan was ook 3 
jaar op rij Prins Carnaval in Knollevretergat. Van 
1991 tot 1994. Inmiddels hebben ze hun muzikale 
optredens dankbaar aan hun kinderen overgelaten 
die ook in Carnalvalsbandjes spelen. Samen met 
de kinderen en 5 kleinkinderen hebben ze nu nog 
een actief en druk leven. ‘Blij met hetgeen we nu 
nog allemaal hebben’, straalt Marianne als ze naar 
de foto’s van de kleinkinderen kijkt. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

GOUDEN BRUILOFT BIJ 
JAN EN MARIANNE MEEUWSEN
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
5-12 OV chipkaart met naam BFB Hessels Pastoor van Tilburgstraat bij Kerk 06-57609050
1-12 Sleutelhanger met tekst: “Fryslän” en Hoek Klaproosstraat met 06-53786434  
 opvallend schuivend zeilbootje Korenbloemstraat
21-11 Autosleutel Ford (zie foto op de Schakel-APP) Parkeerplaats Torenakker 06-20780000  
  Berkel-Enschot
17-11 Fietstas met inhoud Nabij Prinses Irenestraat  06-13731560

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
7-12 Sleutelbos met politie sleutelhanger en Berkel-Enschot 06-16443525  
 buddha hangertje
20-11 Gladde gouden trouwring.  Parkeerplaats Lidl Bosscheweg of 013-5332489  
 Inscriptie: 01-01-1965 naam 02-10-1965 parkeerplaats AH Heuneind
17-11 Blauw olifant knuffeldoekje met knoopjes Berkel-Enschot 06-46415172  
 (zie foto op de Schakel-APP)
10-11 Sleutelbos met huissleutel en autosleutel Willibrordstraat Berkel of 06-53563272  
 VW Fox met sleutelhanger zwarte Teckel  in de stad Tilburg   
 (opener), brievenbussleutel en werksleutel AH

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.

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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KBO KERSTDINER BIJ 
HR DE DRUIVENTROS
Aansluitend op de KBO kerstviering 
op 21 december  kunnen KBO le-
den genieten van een speciaal door 

de Druiventros samengesteld 3 gangen Kerstdiner 
voor een exclusieve KBO leden prijs van € 18,50.
Het menu, met keuze uit vis of vlees, kunt u vinden 
op de website van de KBO
Dit diner is een extra initiatief van de Druiventros 
en geldt als een extra aanbod naast de Samen uit 
Dineren kalender.
Reserveren kan vanaf heden, rechtstreeks bij de 
Druiventros ( 013-5339115 ) onder vermelding van 
uw KBO ledenpasnummer.
Ook  is het mogelijk bij aankomst of  in de pauze 
van de kerstviering bij de receptie van de Druiven-
tros  te reserveren. 
Denk aan uw ledenpas!  Royaal aantal  plaatsen 
beschikbaar maar vol=vol 
 
KBO werkgroep Ontspanning
voor informatie: bel ons werkgroeplid Ruud Brug-
mans 06 21 81 1340

SINTERKLAAS BIJ DE 
BAB
Door buurtvereniging Akkerwijk 

(BAB) is, in samenwerking met dansschool van 
Opstal, weer een sinterklaasfeest georganiseerd.
Op zondag 2 december j.l. heeft Sinterklaas in 
gezelschap van 3 zwarte pieten ons een bezoek 
gebracht.
Sinterklaas had voor alle kinderen een persoonlijk 
woord.
Ook de pieten deden hun best, ze gingen met de 
kinderen dansen en natuurlijk werden er verschil-
lende sinterklaasliedjes gezongen.
Voor alle kinderen was er een cadeautje.
Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com

PRIJSWINNAARS DE GOUDVINK
Na een druk en leuk T.T. weekend van de Goud-
vink met een foto en kleurwedstrijd, zijn hier de 
winnaars die de jury heeft uitgekozen. De foto 
wedstrijd is gewonnen door J v Esch uit Berkel-
Enschot met een foto van een roodborstje, de 
kleurwedstrijd in de leeftijd  groep van 0 t/m 6 jaar 
is gewonnen door Lotte Smits uit Udenhout.
In de leeftijd groep 7 t/m 12 jaar is gewonnen door 
Yvonne Hoogendoorn uit Udenhout.
Winnaars hartelijk gefeliciteerd, de prijzen zijn in-
middels overhandigd aan de winnaars.

KERSTSTUKJES 
ALS 
KERSTGEDACHTE 

De komende periode bereiden leerlingen van Ba-
sisschool Berkeloo zich voor op het kerstfeest 
waarbij we ook stilstaan bij oudere mensen die 
eenzaam zijn, mensen die het afgelopen jaar een 
tegenslag hebben gehad of mensen met een ver-
standelijke beperking. De kerstgedachte is, dat we 
aan andere mensen denken. Met deze gedachte 
in het achterhoofd hebben alle kinderen kerststuk-
jes gemaakt, die uitgedeeld zullen worden aan de 
Zonnebloem, de parochie en aan woonvoorzie-
ning Prisma. We hopen dat dit kerststukje hen 
licht geeft in de donkere dagen. Ook alle omwo-
nenden van basisschool Berkeloo ontvangen een 
kerststukje om hen te bedanken dat ze zo’n goede 
buren voor ons zijn.

VERZAMELAARSVERENI-
GING DE TORENHOEK
Zondag 16 december is er weer de 
maandelijkse ruilbeurs van Verzame-
laarsvereniging “De Torenhoek” in Ons 

Koningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”, 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. 
Wij zitten in de foyer. De beurs begint om 10.00 
uur en duurt tot 13.00 uur. 
Men kan er terecht voor o.a. postzegels, balpen-
nen en suikerzakjes. 
Tot ziens in de foyer van “De Schalm”. Voor inlich-
tingen kunt u bellen: 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK”.
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RENNEVOIRT
De werkgroep Rijke 
leeromgeving wil jullie 

graag meenemen en betrekken in de leuke en leer-
zame thema’s die op Rennevoirt voorbij komen!

Onlangs hebben we het thema Voeding afgeslo-
ten. Hieronder lees je enkele van de belevingen 
van de leerlingen.

OB3: Koken
Wij hebben heerlijke groentesoep gemaakt in on-
derbouw 3. Eerst mochten we met een groepje 
kinderen en een mama en onze stagiair naar de 
Jumbo om boodschappen te doen. We mochten 
boven bij de BSO zelf de groenten snijden en de 
soepballetjes draaien. Wat een teamwork zeg. Wij 
hebben met de hele klas lekker gesmikkeld!

MB4: De moestuin
Samen met twee ouders en acht kinderen zijn wij 
naar de moestuin geweest. We hebben een wor-
tel, vier preien en een paar broccoli’s afgeknipt. 
Ondertussen hebben we ook naar andere moes-
tuinen gekeken. Iemand uit ons groepje heeft een 
wortel uit de moestuin in zijn schoen gedaan voor 
Amerigo. En we hebben alles op school gewas-
sen. En daarna zijn we weer aan het werk gegaan.

BB4: Boerderijbezoek
We gingen met de fiets naar de Piet van Meintjes 
Hoeve. We kregen eerst uitleg over de boerderij, 
de grondstof en de koeien. Toen gingen we naar 
buiten naar de stal. Er was een kalfje dat zelfs de 
boer nog niet had gezien. We kregen allemaal een 
taakje bijvoorbeeld: koeien eten geven, vegen, 
kalfjes verzorgen, enz. Daarna ging de boer ons 
de melkstal laten zien. Hij vertelde ook nog dat als 
alle melk wordt opgehaald er eerst wordt gekeken 
of alle melk goed is. Als het niet goed is dan moet 
hij alles weggooien. Daarna kregen de kinderen 
die dat wilden een glaasje half volle melk. Daarna 
gingen we weer terug naar school. Het was super 
leerzaam! Groetjes Alex en Stijn uit BB4

KERSTCONCERT 
INBETWEEN 

ZONDAG 23 DECEMBER 2018
Wij nodigen jullie van harte uit voor ons kerstcon-
cert op zondag  23 december 2018 om 14.30 uur.
in De Schalm, Trappistinnentuin 77 in Berkel-En-
schot.

We zullen ons onderdompelen in kerstsferen. Be-
kende en minder
bekende kerstsongs zullen voorbij komen. We la-
ten tijdens dit concert ook ons nieuwe repertoire 
horen, waaronder traditionals, pop-, film- en mu-
sicalsongs.
Al met al een heerlijke middag genieten, samen 
met Inbetween!
 
Entree kaarten kosten 5 euro, zijn verkrijgbaar bij 
de leden van Inbetween en voor aanvang van de 
voorstelling bij De Schalm.
 
Programma:
14.30-15.10 Inbetween (Kerst, musical en pop)
15.10-15.30 Pauze
15.30-16.00 Inbetween (Pop, musical en kerst)
16.00 Gezellig samen zijn
 
Wij vinden het ontzettend leuk u te mogen ont-
moeten. Graag tot dan!

Hartelijke groeten,
Alle zangers en zangeressen van Inbetween

CHRISTMAS 
CAROLS IN 
’T MUZIEKHUIS

Zondagmorgen  16 december aanvang 11.00 uur. 
Kom naar ’t Muziekhuis, want dáár beleef je een 
muzikale kerst en kom je door de intimiteit en vre-
digheid langzaam, maar met zekerheid in de échte 
kerstsfeer.

Het HarmonieOrkest van Concordia speelt in kerstsfeer.               
Foto: Sabine van den Hoven.

Op zondag 16 december  zullen de drie orkesten 
van Concordia wederom het bijna traditie gewor-
den kerstconcert verzorgen. Plaats van muzikale 
handeling: ’t Muziekhuis in Berkel-Enschot. Het 
InstapOrkest zal het concert openen met gezel-
lige en bekende kerstliedjes. Je staat versteld hoe 
snel deze (voornamelijk) jeugdige muzikanten, al-
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lemaal nog leerling, sommigen zelfs pas vanaf de 
zomervakantie in het orkest opgenomen, een ac-
ceptabel repertoire kunnen neerzetten. Chapeau ! 
Het MiddenOrkest zal de kerstsfeer overnemen 
met enkele pittige muziekstukken. Maar ook zij 
(hier en daar ondersteund door muzikanten uit het 
HarmonieOrkest) zullen de handen op elkaar krij-
gen door de sublieme uitvoering. Het MiddenOr-
kest gaat met sprongen vooruit en soms geloof je 
je oren niet, als je heerlijk zit te genieten van deze 
muzikale talentjes in opkomst.
Na deze twee optredens zullen de muzikanten van 
het HarmonieOrkest hun opwachting maken. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid zijn er enkele nieuwe 
muziekstukken ingestudeerd. Een Christmas Sui-
te (Jan de Haan) en het zeer gevarieerde  “Polish 
Christmas Music” van Johan de Meij. Kerstmu-
ziek gebaseerd op de rijke Poolse hymnes uit de 
kerkmuziek maar ook elementen met een duidelijk 
volksliedkarakter zijn in deze suite verwerkt. Daar 
kun je van genieten.
Het kerstconcert 2018 wordt afgesloten  met en-
kele bekende Christmas Carols, die uitgevoerd 
gaan worden door álle muzikanten van Concordia; 
een kerstorkest van bijna 100 muzikanten. 
Van harte welkom. De toegang is geheel gratis.

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

      Met je winterjas bij de verwarming

In de winter kennen we allemaal de gure, natte en koude dagen. Soms valt er zelfs 
sneeuw. Onze verwarming gaat lekker hoog en  we trekken de winterthee uit de kast. DE 
hond en kat kruipen lekker diep in hun mandje of nestelen zich lekker tegen ons op de 
bank. Maar hoe moet dat dan met ons Pluis, het konijn? Die zit buiten in de sneeuw! Die 
halen we maar lekker naar binnen, lekker warm en gezellig. Goede oplossing, toch? Nee, 
dat zou ik niet doen.

Konijnen zijn prima in staat in de winter buiten te zitten, zo lang de temperatuur niet te ver 
daalt (tot -10°C) en het konijn gewend is om buiten te zitten. Ze zullen zelf geleidelijk aan 
een warme wintervacht vormen als het kouder wordt. Zorg voor voldoende beschutting 
tegen regen, wind en sneeuw en ook voor vloeibaar drinkwater. Doe daar geen suiker, 
zout of een scheutje Jägermeister bij, dan drinken ze het niet meer. Ook moet er voldoen-
de hooi en voer aanwezig zijn. Konijnen kruipen ook lekker tegen elkaar aan om elkaar 
warm te houden. Nog een reden om een konijn niet alleen te houden. GA regelmatig kijken 
of het nog goed gaat met ze. U zult zien dat konijnen ook graag inde sneeuw spelen!

Zet u ze toch binnen, doe dat dan bij een buitendeur, waar het niet te warm is. Zet ze dus 
niet met hun winterjas naast de verwarming… 

 
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
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✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 15 DECEMBER 10.30-16.30 uur.

KERSTSTAL MET KINDJE JEZUS &  

EEN VERHALEN VERTELLER!

DIVERSE MUZIKALE ACTS!

GRATIS WARME CHOCOLADEMELK! 

Kerstmis bij 
Eikenbosch



SPORT
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OJC’98 NIEUWS
Het eerste wist een zwakke wed-
strijd toch nog met een gelijkspel 

af te sluiten. Voor rust werd er weinig gescoord. 
Tien minuten lang stond er 3-4 op het scorebord. 
Na 10 minuten in de tweede helft stond stond 
het plots 3 - 8 en OJC bleef maar kansen missen 
(en had ook wel een beetje pech).Toen begon de 
inhaalslag die zelfs nog twee keer tot een voor-
sprong leidde. Maar er had gewonnen moeten 
worden. Het tweede was vrij, het derde won heel 
netjes uit van NKV.
Bij de jeugd begroeten we allereerst de overwinning 
van de D-pupillen, De eerste in het hele seizoen. 
Ook de B-aspiranten en de E1-pupillen wonnen. De  
C-aspiranten speelden gelijk. De allerkleinsten zijn 
duidelijk zwaarder ingedeeld; ze verloren ruim.
En dan nog een rectificatie: de B-aspiranten heb-
ben vorige week met 19 - 1 gewonnen en niet ver-
loren. Ze zijn dus nog ongeslagen.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - SGV 1 10 - 10
NKV 4 - OJC’98 3   5 - 10
Mariarade jun A1 - OJC’98 A1 11 - 4
SDO asp B3 - OJC’98 asp B1   9 - 12
Mariarade asp C1 - OJC’98 asp C1   6 - 6
ACKC pup D4 - OJC’98 pup D1   1 - 7
OJC’98 pup E1 - OEC pup E2 11 - 10
OJC’98 pup E2 - DOT pup E4   7 - 15
OJC’98 pup F1 - Korloo pup F1   4 - 11
Volgend weekend luidt het programma:
zaterdag 15 december
Oranje Zwart/de Hoekse 1 - OJC’98 1 
OJC’98 3 - OEC 2 16.20 uur
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 15.05 uur
OJC’98 asp B1 - OEC asp B1 14.00 uur
OJC’98 asp C1 - DOT asp C2 13.00 uur
DOT pup E2 - OJC’98 pup E1
SDO pup E2 - OJC’98 pu E2
Be Quick pup F2 - OJC’98 pup F1
Zondag 16 december
NKV 3 - OJC’98 2 

SCHAKEN
Na zijn zwaar bevochten overwinning 
op Frans Lagerwaard is Koen Robben 
als eerste geeindigd in groep A. Met 
een ongekend hoge score van 7,5 uit 
8. Daarmee maakt hij zijn ambitie om 

ook dit seizoen clubkampioen van De Oude To-

ren te worden opnieuw waar. Maar de strijd is nog 
lang niet gestreden. Binnenkort vindt een herinde-
ling van groep A en B plaats, in groep B wacht 
nog een spannende barragewedstrijd tussen Ed 
van der Nat en Wil Severijns.
Aanstaande zaterdag speelt De Oude Toren 2 
thuiswedstrijden. Team1 zal het opnemen tegen 
het sterke Stukkenjagers uit Tilburg, terwijl team 2 
de strijd tegen Dongen zal aangaan.
Zondag viert de club haar 60 jarig jubileum. Er 
wacht de leden een bijzonder en verrassend pro-
gramma. Uiteraard zal schaken centraal staan, 
maar de 60 jarige historie van de club zal, zoals 
van schakers verwacht mag worden, op door-
dachte wijze worden belicht.

JONG BRABANT VOLGT 
TOP 3 OP DE VOET
Na de overtuigende overwinning op 
Den Dungen vorige week (4-1) stond 
Jong Brabant, zo vlak na Sinter-

klaas, te trappelen om aan treden tegen HHC ‘09 
in Heusden. Helaas gooide regen roet in het eten, 
al klinkt dat wat vreemd. Terug naar de bal. Die 
kwam dus door de hevige regenval niet aan het 
rollen wegens afgelasting. Wel houdt Jong Bra-
bant bijna halverwege het seizoen royaal uitzicht 
op een top 3 positie in de 4e klasse D, Zuid 1. 
Belangrijk dus om komende zondag thuis tegen 
Viola opnieuw op puntenjacht te gaan. Supporters 
zijn weer van harte welkom op deze Super Sunday 
middag bij Jong Brabant! Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 08 december

White Demons F1 - The Flyers F1 05-06
Roef E1 - White Demons E1 09-14
Mixed-Up D1 - White Demons D1 23-17
White Demons E2 - 
   Goodflooring/H.M.C. R’donksveer E2 26-07
White Demons D2 - Elshout D1 06-15
White Demons HS3 - G.H.V. HS3 26-15
Goodflooring/H.M.C. R’donksveer DS2 - 
   White Demons DS1 14-21
White Demons HS1 - G.H.V. HS2 36-25
Zondag  09 december
Avanti HC1 - White Demons HC1 16-28
E.O.C. DC1 - White Demons DC1 18-17
Blauw Wit E2 - White Demons E3 08-12
Oranje Wit HS2 - White Demons HS2 16-30
Achilles ‘95 DS1 - White Demons DS2 26-13
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     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.

Beste Donateurs,
 
Heel hartelijk bedankt voor uw vrijwillige bijdrage. Stichting De Schakel ontvangt geen sub-
sidie en is afhankelijk van donateurs en adverteerders.
De Schakel wordt gedragen door vrijwilligers en dankzij uw gift kunnen we het weekblad 
wekelijks bij 5.170 huishoudens gratis op de mat blijven bezorgen en alle inwoners extra 
informeren via onze website, Facebook, Twitter en de Schakel APP. 
 
Doordat u ons weekblad een warm hart toedraagt, blijft het ook voor verenigingen mogelijk 
om wekelijks gratis verslag te doen van een bruisend verenigingsleven en kunnen wij onze 
redactionele items en rubrieken uitbreiden.
Nogmaals hartelijk dank!
 
Word ook donateur
Wilt u de Schakel steunen met een kleine vrijwillige bijdrage? 
Onze donateursrekening is: IBAN: NL50RABO 0106847953 t.n.v.: De Nieuwe Schakel.
We zijn een weekblad voor en door onze inwoners; Schakel-nu.nl voor de meest actuele 
informatie van Berkel-Enschot

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ingrid Roets
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Programma aanstaand weekend
Maandag 10 december
21:00 uur White Demons DMW 2 - Avanti DMW2
Vrijdag 14 december
20:15 uur Dongen DMW2 - 
 White Demons DMW1
Zaterdag 15 december
09:30 uur White Demons E1 - Avanti E1
10:30 uur White Demons DC1 - Heerle DC1
11:35 uur White Demons HC1 - Desk HC1
Zondag 16 december
09:30 uur Zephyr F1 - White Demons F1
10:00 uur White Demons DS2 - 
 Goodflooring/H.M.C. R’donksveer DS3
11:00 uur handbalshop.nl/Witte Ster D1 - 
 White Demons D2
11:15 uur White Demons DS1 - Mixed-Up DS1
12:30 uur White Demons HS2 - 
 PSV Handbal HS2
13:15 uur Goodflooring HMC/Mixed Up HS1 - 
 White Demons HS1
14:15 uur handbalshop.nl/Witte Ster HS3 - 
 White Demons HS3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.
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UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

‘uw partner in ontwerp en advies’
 

Kijk op onze site voor inspiratie
of

neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 

wwwww.bureaubroeders.nl
info@bureaubroeders.nl

T. 0416 36 51 40  
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KUNST EN CULTUUR

OPROEP  KUNSTMARKT
Voor de tiende keer gaan we in Ber-
kel-Enschot een kunstmarkt orga-
niseren; op zaterdag 8 juni 2019 om 

precies te zijn.  We willen deze lustrum-editie extra 
cachet geven en roepen iedereen op om daarvoor 
ideeën en menskracht te leveren.
Dus vragen we:
1. Heeft u een tip bijv. voor een extra activiteit, 

meld het ons;
2. Wilt u op een of andere manier meewerken aan 

de organisatie van de kunstmarkt en/of de ex-
positie in Koningsoord, laat het ons weten;

Stuur een mailtje naar expo-be@home.nl als u op 
deze oproep wilt reageren. 

Bij voorbaat dank voor uw reactie
Werkgroep Kunstmarkt Berkel-Enschot

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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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3 Amaryllis 
snijbloemen
In diverse kleuren.

4.79

BezoEk onZe 
kerStshOw!
Zondag open 10-17u
Koopavonden tot 21u:
donderdag 13 & 
vrijdag 14 december
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FOTOWEDSTRIJD
 
Wie weet staat jouw foto dit jaar op de cover van de kersteditie van de Schakel!
Doe mee met de fotowedstrijd en maak kans op een cadeaubon van € 20,-
Maak een sfeervol plaatje met het thema Kerst / Berkel-Enschot / Winter en stuur jouw foto vóór 14 
december a.s. naar info@schakel-nu.nl
 
Voorwaarden:

- Rechtstaande foto
- Houd bij de compositie rekening met ruimte voor het Schakel-logo en covertekst.
- Hoge resolutie geschikt voor drukwerk (300 dpi)

 
Het bestuur kijkt met belangstelling uit naar de inzendingen!
Ingrid Roets, hoofdredacteur

Notebooks  -  Computers  -  Reparaties  -  Onderhoud  -  Supplies 

 

WWW.SETINPOINT.NL 
 Zwaanstraat 1a   Berkel Enschot 

   tel. 013-5400014 

WILT U DE PC OF LAPTOP EEN BOOST GEVEN?? 
                 PLAATS DAN EEN SSD SCHIJF ! 
 

DECEMBER AANBIEDING:  
240 Gb SSD INCLUSIEF INBOUW EN OVERZETTEN DATA € 89,95 

 

- Deze zorgt ervoor dat de pc veel sneller opstart 
- Programma’s worden sneller geladen 
- Levensduur van de pc wordt verlengd 
- Gaat langer mee dan een traditionele harddisk 
- Is stiller en energiezuiniger 
 



DIVERSEN
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RONDLEIDING 
IN ONS 
KONINGSOORD

De Bibliotheek Midden-Brabant
Op woensdag 9 januari 2019 van 11.00 tot 12.00 
uur vindt de volgende rondleiding plaats bij de 
voormalige Abdij Onze Lieve Vrouw van Konings-
oord van de zusters Trappistinnen.
We bezoeken bij elke rondleiding een speciaal on-
derdeel van dit monumentencomplex.
Deze keer wordt aandacht besteed aan de vroe-
gere ABDIJKERK, nu bibliotheek en Kerkzaal.
Er wordt stilgestaan bij de glas-in-loodramen van 
de Heiligen in het priesterkoor en de grote roos-
vensters in de kerk. De plafonds met de kruis-rib 
gewelven worden besproken.
Er wordt verteld over de eerste steen, de koorban-
ken, de kruisjes op de kerkmuren, de ziekenkapel, 
de lekenkapel, de kluizenaarskamer, de Poort naar 
de Hemel etc.
Meer dan genoeg te zien en te vertellen door uw 
gids Jack van der Sanden.
Samenkomst voor de rondleiding is in de biblio-
theek bij de Leestafel.
De rondleiding is geheel gratis voor belangstel-
lenden
Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen
AANMELDING VOOR DE RONDLEIDING IS VER-
PLICHT !!
U kunt zich aanmelden bij de balie in de bliblio-
theek of 
via Email :berkelenschot@bibliotheek.nl

U bent van harte welkom  Bibliotheek Berkel-En-
schot

Foto: Peter Timmermans

AAA QUICKSCAN 
MOET “TIJDBOM” 
IN DE BUIK VOOR-
KOMEN

Wekelijks overlijden er minimaal 20 mensen aan 
de aandoening Aneurysma Aorta Abdominalis, 
ook wel AAA genoemd. Deze aandoening wordt 
vergeleken met een tikkende tijdbom in de buik, 
waarbij de aorta steeds wijder wordt, zonder dat 
men dit in de gaten heeft. Wanneer hier niets aan 
wordt gedaan “onploft” de aorta. Dit zorgt jaarlijks 
voor duizenden sterfgevallen. De Aortastichting 
heeft de Echopraktijk Echowonder in het gezond-
heidscentrum Koningsoord te Berkel-Enschot van 
Allison Happel benaderd de AAA-Quickscan uit te 
voeren om op deze manier levens te redden.
 
Het is belangrijk om preventief onderzoek te doen. 
Mensen hebben zelf namelijk niet door wanneer de 
buikaorta wijder wordt. Daarnaast is het van belang 
om er zo vroeg mogelijk bij te zijn omdat de kans 
op een geslaagde behandeling dan het grootst is. 
Er lopen op dit moment ongeveer 50.000 mensen 
rond in Nederland met deze aandoening zonder dat 
ze het zelf weten. Met deze actie hopen we dit met 
50% te verminderen. De kans op aanwezigheid van 
deze aandoening is het grootst bij senioren vanaf 
55 jaar. Met de toename van het aantal senioren is 
aandacht hiervoor nodig.

Meer achtergrondinformatie is de te vinden op 
de website van de Aortastichting: 
www.aortastichting.nl
Er zijn inmiddels in Nederland diverse AAA-
quickscan centra die de metingen kunnen uit-
voeren.
In de regio Midden- Brabant kunt u hiervoor te-
recht bij het Gezondheidscentrum Koningsoord  
Pandgang 2 in Berkel-Enschot.
Bereikbaar op 013-5442217
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December veranderlijk en zacht, 
een hele winter zonder kracht.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Wim (67) en Leida (64) Van Dijk-Smit namen 
begin dit jaar een nieuwe stap in hun leven. 
Concreet hield dit in, dat ze zoveel mogelijk 
afscheid namen van alle materiele spullen in 
Berkel-Enschot. Ze wonen en reizen nu in hun 
camper en gebruiken deze ook als werkplek. 

Van 22 december tot en met 6 januari zijn zij 
gastvrouw en gastheer in het Veerhuis in Va-
rik. Het Veerhuis aan de dijk, met zicht op de 
Waal, is een bijzondere plek. Komt iemand voor 
het eerst het huis binnen dan horen we meestal 
een “Ooooh” van verwondering. In het Veerhuis 
vinden allerlei vernieuwende activiteiten plaats 
gericht op een mooiere maatschappij.    

Heb je zin om ons te bezoeken dan ben je van 
harte welkom. Wij hebben twee speciale activi-
teiten waarvoor we jullie graag uitnodigen.
Op 28 december vertellen we over hoe wij ons 
leven totaal hebben omgegooid en als moderne 
nomaden in een mobile tiny house wonen. Hoe 
zijn wij daartoe gekomen? Hoe werkt dat in onze 
relatie en hoe in het dagelijks leven? Volgens 

ons moet je vooral niet te veel blijven hangen in 
het denken, maar vooral doen. En dit alles zon-
der businessplan. De inloop is vanaf 13.30 uur 
en we beginnen om 14.00 uur en sluiten af om 
ongeveer 17.00 uur.
De kosten voor deelname aan deze activiteit is 
een vrijwillige bijdrage
 www.youtube.com/watch?v=08k09zssLeQ 

Op 3 januari organiseren wij een stilte wandeling 
met de inloop vanaf 13.30 uur. Wij vragen je voor 
deze wandeling vooraf aan te melden via onder-
staande link zodat we rekening kunnen houden 
met de groepsgrootte.
www.veerhuis.nl/event/de-hoorverdovende-stil-
te-aan-de-waal-heerlijk/

Voor 28 december is geen aanmelding nodig.
We zien jullie graag in onze tijdelijke nieuwe rol 
in het Veerhuis.

Leida Smit en Wim van Dijk
Veerhuis

Waalbandijk 8, 4064 CB Varik
Tel. 0344-605640  |  e-mail info@veerhuis.nl

MODERNE NOMADEN 
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MASTERMIND OP 
12-2-2019

KennisPlaats Vesper organiseert op dinsdag 12 
februari 2019 om 20:00 uur een Mastermind. In 
een inspirerende omgeving kun je in groepjes van 
4 à 5 personen jouw uitdagingen delen met gelijk-
gestemden. Je kunt jouw vragen op tafel leggen 
en je ideeën klankborden; wij denken allemaal met 
je mee! Na de Mastermind is er nog gelegenheid 
om te netwerken onder het genot van een hapje 
en drankje. Afsluiting 22.30 uur.
Vanavond vind je antwoorden op jouw vragen en ga 
je met hernieuwde energie en inzichten naar huis.

Deelname is € 10,- inclusief koffie/thee, een boek 
en een consumptie. De ticketverkoop start vanaf 
10 januari 2019. Locatie: Ons Koningsoord, Biblio-
theek Berkel-Enschot
Save the date! Volg ons op Facebook: @Kennis-
PlaatsVesper

AMNESTY 
INTERNATIONAL

Waarom online actievoeren zin heeft
Het lijkt een simpele handeling: je ziet een oproep 
langskomen om te protesteren tegen een onrecht 
ergens ver hier vandaan, je klikt door, typt je naam 
in en met nog een klik is je protest verzonden.
Het geeft een goed gevoel, maar ergens knaagt 
het. Gaat dit nou echt werken? Ja geloof ons, het 
werkt echt! Wat voor jou een simpele handeling is, 
kan enorme gevolgen hebben. We zullen je vertel-
len waarom.

Aan de schandpaal
Een actie die online rondgaat, bereikt veel men-
sen. En dat is nu precies wat onderdrukkende re-
gimes niet willen: dat iedereen weet wat zij aan 
onethische dingen uitspoken. Bang voor hun re-
putatie, moffelen ze hun fouten graag weg. Als dat 
niet meer lukt omdat de hele wereld ervan weet, 
zit er maar één ding op om hun gezicht nog een 
beetje te redden: hun gedrag aanpassen en het 
onrecht stoppen. Dus: doe vooral mee en DEEL. 
Daarmee help je ons de boodschap te verspreiden 
en mensenrechtenschenders te kijk te zetten.

De macht van het getal
Diezelfde schaamte duikt op als autoriteiten wor-
den overspoeld met online handtekeningen of e-
mails. Eén enkel mailtje met kritiek kunnen ze nog 
wel negeren. Maar oneindige stromen mails of el-

lenlange namenlijsten van mensen die je verwijten 
maken, laat je niet zomaar langs je afglijden.

Het is snel
In sommige situaties is het vooral belangrijk om zo 
snel mogelijk te reageren. Als iemand wordt ge-
marteld bijvoorbeeld. Of als iemand elk moment 
kan worden geëxecuteerd. Dan wil je dat je protest 
meteen aankomt en is er geen tijd om te wachten 
tot de postbode je papieren brief bij de autoritei-
ten aan de andere kant van de wereld bezorgt.

Beproefd recept
Keer op keer merken we dat onze acties werken. 
Gevangenen meldden dat ze niet langer werden 
gemarteld toen Amnesty een actie voor hen be-
gon, mensen kwamen onverwacht vervroegd vrij, 
executies gingen niet door, wetten werden aan-
gepast. In Iran bijvoorbeeld, krijgt een terdood-
veroordeelde vaak een paar dagen van tevoren 
te horen dat hij geëxecuteerd gaat worden. Am-
nesty stuurt dan razendsnel een noodoproep uit. 
Duizenden mensen van over de hele wereld ver-
sturen vervolgens tweets en e-mails of bellen naar 
de Iraanse autoriteiten. Dat leidt er vaak toe dat 
executies worden afgeblazen. Zo kwam vorig jaar 
Salar Shadizadi vrij, nadat zijn executie onder in-
ternationale druk tot twee keer toe op het laatste 
moment was uitgesteld. 

Ik nodig u uit om mee te schrijven: Ga naar de 
Amnestysite, kies Kom in actie, meld je aan voor 
Snelle acties en u krijgt 2x per maand een aktie op 
uw email, die u verstuurt door te beantwoorden. 
Namens werkgroep 258 Berkel-Enschot/Uden-
hout  Marieke Kwantes de Vries

Vrij en blij
vredevolle feestdagen

wensen we u allen

Schakel met 
Kerst en Oud & Nieuw

Op 19 december verschijnt onze gezellige 
superdikke Kerstspecial!

In de kerstvakantie komen we niet uit. 
Met Kerstmis en Oud & Nieuw verschijnt 

er geen Schakel op 
26 december en op 2 januari 2019.

Het Bestuur



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
Celibaat
Het is al weer enige tijd geleden dat ik aan de pries-
teropleiding begon. Heel bewust koos ik ervoor op 
de roep van God te antwoorden met alles was erbij 
kwam. Bij de diakenwijding heb ik beloofd trouw de 
getijden te bidden, celibatair te leven en trouw te zijn 
aan het vieren van de sacramenten. Je bent dienst-
baar aan God en probeert aan de mensen Gods 
boodschap over te brengen. Het celibaat leven is 
een teken van geloof in God, het is een teken dat 
er een leven na de dood is. Waarom zou je anders 
ingaan op de roep van God om priester te worden?
Ingaan op Gods roep geeft mij vreugde. Het wil 
echter niet zeggen, dat het altijd gemakkelijk is. 
Het geldt voor veel meer keuzes die we in het 
leven maken, zoals bijvoorbeeld het huwelijk, je 
werk en de plaats waar je woont. Het zou een il-
lusie zijn, dat het altijd op rolletjes gaat. Wat de 
boventoon voert is de innerlijke vreugde.
In de tijd van voorbereiding op Kerstmis heeft de 
Maagd Maria voor mij een bijzondere plaats. Als 
God haar door de engel Gabriel vraagt zijn Zoon 
ter wereld te brengen, geeft zij haar ‘fiat’: mij ge-
schiede naar uw woord. God kiest haar uit om zijn 
Zoon ter wereld te laten komen. Maria heeft Hem 
in haar schoot gedragen, voor Hem gezorgd en 
dat zal haar veel vreugde gegeven hebben. Maar 
er zijn ook moeilijke momenten geweest. De vlucht 
naar Egypte, haar Zoon als 12 jarige in de tempel 
en het kruis. Maria is bij haar Zoon als Hij zijn lij-
den en dood tegemoet gaat. Ze klaagt niet, maar 
vertrouwt op God. Voor mij is de Maagd Maria een 
bron van inspiratie om het celibaat te leven.

Pastoor Juan van Eijk

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Rien Braam, 
88 jaar.

ADVENTSACTIE  2018 - Hoop voor moeder en 
kind
Vorige week en ook deze week heeft de MOV in de 
Wegwijzer aandacht besteed aan de 4 projecten 
van de Adventsactie in het Licht van advent. Alle 
projecten kunnen uw steun goed gebruiken. De 
tweede collecte op 15 en 16 december is bestemd 
voor die projecten. Geef gul en ruimhartig!
Stichting MOV Johannes XXIII

BIJEENKOMST BIEZENMORTEL
Beste mensen van Biezenmortel, het is al weer 
een jaar geleden dat het pastoraal team, het paro-
chiebestuur en de torengroep twee bijeenkomsten 
hebben georganiseerd.  We hebben gesproken 
over een vitale geloofsgemeenschap. Voor jullie 
was het belangrijk dat het pastoraal team het tijd-
stip van de zaterdagavond viering zou verande-
ren naar 19:00 en dat zij zouden werken aan de 
overweging.  Aan beide punten hebben we gehoor 
gegeven. Bovendien hebben we beloofd hebben 
met jullie in gesprek te willen blijven, want jullie 
bijdrage aan onze parochie en in het bijzonder aan 
de st. Josephkerk is van belang. Graag nodigen 
wij u daarvoor uit op donderdag 13 december. Tij-
dens deze bijeenkomst zullen we de actiepunten 
bespreken en evalueren. We hopen op uw inbreng. 
U bent van harte welkom op donderdag 13 de-
cember in de Vorselaer. Inloop 19.00 uur zodat we 
om 19.30 uur kunnen starten. Om 21.00 uur slui-
ten we het formele gedeelte af. Wij hopen op een 
grote opkomst en iedereen is van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, Torengroep Biezenmortel, 
Parochiebestuur en pastoraal team.

VERSCHIJNEN VIERKLANK
De nieuwe Vierklank wintereditie ligt weer voor u 
klaar. U kunt een exemplaar meenemen op ver-
schillende plaatsen in onze parochie. De Vierklank 
ligt in alle kerkportalen, in Udenhout ook bij de 
Eikelaar, de bibliotheek en De Peppel, in Biezen-
mortel bij bakker Geerts en gemeenschapshuis de 
Vorselaer, in Berkel-Enschot bij de bibliotheek en 
Torentjeshoef. 

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 19 december 9.00 uur: kerststal zetten.
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 15 december: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering i.v.m. 
de Kersttocht.

Zondag 16 december: Derde zondag van de 
Advent.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Ad van de Pas(jrgt.); Overl. ouders van 
Esch-van de Wiel; Frans en Fien Maas-Obbens.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Adrianus Voermans(jrgt.); Mientje van 
den Oetelaar en Overl. ouders van den Oetelaar-
Traa en dochter Ria; Overl. Fam. van de Pas-van 
Haaren en Denis van de Pas.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
14.30 uur St. Willibrorduskerk: Kerstconcert 
mmv Tilburgs Byzantijns koor.

Maandag 17 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische aanbidding.

Dinsdag 18 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 20 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 21 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, 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 

Zaterdag 15 december: Kerstmusical ‘Lucht-
post, brieven van boven’, 20.00 uur
Musicalgroep Besoyen speelt een musical over de 
familie De Vries en hun zoektocht naar de bood-
schap van kerst. Deze boodschap+ wordt gebracht 
op een eigentijdse, bijbelgetrouwe en toch laag-
drempelige manier. De musical is geschikt voor alle 
leeftijden en daarom een perfect uitje voor het hele 
gezin. De toegang is gratis.

Zondag 16 december: ds. Edward van der Kaai 
uit Aardenburg, 10.15 uur
Het is vandaag derde advent. De kinderen zijn al 
bij de derde zondag van het adventsproject ‘Geloof 
met me mee’. We lezen verhalen over Bijbelse ge-
loofsgetuigen die ons uitnodigen om met hen mee 
te geloven. Aan de hand van hun verhalen denken 
we na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en 
hoe laat je dat merken aan anderen? Vandaag is 
het verhaal van de profeet Sefanja aan de beurt. De 
collectes zijn voor de Voedselbank en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
12 december 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen rond 
de Bijbel’
15 december 20.00: Kerstmusical ‘Luchtpost, brie-
ven van boven’
18 december 19.30: Kerstconcert door Zang & 
Vriendschap
19 december 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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



SCHAKELTJES
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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

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

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.  

Door een unieke samenwerking houden 
Gewooncaat Interieur info@gewooncaat.nl  
06-13196001 en Taart by Nihal 
info@taartbynihal.nl | 013-2036980 op 18 decem-
ber a.s. een gratis inloopspreekuur. 
Wil jij weten wat wij voor jou kunnen betekenen op 
het gebied van interieur- en financieel advies?
Je vindt ons van 19.30-21.00 uur bij Ons Konings-
oord, Trappistinnentuin 77, ingang bibliotheek 
Berkel-Enschot. Vooraf een afspraak inplannen is 
mogelijk. Graag tot dan!

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 

Bent u op zoek naar een persoonlijk en origineel 
cadeau voor de feestdagen? 
Geef eens een kledingkleuradvies cadeau! 
Prijs kleuradvies incl. make-up € 55,00. 
Monique Oomens, tel. 06-40611768 

AUTORIJSCHOOL KLEIJNGELD. 
Vanaf 1978 een vertrouwd adres. Ook voor code 95. 
Tel 013-5333408, 06-20402338. 
www.autorijschoolkleijngeld.nl  

Loodgietersbedrijf Weijters voor al u 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! 

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. 

LET OP! Etalagewedstrijd in Udenhout! 
Download je deelnameformulier op 
www.welkominudenhout.nl en maak kans 
op een dagje Efteling. 

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

Al een Kerstafspraak gemaakt bij 
Kapper Fabulous? vol=vol. 
Maandag 24 en 31 dec extra open. 
Tevens leuk kerstpresentje. 
Kado Tip: Marc Inbane tanningspray + 
Gratis fles Scrub twv €34,95. Kerkstraat 9A. 
0135336809.  Voor Dames en Heren!

AVELIJNTJE, gastouderopvang, v.a. jan. 2019 
Nog enkele plaatsen beschikbaar op ma-di-do 
Van 0 tot 4 jaar. Dokter Tombrockln 11, 
info: Angelien v. Laak 06-14572556 of mail naar:
avelijntje@outlook.com of www.viaviela.nl 

Schakel 
met 

Kerst en Oud & Nieuw
Op 19 december verschijnt onze gezellige 

superdikke Kerstspecial!
In de kerstvakantie komen we niet uit. 

Met Kerstmis en Oud & Nieuw verschijnt 
er geen Schakel op 

26 december en op 2 januari 2019.
Het Bestuur





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


