
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 38, 18 september 2019

DEZE WEEK:
Herkenning en erkenning van de Schakel

Winnaars prijsvraag en lezersonderzoek bekend

Kunst of Kitsch?

Met Passie: Zwemmen voor echte waterratten

Lezersonderzoek. Deel je mening en win!
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E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

Correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Kelly Heijzelaar, Jan van der Straaten, 
Ellen van Slooten

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Ingrid Roets

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

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

Oplage: 5.370 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

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  085 – 53 60 300

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

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

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

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

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

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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 of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

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

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

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

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

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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

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

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

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

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

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
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FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

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

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

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch – Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

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

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

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of 
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

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

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op  
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. Charlotte 
06-34089921, Monique en Mara, Lotte 06-38166531.  
algemeen nr. 013-5331561 Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 Zat. 
9.00-16.00 uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

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

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

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

KINDEROPVANG 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of 
www.humankind.nl 

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

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

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

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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

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

Bekijk het fotoalbum van 

Open Monumentendag op 

www.schakel-nu.nl 

fotograaf: Peter Timmermans

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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“Leest u de Schakel? Iedere week en altijd van 
voor naar achteren!” Wat was het heerlijk om 
dat vaak te horen van jong én oud. Afgelopen 
zaterdag is ons ‘kraampje’ op de informatie-
markt van Open Monumentendag goed be-
zocht. We hebben veel trouwe lezers mogen 
ontmoeten, ex-bezorgers en ondernemers. 
Ook mensen uit de regio hebben ons weekblad 
bewonderd.

De gebundelde jaargangen van De Schakel uit 
1970, 1992 en 2015 zijn met interesse doorge-
bladerd. Wat een ontwikkeling heeft de Schakel 
doorgemaakt! Veel bezoekers herkenden de oude 
oranje kaft of adverteerders, winkeliers uit hun tijd. 
Mensen zijn wegwijs gemaakt op onze website 
schakel-nu.nl en hebben kennisgemaakt met de 
Schakel APP. 

Donateursactie
Wij willen de donateurs hartelijk bedanken voor 
hun gift. Draagt u de Schakel een warm hart toe 
en vindt u ook dat dit weekblad hoort bij Ber-
kel-Enschot? U kunt altijd doneren op NL50RA-
BO0106847953 t.n.v. De Nieuwe Schakel. Iedere 
gift is welkom!

Winnaar Prijsvraag
Het was wikken en soms letterlijk wegen! Hoeveel 
Schakels zaten er in de mand? Het waren er 115. 
Degene die het dichtst in de buurt kwam met 110 
Schakels, was Mia Kouwenberg. Van harte profici-
at! U kunt een Waardebon van Winkelcentrum Ei-
kenbosch van 10,- ophalen bij Geerts Schoenen. 

Lezersonderzoek
Veel bezoekers namen ook de tijd om ons lezers-
onderzoek in te vullen. Waarvoor onze dank! Want 
alleen daarmee kunnen we de Schakel nog beter 
en mooier maken. Zij konden kans maken op een 
heerlijke borrelplank voor 2 personen van Smaec-
kelijk. De winnaar is Jorieke van der Westen. 

Geef uw mening en win!
Was u zaterdag niet in de gelegenheid om ons te be-
zoeken? U vindt het lezersonderzoek in het midden 
van deze Schakel, op onze website en op Facebook. 
Ook ú maakt nog kans op een heerlijke borrelplank 
voor 2 personen van Smaeckelijk. Dus geef uw me-
ning en win! U kunt het lezersonderzoek tot 28 sep-
tember inleveren bij Geerts Schoenen. De winnaars 
worden 2 oktober in de Schakel bekend gemaakt. 

Tekst en foto’s: Ingrid Roets

Prijswinnaars borrelplank en 
waardebon bekend

HERKENNING EN 
 ERKENNING 
 VAN DE SCHAKEL

De winnaar van de prijsvraag ‘Hoeveel Schakels’ is 

Mia Kouwenberg!

De winnaar van de Borrelplank voor 2 personen van Smaeckelijk is 

Jorieke van der Westen!

Angela van der Horst, Jeannette van Dal en Ingrid Roets
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

LATER

OKTOBER

19-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
19-09-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
22-09-19 div. locaties 10.00 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
22-09-19 CC de Schalm 11.30 uur Berkel-Enschot Zingt en CUNENE, Stg. Expo
24-09-19 Hemels 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
25-09-19 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 uur Filmcafé met “Colette”
25-09-19 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinson Café Midden-Brabant
27-09-19 CC de Schalm 20.00 uur Edson da Graça, cabaret
28-09-19 Hoolstraat 1 20.00-01.00 uur Kraanpop, Extragavanza biercantus
29-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
29-09-19 Koningsoord, Kerkzaal 11.30 uur Concert met twee blokfluitensembles uit Gorile en BE
29-09-19 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Bingo middag BC Edelweiss  van te voren aanmel-

den
29-09-19 Hoolstraat 1 14.30-22.00 uur Kraanpop, met oa Zanger Kafke, Lamme Frans en 

Stef Ekkel

02-10-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
02-10-19 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Kapittelzaal
04-10-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz, 1e van het seizoen
05-10-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
05-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater,muziek etc
06-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater,muziek etc
06-10-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama: Blues, Boogie en Rock en Roll
20-10-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
24-10-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
24-10-19 De Bron 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
25-10-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz 
27-10-19 CC de Schalm 11.30 uur  Utrecht String Quartet, Stg. Expo
03-11-19 Druiventros 14.00 uur Najaarsconcert - Egerländerkapel “Die Walddrum 

Musikanten”
06-11-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
07-11-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
17-11-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
20-11-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
21-11-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
27-11-19 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinson Café Midden-Brabant / Slaapstoornissen

01-12-19 CC de Schalm 11.30 uur Trio Paulus Schäfer & Dominique Paats, Stg. Expo
04-12-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
14-12-19 St. Willibrorduskerk 19.30 uur Kerstconcert Oisterwijks Kamerkoor, Stg. Expo
15-12-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-12-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
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Onny de Bont in afwachting 
wat er gezegd gaat worden 

over haar meegebrachte spullen.

Een pronkstuk of een verborgen Rembrandt 
zat er niet bij. Bijna veertig mensen zagen hun 
kans schoon om tijdens Open Monumenten-
dag hun kunstvoorwerpen op waarde te laten 
schatten. Overwegend schilderijen, vazen, ser-
viezen, beeldjes en juwelen kwamen uit thee-
doeken en grote Ikea tassen tevoorschijn. 

Mevrouw I. Rozendaal was speciaal van Mijns-
heerenland naar de Kapittelzaal van Ons Ko-
ningsoord afgereisd om meer te vertellen over de 
meest waardevolle kunstige voorwerpen die men-
sen vanuit huis hadden meegenomen. Hoopvol 
wachtten ze met het nummertje in de hand op hun 
beurt. Al voor aanvangstijd was de zaal met 20 
mensen gevuld. Volgens kunsthistoricus en taxa-
teur Rozendaal was het mooiste stuk van de dag 
een groot houten wapenschild met twee leeuwen 
afkomstig uit de buurt van Delft.  

“We blijven maar gewoon werken”, is de con-
clusie van en mevrouw als ze van de tafel weg-
loopt. Onny de Bont, geboren en getogen Ber-
kel-Enschottenaar, heeft twee schilderen en een 
speciale porseleinsoort Boeddhabeeldje bij zich.  
Niet alleen de afbeelding van de bloemen, maar 
vooral de lijst en het legering plaatje eronder, gaf 
haar destijds bij aankoop bij iemand in Esch de 

KUNST
OF
KITSCH?

gedachte dat dit misschien wel wat waard zou 
kunnen zijn. Dat had ze goed ingeschat, want ook 
de kunstkenner vond het een geweldig mooie lijst. 
Ze keek vooral naar de achterkant van het doek. 
Deze was gemêleerd ecru van kleur. Dat gaf de 
bevestiging dat het niet van Chinese makelaar-
dij is, want die gebruiken rollen met wit canvas. 
Verder was het schilderij niet van bijzonder hoge 
waarde.  Het Boeddhabeeldje was volgens haar 
productiewerk. Dat werd beaamd in de zaal, want 
een andere vrouw in de zaal liet weten ook zo’n 
zelfde beeldje te hebben.

Regout servies
Mevrouw De Bruijn woont sinds 1976 in Berkel-En-
schot. Haar wijnglas komt uit de periode 1880-1900 
en is gemaakt in Leerdam. Naast de glasblazerij 
is een museum waar je dit soort glazen nog kunt 
zien. Haar bord was een onderdeel van een servies 
van Petrus Regout uit Maastricht. Ook uit diezelfde 
tijdsperiode. Helaas werd het servies destijds vaak 
opgedeeld bij een erfenis aan de kinderen. Ieder 
een bordje. Er is nu nog een vereniging actief die 
probeert de serviezen compleet te maken. En als 
het net het ontbrekende bord is dan kan er toch wel 
100 euro voor gegeven worden. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Ingrid Roets
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
14-9 Sleutelbos met autosleutels BMW en Audi Torenhoekstraat 14 06-53142973
12-9 Rijbewijs van den Broek Puccinilaan/Bosscheweg 013-5339048
3-9 Huissleutel aan blauwe hanger/klem Parkeerplaats achter Jumbo/Primera 06-83718188
29-8 Huissleutel Parallelweg viaduct Druiventros 06-42415280  
  richting Heukelom
28-8 kort zwart vestje begin Tobias Asserlaan 013-5335283
26-8 Gouden ketting met klavertje Akkerweg 06-14683804

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
9-9 Grijze wollen sjaal (van emotionele waarde)  route Elstar - Rauwbrakenweg -  06-40562681  
 (Zie app) Mgr. Mutsaersstraati - Abdijlaan-  
  Winkelcentrum
9-9 Sleutelbos met verschillende sleutels met TC de Rauwbraken, evt. Bollekenspad 06-24743485  
 aapje als sleutelhanger (Zie app)
29-8 Engeltje in boom (zie foto Schakel APP) in boom nabij AH Heuneind 06-20780000

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.

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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Had jij een hekel aan de verplichte zwemlessen 
als kind? De zussen Laura (21), Linda (19) en 
Marjolein (16) de Laat voelen zich bij zwemver-
eniging de Waterratten als een vis in het water. 
Iedere week brengen deze Berkel-Enschotse 
zwemdocenten de jongste waterratten een 
stapje dichterbij hun diploma. 

Even watertrappelen om warm te worden, gevolgd 
door de bekende schoolslag en vele rugcrawls, 
met als afsluiter een spannend waterspel. Een 
leerzame én leuke les, daar houden trainsters de 
Laat van. ‘Als docent moet je soms even streng 
zijn, en dat is niet altijd leuk’, geeft Marjolein toe. 
‘Een stichtelijk praatje aan de voorkant van de les 
wil dan nog weleens helpen. Dan zeg ik: “willen 
jullie een lieve juf, wees dan ook een beetje lief 
voor mij”.’ En dat werkt: onder begeleiding van 
Laura, Linda en Marjolein en de 25 andere vrij-
willigers van de Waterratten gaan de leerlingen 
met grote slagen vooruit. Kwaliteit staat bij deze 
zwemclub hoog in het vaandel. ‘We werken vol-
gens een erkende methode’, legt moeder en ver-
enigingslid Irene de Laat uit. ‘Dat betekent dat de 
eisen soms wat strikt zijn. Van onze zwemdocen-
ten wordt het een en ander verwacht.’ Maar dat is 

niet voor niets: ‘wie met een diploma naar buiten 
loopt, heeft dan ook écht wat.’

Eerste duik
De vereniging is bijna 50 jaar geleden in Berkel-
Enschot ontstaan en ondanks dat we in het Til-
burgse Drieburcht-bad zwemmen, hangt er bij 
vereniging de Waterratten nog altijd een dorpse 
sfeer. ‘Verschillende families uit Berkel-Enschot 
komen hier al jaren over de vloer’, vertelt Irene. 
‘Leden kennen elkaar en leeftijd speelt geen rol.’ 
Met haar ongeveer 250 leden heeft de Waterrat-
ten een wachtlijst, want een te grote drukte gaat 
ten koste van de persoonlijke aandacht voor ieder 
kind. ‘We werken met kleine groepjes. Zo hebben 
we de ruimte om iets goed uit te leggen, ook wan-
neer een kind het niet meteen begrepen heeft’, 
leggen zwemsters de Laat uit. Daarbij bevordert 
het de belangrijke band tussen leerling en docent, 
want zwemmen is overwinnen. ‘Hoe mooi is het 
niet om iemand vol vertrouwen een aanloop te 
zien nemen voor zijn eerste duik.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Irene de Laat

ZWEMMEN VOOR 
ECHTE WATERRATTEN

Vlnr: Linda, Laura en Marjolein de Laat

MET PASSIE
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Spaar voor een 

GRATIS 
Para-Mi Broek

www.liff-mode.nl - Eikenbosch 29  - Berkel-Enschot - 013-533 3154

www.bailiff-fashion.nl - Eikenbosch 3a  - Berkel-Enschot - 013-533 6101

SPECIALE ACTIE BIJ

Aankopen uit de “verhuis collectie”of andere afgeprijsde artikelen tellen niet mee voor het 
verkrijgen van Para-Mi stempels.

Bij elke besteding van ¤ 25,- bij Bailiff Fashion of Liff  
krijgt u een Para-Mi stempel. En bij een volle  

stempelkaart kunt u een gratis Para-Mi broek  
uitzoeken in onze winkels.  

Deze actie loopt tot 31 December 2019.
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De Dorpsraad, in het bijzonder de Bewoners 
Overleg Groep (BOG), is verheugd dat het 
experiment met het BuurtBudget een defini-
tief karakter heeft gekregen. Dat betekent dat 
er middelen beschikbaar zijn om projecten uit 
te voeren, die uw woonomgeving zullen ver-
beteren.

Doelen Buurtbudget
- Het project dient de woonomgeving blijvend 

te verbeteren, waarbij het budget besteed 
moet worden aan het openbare deel van 
uw woonomgeving binnen Berkel-Enschot;

- De bewoners worden gestimuleerd om sa-
men projecten te ontwikkelen. Hierdoor 
zullen de buurtcontacten verbeteren;

- De bewoners krijgen meer zeggenschap 
over de besteding van de gemeentelijke 
budgetten.

Voorwaarden Buurtbudget
- Het budget dient efficiënt te worden benut. 

Het totaal budget is beperkt, er moet zo-
veel mogelijk mee worden gedaan;

- Het project dient gedragen te worden door 
een belangrijk deel van de betrokken om-
wonenden;

- Het project moet uitgewerkt worden door 
de aanvragers;

- Het project zal per email en globaal uitge-
werkt worden aangevraagd;

- De betrokken bewoners zijn bereid om deel 
te nemen in de uitvoering, de nazorg en het 
onderhoud;

Het project zal de sociale veiligheid, de ver-
keersveiligheid en/of de leefbaarheid in Ber-
kel-Enschot verhogen; 

De aanvraag dient binnen het resterende 
budget te passen, stel dus niet uit!

De commissie BuurtBudget
De commissie Buurtbudget is samengesteld 
uit 4 leden van de BOG en wordt aangevuld 
door de wijkregisseur, een ambtenaar van de 
Gemeente Tilburg, die uiteindelijk zorg draagt 
voor de uitvoering en de betaling. De com-
missie overweegt de aanvraag zorgvuldig, 
waarbij het standpunt van de gemeentelijk 
vertegenwoordiger zwaar weegt. Het oordeel 
van de commissie is definitief.
De commissie is bereikbaar via haar email-
adres buurtbudget@dorpsraadberkelen-
schot.nl of via de website van de Dorpsraad: 
https://dorpsraadberkelenschot.nl/.

Ervaringen tot nu toe.
Positief: verbetering van speelplekken, 
groenvoorziening, verlichting en plaatsing 
van een grote picknicktafel en een AED-ap-
paraat.
Negatief: weinig actieve inbreng bewoners, 
te weinig draagvlak omwonenden en te dure 
projecten.

Wat vragen wij van u?
Overleg met uw buren, kom met ideeën, 
maak uw woonomgeving aantrekkelijker en 
daarmee ons Berkel-Enschot nog leefbaar-
der. 
Mocht u denken, dat een idee niet binnen 
het Buurtbudget past, overleg toch met ons, 
wellicht vinden wij een oplossing binnen de 
mogelijkheden van de Dorpsraad.

De Dorpsraad kan u helpen bij het 
verbeteren van uw woonomgeving!
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BERKEL-ENSCHOT - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een 
erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder 
waar, stelt estate planner Rob Bär van Erfrechtplan. Volgens hem kan 
het opstellen van een testament mensen veel familieleed én geld 
besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle 
verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een 
regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de 
afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een testament, 
weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen wordt 
onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat 
Rob Bär verder. “Binnen de huidige generatie vijftigplussers heeft dan 
misschien niet iedereen een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, 
een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. 
Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd 
is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de 
ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De 
langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn 
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een 
soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit dat bij 
het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot 
een �nancieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog 
levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen 
van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het 
overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als 
de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die 
erfbelasting betalen?”

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in 
�nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke 
schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een 
testament. Maar je moet het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. “Mensen 
vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten of dat de materie 
erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook 
niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het 
opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en 
relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de wensen 
en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testa-
ment in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. We 
verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in werking 
treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt 
Rob Bär uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet 
vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en 
beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in 
een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk 
op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte 
wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de 
rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op tegen 
de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en 
partners komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoorziene 
leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.” 

Maandag 7 oktober om 19:30 uur geeft Rob Bär een lezing over de 
noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U kunt 
deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrecht-
plan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Hotel De Druiventros
  Bosscheweg 11
  5056 PP Berkel-Enschot
Datum:  maandag 7 oktober 2019
Aanvang:  19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
  085 - 8000 100

Estate planner Rob Bär geeft 7 oktober een heldere lezing in Hotel De Druiventros

Testament kan veel familieleed voorkomen
én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL
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BRIDGE KBO-BRABANT
Op maandag 7 oktober, aanvang 
13.30 uur, wordt in Koningsoord een 
voorronde gespeeld voor het bridge-
kampioenschap van KBO-Brabant. 

Alle bridgende leden van de KBO kunnen hieraan 
deelnemen. De kosten bedragen €14,- per paar.
U kunt inschrijven via www.bridge.nl/kbo-brabant. 
Zorg dat u dan uw KBO-lidmaatschapsnummer en 
eventueel uw NBB-lidnummer bij de hand hebt.

Theo van Eekelen.

WANDELEN 
MET DE KBO
Op donderdag 26 september gaan we 
wandelen bij de Beerze in Spoordonk.

We starten bij de Viermannekesbrug en lopen door 
een vogelrijk gebied met een grote vlakte die het 
overtollige water van de Beerze opvangt. Ook is er 
een moeras waar de kale bomen boven uit steken. 
Een heel apart gezicht.
Onderweg drinken we koffie, op eigen rekening, 
bij de Spoordonkse Watermolen en lopen via een 
mooie route weer terug.
Zorg voor goede wandelschoenen!
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
We carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

HILARISCHE 
MOMENTEN
Zaterdag 14 september de Open 

Monumentendag 2019. Deze dag had als thema: 
Plekken van plezier. Plekken waar mensen voor 
hun plezier  en mét plezier naar toe gingen en 
gaan. Ontspanning, vermaak, plezier en vrije tijd.
Naast de langgevelboerderij uit 1857, tegenwoor-
dig Boerderij Denissen ligt nog steeds de Vlaamse 
Schuur wat door Muziekvereniging Concordia ge-
bruikt wordt als eigen home, met repetitieruimtes 
voor diverse gezelschappen. Ook op die zaterdag 
kon je na een bezoek aan de oude boerderij,  in ’t 
Muziekhuis van Concordia genieten van vermaak 
en plezier. Daar kon je zomaar even uitproberen of 

je het leuk vond om een instrument te gaan bla-
zen.  Jong en oud waren aanwezig en kregen eerst 
van de Concordiale muzikanten uitleg om daarna 
meteen over te stappen tot uitproberen; proefbla-
zen heet dat.
Wat een hilarische momenten bracht dat teweeg. 
Stotende, ploffende en scherpe  doordringende 
geluiden, soms piepklein, later zelfs als brullende 
tankers hoorde je door het repetitielokaal schal-
len. Wat een plezier enneh….moet het dat gaan 
worden? Leuk om er eens letterlijk en figuurlijk aan 
te proeven. Ook bij Concordia een geanimeerde 
open monumentendag met “ter plezier ende ver-
maeck”  Dus toch…..Have fun bij Concordia!

Jong en oud tijdens de instrumentenproeverij.

JEU DE BOULES 
KAMPIOENSCHAP 2019
Op donderdag 26 september aanstaande organi-
seren wij op de terreinen van GILDE ST. HUBER-
TUS, de Kraan 53, Berkel-Enschot een Minimix 
Jeu de Boules voor alle 50-plussers van Berkel-
Enschot (3 wedstrijden).
Aanvang 13.00 uur precies. Inschrijven vanaf 
12.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p. Mede door 
sponsoring van Albert Heijn Heuneind kunnen wij 
wederom rekenen op leuke prijzen! Veel plezier. 
De inschrijving sluit klokslag 13.00 uur. 

Werkgroep Jeu de Boules.

Bekijk het fotoalbum van 

Open Monumentendag op 

www.schakel-nu.nl 

fotograaf: Peter Timmermans
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H o c k e y  -  V e t e r a n e n  
G e z o c h t  !  

Heb je een hockeyver leden

Ben je min.  35 jaar oud

Meld je  dan aan !

V e t e r a n e n  B
M H C  B e r k e l - E n s c h o t

J o h n  v a n  H e e s   
0 6 - 1 3 0 4 2 0 1 9  -  j - v a n h e e s @ h o m e . n l

Zin in een leuke pot hockey op zondag

Ben je een teamplayer
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KUNST EN CULTUUR

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 IN 
CC DE SCHALM, AANVANG: 20.00 UUR

Edson da Graça, cabaret

“WAKKER”
Was Edson écht klaar om vader te worden? 
Had hij niet beter zijn school af kunnen maken?
Had hij wel de juiste vrienden? 
In zijn debuutvoorstelling ‘Wakker’ vraagt Edson 

da Graça zich hardop af of hij de juiste keuzes 
heeft gemaakt in zijn leven. Zijn veelbewogen le-
ven zorgt voor een veelzijdige kijk op de wereld en 
dat deelt hij graag met je. 
Edson schudt je hoe dan ook wakker met zijn hi-
larische, soms pijnlijk grappige levensverhalen. 
Hij is eerlijk, puur en confronteert zichzelf met zijn 
keuzes. 
De grote vraag is: Is Edson eindelijk wakker en 
kiest hij voor zichzelf?

Entree: € 15,50 (incl. pauzedrankje)

Meer weten: www.edsondagraca.nl 

RX2180V_RX6346_Print__42x29.7.indd   1 10/03/16   12:54

W W W . B E R S S E L A A R O O G Z O R G . N L

Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl

NU EEN
RAY-BAN
MONTUUR
INCLUSIEF

GLAZEN
VANAF

€ 199,-

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale 
locatie, uw favoriete catering of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u graag op 
een buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis en ervaring 
is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met ons team om alle wensen 
tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Oisterwijk en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Verzorgd naar wens door Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Lezersonderzoek september-2019
Volgend jaar viert De Schakel haar 55 jaar bestaan en is niet meer weg te denken uit ons dorp! Het bestuur 
is er trots op iedere week een glossy weekblad bij een groeiend aantal inwoners op de mat te bezorgen. 
Natuurlijk willen wij ook graag uw mening weten. Was u zaterdag tijdens Open Monumentendag niet in de 
gelegenheid om naar de informatiemarkt te komen? Vul dan onderstaande vragenlijst in of via onze website 
of Facebookpagina en maak kans op een gezellige, maar vooral heerlijke borrelplank van Smaeckelijk!

Hoe lang leest u de Schakel?
o langer dan 10 jaar
o tussen de 5 en 10 jaar
o tussen de 1 en 5 jaar
o minder dan een jaar

U leest de Schakel
o helemaal
o grotendeels
o gedeeltelijk / hangt ervan af
o soms / een enkel artikel

Wordt De Schakel nog gelezen door anderen?
o Nee, ik ben de enige
o Ja, gemiddeld door 1-2 personen
o Ja, gemiddeld door meer dan 2 personen

Wat is uw algemene oordeel over De Schakel
o heel goed
o goed
o redelijk
o matig
o slecht

Zou u de Schakel blijven lezen als u ervoor zou moeten betalen?
o ja
o nee
o misschien

Tips voor verbetering van het Weekblad:
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Vervolg lezersonderzoek september-2019

Wat is uw favoriete rubriek … (meerdere antwoorden mogelijk)

Rubriek 

Bedrijven Contacten 

Activiteitenkalender 

Gevonden en Verloren 

Interviews/reportages 

Bedrijf in Beeld 

Met Passie 

Kunst & Cultuur 

Jeugd/leesverhaal/kleurplaat 

maandpuzzel 

verenigingsnieuws/diversen 

sport 

kerkberichten 

schakeltjes 

advertenties 

Wat is uw oordeel over… (kruis aan)

 heel goed goed redelijk matig slecht

inhoud     

vormgeving     

fotografie     

mate van diepgang     

leesbaarheid     

onderwerpkeuze     

variatie rubriek     

betrouwbaarheid   
informatie     



21|

WEBSITE:

Hoe vaak bezoekt u de website www.schakel-nu.nl ?
o frequent
o regelmatig
o soms
o nooit

Welke pagina bezoekt u (meerdere antwoorden mogelijk) ?
o Home
o Agenda
o Foto/Film
o Advertenties
o Bedrijven Contacten
o Archief
o Contact

Algemeen oordeel over de website
o goed
o redelijk
o slecht
o geen mening

Tips voor verbetering:

APP met al meer dan 3.250 gebruikers

Heeft u de Schakel APP gedownload ?
o Ja
o Nee

Algemeen oordeel over de APP
o goed
o redelijk
o slecht
o geen mening

Tips voor verbetering van de APP:
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Vervolg lezersonderzoek september-2019

Volgt u ons op Facebook?
o ja
o nee

Wat vindt u van de bezorging?
o goed
o redelijk
o slecht
o geen mening

Wat is uw leeftijdscategorie?
o < 18
o 18-25
o 25-40
o 40-60
o > 60

Geslacht
o man
o vrouw

Woonplaats: ___________________________________________________________________________________

Heeft u nog tips of suggesties?

Hartelijk dank voor uw deelname!

U kunt dit formulier 
tot 28 september inleveren bij GEERTS SCHOENEN 

op Winkelcentrum Eikenbosch 11 Berkel-Enschot

Wilt u kans maken op een heerlijke BORRELPLANK voor 2 personen van Smaeckelijk?

Vul dan hieronder uw naam en mailadres en/of telefoonnummer in.

Naam: ________________________________________________________________________________________________

Mailadres: ____________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________________________
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 14 september

White Demons D2 - RED-RAG/Tachos D2 19-14
White Demons D3 - GHV D1 13-22

Zondag 15 september
White Demons HB1 - GHV HB1 28-22
White Demons HC1 - E.O.C. HC1 20-27
Dongen D1 - White Demons D1 07-07
Roef DB1 - White Demons DB1 08-18

Programma aankomend weekend
Maandag 16 september
18:45 uur Desk D1 - White Demons D2
19:30 uur Desk HC1 - White Demons HC1

Vrijdag 20 september
19:30 uur United Breda DMW1 - 
 White Demons DMW 2

Zaterdag 21 september 
09:30 uur White Demons E1 - Taxandria E2
10:00 uur Avanti F3 - White Demons F1
10:30 uur White Demons D1 - 
 Olympia’89/DOS’80 D1
15:05 uur Avanti D1 - White Demons D2

Zondag 22 september
10:00 uur White Demons DB1 - 
 DOS’80/Olympia’89 DB2
10:00 uur handbalshop.nl/Witte Ster HC1 - 
 White Demons HC1
11:25 uur Goodflooring/H.M.C. R’donkveer D1 - 
 White Demons D3
13:00 uur handbalshop.nl/Witte Ster HB1 - 
 White Demons HB1

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JONG BRABANT KLAAR 
VOOR DE START!
Met een fraaie bekeroverwinning van 
2-1 op derdeklasser RKDVC toont 

Jong Brabant aan klaar te zijn voor de competitie-
ronde 2019/2020. Dat de Berkel-Enschotse equi-
pe van hoofdtrainer Boy v.d. Boogaard daarmee 

ook verder mag ‘bekeren’ is mooi meegenomen. 
De wel bijzonder jonge hoofdmacht van Jong 
Brabant heeft in korte tijd al een mooie progres-
sie laten zien volgens V.d. Boogaard, die alweer 
voor het vierde jaar als trainer aantreedt. “Met 
veel jonge doorstromers uit de eigen jeugd en een 
aantal jeugdige instromers van buitenaf voelt het 
alsof we met Jong Brabant 1 een nieuwe start ma-
ken”, aldus V.d. Bogaard. Dat hij zoveel enthou-
siasme en al een sterk teamgevoel proeft binnen 
zijn groep stemt hem heel positief. Dat na een 
slepende blessure Luuk Robben weer terug is in 
de gelederen mag daarbij eveneens als pluspunt 
vermeld worden. Daartegenover staat dat duide-
lijk is dat voormalig vaste waarde Joep Ooms als 
gevolg van een blessure niet zal terugkeren in de 
selectie. Datzelfde geldt tenminste voorlopig ook 
voor routinier Marnick Muskens, die van een knie-
operatie herstelt.
Ook voorzitter Bert v.d. Wijngaard ziet het nieuwe 
seizoen met vertrouwen tegemoet. Met enige trots 
ziet ook hij veel eigen jeugd terug in het eerste 
team, zeker omdat zij in de jeugdteams al op een 
hoog niveau gevoetbald hebben. “Op die manier 
investeren we niet voor niets in onze jeugd met 
onder meer veel goede trainers, leiders en jeugd-
staf”, geeft V.d. Wijngaard aan. “De andere kant 
daarvan is, dat we met zo’n jonge groep niet zo-
maar even doorstomen naar een hogere klasse”, 
vult de voorzitter nog aan. Desalniettemin gaat 
Jong Brabant 1 ook dit jaar weer voor het hoogst 
haalbare binnen de vierde klasse! Daarover zijn 
voorzitter, trainer en supporters van Jong Brabant 
het wel eens! Komende zondag wacht de eerste 
competitiewedstrijd in Tilburg tegen WSJ.

Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
De wedstrijd tegen Koveni uit Nieu-

wegein leverde niet het gewenste resultaat op. Een 
verdedigend zwakke periode in het midden van de 
eerste helft kwam de thuisploeg duur te staan. De 
achterstand die toen werd opgelopen kon niet meer 
ongedaan gemaakt worden, al was OJC’98 niet echt 
minder. Alleen kansen scheppen, en ze dan ook nog 
benutten, is een punt dat beter moet.
Het tweede verloor flink en dat was lang geleden. 
De midwekers daarentegen wonnen hun eerste 
wedstrijd duidelijk.
Bij de jeugd heel behoorlijke resultaten, alleen de 
twee jongste ploegen verloren opnieuw.
De junioren en de C2-aspiranten haalden hun 
tweede overwinning en staan bovenaan.
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De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Koveni 1   9 - 12
OJC’98 2 - DSO 3 11 - 20
SDO mid - OJC’98 mid   9 - 16
PSV jun 2 - OJC’98 jun 1 10 - 17
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3   5 - 5
DKB asp C1 - OJC’98 asp C2   2 - 5
OJC’98 pup D1 - Springfield pup D2   4 - 3
OJC’98 pup E1 - Rust Roest pup E2   0 - 8
OJC’98 pup E2 - DKB pup E1   5 - 8
Volgend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
dinsdag17 september:
OJC’98 mid - BMC mid 20.15 uur
zaterdag 21 september
Hebbes 1 - OJC’98 1
OJC’98 2 - Keep Fit 3 12.45 uur
OJC’98 jun 1 - SDO jun 3 11.15 uur
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2 11.15 uur
OJC’98 asp C2 - SDO asp C3 10.15 uur
OJC’98 pup D1 - Focus pup D1 10.15 uur
PSV pup E1 - OJC’98 pup E1
Tilburg pup E3 - OJC’98 pup E2

BIJZONDER 
RESULTAAT VOOR 
HAPKIDO “YONG”

De trainers van Hapkido “Yong” zelfverdediging 
hebben het uitstekend gedaan op het Internatio-
naal Training Seminar in Sevilla in Spanje.  Mar-
cel Dohmen moest examen doen voor zijn 3e 
Dan. Een hele opgave. De temperatuur was uit-
zonderlijk. De buitentemperatuur was 43 graden. 
Dat voelde aangenaam aan ten opzichte van de 
temperatuur in de examenzaal. Er waren 3 kandi-
daten die op gingen voor de derde Dan. Het exa-
men duurde ongeveer 45 minuten en bestond uit: 
Een intensieve belasting van het lichaam, (deze 
oefening wordt Black Jack genoemd), gevolgd 
door valbreken, trappen, stoten en verdediging 
tegen meerdere aanvallers, (de aanvallers waren 
allemaal minimaal zwarte band), verdediging te-
gen meerdere aanvallers met de Dan Bong (soort 
Nunchaku), verdedigingstechnieken  met de wan-
delstok, lock flows met meerdere aanvallers, flying 
kicks en Black Belt concepts, (dit zijn specialisti-
sche zelfverdedigingstechnieken).

Marcel kwam als beste uit de bus. Een toppres-
tatie voor onze Brabander. De leerlingen uit Best 
en Berkel-Enschot hebben al jarenlang plezier van 
zijn kwaliteiten. Na een week trainen, hetgeen ook 
een examenonderdeel was, werd, op het ”cele-

bration diner” bekend gemaakt wie er geslaagd 
waren.
Marcel Dohmen was geslaagd met beste resulta-
ten van alle kandidaten. Tevens werd hij bevorderd 
tot Chief Instructor. 
Ron van Beukering was al hoofdtrainer van Ne-
derland in de Kwan Nyom Hapkido en 5e Dan. Na 
nog eens 2 jaar bewezen te hebben, dat hij deze 
positie op de juiste wijze en volgens het gedachte-
goed van de I.H.A. in Nederland had uitgedragen, 
kreeg hij de titel “Kwan Nyom Master”. Deze werd 
hem gegeven door Grootmeester Geoff Booth, 9e 
Dan en hoogst gegradueerde in de Kwan Nyom 
Hapkido. Dit is een zeer bijzondere titel, omdat er 
wereldwijd slechts 4 
Kwan Nyom Masters 
actief zijn. Kwan Nyom 
Master Ron geeft re-
gelmatig trainingen in 
Drunen, Best en Ber-
kel-Enschot.
Als je meer wilt weten 
kijk dan even op www.
hapkidonederland.nl
 
Chief Instructor Marcel 
(links) en Kwan Nyom 
Master Ron.

CARAMBOLE WINNAAR 
VAN HET VIERDE 
JOOP VAN WINGERDEN 
TOERNOOI.
Sinds drie jaar is het Joop van Wingerden toernooi 
voor de senior biljarters van Berkel-Enschot de of-
ficiële opening van het nieuwe biljartseizoen. Aan 
Joop denken is ook een manier van danken voor 
het vele werk dat Joop voor het seniorenbiljarten 
in Midden Brabant gedaan heeft. Dit jaar viel het 
toernooi samen met de landelijke Monumenten-
dag, een gelukkige combinatie, omdat Joop zich 
ook ingezet heeft voor plaatselijke monumenten 
zoals Boerderij Denissen en de voormalige De 
Schalm zoals Maarten Janssens opmerkte. De bil-
jartsport is een sportief monument uit het verleden 
en de biljartruimte in Ons Koningsoord was zater-
dag een “Plek van Plezier “ waar nu, in tegenstel-
ling tot vroeger, de amusementswaarde centraal 
staat. Het werelds plezier heeft zich nooit in deze 
ruimte genesteld. 
De voorzitter van Concordia, Maarten Janssens, 
wenste de 24 deelnemers met een originele toe-
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spraak van harte welkom. Hij prees de deelnemers 
van vandaag - nog levende monumenten - omdat 
zij in de aantrekkelijke ambiance van deze monu-
mentale omgeving mochten strijden om de Joop 
van Wingerden bokaal. 
Theo Boers, de wedstrijdleider, had de deelne-
mers uitgenodigd om rond 13.00 uur aanwezig 
te zijn. Een heel verstandige besluit omdat onze 
biologische klok om 13.00 uur voor een optimale 
coördinatie zorgt, wat van wezenlijk belang is tij-
dens een biljartwedstrijd. Elke biljarter probeert zo 
te spelen alsof hij het biljarten heruitvindt, zo’n in-
stelling doet een beroep op creativiteit. Frans Vro-
mans profiteerde daar optimaal van door tijdens 
de partij van 13.00 uur een gemiddelde van 3.0 
te scoren. Na de eerste 4 partijen ging Concor-
dia nog gelijk op met de latere winnaar, maar voor 
Concordia bleken het de eerste pannenkoeken te 
zijn die, naar het spreekwoord, voor de kinderen 
zijn. Het was een sportieve en gezellige middag 
die ons weer duidelijk maakte dat je niet als bil-
jarter geboren wordt, maar dat je alleen biljarter 
wordt door oefening. 
Hoewel de sport leeft van de verrassing waardoor 
de eindeloze verhalen rondgaan, was de uitslag 
van deze middag geen echte verrassing. De Man-
neke’s waren traditiegetrouw vierde, wel met in 
hun midden de biljarter met de hoogste serie, Frie 
Brekelmans, 12 caramboles, derde werd Concor-
dia, tweede KBO de Schalm en tenslotte eerste 
en kampioen van Berkel-Enschot, de Carambole. 
Van harte proficiat. Hun voorzitter Ed Visser sloot 
de middag af met een bedankje aan de organi-
satoren en met een welgemeend tot volgend jaar.
Namens de organisatie, Herman Janssen.

EENVOUD BIJ SCHAAK-
VERENIGING DE OUDE 
TOREN
Onlangs ontmoette ik iemand die mij 
aansprak over mijn kwaliteiten als 

schaker. “U schrijft over schaken, de diepere ach-
tergronden, de geniale aspecten. Het kan dus niet 
anders dan dat u zelf een groot schaker bent”. Ik 
denk dan aan schaakmeester of misschien zelfs 
schaakgrootmeester. Ik moest hem vertellen dat 
ik een bescheiden rating heb en zelfs de titel van 
clubkampioen niet kan opeisen. De teleurstelling 
was op zijn gezicht te lezen, maar toen zei hij: 
“Aha, ik begrijp het, u bent president van het Oude 
Toren-concern.”
Ik had moeite een schaterlach te onderdrukken 
en legde hem uit dat de Oude Toren gewoon een 
vereniging is van schaakvrienden. Zijn ontredde-
ring was compleet en daarom legde ik hem het 
volgende voor: Insecten geloven in hemel en hel 
en voelen zich in een sekte heel wel, maar één van 
hen deed heel voornaam en dus vroeg een kever 
heel spontaan: “Bent u God, Wodan of Thor?” 
“Welnee” zei de ander “ik ben pas-tor”. De man 
dacht na, maakte een buiging en sprak: “Gegroet 
eerwaarde”. Kijk deze man zal het dus nooit be-
grijpen.

Bekijk het fotoalbum van 

Open Monumentendag op 

www.schakel-nu.nl 

fotograaf: Peter Timmermans
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ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

KOM JIJ BIJ
ONSZ WERKEN?

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.ONSZ-RESTAURANT.NL/VACATURES

ONSZ RESTAURANT BERKELLENSCHOT   ‘T ZWAANTJE 1   WWW.ONSZLRESTAURANT.NL   013L5331239

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting



DIVERSEN
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KINDERBOEKEN-
WEEK IN DE 
BIBLIOTHEEK 

BERKEL-ENSCHOT
Dit jaar staan het thema ‘Reis mee’ centraal tij-
dens de Kinderboekenweek die duurt van 2 t/m 
13 oktober. De Bibliotheek Berkel-Enschot organi-
seert enkele leuke activiteiten. Kom erbij!!!!

Programma
Zondag 6 oktober 11:30-12:30 DURF THEA-
TERVOORSTELLING in Kapittelzaal
DE VLIEGSCHOOL
Voor kinderen vanaf 5 jaar met hun ouders, verzor-
gers, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, 
opa’s en oma’s.
Kaartjes voorstelling ã 5,00 euro zijn te koop bij de 
Bibliotheek Berkel-Enschot tijdens service-uren

Woensdag 9 oktober 13:30-14:30 STUDIO 
DROOMBEELD;  WORKSHOP
ONTWERP JE EIGEN WAANZINNIGE BOOM-
HUT.
Hoe ziet jouw coole boomhut er uit? Is er een 
glijbaan? Woont er een robot die elke dag jouw 
ontbijtje maakt? Ontwerp, teken en stempel jouw 
eigen boomhut! 
Als de tekening klaar is, gaan we aan de slag met 
het green-screen. Jij gaat voor het green-screen 
staan, we vervangen dan het groene scherm door 
je eigen tekening en zo sta jij zelf in je eigen boom-
hut! Uiteraard maken we hier leuke foto’s van die 
je kan delen met je vrienden en familie.
Leeftijd: van 6 t/m 9 jaar.

Zaterdag 12 oktober 13:30-15:00 IN DE WERK-
PLAATS: deel 1
SKETCH NATION & PUPPET PALS
Met de app Puppet Pals ga je op de iPad een ei-
gen tekenfilm bedenken en opnemen. Je kunt uit 
allerlei poppetjes kiezen en zelf de stemmen in-
spreken. En het allerleukste: je kan een foto van 
jezelf maken en zo in je eigen filmpje meespelen! 
Met SketchNation kun je je eigen game ontwerpen 
op de iPad. En zodra je game klaar is kun je deze 
online zetten zodat anderen het ook kunnen spe-
len. Het niveau van het programmeren van je app 
kun je zelf bepalen; van makkelijk tot moeilijk dus 
iedereen kan werken op z’n eigen niveau.
Leeftijd: 7 jaar en ouder. 

Woensdag 16 oktober 13:30-15:00 uur. IN DE 
WERKPLAATS; deel 2
SKETCH NATION & PUPPET PALS
Leeftijd: 7 jaar en ouder.

Kaartjes voorstelling zijn te koop bij de Bibliotheek 
Berkel-Enschot tijdens service-urenDe andere 
activiteiten zijn gratis. Wel graag opgeven via e- 
mail: berkelenschot@bibliotheekmb.nl of na 14.00 
bij de infobalie of telefonisch via tel. 013-5332697

STUDIEDAGEN DE WAAR-
DE VAN HET BEWAREN
Op 21 en 24 september organiseert 
Stadsmuseum Tilburg twee studieda-

gen met als titel ‘De Waarde van het Bewaren’. Er 
wordt gesproken over het belang van het bewaren 
van voorwerpen door musea, archieven, bibliothe-
ken en verzamelaars. De twee studiedagen vinden 
plaats op bijzondere locaties in Berkel-Enschot en 
Heukelom.

Verzamelen is van alle tijden. Ook in dorpen en 
steden worden voorwerpen bewaard, onder ande-
re om de eigenheid van die plaats vast te leggen. 
Tijdens ‘De Waarde van het Bewaren’ leer je een 
paar particuliere verzamelaars uit Berkel-Enschot 
en Heukelom kennen.

Studiedag 1 - zaterdag 21 september
Aanvang om 10.30 uur bij Familiemuseum “Onder 
d’n Hooizolder”, Het Hoekske 6A Berkel-Enschot.
Programma: bezoek klompenmakerij, bezichtiging 
expositie in Ons Koningsoord, gesprek met An-
nette Gaalman (Erfgoed Brabant) over collectie-
vorming.
Einde om 15.30 uur in Ons Koningsoord, Trappis-
tinnentuin 77 Berkel-Enschot.

Mart Koenen bij zijn verzameling -Fotografie Dewi Johan
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Vaste  
Extra weekaanbiedingen 

najaar 2019
Maandag & Dinsdag
Gehaktballen 

4 halen
3 betalen

Alle schnitzels  
4 halen

3 betalen

Woensdag & Donderdag
Gehaktdag
Het lekkerste gehakt  
extra voordelig geprijsd! 

500 gram 360

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 21 december 2019

Vrijdag & Zaterdag
Reepjesfestival
Lekker roerbakken, wekelijks 
wisselend assortiment in een 
compleet pakket.  

EXTRA VOORDELIG!

Graag
tot ziens 
in onze 

Keurslagerij! 

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl
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Studiedag 2 - dinsdag 24 september
Aanvang om 10.30 uur bij het Monument van Riel, 
Laag Heukelomseweg 3 Heukelom.
Programma: bezoek Monument van Riel, presen-
tatie van Patrick Timmermans (directeur van Erf-
goed Brabant) over collecties en connecties, ge-
sprek met Annette Gaalman over het belang en 
behoud van bijzondere monumenten en musea, 
zoals in Heukelom. 
Einde om 17.00 uur, ook bij het Monument van Riel.

Deelname is gratis (voor één of beide dagen), 
aanmelden is verplicht. Lunch is bij het pro-
gramma inbegrepen. Ga voor info en aanmel-
den naar www.stadsmuseumtilburg.nl.
 
De studiedagen worden georganiseerd door 
Stadsmuseum Tilburg in het kader van Groeten 
uit Berkel-Enschot. Dit cultureel evenement is het 
resultaat van de samenwerking tussen Stichting 
Straat, Factorium Podiumkunsten en Stadsmu-
seum Tilburg.

RENNEVOIRT
De fietsenmaker (ob1)
Op Rennevoirt verdiepen 

wij ons nu in het thema “op reis”. In Onderbouw 
1 hebben we daarbij onze eigen vragen gesteld. 
Wij zijn erg benieuwd hoe vervoersmiddelen voor-
uit kunnen komen. Deze week stond de fiets cen-
traal. We waren erg benieuwd hoe een fiets vooruit 
komt, hoe je een fiets in elkaar zet en hoe je een 
band kunt wisselen. Waar kun je dat nu beter le-
ren, dan bij de fietsenmaker? Met de klas zijn wij 
dus op onderzoek gegaan en hebben daarbij weer 
een hoop geleerd!

Werkweek (bb1)
In de bovenbouw zijn we begonnen met de werk-
week voor te bereiden. De werkweek is een week 

waar we met heel de bovenbouw op kamp gaan 
en waar je je nieuwe klas leert kennen. De werk-
week wordt door de kinderen zelf georganiseerd. 
Er zijn verschillende werkgroepen bijvoorbeeld: 
De disco, pyjamaparade, knutsel les, kookgroep, 
sportdag enzovoort. Daar zijn we nu druk voor 
aan het werk. De disco en pyjamaparade werk-
groepen zijn druk bezig met een thema bedenken 
en de versiering aan het maken. Verder zijn kinde-
ren spellen aan het bedenken voor het bosspel of 
drama en de sportdag. Het wordt een superleuke 
week!
 

KERKSTRAATFEEST
Zaterdag 14 september was het feest. Weken was 
de organisatie er druk mee en nu was het dan ein-
delijk zo ver... het Kerkstraatfeest.

De hele straat was uitgenodigd en iedereen had 
een steentje en hapje bij gedragen. De een nam 
een muziekbox mee, de ander had nog wel versie-
ring liggen. Naarmate het drukker werd, kwamen 
er steeds meer zelf gemaakte hapjes bij. Alles was 
tot in de puntjes voorbereid. Iedereen kreeg een 
naamkaartje met het huisnummer bij binnenkomst 
en de kinderen konden zich uitleven met stoep-
krijt. Als nieuwe bewoner vond ik het erg leuk om 
iedereen een keer te ontmoeten. Maar ook de be-
woners die al tientallen jaren in de straat wonen, 
vermaakten zich goed. Zij hebben afgelopen ja-
ren vele verhuiswagens voorbij zien rijden en wa-
ren ook erg benieuwd naar de nieuwe gezichten. 
Het was een erg gezellige middag/avond en zeker 
voor herhaling vatbaar.

Bedankt Nicolle en Klazien voor het initiatief en de 
goede organisatie.
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FOTO-PUZZEL-
FIELTSTOCHT
Jaarlijks wordt door Buurtver-
eniging Akkerwijk Berkel (BAB) 

een leuke foto-puzzel-fieltstocht georganiseerd.
Deze keer was dat op zondag 8 september en we 
hadden uitstekend fietsweer. De tocht was ca. 32 
km. lang en ging door het Brabants landschap en 
de Loonse en Drunense Duinen.
Halverwege werd er bij ‘Honderd Bunder Bos’ 
gestopt voor de lunch en kon men extra punten 
scoren op o.a. de mini-golfbaan. Na afloop verza-
melde iedereen zich in de tent bij Torenakker 97. 
Onder het genot van een drankje werden de wed-
strijdbekers uitgereikt aan de 3 beste teams.
Als slot van de dag kwam een snackwagen voor-
gereden en konden de deelnemers zich te goed 
doen aan frites en snacks. Het was een zeer ge-
slaagd evenement.

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

WATER IN DE 
NIEUWE WARANDE (1)

Je zou het na de grote droogte van de afgelopen 
jaren niet zeggen maar de Nieuwe Warande en 
Zwaluwenbunders waren vroeger een nat gebied. 
De natheid van het gebied had alles te maken met 
het op grote schaal voorkomen van leemlagen in 
de ondergrond die afwatering lastig maken.
Vanaf het einde van de middeleeuwen zijn mensen 
bezig geweest om het gebied in cultuur te bren-
gen door de afwatering te verbeteren. Daarvan 
getuigen een 4-tal gegraven waterlopen, die ont-
sprongen in het huidige Tilburg, en nu nog goed 
zichtbaar zijn in het gebied.
Over de Zwaluwenbunders loopt een waterschei-
ding, waardoor de eerste drie genoemde lopen in 
noordoostelijke richting, ten noorden van Udenhout 

afwateren op de Zandley. De vierde loop passeert 
Udenhout aan de zuidkant om verderop, ten oosten 
van Udenhout ook in de Zandley uit te komen.
1. Bovenste Brug
 Middeleeuwse benamingen zijn Zoe en Sloprijt. 

Het grootste gedeelte van deze loop is verdwe-
nen met de aanleg van de vloeivelden, terwijl de 
watervoerende taak is overgenomen door de 
Zandleij. Restanten van de Bovenste Brug zijn 
nog terug te vinden tussen de Kalverstraat en 
Vijfhuizen. 

2. Lindse waterloop
 Vroeger Middelste brug geheten. Deze loopt 

tussen Vijfhuizen en de Quirijnstokstraat, duikt 
onder de Waalwijkseweg door en heet in Uden-
hout Broekkamploop.

3. Zwaluwenloop
 De loop tussen de Quirijnstokstraat en de Zwa-

luwsestraat heet tegenwoordig Zwaluwenloop. 
In Udenhout heet deze waterloop Kasteelloop.

4. Hemeltjesloop
 Deze gegraven loop, nu gelegen aan de noor-

delijke rand van de nieuwbouwwijk Nieuwe Wa-
rande, begint bij de Rauwbrakenweg en volgt 
aanvankelijk de bedding van een oude beek-
loop, richting Udenhout. 

 In Udenhout gaat de loop over in  de Roomley.
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

DAS OKTOBERFEST 
TILBURG KOMT ER 
WIEDER AAN
De ‘R’ zit weer in de maand en 

dat kan natuurlijk maar één ding betekenen: Het 
aftellen naar Oktoberfest Tilburg 2019 is begon-
nen! 4 en 5 oktober 2019 geht es los in de Spoor-
zone. Het grootste Oktoberfest van Brabant gaat 
de Koepfelhalle weer op zijn voegen laten trillen.

Een écht Oktoberfest in Brabant
Over een kleine maand, aan de Burgemeester 
Brokxlaan, gaat het gebeuren. Het enige échte Ok-
toberfeest van Brabant barst lösch. Geen après-
ski feestje, maar een volwaardig Duits evenement. 
Dichter bij München ga je niet komen zonder de 
grens over te steken! Wij streven ernaar om het 
authentieke Oktoberfest gevoel te creëren in Til-
burg. Want juist die combinatie van Duitse sfeer 
en Brabantse gezelligheid heeft zich bewezen als 
een succesformule die wij graag voor de 9e keer 
voor jullie neerzetten! 
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Alles Deutsch
Ruim 2000 bezoekers gaan twee dagen lang fees-
ten met de beste Duitse muziek. Iedere avond is 
er een fantastische line-up met livemuziek van ar-
tiesten uit binnen- en buitenland. Daarnaast kun je 
genieten van het lekkerste bier, bratwurst, pretzels 
en vooral spaß, viel spaß! Dat doe je natuurlijk niet 
in je shirt of blouse, maar gekleed in lederhosen of 
dirndl. Niet in het bezit van zo’n authentieke Duit-
se outfit? Geen nood. Tegen schappelijke prijzen 
kun je deze aanschaffen op lederhosenland.com

Datum en tijden
Op vrijdag 4 oktober gaan de deuren open om 
18:00 en gaan we door tot 23:30. Op zaterdag 5 
oktober kun je vanaf 17:00 naar binnen en duurt het 

tot 23:30. Zorg dat je er bijtijds bent, hoe eerder je 
naar binnen gaat hoe verder je namelijk vooraan zit!

Moet je daarbij zijn? Aber natürlich! 
Kijk voor meer informatie en tickets op: 
https://www.oktoberfest-tilburg.nl/.

ZONDAG 29 SEPTEMBER 11.30 
UUR, KOFFIECONCERT IN 
KERKZAAL KONINGSOORD.
Toegang gratis.
Een concert met twee blokfluitensembles van 
Factorium, te weten Dita Veloci  uit Goirle en Flau-
tando uit Berkel-Enschot.
O.l.v. Rosalyn de Groot, met m.m.v. Peter van 
Aerts op gitaar. Er wordt gespeeld met allerlei 
soorten blokfluiten van sopraan tot contrabas.
U hoort dubbelkorige werken van Frescobaldi, 
Massaino en Taeggio, waarbij de twee ensembles 
een vraag en antwoordspel spelen.
Verder presenteert iedere groep zich apart met o.a. 
hedendaagse, op volksmuziek geïnspireerde  mu-
ziek, van de Belgische componist Pieter Campo.
Van harte welkom.
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Onze totale nachtmode is binnen.
We hebben nachtmode voor: baby-kinderen-dames-heren.

#nachthemden #huispakken #ochtendjassen #pyjamas

WEEKBLAD  

DE SCHAKEL 

15-07-1965 

15-07-2020 

Lustrum 
55 jaar

WORD DONATEUR!

D R A A G T  U  D E  S C H A K E L  E E N  WA R M  H A R T  T O E ?

N L 5 0 R A B O 010 6 8 4 7 9 5 3  T . N . V .  D E  N I E U W E  S C H A K E L
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Vakantie in Dublin
Afgelopen juli ben ik met 2 collega priesters op 
vakantie geweest naar Dublin. Het viel mij op dat 
het een heel gastvrije stad is. Als je op een kaart 
de weg aan het zoeken was, kon het zijn dat een 
stadbewoner je aansprak. ‘Can I help you to find 
your way?’ Ofwel, kan ik je helpen om de weg te 
vinden? Het was oprechte belangstelling om je te 
helpen, zonder verdere bijbedoelingen. Wat gast-
vrijheid is, kun je vooral ontdekken als je naar een 
pub gaat. Het stond in onze reisgids. We aarzel-
den of we wel als priesters naar een pub konden 
gaan. Uiteindelijk hebben we de stoute schoenen 
aangetrokken. We kozen voor een pub, die minder 
bekend was: ‘Celtic’.  Je spreekt het uit als ‘seltik’.  
Een beetje onlogisch maar ja. Rond de klok van 
22:00 uur vertrokken we. Achteraf gezien was het 
een heel bijzondere belevenis. De eigenaar van de 
pub verwelkomde ons en was verrast priesters in 
zijn pub te mogen ontvangen. Voor je het wist had 
je een ‘Guinness’ in de hand. Niet het ‘World book 
of Records’, maar het Ierse bier. Met de eigenaar 
raakte ik in gesprek. Ik zei tegen hem, dat het me 
opviel dat er bijna geen grote auto’s in Dublin zijn, 
zoals in London of andere grote steden. Hoe komt 
dit? De Ieren, zo zei hij, vinden gemeenschap be-
langrijker. Ze geven liever geld uit in een pub om 
daar andere mensen te ontmoeten. De pub is bij 
uitstek de plaats waar stadbewoners elkaar ont-
moeten. In de vakantietijd zijn daar ook toeristen 
te vinden. Ik voelde me welkom, gezien en ge-
waardeerd als toerist. Het heeft mij goed gedaan 
de stoute schoenen aan te trekken. Iets te doen 
wat ik gewoonlijk niet zou doen.  Daar is de vakan-

tie voor. Even los van de parochie, ook al ben je als  
priester herkenbaar.

Pastoor Juan van Eijk

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Harrie van 
Iersel, 97 jaar.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 24 september 10.00 uur: kosteroverleg.
Woensdag 25 september 8.30 uur: kerkpoetsen.
Woensdag 25 september 10.00 uur: torengroep-
overleg.
Donderdag 26 september 20.00 uur: kersttocht.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 24 september 20.00 uur: doopvoorberei-
ding.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 23 september 13.00 uur: secretariaats-
overleg.
Dinsdag 24 september 9.30 uur: torengroepoverleg.
Woensdag 25 september 19.30 uur: bijeenkomst 
Vrij worden in Christus.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 21 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 22 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
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 en diaken van Kuijk.
Intenties: Uit dankbaarheid bgv het 60-jarig huwe-
lijk van Jan en Rie van Rijsewijk; Harrie Schoen-
makers, Ludovicus Broers en Antonia Ackermans; 
Maria J.C. van den Hout- van ’t Hof.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Daan 
Voermans.

Maandag 23 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
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Aster Quatro
4 kleuren in 1 pot. 
In 26cm-pot. 
9.95

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Dinsdag 24 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 26 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 27 september:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: GEEN VIERING.

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 22 september: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
We vieren vandaag het avondmaal. 
De collectes zijn voor de diaconie en voor de vre-
desweek.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
24 september 19.30: Workshop Ecologische voe-
tafdruk
De ecologische voetafdruk is de ruimte die we per 
persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt 
berekend op basis van je levensstijl. Alles wat je 
consumeert kost namelijk ruimte. Onze voetafdruk 
is veel te groot; we gebruiken in feite meer dan 
de aarde ons te bieden heeft. Marjolein Tiemens 
van Groen Geloven helpt ons te bedenken hoe we 
onze voetafdruk kunnen verkleinen.

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



SCHAKELTJES
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877.  

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
Ook reinigen wij uw dakkapel, zonnepanelen en
goten. vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
06-24136243 

Verkoop dames- & kinderkleding. Trendy merk-
kleding voor een betaalbare prijs. Geopend: 
wo,vr, za 13:00-17:00. Grip! St. Willibrordstr.32 
BE, www.gripkidswear.nl 

Wespennest en Vliegen bestrijding Voor info en 
bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-22449735 
of  info@a3p.nu www.a3p.nu 

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout 
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

Pasfoto service In onze winkel kan je professi-
onele pasfoto’s laten maken volgens de gestelde 
richtlijnen. De pasfoto’s zijn onder andere geschikt 
voor een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 
Primera Eikenbosch teller: 013 5332494

Gevraagd per 1 januari 2020 huishoudelijke
hulp, tweewekelijks voor 3 tot 4 uur, bij voorkeur 
in de ochtend. Info: 06 11565543 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken. ERKEND RDW 
fotograaf, ook voor digitaal aanvragen rijbe-
wijs. FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 
34, Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

Het wordt weer kouder en de avonden donkerder. 
Tijd om gezellig de kaarsjes aan te steken. 
Mooie geurkaarsen van Woodwick (met 
knisperende houten lont) en de nieuwe lijn van
Woodbridge op voorraad. Van beide merken 
hebben we ook geurstokjes. 
FotoGalerie Angelique (ingang achterom), 
Udenhout

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

a.s. zaterdag 21 september is SCHOENMAKERIJ 
JOEP VAN DEN BERG gesloten. 

Hortensiakransen bestellen bij Extra Vita. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370

Te Huur in Berkel-Enschot, Kantoorruimte 25m2 
06-53808590





Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind 
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport 
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.


