
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 39, 25 september 2019

DEZE WEEK:
Barry de recyclende hond zamelt flesjes in

Eerste bewoners boven winkelcentrum Koningsoord

Jubileum 65 jaar KBO Berkel-Enschot op 4 oktober



Tijdens deze bijeenkomst luisteren we naar gedichten en verhalen, 
afgewisseld door live muziek. Ook branden we kaarsen voor overleden 
dierbaren. Het biedt een moment om samen terug te denken aan de tijd 
die is geweest en deze mooie herinneringen te koesteren. Dat geeft kracht 
om weer verder te gaan.

Crematorium Hilvarenbeek
Beekseweg 22b | Diessen

Dinsdag 1 oktober | 19.00 - 20.30 uur

Aanmelden
Voor 28 september via www.dela.nl/inschrijvenhilvarenbeek 
of 06 30 50 31 64.

Herinneringsbijeenkomst

‘Samen even stilstaan   
 en herinneren.’
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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

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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Samen met je hond plastic flesjes recyclen? De 
eenjarige kooikerhond Barry begon er zelf mee 
tijdens de wandelingen met zijn baasje Ceciel 
Heijkants (25). ‘Toen hij een paar maanden oud 
was, pakte hij plastic flessen op van de straat 
en bracht deze mee naar huis. ‘Ik besloot daar 
meer mee te gaan doen.’ Op haar Instagram 
account ‘Bottle buddy Barry’ inspireert zij an-
dere honden(eigenaren) om samen met hun 
hond afval te verzamelen. 

Ceciel plaatst nu sinds drie weken grappige film-
pjes en foto’s op Instagram. ‘Ik had niet verwacht 
dat het zo snel zou gaan.’ Inmiddels heeft zij zelfs 
internationale volgers uit Colombia en Duitsland. 
Daarnaast heeft zij andere honden(eigenaren) we-
ten te inspireren om ook te ‘bottle hunten’, zoals 
Ceciel het zelf noemt. ‘Het is eigenlijk heel mak-
kelijk en alle kleine beetjes helpen. Als je dit gaat 
doen, merk je pas hoeveel troep er op straat ligt.’

Doppen inzamelen 
Vooral op de meer afgelegen plekken en langs 
de fietspaden ligt volgens Ceciel veel afval. De 
flessen die Barry verzamelt, worden door Ceciel 
in de plastic container gegooid. ‘De doppen haal 
ik van de flessen af en zamel ik in voor KNGF-
geleidehonden. Het is leuk dat Barry op die manier 
weer iets terug kan doen voor andere honden en 
mensen.’ Barry is overigens een echte buurthond. 

BARRY DE RECYCLENDE 
HOND ZAMELT FLESJES IN 

‘De kinderen uit de Ploegschaar komen regelmatig 
voor het raam naar hem zwaaien.’ 

Het doel van Ceciel? ‘Het lijkt me fantastisch als 
nog meer honden dit gaan doen. Barry deed het 
uit zichzelf, maar het is ook makkelijk aan te leren.’ 
Een tijd geleden heeft Ceciel geoefend met een 
aantal andere honden uit de buurt. ‘Als je het ze 
goed aanleert, zijn ze makkelijk te instrueren. Je 
draagt een steentje bij aan het milieu en het is ook 
nog eens erg leuk.’ 

Bottle buddies 
De foto’s van andere honden die hetzelfde doen, 
wil Ceciel verzamelen op Instagram. ‘Een aantal 
mensen uit de buurt doet het nu met hun hond, 
maar ook mensen uit mijn oude woonplaats, Oos-
terhout.’ Ceciel noemt deze honden ‘bottle bud-
dies’ en hoopt zo steeds meer hondeneigenaren 
te inspireren om hetzelfde te doen. ‘Hoe leuk zou 
het zijn als heel het dorp er met de hond op uit 
trekt om de bermen en stoepen van Berkel-En-
schot schoner te maken?’

Volg Barry’s opruim avonturen via Instragram (@
Bottle_Buddy_Barry) of kijk mee via de website in-
stagram.com/bottle_buddy_barry

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

LATER

OKTOBER

t/m 10-11 CC de Schalm openingstijden Expositie Michel de Veer
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 aanmelden
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 Ons Koningsoord,  11.30-12.30 uur Vertel- en dansvoorstelling De Vliegschool
 Kapittelzaal  
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
11-10-19 CC de Schalm 20.00 uur Oghamk Caledonia Calling
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
30-10-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, Becoming Astrid

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
10-11-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
20-11-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
20-11-19 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café, Marie de Meister
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.
04-12-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, De Dirigent
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
19-12-19 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
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Ad en Maria van Rijen zullen als één van de 
eerste mensen hun intrek nemen in een prach-
tig nieuwbouw appartement boven het winkel-
centrum in het Koningsoord pand. Zij hebben 
veel zin om hun ‘nieuwe leven‘ te starten in 
Berkel-Enschot.  

Nieuwe start
Maria is 85 jaar en haar man Ad mag binnenkort 
zijn 90e verjaardag vieren. Ze zijn al 63 jaar ge-
trouwd en hebben altijd in Tilburg gewoond. Zo 
kwiek als ze mentaal nog zijn, zijn ze fysiek wel 
hulpbehoevender. Hun dochter Monique, die zelf 
in Berkel-Enschot woont, neemt deze mantelzorg 
met liefde voor haar rekening. Een beetje dichter-
bij elkaar wonen en ook Monique daarmee te ont-
lasten zou wel prettig zijn. Daarom besloten Ad en 
Maria naar Berkel-Enschot te verhuizen. 

Verhuizen
Na 19 jaar in een appartement in het Wandelbos te 
hebben gewoond, betrekken zij per 1 oktober  een 
gloednieuw appartement boven de winkels in Ber-
kel-Enschot. Maria kijkt erg uit naar Koningsoord; 
‘ik denk dat het daar heel gezellig gaat worden, je 
kunt contact zoeken met elkaar, een praatje ma-

ken in de binnentuin of even naar de winkels wan-
delen‘. Ook Monique denkt dat het socializen met 
de vooral oudere bewoners daar een aanwinst zal 
zijn. Ad moest even wennen aan het idee, ‘een 
oude boom moet je niet verplaatsen‘ zegt hij la-
chend. Maar toen hij het eenmaal zag, kon hij al-
leen maar ‘wauw!’ zeggen. 

Van alles te beleven
Het uitzicht vanuit het appartement is niets minder 
dan prachtig te noemen, vanaf het balkon kijken 
zij uit op het klooster, op de mooie grote oude eik 
in het weiland en op wat straks het  “evenemen-
tenpleintje“ wordt. Nu is het nog vooral “bouw-
drukte”, maar van de bedrijvigheid die een nieuw 
winkelcentrum en dorpshart straks met zich mee-
brengt, zal het echtpaar met volle teugen gaan ge-
nieten. Maria vertelt dankbaar dat er in het Tiwos 
welkomstpakket een bon van restaurant Hemels 
zat voor een kopje koffie met appeltaart; ‘een heel 
vriendelijk gebaar!’ Sinds de sleuteloverdracht op 
17 september weet Maria het zeker: ‘dit is echt 
een paleisje voor ons’.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

EERSTE BEWONERS KONINGSOORD 
ZIJN ER KLAAR VOOR!
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
19-9 OV chipkaart (zie foto Schakel APP) fietspad bij Wilheminaplantsoen 06-46510174
16-9 Leesbril met etui  kruising Craenweide/De Kraan 06-16459125
16-9 Smarttrip pas Torenpad 013-5333466
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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
17-9 Hazeltje babyknuffeltje Winkelcentrum  06-53389327
17-9 Zwart leren sleutel-etui met 2 sleutels Burg. Panislaan - Verdilaan-  013-5331933  
  Eikenboschweg - Winkelcentrum - AH -   
  Gen. Eisenhowerweg - Puccinilaan
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.

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

St. Willibrordstraat 19a  -  5056 HS Berkel-Enschot
info@bouwbedrijfvandewiel.com  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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Dit jaar viert KBO Berkel-Enschot haar 65 jarig 
bestaan. Een vereniging die met bijna 1.700 le-
den uit ons dorp springlevend is. Twee weken 
geleden kreeg ieder huishouden in Berkel-En-
schot het mooie programmaboekje in de bus. Te 
zien is, hoe voor iedere 50+er er vrijwel dagelijks 
activiteiten zijn. Van sportieve bezigheden, cre-
atieve cursussen, filosofische bijeenkomsten 
tot mooie maatschappelijke projecten.

Op vrijdag 4 oktober is de jubileumbijeenkomst 
in De Druiventros. Een bijeenkomst die ook een 
springlevend kantje kent. Na openingswoorden van 
de voorzitter van KBO Berkel-Enschot Leo de Graaf 
en KBO Brabant voorzitter Leo Bisschops is er ook 
een interessante lezing van Dr David van Bodegom.

Anders denken over gezond en vitaal ouder 
worden
Dr David van Bodegom is opgeleid als arts en his-
toricus. Hij werkt als verouderingswetenschapper 
bij de Universiteit van Leiden. Hij doet onderzoek 
naar het verloop van het verouderingsproces en 
het doen van bewuste en gezonde keuzes om dit 
proces te vertragen en gunstig te beïnvloeden. 
Doel is meer grip krijgen op de gezondheid van 
het lichaam, langer gezond te blijven, medicijnge-
bruik terug te dringen en vitaal oud te worden.

Op een luchtige en interactieve manier wordt deze 
lezing gegeven. Na afloop van de lezing is er gele-
genheid tot het stellen van vragen.

De middag wordt afgesloten met een gezellige 
borrel en komt er een bekende Nederlander (wie, 
dat is nog een verrassing) de KBO Berkel-Enschot 
feliciteren met een wervelend optreden.

Volle zaal
Bij het ter perse gaan van deze Schakel waren 
alle 300 beschikbare kaarten reeds uitgereikt, dus 
het wordt een volle zaal in De Druiventros. KBO 
Berkel-Enschot: al 65 jaar een begrip in het dorp 
en springlevender dan ooit.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: KBO (nieuwjaarsbijeenkomst 2019)

Foto: Marc de Haan (portret David van Bodegom)

JUBILEUMBIJEENKOMST 
KBO BERKEL-ENSCHOT 
OP 4 OKTOBER
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KONINGSOORD-
ZANGERS

Misschien hebt U ons op de monumentendag ho-
ren zingen. Een groep enthousiaste 55 plussers 
uit heel Berkel-Enschot die elke maandagavond 
samen nederlandstalige liedjes van vroeger zingt. 
Aangenaam: wij zijn de Koningsoordzangers en 
willen U vragen om Uw steun. 
Wij doen mee aan Rabo clubsupport actie. U kunt 
op ons stemmen vanaf 27 september.
Hoe? www.Rabobank.nl/clubsupport. 
Heel graag willen we het  bedrag besteden aan de 
benodigde extra’s die horen bij de reeds geplande 
MEEZINGMIDDAG op 2 februari 2020

BRIDGECLUB 
EDELWEISS IS 
VERHUISD NAAR 

EEN NIEUWE SPEELLOCATIE
Sinds 3 september jl.  speelt Bridgeclub Edelweiss 
in Café Het Raadhuis, Raadhuisstraat 54 in Ber-
kel-Enschot.
Is bridgen uw sport of zou u graag willen leren 
bridgen, dan kunt u bij ons terecht. Wij zijn een 
gezellige club met enthousiaste spelers onder 
leiding van een ervaren wedstrijdleider. Op maan-
dag- en dinsdagavond spelen bij Bridgeclub Edel-
weiss wat meer ervaren spelers. Wilt u niet in de 
avond spelen dan kunt u op woensdagmiddag 
ook bij ons terecht. Tijdens de vrije inloopmiddag 
op woensdag is een gediplomeerd bridgedocente 
aanwezig voor eventuele ondersteuning tijdens 
het spelen. Deelname op de woensdagmiddag 
kost € 3,- zonder 
lidmaatschap.
Onze club is aan-
gesloten bij de Ne-
derlandse Bridge 
Bond. Het maga-
zine “Bridge” wordt 
bij lidmaatschap 
van Edelweiss zon-
der verdere kosten 
aan u verzonden.
Nieuwe spelers, u 
hoeft niet eerder 
bridge gespeeld te 

hebben, kunnen bij Edelweiss een cursus volgen 
onder leiding van onze bridgedocente.

Voor alle speelmomenten kan onze club voor een 
bridgepartner zorgen.
Interesse gekregen door dit artikel, u bent welkom.

Bridgeclub Edelweiss 
Speellocatie: Café Het Raadhuis       
Raadhuisstraat 54, 5056 HD Berkel-Enschot 

Secretaris: Conny Oetgens
tel. 013-5711488 of 06-55506687
mail: connyoetgens@gmail.com

Zaterdag 26 oktober is 
het zover, we gaan weer 
wandelen en griezelen 
tijdens de Halloween-

tocht! De tocht wordt ook dit jaar weer in samen-
werking met Stichting jeugdwerk georganiseerd.
Er zijn voor de wandeltocht maar liefst 5 starttij-
den vanaf 18.15 uur. (zie www.jeugdwerkberkelen-
schot.nl voor alle tijden)
De griezeltocht voor de wat oudere kinderen heeft 
2 starttijden, 20.15 en 20.45 uur.
Ook dit jaar starten we vanaf de blokhut van de 
Scouting aan de Gen. Eisenhouwerweg 7.
Tijdens de wandeltocht is er van alles te zien en 
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. Ook 
krijgen ze wat drinken en iets lekkers. Onze inmid-
dels beroemde te zoeken griezelige voorwerpen 
hangen, liggen en staan weer langs een gedeelte 
van de route. Wie vind ze allemaal en verdient 
daarmee een prijs? Bij terugkomst na de tocht bij 
de blokhut is er voor de begeleiders nog een lek-
ker kopje koffie/thee en voor de kinderen nog wat 
drinken (bewaar hiervoor je toegangsbewijs)
De griezeltocht is voor kinderen vanaf 9 jaar en wordt 
gelopen in groepjes begeleidt door een van onze 
vrijwilligers. Zou de tocht weer net zo eng zijn als vo-
rig jaar ? Kom en ga het meemaken als je durft ! En 
als je misschien iets minder goed durft ga je lekker 
dicht bij je begeleider lopen. Ook na de griezeltocht 
is er bij terugkomst nog iets te drinken en lekkers.
Kaarten voor dit Halloweenfestijn zijn te koop 
voor € 2,50 in de voorverkoop, mochten er nog 
kaartjes over zijn dan kunnen deze op de avond 
zelf nog gekocht worden voor € 3,50 Houd onze 
Facebookpagina en website in de gaten, hier zul-
len wij vermelden of er nog kaarten te koop zijn en 
voor welke tijden. We hebben voor elke starttijd 
een beperkt aantal kaarten dus koop op tijd!
Kaarten zijn t/m vrijdag 25 oktober te koop bij Qi-
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elly Kids Fashion op winkelcentrum Eikenbosch 
en Schoenmakerij Joep van den Berg in de St. 
Willibrordstraat.
Vind je het leuk om ons te helpen, wij kunnen altijd 
hulp gebruiken die dag zelfs voor een paar uurtjes 
! Neem contact op met info@jeugdwerkberkelen-
schot.nl voor meer informatie.

Griezelige groeten, 
Het Halloweenteam van Scouting Berkel-Enschot

RABOBANK
CLUBACTIE
Uw stem voor Sint Job 

In 2020 vieren we voor de 30e keer Sint Job. Een 
vanuit de Middelleeuwen ontstane traditie met pel-
grimstocht naar Berkel-Enschot. Op tijd daar voor 
de traditionele Jobmis. En daarna een gezellig 
pleinfeest met muziek en lekkers voor oud en jong.
In 2020 maken we er een extra mooie viering van. 
Met weer een wandeltocht naar de St Caeciliakerk, 
een extra interessante Job avond en een feest met 
alle hoogtepunten van de afgelopen 30 jaar.
Geef daarom uw stem aan Sint Job. En kom op 10 
mei met ons meevieren

TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | HERENHUIZEN
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN | VRIJSTAANDE WONINGEN

WWW.DEHOOGHEDEN.NL VAN HEESWIJK MAKELAARS
T: 013 - 465 71 11

VAN DE WATER
T: 013 - 595 29 52

De Hoogheden Berkel-Enschot
WONEN IN EEN STIJLVOLLE WIJK

Start verkoop
3 OKTOBER - 19.00 – 20.30 UUR 
LOKATIE: HEMELS ETEN & DRINKEN, 
TRAPPISTINNENTUIN 76, BERKEL-ENSCHOT
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KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE VAN 
MICHEL DE VEER
van 25 september tot 10 november 2019.
In de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

Na enkele jaren van exposeren op diverse loca-
ties in de regio was er nu de mogelijkheid om in 
Ons Koningsoord, waar het Cultureel Centrum De 
Schalm zich inmiddels heeft gevestigd, te expo-
seren.
Zowel het voormalige klooster als mijn schilder-
activiteiten hebben een metamorfose ondergaan.
Na jaren van zoeken en ontdekken is er een con-
stante gekomen in mijn werken.

Schilderen is nu een 
duidelijke uitlaatklep 
geworden en het 
resultaat van eigen 
inbreng en ontwik-
keling in de loop der 
jaren, met een dui-
delijk resultaat. 
Met trots signeer ik 
dan ook mijn doe-
ken met “MIVE”.
Mocht u in de gele-
genheid zijn, neem 
even de tijd en loop 
binnen. 
Begeef u in een an-
dere wereld en ont-
dek waar creativiteit 
toe kan leiden. 

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans

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

Bek� k de vacatures op werkenb� zgem.nl

Zorggroep Elde Maasduinen zoekt per direct:

Verzorgenden IG, persoonl� k begeleiders en een 
verzorgende voor de mobiele nachtdienst

Thuis in het dorp…Leefgemeenschap De Venloene 
in Loon op Zand is een f� ne ontmoetingsplek. W�  
ontmoeten jou ook graag, want b�  ons kr� g j�  de 
best mogel� ke ondersteuning om te doen waar j�  
goed in bent, zorg. Solliciteer daarom nu op deze 
mooie functies!
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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

WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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WIELBRAEK 2019
Afgelopen zaterdag werd tradi-

tiegetrouw gestreden om diverse wisselbokalen. 
In de ochtend won Guusje van Rijsewijk met haar 
pony Snowy in dressuur klasse AB-B de Wethou-
der van Gorp bokaal nadat ze bij de overkamping 
net wat hoger scoorde dan Ilona Egberts - van 
Loon met haar paard Illy in de klasse M1. 
‘s Middags werd het programma buiten in de zon 
voortgezet met het springparcours. Bij de over-
kamping bleven zowel Anouk van de Pas met haar 
pony Sunny als Noortje Bax met haar paard Cotin-
ga foutloos maar zette Anouk de snelste tijd neer 
en mocht de Wielbraek trofee in ontvangst nemen. 
Tijdens de Wielbraek worden traditiegetrouw ook 
de prijzen van het winterprogramma en de over-
all-dressuurkampioenen uitgereikt welke bij de 
pony’s dit jaar beiden naar Guusje van Rijsewijk 
met Snowy gingen! Overall dressuurkampioen bij 
de paarden werd Kim Klijn met Faith. 
Na een heerlijke BBQ werden vol trots het nieuwe 
logo en website onthuld en werd er tot geproost 
op het 90 jarig bestaan van onze mooie vereniging! 
Volledige uitslagen en foto’s zijn te vinden op 
www.cavalieren.nl

Namens het bestuur

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
21 en 22 september was het weer 
eens een druk judo-weekend. Za-

terdag was in ‘Stokeind’ in Moergestel het eerste 
toernooi van de ‘Judo Cup Brabant’ competitie 
in het nieuwe seizoen. Deze keer waren we met 
zeven van onze negen deelnemers present. Ni-
kita Machielsen won al haar wedstrijden met de 
maximale score en werd dus onbetwist eerste in 
haar poule, waarmee ze twaalf competitiepunten 
verdiende. Thijs Verhoeven en Melle Wijgerse leg-

den beslag op een 
derde plaats; goed 
voor tien punten. 
Luke van Pop-
pel bereikte negen 
punten en Maxim 
van Moergestel, 
Veerle van de Ven 
en Tijn Wijgerse ie-
der acht. Voor alle-

maal een goede start op weg 
naar een competitiebeker.
Aan het ‘Team Coolen Open’ 
toernooi op zondag in dezelfde 
sporthal namen we met drie 
judoka’s deel. Siem Hodzel-
mans sloot drie van zijn vier 
partijen met winst af en werd 
welverdiend tweede. Casper 
Buddenbaum (voor wie het zijn 
allereerste toernooi was) en 

Noah Maas behaalden met wisselende resultaten 
beiden een derde plaats.
Alle judoka’s, t.w. Casper, Luke, Maxim, Melle, 
Nikita, Noah, Siem, Thijs, Tijn en Veerle,  hierbij 
nogmaals bedankt voor jullie goede inzet en de 
getoonde prestaties en gefeliciteerd met de be-
haalde resultaten. We hebben dankzij jullie weer 
genoten van een mooi judo-weekend.

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’  
(www.judotenshi.nl).

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 16 september

Desk D1 - White Demons D2 16-07
Desk HC1 - White Demons HC1 19-15
Zaterdag 21 september 
Wh. Demons D1 - Olympia’89/DOS’80 D1 16-06
Avanti D1 - White Demons D2 21-12
Zondag 22 september
Wh. Dem. DB1 - DOS’80/Olympia’89 DB2 06-10
handbalshop.nl/Witte Ster HC1 - 
White Demons HC1 25-17
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonkveer D1 - 
White Demons D3 20-10
handbalshop.nl/Witte Ster HB1 - 
White Demons HB1 26-30
Programma aankomend weekend
Dinsdag 24 september
21:00 uur O.H.C. ‘01 DMW1 - 
 White Demons DMW1
Zaterdag 28 september
09:30 uur White Demons F1 - Blauw Wit F1
10:15 uur White Demons E1 - Goodflooring/H.M.C. 
 Raamsdonksveer E3
19:00 uur Novitas HB1 - White Demons HB1
19:20 uur White Demons DS1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster DS1
20:50 uur White Demons HS1 - Tremeg HS1
Zondag 29 september
10:00 uur White Demons DS2 - Taxandria DS1
10:15 uur H.V.M. D2 - White Demons D3
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10:55 uur Blauw Wit D1 - White Demons D2
11:20 uur White Demons HS2 - 
 PSV Handbal HS2
11:45 uur Heerle DB2 - White Demons DB1
12:00 uur White Demons HC1 - Desk HC1
14:20 uur Groene Ster D1 - White Demons D1#
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
info@white-demons.nl 

DAME-JACHT BIJ 
SCHAAKVERENIGING DE 
OUDE TOREN
Om u gerust stellen, bij de Oude Toren 

schaken geen rokkenjagers. Dat lijkt ook onmoge-
lijk want het heeft er alle schijn van dat schaken 
een mannensport is. Om niet verklaarbare reden is 
er, althans in Berkel-Enschot, amper aanbod van 
vrouwelijke schakers. Dat is best jammer want er 
zijn echt wel vrouwelijke schakers die uitstekend 
op het schaakbord hun mannetje kunnen staan. 
Dat is anders dan in onderstaand denkbeeld.
 Ze lachte en ze flirtte wat
 en liet zich wat bestellen.
 Ze fluisterde: “M’n lieve schat..”
 zij was een vrij-gazelle.
Mannen voelen, dit lezende, hun hart sneller 
kloppen, maar bij schakers is dat anders. Op het 
schaakbord gaan zij namelijk achter de dame van 
de tegenstander aan en proberen die te veroveren. 
Als dat lukt en hij thuis komt met de mededeling 
dat hij een dame heeft geslagen,
dan is dat geen directe reden voor echtscheiding. 
Gelukkig maar. Wel zou het een verfrissende be-
leving zijn als hij een vrouwelijke tegenstander te-
genover zich had gehad. En dames, wellicht is dat 
wederkerig?

OJC’98 NIEUWS
Alle drie de seniorenploegen ver-

loren, dat is heel lang geleden. 
Het eerste is kennelijk in een zeer sterke vierde 
klasse terecht gekomen dit veldseizoen, tegen 
Hebbes, de kampioen van vorig jaar, hadden we 
verlies al een beetje ingecalculeerd en dat werd 
werkelijkheid. Het verlies van het tweede en het 
midweekteam was niet zo verwacht.
Gelukkig waren er bij de jeugd verschillende licht-
puntjes. De junioren wonnen ook hun derde wed-
strijd. na een moeizame eerste helft (1 - 0), gingen 

ze in de tweede helft over hun tegenstander heen. 
Ook de aspiranten C1 en de pupillen D wonnen 
hun wedstrijd, alle twee met een puntje verschil. 
De allerjongsten haalden ook hun eerste puntje.
De uitslagen waren:
Hebbes 1 - OJC’98 1 12 - 17
OJC’98 2 - Keep Fit 3   7 - 18
OJC’98 mid - BMC mid 11 - 12
OJC’98 jun 1 - SDO jun 3 10 - 2
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2   3 - 2
OJC’98 asp C2 - SDO asp C3   4 - 8
OJC’98 pup D1 - Focus pup D1   4 - 3
PSV pup E1 - OJC’98 pup E1   7 - 3
Tilburg pup E3 - OJC’98 pup E2   3 - 3
Volgende week is er het volgende programma:
dinsdag 24 september:
OJC’98 mid - Melmac 2 mid 20.00 uur
zaterdag 28 september:
SGV 1 - OJC’98 1
Keep Fit 3 - OJC’98 2
SDO jun 3 - OJC’98 jun 1
SDO asp C2 - OJC’98 asp C1
SDO  asp C3 - OJC’98 asp C2
Focus pup D1 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - SDO pup E2 11.15 uur
OJC’98 pup E2 - NKV pup E2 10.15 uur

Violen
Volle doos, 12 stuks. 
In diverse kleuren.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

3.79

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 v

an
 2

5 
se

pt
em

be
r 

t/
m

 1
 o

kt
ob

er
 2

01
9 

en
 z

ol
an

g 
de

 v
oo

rr
aa

d 
st

re
kt

.

Zondag 29 sept. opening sfeershow!

Elke zondag open 
van 12 tot 17 uur
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WIJ DOEN MEE! 
Beste leden van de Rabobank,

De Zonnebloem in Berkel-Enschot doet mee met de ClubSupport actie van de RABO bank. 

Leden van de Rabobank ontvangen een persoonlijke stemcode.

Hiermee kunnen zij, in de periode  van 27 september tot 11 oktober,5 stemmen uitbrengen waarvan 

maximaal 2 aan dezelfde vereniging/stichting. 

Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting.

Als u lid bent van de Rabobank, dan vragen wij u vriendelijk een of liefst twee stemmen uit te 

brengen op de Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot.

                in Berkel-Enschot legt met 25 vrijwilligers per jaar meer dan 900 huisbezoeken 

af bij gasten met veelal een fysieke beperking. Verder organiseert deze afdeling busreizen, ontspan-

ningsmiddagen, een picknick en een sfeervolle kerstviering voor de gasten in Berkel-Enschot. 

Dit doen wij al 40 jaar en omdat onze gasten niets betalen voor hun lidmaatschap, moeten alle  

middelen komen van onze jaarlijkse lotenverkoop en uit donaties, zoals deze RABO bank actie.

Mogen wij op uw steun rekenen?                

Met vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers 

de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot

Ruud Brugmans, voorzitter 

Mocht het uitbrengen van uw stem niet lukken dan helpen onze vrijwilligers u graag 

bel dan onze hulplijn  06 21811340
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DRIE NIEUWE FILMS 
OVER BERKEL-ENSCHOT 
TE ZIEN 
Onderwijs, Sint Job en de Ronde van 

Berkel. Drie onderwerpen voor drie korte films die 
in Ons Koningsoord te zien zijn tot en met zondag 
6 oktober. TAS Videoclub Tilburg bracht Berkel-
Enschot in beeld voor het culturele programma 
‘Groeten uit Berkel-Enschot’. 

Filmers Anny Hermans-Franssen, Monique van 
Kuijk en Joop Kok namen ieder een onderwerp 
voor hun rekening, waarbij ze lokale bewoners be-
trokken. In de film over het onderwijs in Berkel-En-
schot zien we Jan van Esch, Ine van de Wiel-Van 
Gorp, Thea van Gorp, Sandra Blom en de kinde-
ren van groep 7B van basisschool Berkeloo terug. 
In de film over Sint Job zijn Cees van Oirschot en 
Elke van Dommelen te zien. Giel van Beurden en 
Jack en Piet Brekelmans komen aan het woord in 
de film over de Ronde van Berkel.  
Naast actuele opnamen maakten de filmers ge-
bruik van het lokale video-archief. Jan van Loon, 
Kees van de Pol, John Goossens, Hans Vughts en 
Con Loomans werkten ook mee aan de films. 
 
Elke film duurt circa 15 á 20 minuten. Je bekijkt ze 
in de gang van de bibliotheek van Ons Konings-
oord, voorbij de Kapittelzaal. Tijdens het slot-
weekend van ‘Groeten uit Berkel-Enschot’ zijn de 
films te zien in de Kapittelzaal.  
 
De films zijn onderdeel van het cultureel program-
ma ‘Groeten uit Berkel-Enschot’, georganiseerd 
door Stadsmuseum Tilburg, Stichting Straat en 
Factorium Podiumkunsten.  
 

ALZHEIMER 
NEDERLAND ZOEKT 
COLLECTANTEN 
voor collecteweek van 
4-9 november

Dag in dag uit worstelen honderdduizenden men-
sen in Nederland met de gevolgen van demen-
tie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing 
neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén 
op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. 
Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en 
meest kostbare ziekte te worden in Nederland. 
Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer on-
derzoek naar oorzaken en oplossingen is nood-
zakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. 
Daarvoor is veel geld nodig. Met een paar uur tijd 
kunnen geïnteresseerden zich als collectant in-
zetten tijdens de collecteweek van 4 tot en met 9 
november 2019. Aanmelden kan bij: Nettie Moo-
nen tel. 06-36215321 of bij Marion Pelgrom tel. 
06-51640555 of via www.alzheimer-nederland.nl/
collecte of 033-3032661. 

RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

Op woensdag 4 september 2019 van 11.00 tot 
12.00 uur vindt de volgende rondleiding plaats in 
de voormalige abdij Onze Lieve Vrouw van Ko-
ningsoord van de zusters Trappistinnen. 
We bezoeken deze keer het Rectoraatsgebouw, 
gelegen aan de Raadhuisstraat. Door de nieuwe 
kloostermuur met hekwerk is dit gebouw met park 
nu goed zichtbaar. We bespreken en bekijken het 
exterieur en interieur van dit Neogotisch bouw-
werk voor zover publiek toegankelijk. Het Recto-
raat was het verblijf van de mannen/broeders, los 
van het klooster van de zusters. Hier verbleven de 
rector (priester ) en enkele lekenbroeders van het 
trappistenklooster van Koningshoeven. Dit kloos-

Enkele leden van TAS Videoclub Tilburg, gefotografeerd 
door Jan van Oevelen
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Helemaal op maat gemaakt!

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

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

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

In samenwerking met  “Groeten uit Berkel-Enschot” mogen wij het 
100-jarig bestaan van ‘De Lange Akker’ met u vieren! 

Van landhuis naar internaat naar kantoor en nu appartementencomplex… een lange geschiedenis 
die gepaard gaat met prachtige herinneringen die gekoesterd mogen worden…

100 JAAR
LANDGOED
DE LANGE AKKER

  Bosscheweg 57 Berkel-Enschot

Het evenement vindt plaats op 5 en 6 oktober 
in de middag met ondermeer expositie, 

toneel en film-voorstelling. 

Kijk naar www.groetenuitberkelenschot.nl/slotweekend
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tertje is nu verbouwd tot zeshuurappartementen 
voor starters. Boven de hoofdingang is een groot 
driedelig neogotisch glas-in-loodraam te zien met 
een afbeelding van de heilige Bernardus van Clair-
vaux en wapenschilden met wapenspreuken van 
verschillende cisterciënzer abdijen. Zie hiervoor de 
kleurenfoto van Peter Timmermans bij dit artikel.
Meer dan genoeg te zien en te vertellen door gids 
Jack van der Sanden.
Samenkomst voor de rondleiding in de bibliotheek 
bij de Leestafel.

De rondleiding is geheel gratis. Aanmelden voor 
de rondleiding is verplicht! U kunt zich aanmelden 
bij de balie in de bibliotheek tijdens de service-
uren of via Email: berkelenschot@bibliotheekmb.
nl Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen
U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

We begonnen het project 
“reis mee” dat Femke over 
de vervoersmiddelen uit 

Peru vertelde. Loes vertelde over nieuwe voertui-
gen uit 2020 zoals de Velox. We hebben gekeken 
naar een milieuvriendelijk vliegtuig, een vliegen-
de auto en een hyperloop trein. Ook hebben we 
over veel verschillende fietssoorten geleerd. Deze 
week hebben we zelf een fantasievoertuig mogen 
bedenken! Geschreven door Tijn en Teun uit MB2.

In de week voor de herfstvakantie gaat de boven-
bouw op kamp (op werkweek). In de vorige Scha-
kel hebben jullie kunnen lezen wat dat is en welke 
werkgroepen er allemaal zijn. Iedereen heeft een 
taak, een activiteit die hij/zij mee mag organiseren. 
Ik zit in de werkgroep “vrije tijd”. Ons doel is om 
zoveel mogelijk spellen te bedenken die we kun-
nen doen op de werkweek: binnen en buiten. We 
hebben al heel veel bedacht en we zijn al ver met 
het regelen van alles. Een voorbeeld is: touwtrek-

ken. Ook willen we misschien Levend Stratego 
gaan doen, maar daar moeten we nog over na-
denken. We hebben nu al zin in de werkweek!! 
Groetjes, Lucas Franken uit BB2

Of wij tijdens ons thema iets konden met een 
enorme courgette uit eigen moestuin? Maar na-
tuurlijk, ideeën genoeg! De klas besloot uiteinde-
lijk om hier een mooie roeiboot van te maken (zie 
foto). Groetjes OB2

FIETSTOCHT LANGS 
MONUMENTAAL GROEN
Woensdag 18 september jl. gaf bomenken-

ner Henk Hoppenbrouwers uit Berkel, via een fietstocht 
een gedreven en bevlogen beschrijving van het monu-
mentaal groen. Daar Heemkundekring De Kleine Meijerij 
op komt voor het behoud van monumentaal groen, 
fietste ik mee om van deze gebeurtenis verslag te doen.
BERCEAU: Een berceau is een pad waarbij aan beide 
zijden heggen staan, die aan de bovenzijde met elkaar 
verbonden zijn, zodat een soort tunnel ontstaat. 
Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede 
damesmode was er zo wit mogelijk uit te zien, om zich 
te onderscheiden van werkende mensen die, doordat 
ze veel in de buitenlucht kwamen, een “getaande” 
huidskleur hadden. In zo’n berceau kon men wandelen 
en toch uit de zon blijven.

Berceau in wintertooi op Koningsoord

In Berkel-Enschot hebben we twee berceaus. Een bij 
de Trappisten en één bij de bezochte voormalige Abdij 
Koningsoord in Berkel. De Trappistinnen hebben in 
de jaren dertig van de vorige eeuw hun klooster laten 
bouwen aan de Raadhuisstraat. Vroeger liepen de eer-
waarde zusters biddend door hun berceau. Hij bestaat 
uit groene beuken en enkele verdwaalde haagbeuken.
MOORDBOOM De fietstocht ging verder langs bijzon-
der groen erfgoed. Uiteindelijk kwamen we uit bij de 
moordboom nabij De Pierenberg in Heukelom. Daarover 
meer in de volgende editie van De Schakel. Na drieën-
half uur gingen we moe maar voldaan huiswaarts.

Tekst: Rinus van der Loo, Foto: Peter Timmermans
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WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH
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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
Vanuit de Sacré Coeur
Ik bevind me op het moment van schrijven van dit 
opstekertje in een zonnig en gezellig Parijs. Tegen 
het vallen van de avond liepen de terrasjes aan 
de voet van Montmartre langzaam vol; parijzena-
ren, maar zeker ook de massaal in Parijs aanwe-
zige buitenlandse toeristen zijn wel te porren voor 
een goed gesprek, vergezeld van een pittig stukje 
kaas en de onvermijdelijke glazen wijn. Ondertus-
sen sjok ik op mijn dooie gemak de heuvel op om 
de basiliek Sacré Coeur (weer eens) te bezoeken. 
Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden en ik 
vraag me vertwijfeld af of ik de laatste keer dat ik 
hier was ook door een beveiligingsambtenaar ben 
gecontroleerd voordat ik me naar binnen mocht 
begeven. Het mag de pret echter niet drukken, het 
gevoel van overweldigd worden bij binnenkomst is 
nog als vanouds, met de prachtige afbeeldingen 
in de ronde welving boven het altaar (de apsis) als 
hoogtepunt. Ik steek een kaars aan bij St. Michael 
in de zijkapel en ga even zitten om de sfeer in me 
op te nemen.
Twee dingen vallen meteen op: in de eerste plaats 
natuurlijk de bedrijvigheid en het grote aantal 
mensen dat de basiliek op elk moment van de 
dag aan het bewonderen is. Maar tegelijkertijd 
heerst er een respectvolle, devote stilte. Er wordt 
gezongen en gebeden. Gezien het tijdstip zijn het 
waarschijnlijk de Completen, de laatste gebedstijd 
van de dag, maar het zou ook geleide aanbidding 
kunnen zijn. In de Sacré Coeur is het allerheiligste 
Sacrament permanent uitgestald voor aanbidding 
door de gelovigen van Parijs en iedereen die deel 
wil nemen. Het is inmiddels donker buiten en de 

klok wijst bijna tien uur aan. Er zijn niet heel veel 
plaatsen in Nederland waar je na zes uur ’s avonds 
nog een kerk binnen kunt gaan, laat staan dat er 
nog zoveel bedrijvigheid is als hier. Ik geniet nog 
even een kwartiertje voordat ik Montmartre weer 
afdaal op zoek naar een bourgondisch glas wijn 
en een goed gesprek.

Diaken Alexis Szejnoga 

INFORMATIEAVOND EERSTE COMMUNIEVIE-
RING BERKEL-ENSCHOT
Wilt u uw kind de Eerste Communie laten doen 
of twijfelt u nog, kom dan naar onze gezamenlijke 
informatieavond. Deze wordt gehouden op maan-
dag 30 september om 20.00 uur in de parochie-
zaal naast de Willibrorduskerk. U bent van harte 
welkom. U kunt zich aanmelden via communie.
berkelenschot@gmail.com (onder vermelding van 
de naam en het adres en kerk van uw kind). Graag 
aanmelden vóór 27 september. Indien u nog vra-
gen heeft, kunt u contact opnemen met de stuur-
groep via bovengenoemd mailadres.
Werkgroep Eerste Communie, Toren St. Caecilia 
Enschot, Toren St. Willibrordus Berkel

VORMSEL 2020
Donderdagavond 24 oktober 2019 om 20.00 uur is 
er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, een 
info/kennismakingsavond ter voorbereiding op het 
Vormsel voor alle kinderen van Johannes XXIII paro-
chie die nu in groep 8 zitten. Dit is in onze parochie 
het moment dat je het Vormsel kunt ontvangen. Als 
je de communie nog niet gedaan hebt kun je deze 
gelijk met het Vormsel ontvangen. In je leven komen 
veel keuzes op je af en God wil je daarbij helpen. Om 
je voor te bereiden op het Vormsel komen we een 
aantal keren bij elkaar. Het zijn gezellige activiteiten 
die met het geloof en de kerk te maken hebben. Voel 
je je hierdoor aangesproken, kom dan samen met 
je ouders naar deze informatieavond. Je kunt je op 
deze avond  aanmelden en de kosten voldoen die 
aan het vormsel verbonden zijn (40 euro). 

Pastoor Juan van Eijk, 
Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Piet van de 
Sande, 94 jaar.

OKTOBER MARIAMAAND
In oktober is er elke dag de gelegenheid om er-
gens het rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel 
van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en don-
derdag om 19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk 
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maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel 
van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke 
woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede 
in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te bidden.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 30 september 20.00 uur: informatie-
avond eerste communieviering Berkel-Enschot.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 2 oktober 20.00 uur: comité dodenher-
denking.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 28 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 29 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Josephus Vugs; Overl familieleden We-
hmeijer-Zwanenburg.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Uit dankbaarheid bgv een 55 jarig huwe-
lijk; Jaantje Hamers-Rockx (1e jrgt.); Toon Robben 
en Maria van Rijswijk en dochter Ria; Maria Joan-
na Caroline van den Hout-van ’t Hof; Overl. ouders 
Wim Jansen en Jaan Jansen-Robben en schoon-
dochter Fransien Jansen-Geerts; Noud van Vught 
en Marietje van Vught-Pijnappels; 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 30 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 1 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 3 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 4 oktober:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 29 september: Mattijs Jonker uit 
Utrecht, 10.15 uur
Op het leesrooster staat 1 Samuël 21:2-10. David 
doet alsof hij namens de koning op een geheime 
missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de 
priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden 
en het zwaard van Goliat te pakken te krijgen.
De collectes zijn voor het Alzheimercafé en voor 
het werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
27 september 17.30: Ontmoeting rond de tafel
28 september 19.30: Club 412 voor jongeren van 
12 tot 16 jaar

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

Beste Lezers,

De Schakel hoort bij Berkel-Enschot! 

Draagt u ons een warm hart toe? 

Stem dan op De Schakel!

Vanaf vrijdag 27 september kunt u 

een stem uitbrengen tijdens de 

Rabo Club Support actie 

van Rabobank Hart van Brabant. 

Uw stem is geld waard! 

Alvast hartelijk bedankt.

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

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

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

013-5111525 

COACHING voor de vrouw, aandacht voor jou. 
Voor een coaching traject van 5 gesprekken 
www.mata-hari-coaching.nl / Tel: 06-51712575 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt 
u zonder afspraak laten maken. ERKEND RDW 
fotograaf, ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 
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 

De Smaak van Heukelom; de lekkerste zuivel-
producten uit de streek. Nu ook zuivelabonne-
menten, evt met bezorgoptie. Informeer tijdens 
openingstijden van de winkel bij de Piet van Mein-
tjeshoeve in Heukelom. (donderdag 17-19 uur of 
zaterdag 9.30-16.30 uur, Hoog Heukelom 11) 
Of kijk op www.desmaakvanhier.nl 

De stuurgroep organiseert weer een Kersttocht 
op zaterdag 21 december in Enschot en hoopt op 
uw stem bij RaboClubSupport (te vinden onder 
Berkel-Enschot) 

Wat laat U na? Laten we er samen eens naar 
kijken... Woensdag 2 oktober inloop spreekuur 
vanaf 19.00 uur voor gratis advies. 
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 Udenhout. 
Ingang achterom www.watlaatuna.nl 06-31795377 

Heeft u ook Hart4ALL en bent u lid van de 
Rabobank, denk dan met stemmen ook aan 
onze stichting. We hebben al vele burgerhulp-
verleners en slachtoffers uit Berkel-Enschot 
met elkaar in contact kunnen brengen en hopen
dit nog lang te blijven doen! Team Hart4ALL 
(www.hart4all.nl) 

DRU YOGA weer gestart. Nog enkele plekken 
beschikbaar. Aanmelden via: 
www.centrumdezicht.nl 
WELKOM. Margot Thoene 

Snijbloemen-Planten-Cadeaus bij Extra Vita.
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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Business Club Berkel-Enschot – Udenhout 
Donderdag 3 oktober BUBE Najaarsbijeenkomst  

Culinaire Clinic olv Monro Culinair 

Locatie:  Brasserie Valentijn 

 

 Ondernemers uit Berkel-Enschot en Udenhout zijn met elkaar 
verbonden in BUBE. Netwerken met een bourgondisch karakter.  De 

bijeenkomst op 3 oktober bestaat uit een culinaire kookclinic, 
waarbij in kleine groepjes overheerlijke gerechten worden 

klaargemaakt. 

Bent u ondernemer in en/of wonend in Berkel-Enschot of Udenhout? 
Maak kennis met BUBE en sluit een keer aan. 

Meer informatie: www.bube.nl 

 



Lid worden?

Vraag jouw

lidmaatschap

aan

Stem op jouw
favoriete clubs
Met Rabo ClubSupport steunt Rabobank Hart van
Brabant lokale clubs. Ben jij lid van de Rabobank? Dan is jouw
stem geld waard! Stem tussen 27 september en 11 oktober op
jouw favoriete clubs. Samen vieren we de winst.

rabobank.nl/clubsupport


