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DEZE WEEK:
PW Electro is groot voorstander van duurzame oplossingen

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding: ‘Wat is jouw laatste wens?’

Griezelige Halloween: alle griezels in beeld

Berkel-Enschot herdenkt oorlogsslachtoffers

Feestelijke ontknoping RaboClubSupport actie!
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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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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, Lotte, Mayke, Mara en Monique. 
Algemeen: 013-5331561 
Di, Do,Vrij: 9.00-18.00 Zat: 9.00-16.00uur.

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
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MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

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

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

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

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

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Hij komt als multi-inzetbare elektromonteur al 
ruim twintig jaar bij de mensen over de vloer. 
Het ontzorgen van de klant van A tot Z én het 
leveren van kwaliteit staan bij Patrick de Waal 
van PW Electro hoog in het vaandel.

Of het nu gaat om storingen verhelpen, aanslui-
ten van data-/wifi-netwerken, installeren van be-
veiligingscamera’s of plaatsen van contactdozen, 
lichtpunten, rookmelders en noodvoorzieningen 
bij brand- en waterschade: Patrick de Waal is 
van alle markten (nieuwbouw, utiliteitsbouw, ser-
vice en renovatie) thuis. Hij begon zijn loopbaan 
bij Van Hees Elektrotechniek in Tilburg. Na negen 
jaar trouwe dienst werkte Patrick korte tijd voor de 
Van Delft Groep in Nieuwkuijk. Om vervolgens in 
2007 onder de naam PW Electro voor zichzelf te 
beginnen. ‘Toen had ik genoeg ervaring opgedaan 
om mijn droom waar te maken: een eigen bedrijf 
opzetten’, zegt hij. 

‘Stap elke morgen  
met plezier uit bed’

Meedenken
Patrick kreeg geen spijt van die beslissing. Inte-
gendeel: ‘Ik stap elke morgen met plezier uit bed. 
Het persoonlijk contact met de klanten is een van 
de mooiste aspecten van dit werk. Ze denken bij 
de bouw of verbouw van een woning of bedrijf 
volop mee over de aanpak en uitvoering. Een goe-
de wisselwerking tussen mij en de opdrachtgever 
-particulieren, bedrijven of bouwondernemingen- 
komt het eindresultaat ten goede.’

Met het begrip ‘’ontzorgen’’ doelt Patrick op alle 
voorkomende werkzaamheden. ‘Van het vooraf 
goed en nauwgezet doornemen van het totale 
elektraplan, het maken van de bouwtekening tot 
de installatie. Van belang is zeker ook de nazorg, 
in de vorm van een evaluatie. Dan bekijken we of 
er nog aanpassingen nodig zijn. Voorop staat de 
kwaliteit van zowel de installatie als de afwerking. 
Je kan heel creatief zijn met elektra, het is wel 
zaak om onder meer op het gebied van veiligheid 
binnen de norm te blijven.’

Duurzaam
Patrick is een groot voorstander van snelle, maar 
verantwoorde en vooral duurzame oplossingen. 
‘Denk daarbij aan led-lampen en zonnepanelen. 
De ontwikkelingen in de elektrawereld gaan hard. 
Om goed op te hoogte te blijven van de nieuw-
ste technieken die stroomvoorzieningen op een 
laag peil houden, bezoek ik onder meer beurzen 
en bedrijven. Bijscholing is nodig voor het behalen 
van een optimaal resultaat en om de klant zo goed 
mogelijk te adviseren. Daar ga ik voor.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

‘GROOT VOORSTANDER VAN 
DUURZAME OPLOSSINGEN’

PW Electro
De Ploegschaar 80
5056 MG Berkel-Enschot 
T 06-53276621 
info@pw-electro.nl
www.pw-electro.nl

BEDRIJF IN BEELD
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Wat als ik er niet meer ben? Geen prettig onder-
werp om over te praten, maar wel geruststellend 
als het geregeld is. Het laatste wensenboekje 
van Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding is een 
prettig hulpmiddel om je wensen vast te leggen.

Bij haar thuis, in de Ploegschaar in Berkel-Enschot 
ontmoet ik Lilian van Linder, eigenaresse van Do-
rien de Nijs Uitvaartbegeleiding. Eigenlijk heel toe-
passelijk voor haar manier van werken: persoonlijk, 
vertrouwd en warm. ‘Uitvaartbegeleidster is zo’n 
mooi beroep, zo bijzonder. Ik mag op een heel in-
tiem moment bij mensen binnenkomen. Daar moet 
je integer mee omgaan,’ vertelt ze innemend.

Uitvaartwensenboekje
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen 
ook. Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding biedt hand-
reikingen om jouw eigen afscheid van tevoren vast 
te leggen. Lilian laat me het Uitvaartwensenboek-
je zien. Vraag het gratis aan. ‘Mensen kiezen er 
steeds vaker voor om tijdig zaken vast te leggen, 
zodat nabestaanden weten wat je wensen zijn op 
het moment van overlijden. Zeker als je ziek bent, 
geeft dit je rust en kun je het parkeren. We kunnen 
vrijblijvend op gesprek komen, vertellen wat de mo-
gelijkheden zijn en nemen de wensen op. Op ver-
zoek maken we een kostenraming, want de meeste 
mensen hebben geen idee wat een uitvaart kost. 
Dit alles verplicht je tot niets’, benadrukt Lilian, ‘het 
geeft je inzicht. We slaan de gegevens op in ons 
systeem. Zelfs over 10 of 15 jaar kunnen we de 
wensen van toen nog tevoorschijn halen.’

Zichtbaar onzichtbaar
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding werkt vanuit 
vertrouwen, rust uitstralen en er zijn… ‘Wij zijn er 
voor jou, zichtbaar onzichtbaar. We bieden alle 
mogelijkheden en geven advies op basis van onze 
jarenlange ervaring. Jij bent degene die de regie 
in handen houdt, je maakt zelf de keuzes. Daar 
waar gevraagd, nemen we het over. We zijn niet 
gebonden aan ons Huis van Afscheid in Vught en 
komen overal in de regio. Ook verzorg ik regelma-
tig uitvaarten in Berkel-Enschot en kom dan met 
familie in de rouwkamer bij de Willibrorduskerk 
voorafgaand aan het afscheid. Dat vind ik juist fijn, 
omdat ik in dit dorp al jaren woon.’

Thema-avond: Mama voor altijd
Als geboorte en afscheid samenkomen
Dinsdag 5 november 19.30-21.30 uur 
(zie de Schakel van vorige week voor meer info)
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding, 
Industrieweg 28 in Vught
Aanmelden tot 1 november via 
info@doriendenijs.nl

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Gijs Moonen

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
De Ploegschaar 37
5056 MA Berkel-Enschot
013-8892895
info@doriendenijs.nl
www.doriendenijs.nl

JOUW LAATSTE WENS

BEDRIJF IN BEELD
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ER WAREN HEEL VEEL GRIEZELS 
TIJDENS HALLOWEEN

Bekijk het foto-album van de Halloween wandel- en griezeltocht online www.schakel-nu.nl
Afgelopen zaterdag organiseerden Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot en 
Scouting Berkel-Enschot Halloween.

Fotografie: Coen Brekelmans
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‘t Seuverick

‘We namen afscheid van hem op 
de plek waar hij zo graag was.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale locatie, 
het cateren van uw favoriete keuken 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 onze teams 
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. In heel Nederland zijn 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij 
coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Onze ervaren teams helpen u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of bel 
013 205 57 31. 
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In de vroege morgen van 27 oktober 1944 werd 
Berkel-Enschot bevrijd. Afgelopen zondag werd 
75 jaar Vrijheid in Berkel-Enschot herdacht met 
een herdenkingsdienst in de St. Caeciliakerk, een 
Stille Tocht en een ceremonie bij De Oude Toren. 
Bij de Oude Toren klonk een muzikaal intermezzo 
van MV Concordia en legden wethouder Dols, 
Comité Berkel-Enschot ’40 –’45, de gezamenlijke 
Gilden, Dorpsraad Berkel-Enschot, Scouting Ber-
kel-Enschot, VV Jong Brabant en Stichting Jeugd 
Werk Berkel-Enschot kransen en bloemstukken. 

75 JAAR VRIJHEID
Dit ter nagedachtenis van de veertien personen uit 
Berkel-Enschot die in het oorlogsgeweld of in de 
vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog de dood vonden en voor militair Tom Krist, 
die tijdens een vredesmissie in Uruzgan om het 
leven kwam.

Bekijk alle foto’s op www.schakel-nu.nl

Fotografie: Coen Brekelmans
Tekst: Ingrid Roets
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding 
10 Worstenbroodjes 
                                  + 

4 Chocolade bollen 
€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 1-11-19 t/m donderdag 7-11-19 
Alleen geldig in onze winkel 

 

Denk zaterdag  

2 november aan 

Uw hubertusbroodjes 
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Rabobank Hart van Brabant stelde € 200.000,- 
van haar winst ter beschikking aan het vereni-
gingsleven. Dit jaar meldden 360 verenigingen 
en stichtingen zich aan voor de RaboClubSup-
port actie van de bank. Zo’n 8.800 leden brach-

SAMEN VIEREN WE DE WINST!
 

ten hun stem uit op hun favoriete club. Dit leverde 
een bedrag op van € 4,52 per stem. Vorige week 
donderdagavond was de feestelijke ontknoping in 
Ontmoetingscentrum ’t Plein in Udenhout.
 
Directievoorzitter Remco Kuipéri bouwde de span-
ning langzaam op. Peter van Baak inspireerde de 
aanwezige vertegenwoordigers van de clubs met 
een presentatie over hoe je op een creatieve ma-
nier sponsors kunt werven. ‘Er moet iets gebeuren 
voordat er iets gebeurt!’ was zijn boodschap.
 
De Schakel mocht een cheque met een prachtig 
bedrag van € 1.447,31 in ontvangst nemen! We 
kregen van u 320 stemmen. Een fantastische blijk 
van waardering, heel hartelijk bedankt! 
 
Volgend jaar bestaat De Schakel 55 jaar. Dit jubi-
leum laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Samen 
met u vieren we deze winst!

Het BestuurVlnr: Ingrid Roets, Remco Kuipéri, Angela van der Horst
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 26-10 Huissleutel merk BERN G.S.Z., inclusief doorgang Jumbo naar parkeerplaats 013 533 42 45  
  AH muntje
 18-10 Sleutel met blauw sleutelhoesje Apotheek 013-5408080
 9-10 klein slotje Rossinilaan 013-5332780
 8-10 Autosleutel Ford Koningsoord 06-53321226
 7-10 Bedieningskastje elektrische fiets (KOGA) vlakbij Hoevenseweg 06-47187745
 6-10 Knuffel: aapje bruin lijf, grijze kop Erasmuslaan 06-20780000  
  (zie foto Schakel APP)
 1-10 iPhone space grey (zie foto Schakel APP) op straat ter hoogte van Ruivenhof 1 06-42574640
 30-9 grijze dames pet merk Mexx Eisenhowerlaan ter hoogte van Ooms 06-34112104
 18-9 huis- en fietssleutel aan elkaar Beukendreef 06-42202779

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 19-10 Knuffeldier, hondje Gerardusstraat 013-5331028
 13-10 radiografisch bestuurbare auto Elstar 06-50225334
 8-10 iPhone 4 met foto’s overleden dierbare Tussen Vrijheidsstraat en Eikenbosch 06-30008065
 8-10 trouwring, geelgoud met 3 diamantjes,  Winkelcentrum Eikenbosch 06-20780000  
  inscriptie Bert 16-9-1983 en omgeving
 3-10 poes Kiki (zie foto en beschrijving Schakel APP) Kruising Vlierakkerweg Durendaelweg 06-22870821  
   omgeving Lijsterbeslaan
 29-9 Ralph Lauren pet, blauw met geel logo Tussen hockeyvelden en  06-29538430  
   St. Caeciliaschool 

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.

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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Wij zijn erg blij met de opbrengst 
van De Rabo Club support voor 
ons koor. 

De stemmen hebben geresulteerd in het mooie 
bedrag van € 298,51. 
Dank aan iedereen die hun stem op ons uitge-
bracht hebben.
Noteer alvast onze meezingmiddag op zondag 2 
februari 2020. Voor alle senioren die het Neder-
landse levenslied een warm hart toedragen!
met vriendelijke groeten, Mirjam Verschuuren

AFSCHEID VAN 
‘GODFATHER’ TIJDENS 

UITWISSELINGSCONCERT
Budding Sound Big Band (Oisterwijk) en Muziek-
vereniging Concordia (Berkel-Enschot) geven op 
zaterdag 16 november een uitwisselingsconcert in 
zaal ‘t Plein aan het Tongerloplein te Udenhout. 
Beide orkesten vieren dit jaar hun jubileum: Bud-
ding Sound Big Band (BSBB) 40 jaar en Muziek-
vereniging Concordia 85 jaar.
Muziekvereniging Concordia, onder leiding van 
dirigent Henk Mertens, zal een aantrekkelijk muzi-
kaal programma ten gehore brengen rondom het 
thema dans. Hierna zal BSBB het concert swin-
gend afsluiten onder leiding van ‘Godfather’ Piet 
van Campenhout, die BSBB 40 jaar geleden op-
gericht heeft en die deze avond tevens afscheid 
neemt als muzikaal leider.
Aanvang van het concert om 20:00 uur. 
Toegang 5 Euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal of online te bestellen op 
www.mv-concordia.nl/kaarten-bestellen.

TILBURGS MANNEN-
KOOR LA RENAISSANCE 

VIERT ZIJN HEROPRICHTING
Op 16 oktober 1911 werd het Tilburgs Mannenkoor 
La Renaissance opgericht. In 1969 was het nodig 
om het gezelschap opnieuw op te richten. Het was 
en is in de wereld van de koren niet ongebruikelijk 
dat op een of meer momenten sprake is van een, 
vaak tijdelijke, breuk. Na deze Renaissance (We-
dergeboorte), kende het koor vanaf 1969 weer een 
bloeiend bestaan. La Renaissance werd opnieuw 
een begrip in de Tilburgse korenwereld.

Omdat het dit jaar vijftig jaar geleden is dat het 
koor opnieuw is begonnen wordt op zaterdag 16 
november een groot concert georganiseerd. 
Onder de titel “Con saluti musicali, concerto con 
due cori” (Met muzikale groeten, concert door 
twee koren) treedt La Renaissance op in Concert-
zaal Tilburg, samen met orkest, Souvenir Jeugd-
koor en solisten. Aanvang 20:30 uur.
Het Möbiusensemble Tilburg begeleidt de zangers 
en solisten in werken uit “Capuleti e i Montecchi” 
van Bellini en uit ”Lucretia Borgia” van Donzetti. 
Daar-naast zingt het koor nog werken van Ameri-
kaanse en Engelse componisten. 
Solisten zijn Josephina Hoogstad, sopraan, Ingmar 
Ruttens, bas/bariton en Martijn Sanders, tenor.
Het Souvenir Jeugdkoor onder leiding van Peggy 
Hegeman zorgt voor een verfrissende afwisseling 
en Peer de Graaf is de regisseur en verteller.
De algehele muzikale leiding is in handen van Carl 
van Kuyck en Ben Martin Weijand begeleidt aan 
de vleugel. U kunt kaarten bestellen via 
kaartverkoop@mannenkoor-la-renaissance.nl of
bij de ticketservice Theaters Tilburg

THEMAMIDDAG: 
DEMENTIE OF 

VERGEETACHTIGHEID
op 4 november 2019
Deze themamiddag wordt georganiseerd door 
SWO en KBO Berkel-Enschot en is bestemd voor 
alle inwoners van Berkel-Enschot.
In Nederland komt met het ouder worden van de 
mensen steeds meer vormen van dementie voor.
Het gevolg is dat meer mensen daardoor in hun 
omgeving te maken krijgen met iemand die een 
vorm van dementie heeft, een actueel thema dus.
Op deze middag zal worden stil gestaan bij de ver-
schillende vormen en fases van dementie. Tevens 
zal het verschil van dementie en vergeetachtigheid 
besproken worden. 
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan 
hoe men dementie vriendelijk kan omgaan met 
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ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER

LATER

NOVEMBER

t/m 10-11 CC de Schalm openingstijden Expositie Michel de Veer
30-10-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, Becoming Astrid

02-11-19 Café Mie Pieters 17.00 uur Herfstswingfeest met DJ Dip, swingen gegarandeerd
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.
06-11-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
06-11-19 Ons Koningsoord  11.00-12.00 uur Rondleiding Gastenverblijf
06-11-19 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 19.30 uur KVG Lezing: onder-water-beelden, Peter v Rodijnen 

en Klaudie Bartelink
07-11-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
10-11-19 De Druiventros 13.00-19.00 uur Hoe-ist? Fist, SOK
10-11-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
10-11-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Live optreden: The Nameless Nijmegen, country rock
13-11-19 Bibliotheek/Vide 13.30-14.00 uur In de Werkplaats: Virtual Reality
14-11-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
16-11-19 Manege de Kraan 10.00-18.00 uur Subli jonge dressuurpaarden competitie & Subtop + 

Kingsley Future Cup U25
17-11-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
17-11-19 Van Opstal 13.00-18.00 uur 1ste editie “Berkel Live”, 4 cover bands
17-11-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Concert Daylight Vocal Group Oisterwijk
20-11-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
20-11-19 Bibliotheek/Kerkzaal 13.45-14.10 uur Sinterklaas komt voorlezen
20-11-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
20-11-19 Bibliotheek/Kerkzaal 20.00 uur Literair Café, Marie de Meister
21-11-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
21-11-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
21-11-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzeloos eten
21-11-19 Bibliotheek/Vide 20.00-21.00 uur Opvoedcafé: Sta je aan of uit? Mediawijsheid
24-11-19 Torentjeshoef 10.00-14.30 uur Verkoop Welfare
24-11-19 Koningsoord, Foyer 14.00 uur KBO Snt Nicolaasbingo
27-11-19 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinson Café Midden-Brabant / Slaapstoornissen
27-11-19 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 20.00 uur KVG Lezing Ralf Bodelier: Doemscenario’s komen 

elke dag voorbij
28-11-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
28-11-19 Bibliotheek/Kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Miriam Rasch
29-11-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz 

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
05-12-19 Café ‘t Raadhuis 19.30 uur BC Edelweiss, Sinterklaas Bridgedrive voor iedereen
07-12-19 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Dressuurwedstrijd pony’s en paarden
08-12-19 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Dressuurwedstrijd pony’s
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mensen met dementie. De lezing wordt verzorgd 
door Phil Mutsaers, dementieconsulente en wordt 
ondersteund door Nettie Moonen met informatie-
materiaal vanuit de Alzheimer Vereniging.
De lezing vindt plaats op: 
Maandag 4 november a.s. van 14u00 tot 16u00
In het Muziekhuis, naast Boerderij Denissen 
Grote zaal beneden. Toegang en consumptie kof-
fie/thee in de pauze gratis

RABO CLUBSUPPORT 
ACTIE WEER GROOT 
SUCCES VOOR 

KBO BERKEL-ENSCHOT
Op 24 oktober is de uitslag bekend gemaakt van de 
Rabo ClubSupport actie. Voor KBO Berkel-Enschot 
heeft dit een prachtig resultaat opgeleverd. Er zijn 
605 stemmen uitgebracht op de KBO. Een gewel-
dig resultaat, het hoogste aantal in het hele werkge-
bied van Rabobank Hart van Brabant ! Het leverde 
het fantastische bedrag op van € 2.736,32. Dank 
aan allen die op de KBO gestemd hebben!
Een heel mooie tweede in Berkel-Enschot was De 
Zonnebloem, ook belangrijk voor senioren, die we 
daarmee ook van harte feliciteren!

Dank u wel voor uw trouwe stemmen; we kunnen 
daarmee de belangen van onze leden nog beter 
blijven dienen.
DANK DANK DANK!!!
En natuurlijk ook veel dank aan de Rabobank die 
ook dit jaar weer een groot bedrag aan de clubs in 
de regio heeft gedoneerd.

ONS KOFFIE-UURTJE
woensdag 6 november
De eerste woensdag van no-

vember zijn alle senioren van Berkel-Enschot tus-
sen 10 en 12 uur weer welkom in de Schalm. Breng 
gerust uw vriend, vriendin of buren mee. U hoeft 
geen lid te zijn van KBO of deelnemer aan SWO.
U kunt een praatje maken, een spelletje spelen, ge-
woon even er uit zijn. Er hoeft niets en het eerste 
kopje koffie of thee wordt u aangeboden door de 
KBO/SWO. Vervoer nodig dan kunt u bellen naar 
Ine van de Wiel 013 5333757 of Els van der Me-
ijden 013 5332604. Hebt u nog vragen of vindt u het 
moeilijk om de eerste keer deel te nemen dan kunt 
u bellen naar Ria van de Kam telefoon 013 5332621
Hartelijk welkom op woe. 6 november in de Schalm

Werkgroep SocMa
KBO/SWO

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.
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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

Oktober, dat is de regel, 
brengt de eerste ijspegel.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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OOK JONG BRABANT 
‘VOOR NIEMAND BANG’: 
2-0 WINST!

Ook in de drukbezochte topper thuis tegen GSBW 
trok Jong Brabant aan het langste eind en won ver-
diend met 2-0. Qua spelverloop leek de wedstrijd op 
de eerder op zaterdagavond gespeelde wedstrijd 
van Willem 2 (sowieso ‘voor niemand bang’) tegen 
RKC: snel twee doelpunten scoren en dan de zaak 
‘op slot’ gooien. Dat lukte ook Jong Brabant heel 
goed en blijft zodoende bovenin serieus meedraaien 
met een gedeelde eerste plek op de ranglijst! Zelfs 
de analyses van Willem 2 kenners en trouwe Jong 
Brabant supporters als Kees Straatman en Jan Vi-
oen wezen in die richting. Beiden waren verder op-
getogen over het open en slimme spel van Jong 
Brabant, al had hier en daar behoud van meer balzit 
wel gekund in de tweede helft, zou je als kritische 
toeschouwer kunnen zeggen. Na snelle en goede 
goals van Bram Vugts en Luc Spierings was het ook 
keeper Floris Jonkers die met een paar fraaie red-
dingen Jong Brabant goed in het zadel hield. Met 
enkele katachtige reacties onder de lat en op de 
doellijn wist hij het doel schoon te houden. Ook trai-
ner Boy v.d. Boogaard was duidelijk in zijn analyse: ‘ 
in de eerste helft hebben wij het verschil gemaakt en 
de opgebouwde voorsprong hebben we slim weten 
vast te houden. Daar ben ik heel blij mee, maar nu is 
de komende wedstrijd tegen Were Di weer belang-
rijk’, was zijn realistische terugblik. Ook realiteit was 
vervolgens dat na een kort overwinningsborreltje 
ook vertegenwoordigers van Jong Brabant de her-
denking van 75 jaar bevrijding van Berkel-Enschot 
gingen bijwonen. Om stil van te worden...
Terug naar de bal. Komende zondag speelt Jong 
Brabant bij Were Di uit, vlakbij dus!

Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
De laatste twee uitslagen van de 

veldcompetitie waren:
Keep Fit 3 - OJC’98 2 18 - 6
Klimop pup E2 - OJC’98 pup E1   9 - 3
Vanaf nu is alle aandacht gericht op de zaalcom-
petitie.
Het eerste treft daar een groot aantal zuidelijke 
ploegen, die afwisselend zaterdag of zondag 
spelen. dat zal nog een heel geregel worden voor 
onze ploeg met werktijden. De tegenstanders zijn 

Attila, de Eindhovense studentenploeg, KVS, het 
vroegere Boemerang, uit Schijndel, Klimop uit 
Asten, Springfield uit Hoeven, Maastricht, en het 
Nijmeegse Hazenkamp.
Het tweede bestaat in de zaal uit de veteranen van 
het nabije verleden. Vaak wordt er in deze klasse 
heel leuk korfbal gespeeld. de tegenstanders zijn: 
Atila 2, Movado 3, NKV 3, PSV 3, Ready 2, Rust 
Roest 5 en SDO 4; ook al een voornamelijk zuide-
lijke klasse dus.
het derde tenslotte speelt tegen Atilla 3, OEC 2, 
Rust Roest 6 en Rust Roest 7.
We zijn erg benieuwd wat onze ploegen in de zaal 
voor elkaar kunnen krijgen.
Volgende week zullen we nader ingaan op de 
jeugdteams. En hopelijk is dan ook het program-
ma bekend.

DE OUDE TOREN
Volop spanning in de schaakcompetitie
Afgelopen donderdag is de 6e ronde 
van de interne competitie bij Schaakver-

eniging De Oude Toren gespeeld. Fraai aan kop 
gaat Frans Lagerwaard, na een zwaar bevochte 
overwinning op Egidion Hernando. Frans heeft 
inmiddels een score van 5 uit 6. Hij wordt direct 
gevolgd door Koen Robben die een partij minder 
heeft gespeeld, met 4,5 uit 5. Joel Beerens zette 
zijn opmars voort door een sterke overwinning op 
Jan Wesel. Joel is nog ongeslagen met 4 uit 4. 
Naast deze 3 koplopers zijn nog tal van andere 
schakers kansrijk, de interne competitie ligt nog 
geheel open.  Zo maakte Hugo van Baardwijk een 
mooie comeback met een fraaie overwinning op 
Leo Elias. Het nieuwe lid Ad Verhagen speelt ook 
sterk mee, helaas moest wel verlies worden gein-
casseerd tegen Gerrit Bout, die de partij zorgvul-
dig afwikkelde. Donderdag wordt de interne com-
petitie voortgezet. Zaterdag wordt de 1e ronde 
van de externe competitie gespeeld. Het 1e team 
zal afreizen naar Bergen op Zoom, het 2e zal De 
Combinatie 3 in Asten ontmoeten. Het beloven 
spannende wedstrijden te worden.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 21 oktober

White Demons DMW 2 - H.V.M. DMW1 11-06
Zaterdag 26 oktober
White Demons D2 - H.C.B. ‘92 D1 19-04
White Demons D1 - Taxandria D1 08-08
RED-RAG/Tachos HS2 - White Demons HS3
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WAT LAAT U NA.NL
Het is en blijft een lastig  onderwerp: de dood en alles wat er bij komt kijken.
Joep vd Dungen zet zich als nalatenschapscoach in om te helpen bij het goed 
regelen van je nalatenschap voordat je er niet meer bent of bij het afwikkelen 
daarvan.

Nalatenschapscoach is een relatief nieuw beroep. Het doel is om drempels te 
verlagen en de weg naar de notaris te vergemakkelijken. Vaak wordt gedacht dat 
een nalatenschapscoach pas in beeld komt als iemand is overleden, om te helpen 
bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Rust
“Maar er is een eerder moment, ik kan ook helpen bij het regelen van de nalatenschap voordat mensen 
overlijden. Dan kunnen ze hun erfenis zelf bestemmen en is alles goed geregeld, dat geeft rust”, aldus Joep.
Zelf heeft hij na een ziekbed zijn vrouw verloren in 2004 op 37 jarige leeftijd aan kanker. “In die tijd was ik 
een druk bezet ondernemer en werd weduwnaar met 3 kleine kinderen. Door alle omstandigheden kwam er 
toen veel op mij af. Iedereen wist iets, maar uiteindelijk wist ik niets” verteld hij over zijn ervaring. 
In 2003 was ook net de erfwet veranderd. Adviezen waren nog maar moeilijk te krijgen, omdat niemand zijn 
vingers eraan durfde te branden. “Ik stond er toen tamelijk alleen voor” herinnert hij zich. 
Dit is voor hem de reden geweest om zich te laten omscholen bij  tot erkend nalatenschapscoach. “Hier-
door kan ik mensen helpen vanuit mijn eigen ervaring en deskundigheid” geeft Joep aan. 
De kennis van een nalatenschapscoach is breed. “Indien nodig schakel ik een specialist in, bijvoorbeeld 
een notaris of fiscalist. Bij een derde van de nalatenschappen ontstaat ruzie. Dat is best wel veel. Door een 
nalatenschap van tevoren goed te regelen, kun je dit hopelijk voorkomen.”

Levensdossier
Hij adviseert en begeleidt mensen ook om een Persoonlijk Levensdossier vast te laten leggen. “Daarin 
wordt alles opgenomen wat nuttig kan zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap of de inwerkingtreding 
van een volmacht tijdens het leven.”
Na het overlijden kan Joep ook bijstand verlenen met het afhandelen van de nalatenschap. “Dat kan heel 
praktisch zijn; denk aan het opzeggen van abonnementen, het afsluiten van sociale media en dat soort 
zaken, maar ook het begeleiden van de executeur.”

Kennismakingsgesprek
“Het komt er eigenlijk op neer dat ik kan vertellen wat je moet regelen en waar ik je dan bij kan helpen.” 
Omdat dit per persoon verschilt, start hij altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, vaak aan de 
keukentafel. En elke eerste woensdag van de maand, zoals ook komende woensdag 6 november, is er een 
inloopspreekuur, waarbij men gratis een advies op maat krijgt. Tussen 19.00 en 20.00 uur bent u dan van 
harte welkom aan de Kreitenmolenstraat 34 te Udenhout, ingang achterom
“Daarin inventariseer ik de wensen en ga na wat er al geregeld is. Daarna kan ik laten weten wat er nog 
geregeld kan worden en wat ik daarin kan betekenen.”
Niemand hoeft er in deze moeilijke tijden alleen voor  te staan!
“Als nalatenschapscoach kan ik veel voor u betekenen bij erfenis, nalatenschap en direct bij overlijden. Wat 
laat u na? Maak het uzelf niet te moeilijk.”

Laten we daar samen eens naar kijken...
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Zondag 27 oktober
White Demons DB1 - Dongen DB1 15-21
O.H.C. ‘01 D2 - White Demons D3 06-13
Heerle DS2 - White Demons DS1 26-19
Wh. Dem. HB1 - Olympia’89/DOS’80 HB2 17-35
White Demons HC1 - GHV HC1 15-25
Avanti HS1 - White Demons HS1 26-29
VHC ‘13 HS1 - White Demons HS2 23-17
Programma aankomend weekend
Vrijdag 1 november
20:15 uur Dongen DMW2 - White Demons DMW1
Zaterdag 2 november
10:15 uur White Demons E1 - H.V.M. E1
11:10 uur White Demons D2 - H.V.M. D1
19:20 uur Wh Dem DS1 -  T.S.H.V. Camelot DS2
20:50 uur Wh. Dem. HS1 - handbalshop.nl/Witte Ster HS2

Zondag 3 november
10:00 uur White Demons DS2 - Saturnus DS1
11:20 uur White Demons HS2 - Roef HS1
11:30 uur Delta Sport/E.O.C. HB1# - Wh.Dem. HB1
11:55 uur Internos D1# - White Demons D1#
12:40 uur White Demons HS3 - Internos HS3
12:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster HC1 - Wh. Dem. HC1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
info@white-demons.nl 

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
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RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

Op woensdag 6 november 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. 

Dit is intussen onze tiende thematische rondlei-
ding in dit Rijksmonument. We bezoeken nu het 
Gastenverblijf, onderdeel van het neogotisch ab-
dijcomplex. Dit kloostergebouw is gelegen aan de 
Raadhuisstraat 26, in de buurt van de Abdijpoort.
Vroeger konden bezoekers hier enkele dagen 
verblijven voor bezinning (retraite). Men kon er 
overnachten en deelnemen aan de liturgie in de 
aanliggende abdijkerk. Voor de zusters was dit 
“kloosterhotel“ ook een bron van inkomsten in hun 
levensonderhoud. We bezoeken het interieur van 
dit neogotisch bouwwerk voor zover publiek toe-
gankelijk. In het gebouw waren vroeger 15 eenvou-
dige eenpersoons kamertjes, nu zijn er 7 apparte-
menten voor sociale woningbouw in gemaakt.
Boven de hoofd-
ingang van het 
Gastenverblijf be-
vindt zich een groot 
driedelig glas-in-
loodraam met de 
zalige Humbelina en 
verschillende wa-
penschilden en wa-
penteksten van Cis-
terciënzer kloosters. 
We bespreken dit 
mooie neogotische 
raam, waarvan fotograaf Peter Timmerman een 
kleurenfoto heeft gemaakt.
Ook nu valt er weer veel te zien en te vertellen bij 
door gids Jack van der Sanden.

De rondleiding is geheel gratis. 
Aanmelden voor de rondleiding is verplicht! 
U kunt zich aanmelden bij de balie in de biblio-
theek tijdens de service-uren of via e-mail: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl. 
Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen.

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

ENGELSE SOLDATEN 
VERONGELUKT NABIJ 
BERKEL-ENSCHOT 

Het oorlogskerkhof aan de Gilzerbaan te Tilburg 
telt nog 76 graven van geallieerde militairen. On-
der hen 6 Engelse militairen die een ernstig onge-
val met hun legertruck op 8 mei 1945 nabij Berkel-
Enschot niet overleefden. 
De gemeente Tilburg had in 1929 grond aan de 
Gilzerbaan gekocht voor het aanleggen van een 
algemene begraafplaats. Ernaast kwam de pro-
testantse begraafplaats Vredehof. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden Duitse gesneuvel-
den op Vredehof en geallieerden op Gilzerbaan 
begraven. In 1950 vroeg en kreeg de toenmalige 
Imperial War Graves Commission toestemming 
voor de blijvende aanwezigheid van de geallieerde 
graven. De Duitse soldaten In 1954 zijn overge-
bracht naar IJsselsteyn. 
Samen met heemkundige Ad Hultermans, uit En-
schot, bezocht ik de op Gilzerbaan aanwezige 
graven van de 6 Engelse soldaten, die met hun 
militaire truck een dodelijk ongeluk hebben gehad 
op 8 mei 1945 nabij Berkel-Enschot. Vier waren er 
op slag dood en twee stierven kort daarop. 
Het zijn: Douglas Haigh Howland: Sergeant Royal 
Air Force (27 jaar), Frederick Millership Corpo-
ral Royal Engineers (de Genie) (28 jaar), Richard 
Norman Riding Sapper Royal Engineers (38 jaar), 
Charles Richard Seymour Sapper Royal Engineers 
(26 jaar) allen gestorven op 8 mei te Berkel-En-
schot. Percy William Grainger Corporal Royal En-
gineers (26 jaar) gestorven op 9 mei en als laatste: 
Allan Burt Fennell Corporal Royal Engineers (25 
jaar) gestorven op 10 mei. 
Zouden deze zes jonge militairen ook geen herin-
neringsplaquette in onze Oude Toren moeten krij-
gen? 

Foto: Sven van der Loo. Tekst: Rinus van der Loo. 
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SINTERKLAAS-
FEEST BERKEL-
ENSCHOT 

Het is jullie vast niet ontgaan, dat de mandarijnen, 
chocoladeletters en pepernoten al enige tijd in de 
winkel staan. Dat heeft maar één ding te betekenen 
en dat is dat we dit jaar weer op onze sint kunnen 
rekenen. Wij hebben vernomen, dat de sint op zon-
dag 17 november in Berkel-Enschot aan zal komen. 
Wist je al, dat de optocht om 11.30 uur vanaf Boer-
derij Denissen (Generaal Eisenhouwerweg) starten 
zal? Dus wacht jij al met smart? De kaartverkoop 
voor de sinterklaasshows gaat vandaag namelijk 
van start. Deze kaarten zijn te koop bij Qiëlly kids 
fashion en Schoenmakerij Joep van den Berg. Ben 
er dus snel bij want kaarten mislopen is best erg. 
De Sint zou het erg leuk vinden om jullie daar alle-
maal te zien. Daarnaast krijg je iets lekkers boven-
dien. Kom dus snel naar één van onze verkoop-
punten en beleef deze dag vol hoogtepunten. 
Vanuit de sint echter nog wel een verzoek. Hij is 
namelijk naar extra hulp opzoek. Dus wil jij graag 

de sint en zijn team komen versterken, trek dan 
snel aan de bel en stuur een mail voor meer infor-
matie naar sint@jeugdwerkberkelenschot.nl. 

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkbekelenschot.nl

info@jeugdwerkberkelenschot.nl

PRACHTIGE RABO 
BANK BIJDRAGE VOOR 
DE ZONNEBLOEM

Donderdag jl. vond in Udenhout de uitslag plaats 
van de RaboClubSupport actie.
De Zonnebloem in Berkel-Enschot heeft meer dan 
500 stemmen gekregen, goed voor € 2.329,26, 
een fantastisch resultaat!
Namens alle vrijwilligers wil ik alle mensen die op ons 
hebben gestemd enorm bedanken voor hun stem en 
steun aan de Zonnebloem. Wij garanderen u dat wij 
dit volledig aan onze gasten zullen besteden.
Verslag van al onze activiteiten vindt u als vereni-
gingsnieuws in de Schakel.
Nogmaals enorm bedankt!
Namens de Zonnebloem vrijwilligers,
Ruud Brugmans
voorzitter de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot
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EP:Robben Kreitenmolenstraat 62 - 5071 BH  Udenhout
Telefoon: (013) 511 1477 - eprobben.nl
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EP:ROBBEN BESTAAT 60 JAAR!
Als je een elektronicawinkel hebt die al 60 jaar bestaat, dan kun je toch echt wel zeggen dat het een 
succes is. In Udenhout is het deze maand groot feest bij EP:Robben. Om dit te vieren, en als waar-
dering naar hun klanten toe, biedt de winkel mooie acties aan tijdens de November Feestmaand!

Eigenaren Patrick en Annelies Robben willen de vele klanten van de afgelopen 60 jaar ontzettend 
bedanken voor hun vertrouwen in de winkel. “Dat wij dit 60-jarige jubileum mogen vieren, hebben 
wij te danken aan onze klanten. Wij zijn ontzettend trots op deze mijlpaal en we hopen onze klanten 
nog vele mooie jaren te mogen bedienen. Iedereen die ons heeft gesteund, bedankt!”, aldus Patrick.  

EP:Robben is aangesloten bij de elektronicaformule EP:, een formule met circa 100 winkels in Ne-
derland, gerund door zelfstandige ondernemers. De lokale kracht van deze ondernemers staat hoog 
in het vaandel. Service staat op nummer 1, ook bij EP:Robben. De medewerkers van de winkel wor-
den continu getraind om altijd en aan iedereen de juiste service te kunnen verlenen en aan te voelen 
waar de behoeften en wensen van de klant liggen. 

Patrick en Annelies hopen nog vele mijlpalen te mogen vieren met hun personeel. “We doen het 
samen, want samen bereiken we meer. We zijn blij dat we een organisatie als EP: achter ons hebben 
staan. De toekomstbestendigheid van onze sector zien we zeker rooskleurig in. De ontwikkelingen 
binnen de elektronicabranche gaan razendsnel en het is aan ons om onze toegevoegde waarde te 
bewijzen.”.
 
Iedereen is meer dan welkom om tijdens de November Feestmaand een kijkje te komen nemen in 
de winkel. Leuk detail tijdens deze feestmaand: in de etalage en winkel wordt er een diversiteit van 
hele oude apparaten gestald. Dit maakt het allemaal net een beetje specialer! Het personeel van 
EP:Robben heet u graag van harte welkom. 
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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
Gedachtenis van overleden gelovigen: Allerzielen.
Velen zullen rond Allerzielen hun dierbaren op de 
kerkhoven bezoeken. Zelfs wanneer deze gecre-
meerd werden, gaan zij nog naar de plaats, waar de 
urn met de as staat of waar die as werd uitgestrooid 
om daar hun overledenen te gedenken....en voor 
hen - alsook vaak tot hen - te bidden. Dit doen zelfs 
mensen, die niet of maar zelden in de kerk komen of 
die maar vaag geloven in God en in het hiernamaals. 
Kennelijk weten zij diep in hun hart, dat er méér is 
dan deze wereld en dat het leven van een mens niet 
eindigt met de dood, maar voortgaat - hoe dan ook. 
Daar voelen zij zich bij betrokken of minstens willen 
zij daarbij betrokken zijn en wel om mee te zorgen, 
dat “alles goed komt” alsook om met de overlede-
nen één te blijven. Kennelijk laat het geloof in “een 
nieuwe wereld na de onze” nog voldoende sporen 
na en blijft ook het geloof in God, die groter is dan 
wij, in mensen nog levend, al wordt het niet meer 
echt gepraktiseerd. Als bewust - gelovigen weten 
wij, dat inderdaad de mens wel sterft, maar dat zijn 
eigenlijke leven - het leven van zijn ziel- niet ophoudt, 
maar eeuwig is. Dat leven gaat voort, weliswaar 
nieuw en anders, maar toch tegelijk voortbouwend 
op het aardse leven. In ieder geval leidt dat aardse 
leven tot consequenties voor het nieuwe, het eeu-
wig - durende leven. Wie hier op aarde geleefd heeft 
naar wat zijn hart hem ingaf als goed en liefdevol, zal 
daarvan de goede vruchten kunnen plukken, maar 
wie op hier op aarde alleen ten bate en genot leefde, 
zal met lege handen aankomen in de eeuwigheid. 
Dat weten wij allemaal, ook zij , die nog maar vaag 
geloven in een hiernamaals en in God als Heer van 
dat hiernamaals. Meestal ligt het resultaat van een 

mensenleven tussen deze twee uitersten in. Het was 
goed en niet goed, 
liefdevol en egoïstisch; het beantwoordde aan 
Gods bedoelingen en het ging hiertegen in. Daarom 
behoeft eigenlijk ieder mens een steun, als hij of zij 
overgaat naar het nieuwe leven, een steun om “in te 
halen” wat achter bleef, om “ goed te maken “ wat 
verkeerd was en om aan te vullen wat ontbrak. God 
in Zijn goedheid heeft dit voorzien. Juist daarom 
zond Hij Zijn Zoon naar deze wereld: om goed te 
maken , om aan te vullen, om de deur naar het eeu-
wig geluk, die de mens zelf dichtgeslagen had of in 
ieder geval had klem gezet, weer te openen en soe-
pel te doen opengaan. Daarom is onze gang naar 
het kerkhof en zijn onze gebeden voor de gestor-
venen, vooral op deze dag, heel waardevol. Zij, die 
ons dierbaar waren, mogen hierop rekenen en wij 
mogen er ook zelf door getroost worden. Eenmaal 
in het nieuwe leven, zullen zij, die wij gedenken, ook 
ons niet vergeten. Daarop mogen wij rekenen.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 6 november 19.30 uur: Vrij worden in 
Christus.
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 2 november 20.30 uur: Herdenkingscon-
cert Zuid Nederlands Kamerkoor.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 2 november: ALLERZIELEN
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Viering waarin we 
in het bijzonder de overledenen van het afgelopen 
jaar herdenken. Mmv. Klein Gemengd Koor.
Voorganger: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv het Seniorenkoor, waarin we in het bijzonder 
de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. 
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
20.00 uur St. Caeciliakerk: Viering waarin we in het 
bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar 
herdenken. Mmv. Klein Koor.
Voorganger: pastoor van Eijk.

Zondag 3 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Overl. fam. van Esch-van Rijswijk; overl. 
leden van de KBO; Toos Verhagen-van Kasteren en 
Dré Verhagen; overl. fam. Huijben-van Kasteren.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv cantoreskoor.
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Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd Koor en het Gilde St. Huber-
tus. Wijding van Hubertusbroodjes.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Pastoor van Rijckevorsel; Overl. fam. De-
nissen-van Rijswijk; Sjo Voermans(verj.); Anny van 
de Ven-Denissen (verj.); overl. ouders van Beurden 
– van der Bruggen, Adriana van der Bruggen- van 
Esch, Johan van Beurden.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Dominique en Dimitri van den Hout.

Maandag 4 november:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring en aansluitend stille aanbidding.

Dinsdag 5 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 7 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 8 november: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

Zaterdag 2 november: Voor wie steek jij een 
kaarsje aan? 17.00 uur
Tussen 17.00 en 18.30 kan iedereen onze kerk ge-
woon even binnenlopen. Wie dat wil kan een kaars-
je aansteken voor een geliefde die is overleden. 
Zo kun je even letterlijk stilstaan bij verdriet, maar 
misschien ook bij goede herinneringen. Je bent van 
harte welkom.

Zondag 3 november: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Vandaag gedenken we de gemeenteleden die het 
afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook de mensen 
die ons lief waren en ons eerder zijn ontvallen. We 
steken kaarsjes voor hen aan, als teken van Gods 
liefde en verbondenheid met hen en met ons. Hun 
namen klinken in de stilte van de ochtend.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: najaarszen-
ding en voor het werk van onze kerk. Er is kinder-
nevendienst en crèche.

Zondag 3 november: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Deze viering is speciaal voor kinderen van 0 tot 4 
jaar met hun (groot)ouders. Hoe zo’n viering eruit 
ziet, kun je zien op www.kerkopschoot.nl. 

Agenda
31 oktober 20.00: Lezing door Arend Huitzing: 
Brexit: wie wil dat en waarom?
7 november 20.00: Lezing door Jan Baan over 
‘Brabants bodem’

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

Open huis
vrijdag 1 en 8 
november van
16  - 17 uur.

Wonen in het hart van 
Berkel-Enschot op slechts 6 km 
van Tilburg. 37 luxe afgewerkte 
2 en 3 kamerappartementen 
met een huurprijs tussen de
€ 875 en € 1.295.

Sluit een huurovereenkomst af 
per 16 november en ontvang
2 weken huurkorting.

Appartementen te huur
Koningsoord 139 t/m 170, Berkel-Enschot

Bel of e-mail voor meer
informatie naar:
T 088 -432 46 66
E nieuwbouw.tilburg@mvgm.nl
I hureninberkelenschot.nl
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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.   

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

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

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 

Gastouderbureau Bontekoe Loon op Zand 
Zoek je een professionele gastouder die werkt 
voor een kleinschalig bureau om de hoek? 
Een bureau dat sterk is in persoonlijk contact, 
veel begeleiding en training van de gastouders? 
Of zoek jij als gastouder een gastouderbureau 
dat er altijd voor jou is? 
Bel Jessica van Gastouderbureau Bontekoe voor
een kennismaking op 06-48948933. Mailen kan 
ook via jessica@kinderopvangbrabant.nl 

Pasfotoservice! In onze winkel kan je 
professionele pasfoto’s laten maken volgens 
de gestelde richtlijnen. De pasfoto’s zijn onder 
andere geschikt voor een paspoort, rijbewijs 
of identiteitskaart. Tevens erkend RDW 
fotograaf voor digitaal aanvragen rijbewijs. 
Primera Eikenbosch telnr: 013-5332494 

MINDFULNESS training/workshop bij 
Mind4Work Workshop 1 dec Oisterwijk, 11 dec
Moergestel 6 weekse training: jan 2020 
info@mind4work.nl 

Te koop: Nieuwe wastafel en fonteintje voor in de 
toilet. Kleur wit. Nieuwe spiegel. € 50,00. Tel:06-
34127586 

Verhuizingsopruiming ! Korting tot 70%. 
Juwelier / Goudsmid Weijtmans. W.C. Eikenbosch

21% korting op alle drogisterij artikelen, 
o.a. Geuren, Gezichtsverzorging, Make-up, 
Vitamines, etc.
Woensdag 30 okt. t/m zaterdag 2 nov. 
DA Drogisterij Venmans Udenhout

15% korting op gehele kindercollectie. 
Open: wo & vr 13-17u, za 10-14u. 
Grip! Dames & kinderkleding, 
St. Willibrordstraat 32, BE 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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3.99

Bergthee XL
Of Gaultheria zit vol rode bessen en is winter-
hard. In 17cm-pot. 5.99

3.99
Elke zondag open!
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Schrijf je in op de website en win

€10,- 
SHOPTEGOED

Ga naar winkelcentrumkoningsoord.nl en schrijf je in! 
Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en acties!

Elke 10e inschrijving ontvangt een waardecheque  
t.w.v. €10,- te besteden bij winkelcentrum Eikenbosch!

 
Alle winnaars worden op de hoogte gebracht via mail. 



Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


