
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 46, 13 november 2019

DEZE WEEK:
EigenWijzer, Praktijk voor kind, jeugd & opvoeders

Annebelle Nooteboom neemt afscheid van de Schakel

Prins van Knollevretersgat: Prins Jos d’n Irste

Nieuws van Gemeente Tilburg en de Dorpsraad

Sinterklaaskleurplaat van Brasserie Valentijn



 Medio maart, Koningsoord,
  nieuw adres, nieuwe naam

       Floris van Bommel, Gabor, Paul Green, Cat
         O'Neill, Ecco, Caprice, Jenszen, Red Rag,
     Sock my Feet, Falke, Collonil, Haflinger, Rohde
.

We gaan de deur sluiten

Alles mag weg
schoenen met korting

Geerts Schoenen
Eikenbosch 11
Berkel-Enschot
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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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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EIGENWIJZER,
PRAKTIJK VOOR 
KIND, JEUGD & OPVOEDERS

Jorieke van der Westen vindt dat ieder kind mag 
zijn wie die is. Kinderen, jongeren en ouders die 
even vastlopen en juist dat extra steuntje in 
de rug nodig hebben, helpt zij graag weer een 
beetje meer ‘eigen‘ én ‘wijzer‘ te worden. 

De praktijk
In september 2014 is Jorieke, naast het werken als 
jeugd- en gezinswerker op een school, begonnen 
met haar praktijk vanuit een bovenkamer. Sinds 
juli 2019 is zij verhuisd en heeft nu een mooie, 
rustige en lichte praktijkruimte aan huis. Ze heeft 
verschillende opleidingen (PABO en pedagogiek) 
en cursussen gevolgd, waaronder een speciale 
pubercoach opleiding. Omdat zij tevens in het 
onderwijs werkt, kan Jorieke goed aansluiten op 
vragen van kinderen in verschillende leeftijden.

Thema’s
Vanaf 6 á 7 jaar tot en met de puberleeftijd, kun-
nen kinderen met allerlei (hulp)vragen bij Eigen-
Wijzer terecht. Het doel is om hen en ouders op 
weg te helpen; een steuntje in de rug te geven bij 
bijvoorbeeld: verminderd zelfvertrouwen, omgaan 
met fouten, de lat hoog leggen (mindset), maar 
ook de overgang naar de brugklas, oefenen van 
sociale vaardigheden en omgaan met emoties. Als 
KIES coach kan Jorieke kinderen ook ondersteu-
nen als ouders gaan scheiden. Bij alle thema’s zijn 
de sessies laagdrempelig en kortdurend (gemid-
deld tussen 3 en 8 keer).

Methoden
Jorieke maakt altijd een mix van verschillende 
werkvormen en oefeningen, afhankelijk van het 
kind en de vraag. ‘Er bestaan geen kant en klare 
oplossingen, dus zoeken we altijd samen naar de 
beste manier!’ Zo kan de methode van “De Coole 
Kikker” ingezet worden bij zelfvertrouwen en faal-
angst, krijg je inzicht in hoe een (sociale) situatie 
verloopt met behulp van Playmobile poppetjes, 
leer je je kwaliteiten kennen met het kwaliteiten- 
en talentenspel en uiteraard kan je er “gewoon“ bij 
kletsen of tekenen. Het meest schattige “middel” 
dat ingezet kan worden is toch wel Tinus de La-
bradoodle. In overleg is hij er soms gezellig bij en 
kan hij kinderen en jongeren helpen om te oefenen 
in stevig staan en grenzen aangeven (ervaringsge-
richte weerbaarheidstraining). 

Waarmee zou jij geholpen zijn? Neem eens een 
kijkje op de website of Facebook en neem vrijblij-
vend contact op!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

EigenWijzer- Praktijk voor kind, 
jeugd en opvoeders
Papiermolen 7
5057 AC Berkel-Enschot
T: 0611151057
E-mail: info@praktijkeigenwijzer.nl
I: www.praktijkeigenwijzer.nl

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

DECEMBER

t/m 5-1 CC de Schalm openingstijden Expositie André van Vugt
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 diverse straten 11.30 uur Intocht Sinterklaas
17-11-19 Van Opstal 13.00-18.00 uur 1ste editie “Berkel Live”, 4 cover bands
17-11-19 CC de Schalm 13.30/14.45/16.00 Sinterklaasshow
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 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 19.00 uur Vuurwerk informatie bijeenkomst
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
23-11-19 De Bron 22.00 uur Live muziek cover band met gastoptreden
24-11-19 Torentjeshoef 10.00-14.30 uur Verkoop Welfare
24-11-19 Koningsoord, Foyer 14.00 uur KBO Snt Nicolaasbingo
24-11-19 De Bron 15.00 ur Live muziek cover band  
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
12-12-19 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
12-12-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
14-12-19 Manege de Kraan 9.00 uur Kerstspringwedstrijd paarden en pony’s 
14-12-19 St. Willibrorduskerk 19.30 uur Kerstconcert Oisterwijks Kamerkoor, Stg. Expo
15-12-19 Manege de Kraan 9.00 uur Kerstspringwedstrijd paarden en pony’s 
15-12-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
18-12-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
19-12-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
20-12-19 Druiventros 13.30 uur KBO Kerstmiddag
27-12-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Eindejaars-quiz
31-12-19 Café ‘t Raadhuis 19.00 uur BC Edelweiss, Bridgend het nieuwe jaar in voor ie-

dereen
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Mijn journalistieke carrière begon namelijk bij De 
Schakel. In maart 2014 schreef ik mijn eerste stuk-
jes. Ik was nog in opleiding tot journalist en leerde 
ontzettend veel bij door verslag te doen van de 
gebeurtenissen in ons dorp. Na vier jaar behaalde 
ik mijn diploma en begon ik voor mezelf als free-
lance journalist. Ik ben altijd blijven schrijven voor 
De Schakel.

Voor de rubriek Bedrijf in Beeld sprak ik veel in-
spirerende ondernemers. Zij waren net begonnen 
met hun bedrijf of runde al jaren een succesvolle 
onderneming. Na al die jaren wist ik precies wie 
ik moest spreken en waar ik moest zijn. Aange-
zien ik altijd op zoek ben naar nieuwe uitdagingen, 
volgde ik ook een opleiding tot nagelstylist.

Nagelstudio Annebelle 
Dat klinkt misschien een beetje gek, maar op die 
manier kan ik het schrijven combineren met een 
meer hands-on beroep. Ik oefende op vrienden en 
familieleden en in juli startte ik mijn eigen nagel-
studio ‘Annebelle’. Het is voor mij een ontspan-
ning naast mijn freelance werkzaamheden. Als je 
benieuwd bent naar mijn werk, kijk dan eens op 
mijn Facebookpagina:https://www.facebook.com/
AnnebelleNagelstylistTilburg/ 

Ik combineer mijn twee passies, schrijven en 
nagels, nu ook als hoofdredacteur van Nailed It 
Magazine. Tijdens mijn opleiding tot nagelstylist 
ontdekte ik namelijk dat er maar weinig goede 
informatie beschikbaar is voor nagelstylisten. Het 
zetten van nagels klinkt simpel, maar er komt veel 
meer bij kijken. Je moet bijvoorbeeld kennis heb-
ben van de anatomie van de nagel.  

Nailed It Magazine 
Dat alles was de reden om Nailed It Magazine, 
www.naileditmagazine.nl, op te starten. Dit on-
line magazine voor professionele nagelstylisten 
is inmiddels een goed bezochte website en groeit 
iedere maand weer. Met dit magazine wil ik pro-
fessionaliteit in de branche stimuleren. Dat alles 
zorgt ervoor dat ik minder tijd heb voor andere 
werkzaamheden. Helaas moet ik daarom afscheid 
nemen van De Schakel, maar jullie zien mij zeker 
nog een keer voorbijkomen! 

Ik wil het team van de Schakel bedanken 
voor alle leuke jaren en natuurlijk ook de 
trouwe Schakellezers! 

Tekst en foto: Annebelle Nooteboom

Als vaste correspondent voor De Schakel heb 
ik heel wat inspirerende mensen mogen spre-
ken en verslag mogen doen van de leukste 
evenementen in ons dorp. Helaas komt er een 
moment dat ook ik afscheid moet nemen van 
De Schakel. Na meer dan vijf jaar correspon-
dent te zijn, kan ik het niet meer combineren 
met mijn andere werkzaamheden. Dat is na-
tuurlijk super, maar voelt ook heel dubbel.

ANNEBELLE NOOTEBOOM 
NEEMT AFSCHEID VAN DE SCHAKEL
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Jos van Baast zwaait als Prins Jos d’n Irste in het 
jubileumjaar van het carnaval in Berkel-Enschot 
de scepter. Samen met zijn Adjudant Vincent en 
Jeugdprinses Suus met haar Adjudant Thijs gaan 
zij voorop in het carnavalsfeest onder het motto 
‘Goed vur mekaor’. De hoogheden en hun ge-
volg werden zondag gepresenteerd tijdens het 
Hoe-Ist? Fist!, de opening van carnaval in Berkel-
Enschot.

De organiserende Stichting Openbaar Karnaval 
Berkel-Enschot - Heukelom bestaat dit carnavals-
seizoen 44 jaar.

Bekendmaking
Op het Hoe-Ist? Fist!, de opening van het carna-
valsseizoen in Knollevretersgat, werden de hoog-
heden en hun gevolg voorgesteld aan het publiek. 
Jos van Baast (35) is getrouwd en werkt bij ASVZ 
als teamleider gehandicaptenzorg. Hij is geen on-
bekende in het Berkel-Enschots carnaval: hij was 
lid van de Hofkapel, deed tonnepraot, was Hofnar, 
Raadslid en twee jaar Adjudant van Prins Vincent 
d’n Irste. Zijn Adjudant Vincent (de Water, 36) is vijf 
jaar actief als raadslid en sinds dit jaar bestuurslid.

Jeugdprins
Naast de bekendmaking van de Prins, kon het 
SOK weer een Jeugdprins, Adjudant en volle-

dige Raad van Elf presenteren. Jeugdprins Suus 
(Braaksma, 11 jaar) geeft samen met haar Adju-
dant Thijs (Robben, 11 jaar) leiding aan het jeugd-
carnaval in Berkel-Enschot.

Jubileumseizoen
Het komende carnavalsseizoen is voor de Stich-
ting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot - Heu-
kelom een bijzonder jaar: zij bestaan 44 jaar. In 
augustus 1976 werd het SOK opgericht en kreeg 
Berkel-Enschot de naam Knollevretersgat. Het 
SOK moest zorgen voor het in goede banen lei-
den van het carnavalsfeest in het dorp en feesten 
organiseren als de verkiezing van het beste carna-
valslied en het tonpraoten. 
In het weekend van 24, 25 en 26 januari wordt 
het jubileum gevierd. Drie dagen lang feest, op 
verschillende evenementen, voor verschillende 
doelgroepen.  De plannen hiervoor zijn volop in de 
maak!

BEKIJK DE COLLAGEFOTO’S EN HET 
VOLLEDIGE FOTOALBUM VAN HOE-
IST? FIST! OP WWW.SCHAKEL-NU.NL

Fotografie: Bas Haans

Nieuwe Prins in Knollevretersgat (Berkel-Enschot)

PRINS VAN KNOLLEVRETERSGAT:
PRINS JOS D’N IRSTE

<  Prins Jos & Adjudant Vincent 
Jeugdprinses Suus & Adjudant Thijs 

Foto’s: Masja Vlaminckx – Roosen, Foto Vlaminckx Oisterwijk

<
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Soep
Roomsoep van kastanjechampignons

Foccacia met oude kaas 

Hoofdgerechten
Geroosterde zeebaarsfilet 
Saus van pommodori tomaat 

of
Rib-eye van de grill met zoet pikantesaus 

Dessert
Chocolade droom

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

Reserveren:  013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

November

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties keuze uit bier, wijn of fris

 € 27,50 p.p.

SPREEKUUR 
WETHOUDER

Wethouder Rolph 
Dols is dorps-
wethouder voor 
Berkel-Enschot. 
Donderdag 28 
november 2019 
houdt hij van 
18.30 tot 19.30 
uur spreekuur in 
Berkel-Enschot. 
U kunt dan met 
de wethouder in 

gesprek over allerlei onderwerpen die Ber-
kel-Enschot of uzelf aangaan. Wilt u gebruik 
maken van het spreekuur? Dan kunt u een 
afspraak maken via Marc van Akkeren van 
de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via te-
lefoonnummer 013 - 542 90 77 en per e-mail 
marc.van.akkeren@tilburg.nl.
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De aannemer is bezig met de laatste fase van de 
aanleg van de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot: 
de afbouw van de totale weg en aanleg van het vi-
aduct over de fietstunnel Rauwbraken. Als laatste 
worden de lantaarnpalen geplaatst en de bomen 
geplant. De verwachting is dat de Koningsoord-
laan vanaf vrijdag 20 december open gaat voor 
autoverkeer. 

Aanpassing kruispunt en overweg Raadhuis-
straat
Zodra de Koningsoordlaan open is gesteld, is de 
Koningsoordlaan de doorgaande weg. Het verkeer 
komende vanaf de Raadhuisstraat moet voorrang 
verlenen. Vanaf vrijdag 22 november begint de 
aannemer met de aanpassingen aan het kruispunt 
met de Raadhuisstraat die hiervoor nodig zijn. In 
de week van 25 november wordt ook de overweg 
Raadhuisstraat aangepast. De overweg blijft al-
leen toegankelijk voor voetgangers en (brom)fiet-
sers. De weginrichting en aansluiting wordt hierop 
aangepast. Deze werkzaamheden zijn afgestemd 
met ProRail, zodat er veilig gewerkt kan worden. 
In de nacht van 27 november voert de aannemer 
de benodigde werkzaamheden dicht bij het spoor 
uit, omdat ProRail dan geen treinen laat rijden 
(buitendienststelling). 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Zaterdag 23 november tot en met maandag 2 de-
cember is de kruising Raadhuisstraat ter hoogte 
van de Koningsoordlaan afgesloten voor alle ver-
keer. Het deel van de Koningsoordlaan langs de 
nieuwe woonwijk Hoge Hoek (Koningslaan ‘oost’) 
is die week niet bereikbaar vanuit de Raadhuis-
straat omdat de kruising eruit ligt. Daarna gaat de 
kruising Raadhuisstraat - Koningsoordlaan ‘oost’ 
weer open, maar blijft de overweg Raadhuisstraat 
definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het verkeer van en naar het buitengebied wordt 
van 23 november tot 20 december omgeleid via 
de overweg aan de Molenstraat. Het overste-
kende verkeer bij overweg De Kraan kan gebruik 
blijven maken van een tijdelijke doorsteek die is 
aangelegd. Groencentrum ‘De Hemeltjes’ is tij-
dens deze periode, wanneer zij ook de verkoop 
van kerstbomen hebben, bereikbaar via de over-
weg Molenstraat en De Kraan. Verkeer vanuit de 
Raadhuisstraat naar Ons Koningsoord kan tijdens 
alle afrondende werkzaamheden gebruik blijven 
maken van de tijdelijke bouwweg.

Definitieve verkeerssituatie
De omleidingsroute vervalt vanaf 20 december als 
de nieuwe Koningsoordlaan open gaat. Vanaf dat 
moment is de nieuwe verkeerssituatie een feit. De 
overweg De Kraan is dan voor  gemotoriseerd be-
stemmingsverkeer, voetgangers en (brom)fietsers 
bereikbaar via de Koningsoordlaan. De overweg 
Raadhuisstraat is dan alleen nog toegankelijk voor 
voetgangers en (brom)fietsers. 

Bouwverkeer Koningsoord
Met de realisatie van de Koningsoordlaan veranderen 
ook de routes van het bouwverkeer voor Konings-
oord. Het bouwverkeer volgt tot 23 november de 
bestaande route voor de ontwikkeling van Konings-
oord: inkomend vanaf de Hoolstraat en uitgaand via 
de Generaal Eisenhowerweg en Puccinilaan. 
Van maandag 25 november tot het einde van het 
jaar rijdt het inkomende bouwverkeer via de Bur-
gemeester Bechtweg en de Koningsoordlaan. 
Hiermee wordt de overlast van het bouwverkeer 
in de Hoolstraat verminderd. Vanaf het 1e kwar-
taal 2020 rijdt zowel het inkomende als uitgaande 
bouwverkeer Koningsoord via de nieuwe Konings-
oordlaan en de Burgemeester Bechtweg.

Veiligheid
De gemeente en de aannemer blijven de situatie 
van het bouwverkeer monitoren. Als het nodig is, 
zet de aannemer aanvullende verkeersmaatrege-
len in om de veiligheid voor het verkeer te borgen. 
Tot 20 december is de nieuwe Koningsoordlaan 
nog in aanleg en dus geen openbare weg maar 
bouwterrein. Het betreden of rijden op de weg 
brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee voor 
zowel gebruikers als bouwers. De gemeente en 
aannemer rekenen op uw medewerking.

Winkelcentrum Koningsoord
Niet alleen de Koningsoordlaan is op 20 december 
klaar, ook het winkelcentrum wordt op die datum 
opgeleverd aan de Vereniging Van Eigenaren. Van-
af dat moment is ook de parkeerplaats rondom het 
winkelcentrum bereikbaar via zowel de Konings-
oordlaan als de Kapittellaan en de Brevierstraat. 
De weken daarna zullen de winke-
liers gaan verhuizen en hun winkels 
open stellen. De feestelijke opening 
van het winkelcentrum vindt naar 
verwachting in april 2020 plaats. 

LAATSTE WERKZAAMHEDEN KONINGSOORDLAAN BERKEL-ENSCHOT 
Verwachte openstelling vanaf vrijdag 20 december 2019
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WE VIEREN: 20 JAAR DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT  
 
“We zijn begonnen als Wijk 7 en nu is Tilburg een stad met twee dorpen. De dorpen Udenhout en 
Berkel-Enschot zijn niet zelfstandig maar hebben wel een eigen beleid”. 
 

Dit is hoe het begon…
Het was 1 januari 1997, 
hét moment dat de dor-
pen Udenhout en Berkel-
Enschot bij de gemeente 
Tilburg werden gevoegd. 
De Nieuwjaarsreceptie ging 
van de baan, Berkel-En-
schot werd Wijk 7, het ge-

voel was onwennig. De voorzitters destijds van 
Stichting Jeugdbelangen, de KBO en de Schalm 
staken samen met wethouder Jan Hamming hun 
hoofden bij elkaar. De plannen voor een Dorps-
raad met BewonersOverlegGroep (BOG) en 
Verrijk je wijk werden gesmeed. Het doel: met 
bewoners overleggen wat er in het dorp moest 
gebeuren. De basis van het bestaan van de 
Dorpsraad was helder. 

Het startsein werd gegeven 
Twee jaren van energie en inzet werden uiteindelijk 
beloond. In november 1998 startte Joop Blom als 
voorzitter van de Dorpsraad met de grootste uit-
daging voor Joop; om de bewoners van B-E te  la-
ten voelen dat de overgang naar gemeente Tilburg 
niet zoveel veranderingen gaf dan dat men dacht. 
De BOG werd vanaf dag 1 getrokken door Henk 
Denissen. Joop kreeg veel energie van alle leden 
van de Dorpsraad, die zich wilden inzetten voor 
het dorp. Er was een samen. Er waren mensen die 
mee wilden werken en die Joop het idee gaven 
dat hij niet alles alleen hoefde te doen. Zo bracht 
de 1e secretaris zes jaar lang dagelijks een brief 
op de deurmat van alle leden van de Dorpsraad 
met de laatste informatie. 

Joop Blom volgt De Dorpsraad nog altijd. Hij kijkt 
met trots naar een Dorpsraad die is ontstaan, die 
nu nog steeds bestaat en al 20 jaar goed werk 
doet voor alle bewoners en gevestigde bedrijven 
in en rond het dorp! 

Voorzitter Ad van der Bruggen nam na zes jaar 
het stokje van Joop over. Ad, die ervaringen uit 
de gemeenteraad met zich meenam, moest wen-
nen aan de moeilijke positie die je hebt in de niet 
democratisch gekozen Dorpsraad. De Dorpsraad 
die er op dit moment is, heeft een grotere invloed 
dan in de tijd dat Ad voorzitter was. De waardering 

in het bestuurlijke apparaat, de gemeenteraad en 
het college is gegroeid. Dat dit zich zo heeft ont-
wikkeld, is iets waar alle leden van de Dorpsraad 
gedurende twintig jaar inzet hun steentje aan heb-
ben bijgedragen.

Het mooiste project genoemd door Ad is Konings-
oord. In Koningsoord moest alles bij elkaar komen: 
wonen, zorg, welzijn en vermaak. Alles is gereali-
seerd, we zien nu alleen nog uit naar de realisatie 
van de multifunctionele zaal, die naar verwachting 
samen met de Overhoeken in 2020 geopend zal 
worden. Jarenlang heeft er op hoge frequentie 
overleg tussen de Dorpsraad, de gemeente Til-
burg en de provincie plaatsgevonden. Het heeft 
voor iedereen lang geduurd, maar we mogen nu 
met alle betrokkenen trots zijn op het resultaat dat 
er in ons mooie dorp staat. 

Na een bestuursperiode van zes jaar droeg Ad zijn 
rol als voorzitter over aan Robert Holl (2011-2015). 
Robert stond voor de uitdaging om de Dorpsraad 
zichtbaarder te maken, meer aandacht voor Pu-
blic Relations. Robert leeft volgens de missie om 
de maatschappij verder te kunnen helpen. Het 
geeft hem een boost wanneer je vooruit komt, dat 
je ook echt iets voor de mensheid kunt betekenen 
en dan zeker in zijn eigen dorp Berkel-Enschot. 
Ook Robert benadrukt wel de kanttekening dat je 
maar beperkt invloed kunt uitoefenen en moet op-
boksen tegen de grote politieke structuren, tegen 
de macht van de politiek en de bouwondernemin-
gen en projectontwikkelaars. 

Veel energie ging naar Project Koningsoord, de 
ontsluiting van Berkel-Enschot middels de over-
wegen De Kraan en de Raadhuisstraat en naar de 
verkeersveiligheid. Diverse brieven zijn geschre-
ven om al het bouwverkeer door het dorp te voor-
komen. Uiteindelijk zie je hoe belangrijk “geld” is, 
waardoor de plannen en afspraken niet worden 
nagekomen. Begrijpelijk brengt dit frustratie en 
boosheid met zich mee. 

Super blij was Robert anderzijds, na het voeren 
van vele gesprekken, met het bericht dat de Mili-
eustraat in het dorp open kon blijven! Ook de vie-
ring van het 800-850 jarig bestaan was een groot 
succes. Ontzettend veel mensen in en ook vrijwil-
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ligers buiten, de Dorpsraad hebben een zeer ge-
slaagd, onvergetelijk feest neergezet. 

Een wens die er nog is…
Een station voor Berkel-Enschot, of mogelijk sa-
men met Udenhout, hierover is door de Dorpsraad 
vaak met de gemeente Tilburg gesproken. Het zou 
een toevoeging zijn voor het dorp wanneer dit sta-
tion in de toekomst gerealiseerd zou mogen wor-
den. Daarnaast vindt Robert dat er meer aandacht 
moet zijn voor milieu en duurzaamheid en pleit hij 
in dat kader voor een intensieve samenwerking 
met de BEC, de Berkel-Enschotse Energiecoöpe-
ratie.  

Joost Bruinsma werd na Robert de nieuwe voor-
zitter van de Dorpsraad. In het jaar dat Joost voor-
zitter was, stond met name de discussie rond de 
aanleg van de Koningsoordlaan centraal. Waar en 
hoe moest deze worden aangelegd?

Met deze vraag ging interim-voorzitter en vaste 
man van de Dorpsraad, Henk Denissen aan de 
slag. Henk, die op vier jaar na, altijd een positie in 
de Dorpsraad heeft gehad, als lid, in de BOG en 
als interim-voorzitter. Henk stond direct voor een 
uitdaging, omdat hij wist, dat na één jaar, zijn be-
stuurderstermijn erop zou zitten. Hij had één doel: 
een sterke Dorpsraad achterlaten. Er waren op dat 
moment vijf of zes vacatures. Hierop heeft een 
aantal betrokken bewoners gereageerd en zich 
beschikbaar gesteld. Samen met de zittende be-
stuursleden is Henk aan de slag gegaan en heeft 
met de penningmeester alle gesprekken gevoerd. 
Wat is nu slim en niet slim om te doen? Uiteindelijk 
hebben zij samen met alle andere leden van de 
Dorpsraad besloten te kiezen voor de eerste vrou-
welijke voorzitter. Los van de positieve energie die 
Henk haalt uit de bewonersavonden, speelvelden-
plannen het contact met jongeren is Henk bovenal 
trots dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft geno-

men en dat het mede dankzij hem is gelukt een 
sterke complete Dorpsraad achter te laten.

Tineke Donga-Freling, nu bijna 2 jaar de nieuwe en 
tevens eerste vrouwelijke voorzitter van de Dorps-
raad benoemt ook haar uitdaging. Zij wil van alle 
nieuwe mensen die zich inzetten binnen de Dorps-
raad een goed team maken. Een team waarbij bij 
iedereen zijn/haar drijfveren naar boven komen in 
samenwerking met anderen. Waar ligt de kracht 
van iedere persoon? Ook stimuleert Tineke om sa-
men te werken, elkaar te ondersteunen en te bou-
wen aan netwerken in en rond het dorp. 

Verbinden! 
De Dorpsraad kan goed haar werk doen, wanneer 
de mensen die erin zitten goede contacten heb-
ben in het dorp en ook heel goed samenwerken.

Tineke vindt het heel belangrijk dat we richting de 
politiek zeker van betekenis blijven. Dat betekent 
lobbyen en framen, gericht op de doelen die we 
voor alle burgers in het dorp wensen te bereiken. 
Op dit moment steekt ook het huidige team heel 
veel energie in het project Koningsoord, in ruime 
zin: de transitie van Berkel-Enschot, gebiedont-
sluitings-wegen, woningen voor ouderen en jon-
geren, Overhoeken, de uitbreiding, zorg, welzijn 
en vermaak. Dit project kost en brengt energie. 
Het project Koningsoord is een rode draad door 
de gehele periode van de Dorpsraad heen. 

20 jaar Koningsoord is 20 jaar Dorpsraad. 

Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie
Graag nodigt Dorpsraad Berkel-Enschot u uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, die georgani-
seerd wordt voor alle inwoners van Berkel-Enschot. Reserveer deze middag alvast in uw agenda. Leuk 
wanneer u er dit jaar ook bij kunt zijn!

Datum: zondag 5 januari 2020
Aanvang: 15:00 uur
Locatie:  Ons Koningsoord – Kerkzaal, borrel in De Schalm

Wij verwelkomen u graag op 5 januari. 
De Dorpsraad Berkel-Enschot 
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
6-11  Sleutel met rood Hema hoesje Hoek Eikenboschweg Kapittellaan 06-52058076
26-10  Huissleutel merk BERN G.S.Z., inclusief doorgang Jumbo naar parkeerplaats 013-5334245  
  AH muntje
18-10  Sleutel met blauw sleutelhoesje Apotheek 013-5408080

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 7-11 sleutelbos Enschotsebaan 06-34910978
 2-11 Timberland winterjas maat 164/176’ kleur Jong Brabant (kleedkamer) 06-14349183  
  kobaltblauw
 30-10 sleutelbos Tussen Jumbo en Rossinilaan 013-5331876
 19-10 Knuffeldier, hondje Gerardusstraat 013-5331028
 15-10 sleutelbos, grijs keycard met 5 of 6 sleutels Berkel-Enschot 06-45033555
 13-10 radiografisch bestuurbare auto Elstar 06-50225334
 8-10 iPhone 4 met foto’s overleden dierbare Tussen Vrijheidsstraat en Eikenbosch 06-30008065 

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.

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding 
10 Worstenbroodjes(€10,00) 

+ 

Pepernoten Boot 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 15 november t/m donderdag 21 november 2019 
Alleen geldig in onze winkel 
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MUZIKAAL ONTHAAL 
VOOR ZONNEBLOEM-
GASTEN

Opnieuw vulden zaterdagmiddag 9 november 
ruim zeventig gasten van de Zonnebloem de zaal 
van het Muziekhuis waar zij zich lieten verwennen 
door de muzikale talenten van Peter van Berkel.
Al om half twee meldden zich al de eerste gas-
ten en liepen de plaatsen voorin de zaal snel vol. 
Een half uurtje later was het Muziekhuis tot de 
laatste stoel bezet. Koffie, thee en de vermaarde 
Zonnebloemcake vormden deze middag het voor-
gerecht voor de muzikale tocht met aan het stuur 
allround zanger Peter van Berkel. In een wervelen-
de show bracht hij zowel Nederlandse als Engels-

talige nummers ten gehore en wist hij een uiterst 
gezellige sfeer in de zaal neer te zetten. Er werd 
niet alleen volop meegezongen en meegeklapt 
met evergreens zoals Foxy Foxtrot, Lucky Lips, 
Tulpen uit Amsterdam, Het dorp,en vele andere 
songs, maar ook waagden sommigen zich aan 

een voorzichtig foxtrotje of walsje. Na de pauze 
waarin voor iedereen een hapje en drankje werd 
geserveerd, was er zelfs voor een vrolijke polonai-
se tussen stoelen en tafels even plaats nodig. Het 
gevarieerde repertoire van Peter van Berkel bood 
voor deze feestvreugde alle ruimte. Tegen half vijf 
klonk opnieuw het welbekende We’ll meet again 
van Vera Lynn en toog iedereen met een zeer te-
vreden gevoel weer huiswaarts.

 (tekst en foto’s : Jan Simons)

VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”
Verzamelaarsvereniging “De Toren-

hoek” heeft op zondag 17 november weer een 
ruilbeurs in Ons Koningsoord, 
Cultureel Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 
77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Van 10.00 tot 13.00 
uur bent u daar van harte welkom. 
Men kan er terecht voor o.a. postzegels, suiker-
zakjes, balpennen, en bierviltjes. Tot zondag in de 
foyer van CC De Schalm.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

BUBE BUSINESS
14 november: De kracht van lokale media
BUBE BUSINESS gaat dit keer over de 

kracht van lokale media.
Met online- en offline media wil je je bedrijf zo 
efficiënt mogelijk in beeld krijgen bij je (lokale) 
doelgroep. Hoe krijg je je bedrijf in beeld, hoe 
bouw je bekendheid op en wat biedt de lokale 
media hierin?
Hoe zorgen de lokale media voor een gerichte 
en actieve communicatie voor uw bedrijf, winkel 
of project in een doelgroep van ruim 8.000 huis-
houdens?
Locatie: Hemels, Koningsoord
Datum 14 november
Tijd 19.00 uur

Aanmelden voor leden (met introducee) kan tot 
en met 13 november 2019 (12.00 uur) door in te 
loggen via www.bube.nl. 
Georganiseerd door: 
Elke van Dommelen, Marketing, Tekst & Co, 
in samenwerking met De Schakel en De Wegwijzer.
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

    Een har(dt)ige lekkernij

Honden kunnen soms vreemde dingen eten, met name puppies pakken ook 
vanalles in hun bek. Zo ook Charlie, een pup van 3 maanden die op consult 
kwam omdat hij mogelijk een spijker had gegeten. Om het zeker te weten heb-
ben we een röntgenfoto gemaakt. 

Hier was heel duidelijk een spijker op te zien.
Als een hond iets zachts heeft gegeten, bijvoorbeeld een 
sok, kun je dit uit laten braken door de hond een injectie 
te geven waar hij/zij heel misselijk van wordt, maar bij 
scherpe voorwerpen is dit niet verstandig. Als de hond 
braakt kan het scherpe voorwerp namelijk de slokdarm 
beschadigen, met mogelijk ernstige gevolgen.  
Om de schade van de spijker in het maagdarmkanaal te 
beperken hebben we Charlie meteen geopereerd om de 
spijker uit de maag te halen. De operatie is goed verlopen 
en gelukkig was Charlie een gezonde fi tte pup die al heel 
snel weer herstelde van de operatie. 
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KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE VAN
ANDRÉ VAN VUGT

van 13 november 2019 t/m 5 januari 2020,  in de 
gangen van het souterrain van Cultureel Centrum 
de Schalm in Ons Koningsoord. 

Eind 2015 nam ik deel 
aan een workshop schil-
deren van de KBO. 
Gespeend van enige ken-
nis, werd mij door Wilma 
de Wilde de beginselen 
van de schilderkunst bij-
gebracht. Het werd het 
begin van een mooie 
hobby.
Inmiddels lukt het me vrij 
aardig om wat ik zie met 

verf vast te leggen.
In de afgelopen 4 jaar heb ik een groot aantal on-
derwerpen geschilderd.
Mijn atelier hangt daardoor erg vol en dat leek me 
een mooi moment om een expositie te houden. 

Mijn inspiratie haal ik  uit 
de schilderijen van o.a. 
Tjalf Sparnaay, Guy de 
Jaeger, H. Mesdag en 
alles wat ik tegenkom in 
musea, op internet, in de 
krant, kunst, fotoboeken 
of zelf fotografeer. 
Ook portretschilderen  
vind ik een dankbaar on-
derwerp.  
Ik hou van afwisseling en 

pak elk onderwerp aan dat ik leuk of mooi vind, of 
dat indruk op me maakt. 
Voornamelijk schilder ik op acrylpapier, formaat 40 
x 50 cm.  
Een voordeel van acrylpapier vind ik, dat je het 
met een Passe Partout  mooi kunt inlijsten, waar-
door het beter tot zijn recht komt

Op zondagmiddag  17 november ben ik van 14 .30 
tot 16.30 uur zelf bij de expositie aanwezig.
Heb je vragen of interesse in een van mijn schilde-
rijen, dan kun je me altijd mailen:  andrevanvugt@
ziggo.nl .

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    

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

Tom van Dijk

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

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

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

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

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

Verzorgd naar wens door Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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In de komende zaalcompetitie 
hebben we de seniorenteams al 

eens de revue laten passeren, nu even over de 
jeugdploegen. Het is heel moeilijk om een beet-
je gefundeerd voorspellingen te doen voor onze 
jeugdteams. Er zijn namelijk nogal wat andere te-
genstanders dan op het veld, dus daar kunnen we 
niet van uit gaan. Bovendien staan alle teams in 
een grotere poule ingedeeld waarin een dubbele 
competitie wordt gespeeld, zodat de geluksfactor 
te verwaarlozen valt. 
Laten we maar gewoon afwachten en onze teams 
in de thuiswedstrijden volop steunen. En erop ho-
pen dat we evenveel spannende wedstrijden krij-
gen als op het veld. Want dat was dit najaar opval-
lend: de geringe krachtsverschillen.
Toch nog even terug naar de poule van het eer-
ste. Hier is er vanuit de standen/resultaten van 
de verschillende tegenstanders tijdens de afgelo-
pen veldcompetitie wat meer te zeggen over de 
krachtsverhoudingen. Grote favoriet is ongetwij-
feld de Eindhovense studentenploeg Attila. Dat 
team speelde in de derde klasse en wat nog meer 
zegt, het speelde daar heel behoorlijk mee. Bo-
vendien heeft Attila tegenwoordig drie teams in de 
competitie, dus het probleem van wisselende be-
schikbaarheid van de spelers wordt daarmee voor 
een groot deel op te vangen. Springfield en Maas-
tricht speelden op het veld geen wedstrijdkorfbal, 
dus zij zijn waarschijnlijk de zwaksten. Ons eerste 
team taxeren we als gevaarlijk outsider, samen 
met het Schijndelse KVS. Als OJC’98 zo speelt als 
bij de laatste twee wedstrijden op het veld kunnen 
ze meedoen om de titel. 
Volgend weekend zullen we het eerste weekend-
programma publiceren. De week daarna begint de 
competitie.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 4 november

White Demons DMW 2 - Elshout DMW1 07-06
Zaterdag 9 november
White Demons D1 - United Breda D1 07-19
Jupiter ‘75 HS2 - White Demons HS2 23-27
Jupiter ‘75 HS1 - White Demons HS1 24-27
Zondag 10 november
White Demons DB1 - E.O.C. DB1 11-18
White Demons HB1 - Novitas HB1 24-26

Taxandria HS2 - White Demons HS3 19-25
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer D2 - 
White Demons D3 05-25
De Beuk DS1 - White Demons DS1 14-27
Desk HC1 - White Demons HC1 24-15
Programma aankomend weekend
Dinsdag 12 november
21:05 uur Goodflooring/H.M.C. R’donksveer HS1 - 
 White Demons HS1
Zaterdag 16 november
09:15 uur GHV F2 - White Demons F1
10:00 uur White Demons E1 - R.H.V. E1
11:00 uur White Demons D2 - GHV D1
19:20 uur White Demons DS1 - HC Zeeland DS1
20:50 uur White Demons HS1 - Internos HS1
Zondag 17 november
10:00 uur White Demons HS3 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HS3
11:20 uur White Demons HS2 - Blauw Wit HS1
12:40 uur White Demons DS2 - 
 DOS’80/Olympia’89 DS3
12:50 uur R.H.V. D1 - White Demons D3
13:15 uur handbalshop.nl/Witte Ster DB2 - 
 White Demons DB1
14:00 uur White Demons HC1 - De Beuk HC1
14:15 uur handbalshop.nl/Witte Ster HB1 - 
 White Demons HB1
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Het weekend van 9 en 10 november 
was weer goed gevuld met judo. In 

sporthal Pius X in Liempde was op zaterdag het 
tweede toernooi van de ‘Judo Cup Brabant’ com-
petitie van dit seizoen. We waren er opnieuw met 
zeven van onze negen deelnemers. Nikita Machiel-
sen en Thijs Verhoeven voegden elk tien competi-
tiepunten toe aan hun stand en brachten daarmee 
hun totalen op 22 respectievelijk 20 punten. Melle 
Wijgerse, Veerle van de Ven en Simon (voor hem 
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EP:Robben
ElectronicPartner

EP:Robben Kreitenmolenstraat 62 - 5071 BH  Udenhout
Telefoon: (013) 511 1477 - eprobben.nl

bestaat
En wie jarig is trakteert! 

NOVEMBERMAAND

= FEESTMAAND
Heel veel leuke akties

bij ons in de winkel!

Wasmachine WTV 8735 X50

399,-
Aktieprijs

Incl.: 60 mnd volledige 
garantie t.w.v. 90,-

249,-
Wireless
speaker BX 520

Incl.: gratis
cadeaubon
t.w.v. 10,-

60,-

Dect telefoon A270 Duo
39,95

44,95

Dect telefoon 

OP=
OP

Heos1 HS 2 +
Heos1 Go Pack

Makkelijk streamen via 
smartphone of tablet, is
compact en vochtbestendig
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was dit het allereerste toernooi) verdienden ieder 
negen punten en hun totalen kwamen daarmee 
op respectievelijk 19, 17 en 9 punten. Maxim van 
Moergestel en Tijn Wijgerse kwamen met acht 
toegevoegde punten beiden nu op een totaal van 
16. Allemaal zijn ze met deze resultaten goed op 
weg naar een mooie competitiebeker.
In dezelfde sporthal vond daarna op zondag het in-
staptoernooi plaats van Judoclub Liempde. Onder 
de ca 130 deelnemers waren er zes van ons, t.w. 
Siem Hodzelmans, Feliz en Sem Schouten (voor 
beiden het allereerste toernooi), Veerle van de Ven 
en Melle en Tijn Wijgerse. Siem won al zijn wedstrij-
den op één na en werd zeer welverdiend tweede. 
Melle legde ook beslag op een tweede plaats op 
het erepodium. Veerle, Tijn en Feliz werden derde 
en Sem vierde. Alle zes mochten ze bij de prijsuit-
reiking een mooie beker in ontvangst nemen. 
We bedanken ook hierbij alle judoka’s, t.w. Feliz, 
Maxim, Melle, Nikita, Sem, Siem, Simon, Thijs, Tijn 
en Veerle, opnieuw voor de prima inzet en de ge-
toonde prestaties en we feliciteren jullie hierbij nog-
maals met de behaalde resultaten. Het was dankzij 
jullie weer een erg mooi en leuk judo-weekend.

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

GEEN GROOTSPRAAK BIJ 
DE OUDE TOREN
De sterkte van een schaker, wordt aange-
geven met een elo-rating. Dat is een getal 

dat bij elke officiële schaakpartij wordt aangepast. 
Deze rating gaat omhoog als je wint en omlaag als 
je verliest. De mate waarin deze wordt aangepast 
hangt af van de sterkte van je tegenstander. Op 
deze manier kan men wereldwijd zien op welk ni-
veau je kan worden ingeschat. Je kunt er dus niet 
om liegen zoals hier onder wordt geschetst.

“Kom vogel sta daar niet te liegen,
je hebt gedronken voor het vliegen”  
Maar de verdachte sprak slechts hees:
“Edelachtbare, ik ben een pimpelmees”.

Of de vogel met deze verklaring is weg gekomen, 
vertelt de spreuk niet. Een schaker kan daarom 
wel met veel omhaal vertellen dat hij een toernooi 
heeft gewonnen of prijzen in de wacht heeft ge-
sleept, iedereen kan er zo achter komen wat zijn 
werkelijke sterkte is. Bij de Oude Toren doe je met 
een rating  van 1400 al aardig mee. Als je daaron-
der zit dan is het een leuke uitdaging dat als doel-
stelling aan te nemen. Wil je weten hoe? Gewoon, 
door te gaan schaken. Oefening baart kunst.

SNERTTOERNOOI, 10 NOVEM-
BER 2019 BIJ TC DE RAUWBRA-
KEN
Dit jaar weer een geslaagd Snerttoernooi bij De 
Rauwbraken.
Met 64 deelnemers zaten we helemaal vol. We 
hebben zelfs nog een aantal mensen op de reser-
velijst moeten zetten!
We hadden heerlijk weer. Iedere deelnemer heeft 
3 x 3 kwartier gespeeld tegen 3x verschillende te-
genstanders. Een mooie gelegenheid om zo ook 
eens andere Rauwbrakers tegen te komen.
Het Snerttoernooi heeft die naam te danken aan 
de snert en worst die gesponsord werd door 
A.G.F. Horeca Groothandel Coy Jansen.
De taart en spek werden gesponsord door de AH 
hier uit ons dorp.
Schrobbeler en roggebrood werden door onze 
club gesponsord. 
Al met al een geslaagde dag.
Sponsoren hartelijk dank voor jullie bijdragen!
Hartelijke groeten,
Hans, Michiel en Monique

EXAMENS HAPKIDO IN BERKEL-
ENSCHOT.
Zondagmorgen om 10.00u begonnen de examens 
Hapkido voor leden van Hapkido ‘Yong  uit Best 
en Berkel-Enschot.

Er werd gestart met de jeugdexamens. De voorbe-
reiding bij de kandidaten was erg goed geweest. 
De leeftijd varieerde van 6 tot 12 jaar.
Zoals altijd werd er veel verwacht van de leerlin-
gen. Er moesten trappen, stoten, ontwijkingen, 
klemmen en rollen gedemonstreerd worden.
Het ging uitstekend. De examinatoren; Kwan 
Nyom Master Ron van Beukering en Chiefinstruc-
tor Marcel Dohmen waren bijzonder tevreden. 
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Banketbakkerij De Maro BV 
Knippersven 15  Berkel-Enschot

mail naar  
monique@demaro.nl

Ben jij de persoon die wij zoeken?

 zaterdaghulp
vanaf 15 jaar

heb jij zin om in  
een jong en gezellig team  

te komen poetsen  
op zaterdag van  

7.30 uur tot ± 15.00 uur?

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

interieurontwerp | kleuradvies

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

NOG EEN PAAR 
PLEKKEN OVER

Van veilig naar 
LEF 

in je interieur

Nog een paar plekken over 
voor een MEER LEF interieur 

advies (duur ca. 2 uur) in 
november en december.

Dus wil je snel een andere 
sfeer in huis, bel me voor 

een afspraak
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Master Ron noemde het een van de betere jeugd-
examens van het afgelopen jaar.
Alle jeugdleden waren geslaagd.

Daarna moesten enkele volwassen leden uit Best 
aan de tand gevoeld worden Natuurlijk was dit 
examen veel zwaarder. Er werd heel wat gevraagd 
van de conditie. Voor de jongeren was dat goed 
te doen maar de ouderen stonden, ondanks hun 
leeftijd, hun mannetje ook wel.
De test bestond uit: Verdediging tegen meerdere 
personen, waarbij ze zich moesten verdedigen met 
combinaties van trappen, stoten en in de tweede 
ronde met arm-pols- en handklemmen. Verder 
moesten er arrestatie-technieken, trappen, stoten, 
valbreken en locks gedemonstreerd worden.
Natuurlijk waren er wat op- en aanmerkingen vanuit 
de commissie. Desondanks waren ze tevreden over 
de presentatie en kregen de kandidaten een pluim 
over hun enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Jong Brabant flikt het:

PERIODEKAMPIOEN! 
Wat een spanning en sensatie aan de 

Berkelseweg afgelopen zondag! En dan vooral ook 
direct na het 2-2 gelijkspel tegen Riel! Was dit wel 
of niet genoeg om de eerste periodetitel binnen 
te slepen? Een niet alledaagse prestatie tenslotte! 
Heel lang en zenuwslopend waren de vijf minuten 
na de wedstrijd voordat de uitslagen op de andere 
velden duidelijkheid gaven. En jawel hoor, Jong 
Brabant periodekampioen, verzekerd alvast van 
promotiewedstrijden en nog beter in het zadel bo-
venaan de ranglijst! Een ware uitbarsting van pure 
voetbalvreugde volgde met een mooi feestje er-
achteraan. Dat hoofdsponsor Claassen Logistics 
daarbij voor de inwendige mens zorgdroeg typeert 
de sfeer binnen de club! 

Terug naar de bal! Wat was het een enerverende 
wedstrijd tegen Riel, een ware thriller met uitein-
delijk dus 2-2 op het scorebord. Net na rust 1-0 
door een geweldige schot van Daan Roeffen (zoon 

van...). Daarna controleerde Jong Brabant de 
wedstrijd, maar kon er moeilijk doorheen komen. 
Vrijwel uit het niets werd het 1-1. 
Kort voor tijd werd het 2-1 voor Jong Brabant, 
weer door Daan Roeffen. Voor Riel aanleiding om 
nog even druk te zetten en daarmee kort voor tijd 
toch nog te scoren: 2-2. 
En toen was het dus wachten op de uitslagen op 
de andere velden. Hoe dat afliep weten we inmid-
dels: Jong Brabant periodekampioen!! (en Willem 
2 wint en passant van PSV). Voor een dolblije trai-
ner Boy v.d. Boogaard reden om vooral te genie-
ten van het moment samen met zijn ploeg en staf. 
”De spanning bij de nog jonge ploeg was goed 
voelbaar voor de wedstrijd en door spelers en staf 
wordt wekelijks hard gewerkt, des te mooier dat 
we onszelf met deze periodetitel belonen”, wa-
ren de enthousiaste woorden van de hoofdtrainer. 
Spelers, staf, supporters, familie en vrienden, be-
stuur en overige vrijwilligers maakten er nog een 
mooi “fisje” van. Dat tegenstander Riel ook nog 
lang in de feestvreugde deelde zegt veel over het 
positieve voetbalklimaat in Berkel Enschot! Jong 
Brabant leeft meer dan ooit, zou je bijna zeggen! 
Toch even terug naar de orde van de dag: “Parijs 
is nog ver”! Met andere woorden, na dit ‘periode-
feestje’ wacht op zondag 24 november gewoon 
weer een competitiewedstrijd (thuis tegen RKDSV) 
om de ongeslagen status voort te zetten. Komen-
de zondag volgt eerst nog thuis de bekerwedstrijd 
tegen Nieuwkuijk. 

Redactie Jong Brabant

Tip de redactie!

Een spraakmakend verhaal of iemand die 
in het zonnetje gezet moet worden?

Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl
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VORSTELIJKE 
WINACTIE IN 
WINKELCENTRUM 
EIKENBOSCH

Tijdens de Vorstelijke Winactie maak je kans 
op de Super Hoofdprijs: 10 x een Eikenbosch 
shoptegoed t.w.v. € 100,- of  op één van de vele 
overige prijzen!

Dit najaar staat winkelcentrum Eikenbosch in het 
teken van de spaaractie ‘Vorstelijke Winactie’. 
In de actieperiode wordt er bij de winkels per 
besteding van € 5,- een zegel verstrekt (tot een 
maximum van 5 zegels per keer). Met een volle 
spaarkaart (9 zegels) maak je kans op één van 
de vele prijzen waaronder één van de drie verras-
singsmenu’s bij Hemels Eten & Drinken of op een 
Eikenbosch shoptegoed t.w.v. €100,-! Alle prijzen 
zijn door de ondernemers van winkelcentrum Ei-
kenbosch ter beschikking gesteld.
De volledig ingevulde spaarkaart kan in één van 
de vijf inleverbussen worden gestopt die verspreid 
over het winkelcentrum staan opgesteld. Lever 
zoveel mogelijk volle spaarkaarten in, want met 
meer spaarkaarten maak je meer kans op een van 
de prijzen. 

De actie Vorstelijke Winactie vindt plaats van 
zaterdag 16 november t/m zondag 15 december 
2019. De prijsuitreiking vindt  in het winkelcentrum 
plaats op zaterdag 21 december om 15.00 uur. De 
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Voor 
meer informatie: winkelcentrumeikenbosch.nl

MAAK JE STERK 
TEGEN MS

MS collecteweek 18 tot en met 23 november 
Van 18 tot en met 23 november 2019 organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte om geld in te zamelen voor onder-
zoek naar de ziekte multiple sclerose. 

MS is een chronische ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 
mensen MS en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-
agnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren 
zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en 
het is de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen in Nederland.
Laat mensen met MS niet aan hun lot over
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. 
Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De col-
lectant van het Nationaal MS Fonds is te herken-
nen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo. 
Nieuw dit jaar is doneren met de QR-code. Hiermee 
kun je ook digitaal kleine bedragen betalen.

Collectant gemist? 
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl en doneer on-
line. Het is ook mogelijk om een donatie over te ma-
ken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2,00.

Samen staan we sterker tegen MS!
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! 
Meld je aan via Henk Denissen (Raadhuisstraat) 
013-5331151 of h.a.denissen@ziggo.nl of via de 
website www.nationaalmsfonds.nl of bel met het 
Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39. 

OPVOEDCAFÉ; 
AAN OF UIT?

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert elke 2 
maanden een Opvoedcafé voor ouders met kinde-
ren van 0 tot 12 jaar.  Aan de hand van een thema 
wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en 
inspiratie opgedaan. 

Je wordt deze avond ontvangen door Heidy van 
Ommeren die samen met de Bibliotheek het Op-
voedCafé verzorgt. 

Donderdag 21 november gaat Heidy met jullie in ge-
sprek om van gedachten te wisselen en tips te geven 
over het thema “Aan of uit” in de wereld vol media.
In een wereld vol media moeten we constant keu-
zes maken. Nog even je appjes checken of ga je 
vroeg slapen? Laat je je kind alleen op de tablet of 
lees je samen een boekje? Wel een eigen smart-
phone, of nog even wachten? De Week van de 
Mediawijsheid 2019 heeft daarom als thema: ‘Aan 
of uit?’ Slim aanstaan verrijkt je leven. Online leer 
je over nieuwe dingen of kun je spelen met an-
deren. Je kunt videobellen met de oma of met je 
Minecraftvriend uit Engeland.
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Wat een daverend feest was het 
Hoe-ist? Fist! afgelopen zondag!

Met een nieuwe Prins en Adjudant gaan we ons 
jubileumseizoen in.
Iedereen was ‘verbaasd’ toen Prins Jos d’n Irste 
(Jos van Baast) tevoorschijn kwam. Samen met zijn 
Adjudant Vincent de Water, hun Raad van Elf en twee 
lijfwachten wordt het weer feest in Knollevretersgat!

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

Er is ook een nieuwe Jeugdraad met maar liefst 4 lijfwachten. Prinses Suus (Braaksma) en adjudant Thijs (Robben)genoten van de ontknoping en hebben veel zin in dit mooie feestjaar.

Er is ook weer een boerenbruidspaar. Gabbertje Gaby (Coenen) en 
Hakkûhbas Bas (De Louwere) stapten met een stevige beat het 
podium op. Zij zullen tijdens carnaval in het onecht worden verbonden.

Speciale jubileumpin
Heb jij de 44-jaar-goed-vur-mekaor pin al?Wees er snel bij, want op=op! 
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Maar zodra je te veel tijd besteedt aan appen, 
scrollen en liken, merk je dat je lichaam protes-
teert. Of dat de smartphone meer aandacht krijgt 
dan het eten met familie. Daarnaast gaan tech-
nologische ontwikkelingen razendsnel, wat soms 
best lastig is. Daarom is het steeds belangrijker 
dat we nadenken over hoe we media inzetten. Hoe 
helpen apps, chats en digitale tools ons in het le-
ven? En wanneer zit technologie ons juist in de 
weg? Maar vooral: hoe ga je als ouder om met die 
uitdagingen? Hoe geef jij de mediaopvoeding van 
je kind(eren) vorm?
Tijdens dit Opvoedcafe schuift mediacoach Miri-
am van den Beemt aan om hier over van gedach-
ten te wisselen en tips te geven. Donderdag 21 
november van 20:00 tot 21:00 uur. Uiteraard staan 
koffie en thee klaar!
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren 
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

ER IS TE WEINIG LIVE MUZIEK 
IN BERKEL-ENSCHOT...
althans dat vonden de leden van amateur-cover-
band “Als je in de buurt band” uit Berkel-Enschot. 
Zo ontstond het idee om zelf een live-muziekfesti-
val op zondagmiddag 17 november te organiseren 
genaamd Berkel Live. Liefhebbers van live muziek 
kunnen vanaf 12.30 u. genieten van heerlijke co-
vers en zelfs ook een paar eigen nummers bij Van 
Opstal in de Brendersstraat in Berkel-Enschot. 
Zaal open om 12.30u, live optredens vanaf 13.00u. 
Kom gerust genieten van heerlijke live muziek van 
4 verschillende bands van amateurs tot professio-
nals. De entree is gratis.
- Blue Monday
- Als je in de buurt band
- Reload (bekend van Zomerleut)
- Dr. Beat

Kom op tijd want vol is vol en dit wil je zeker niet 
missen.

HIJ KOMT, HIJ 
KOMT DE LIEVE, 
GOEDE SINT

Het aftellen is begonnen. Eindelijk is het bijna zo-
ver! Nog een paar nachtjes slapen en dan kun-
nen we Sinterklaas verwelkomen in Nederland. 
Op zondag 17 november zal Sinterklaas met zijn 
pieten naar Berkel-Enschot komen. De optocht 
start om 11.30 uur vanaf Boerderij Denissen (Ge-
neraal Eisenhouwerweg) en zal eindigen bij Ons 
Koningsoord (Raadhuisstraat). Muziekvereniging 
Concordia zal weer voor een muzikale sfeer zor-
gen tijdens onze optocht. Na de optocht heet 
Sinterklaas iedereen welkom tijdens zijn shows 
in Cultureel Centrum De Schalm. Show 1 start 
om 13.30 uur, show 2 om 14.45 uur en de laat-
ste show start om 16.00 uur. Kaarten voor deze 
shows zijn nog steeds verkrijgbaar bij Schoenma-
kerij Joep van den Berg of Qiëlly kids fashion voor 
drie euro per stuk. Deze zijn verkrijgbaar t/m vrij-
dag 15 november. Geen kaartje weten te bemach-
tigen? Wees dan niet getreurd, wij verkopen, mits 
de shows niet uitverkocht zijn, ook aan de deur. 
Kaarten aan de deur kosten 4 euro per stuk. Tegen 
inlevering van het kaartje kunnen ouders een kop 
koffie of thee krijgen en krijgen de kinderen aan 
het einde van de show een zak snoep van een van 
onze pieten. 
Uiteraard hebben wij hierbij ook aan de glutenal-
lergieën gedacht. Mag uw kind geen gluten, stuur 
ons dan een mail. Dan zorgen wij voor een gluten-
vrije lekkernij!

Hopelijk zien we jullie allemaal op zondag 17 no-
vember, zodat we met z’n alle Sinterklaas een 
warm welkom kunnen heten.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
www.jeugdwerkberkelenschot.nl 
sint@jeugdwerkberkelenschot.nl

HOE U EEN ECHTE 
BLOEDPRIKKER 
HERKENT

De ‘bloedprikbende’ is de afgelopen weken vol-
op in het nieuws geweest. Bloedprikkende nep-
verpleegkundigen bellen aan om thuis te komen 
prikken en bestelen ondertussen patiënten. Wij, 
Diagnostiek Brabant, betreuren deze criminele 
praktijken ten zeerste en helpen u graag bij het 
herkennen van een echte bloedprikker. 
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Op de afbeelding ziet u hoe u de medewerkers 
van Diagnostiek Brabant kunt herkennen: aan 
een witte jas met accenten van onze huiskleuren 
blauw en groen. Op de jas is altijd een naambordje 
met ons logo bevestigd. 
Onze medewerkers treft u altijd overdag aan de 
deur en nooit onaangekondigd. U weet altijd via 
uw huisarts, de trombosedienst of een andere ver-
wijzer dat en wanneer iemand komt bloedprikken 
bij u thuis. Bovendien geven onze medewerkers 
nooit meteen de uitslag van het bloedprikken; 
die krijgt u via uw verwijzer. En tot slot: onze me-
dewerkers hebben GEEN pinautomaat bij zich, 
dus u hoeft nooit te pinnen.

Twijfelt u? Bel dan gerust naar uw verwijzer of naar 
ons klantcontact centrum: 013 - 539 36 36. Voor 
meer informatie kunt u onze website raadplegen: 
www.diagnostiekbrabant.nl. 

OORLOGSSLACHTOFFERS 
MET EEN BAND MET BER-
KEL-ENSCHOT (3-SLOT) 

Aansluitend op mijn stukje in De Schakel van vo-
rige week thans de laatste 7 oorlogsslachtoffers 
met een band met Berkel-Enschot die (nog) niet 
op de herdenkingssteen staan in de Oude Toren. 
Het betreft: 
Landbouwer Petrus Antonius Verstijnen (Berkel-
Enschot 5 oktober 1900) werd bij de bevrijding 
van zijn woonplaats Oisterwijk op 25 oktober 1944 
dodelijk getroffen door 
granaatscherven. 
Anna Maria Buurman-de 
Graaf (Berkel-Enschot 1 
oktober 1899) kwam op 
10 februari 1945 in haar 
woonplaats Waalwijk om 
het leven toen een V-1 
neerstortte in de Gro-
testraat. 
Cornelis Elissen (Berkel-

Enschot 8 oktober 1906) raakte in zijn woonplaats 
Goirle gewond door een granaatscherf en over-
leed op 5 oktober 1944 aan de gevolgen daarvan. 
Op 11 mei 1940 stierf de in Goirle wonende boe-
renknecht Petrus Wilhelmus Mutsaers (Berkel-
Enschot 20 oktober 1922) toen hij werkend op 
het land te Riel door rondvliegende bomscherven 
werd getroffen. 
Kruidenier Joannes Josephus Cornelia de Bruijn 
(Berkel-Enschot 25 november 1901) werd op 28 ok-
tober 1944 bij de beschieting van zijn woonplaats 
Tilburg dodelijk getroffen tijdens zijn werk als lid van 
Blokploeg 611 van de Luchtbeschermingsdienst. 
Op 24 oktober 1944 stierf tijdens de schermutse-
lingen rondom de bevrijding de in Esch wonende 
landbouwer Adrianus Verhoeven (Berkel-Enschot 
7 februari 1910). 
De in Heukelom op 6 januari 1923 geboren bank-
werker en in Tilburg wonende Hendrikus Vink 
overleed op 26 december 1944 te Alsfeld (D) aan 
de gevolgen van een ziekte opgelopen tijdens de 
Arbeitseinsatz in Duitsland. 

Foto: P. Mutsaers (internet). 
Tekst Rinus van der Loo.

PADDENSTOELEN-
ZOEKTOCHT

Wij zijn met de klas op ‘paddestoelenzoektocht’ 
geweest.
We gingen lekker wandelen door de wijk en een 
aantal kinderen wist ook hele mooie paddestoelen 
te staan dichtbij hun eigen huis.
We hebben ze allemaal op de foto gezet!
groetjes van Onderbouw 3

Co de boswachter op 
bezoek
Dinsdag 29 oktober was 
de boswachter in onze 
klas. Hij heeft dieren op 
gezet en meegenomen 
naar onze klas. Hij heeft 
over veel soorten dieren 
verteld. Over bijvoor-
beeld de kerkuilen, de 
vos en nog veel meer. De 
vossen eten kippen en 
muizen en als hij een hok vind doodt hij die kip-
pen allemaal. De kerkuil leefde vroeger in een kerk 
en hij was een soort van klok. De buizerds ‘bidden’ 
voordat ze de prooi pakken. Wij vonden het heel 
erg leuk en leerzaam dat boswachter Co er was.
Groetjes van middenbouw 3
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Thema Afrika/ Azië 
We zijn bezig met het thema Afrika / Azië, daarom 
deden we een dansles.
Van Marijke hebben we geleerd hoe we Afrikaans 

Extra Vita is in ontwikkeling
Dit gaat gepaard met verandering

Ik ga met Meesterbloembinders samenwerken
Dit wordt mijn nieuwe uitdaging.

Extra Vita blijft bereikbaar
Echter alleen op bestelling of na telefonische afspraak. 

Tel: 06-22114370
Facebookpagina: Extra Vita
Instagram: Extra Vita

moesten dansen.
Je deed het vooral met je voeten.
BB3

BINNENKORT GAAN WIJ 
VERDER ONDER DE NAAM

“WIJ VERANDEREN ONZE NAAM”

T 013 572 1822
Ondertussen nog bereikbaar via:
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

CMYK 
25/40/45/10

CMYK 
10/40/60/0

CMYK 
50/65/30/15

CMYK 
80/100/30/15

Uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding
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Elke zondag open!
Oisterwijk Heukelomseweg 26

2.99

Amaryllisbol
Zware kwaliteit bol. In diverse kleuren. 
4.99 p.st.
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Bezoek onze 
sfeershow!

Soep
Romige creme soep met jonge bosui 

Hoofdgerechten
Kruidige zeebaarsfilet uit de oven

met een balsamico glazuur 
of

Varkensfilet op bourgondische wijze
met een kruidige roomsaus 

Dessert
Toffee ijs met karamelblokjes en slagroom

Doctor Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

Reserveren:  013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

November

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties keuze uit bier, wijn of fris

 € 27,50 p.p.

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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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
Levenskeuze
Vorige maand is de Amazone synode geweest. Via 
de media hebben we het kunnen lezen. Een van de 
onderwerpen was het ‘celibaat’.  Priesters moeten 
gehuwd kunnen zijn. De media doen voorkomen 
alsof dit de oplossing is voor het priestertekort. Ik 
denk van niet. Immers dominees mogen trouwen 
en toch is er een tekort. In de meeste protestantse 
gemeenten mogen zowel mannen als vrouwen 
dominee zijn. En ook dit lijkt het ‘probleem’ niet op 
te lossen. Hetzelfde geldt voor onze Anglicaanse 
broeders en zusters. 
Bij een levenskeuze voor het priesterschap, het 
diaconaat of het religieuze leven gaat het om een 
roeping. God roept mensen, al blijft het een mys-
terie.  Alleen vanuit geloof kun je antwoorden. Het 
vraagt om een periode van onderscheiding. 
In Europa loopt het christelijke geloof terug. Of 
is het beter te zeggen dat het onder druk staat? 
‘Vroeger’ was het gewoon om naar de kerk te 
gaan. ‘Vroeger’ was het gewoon om in de kerk 
te trouwen. Tegenwoordig kiezen maar weinig 
mensen om te trouwen voor de wet en nog min-
der voor de kerk. Een levenskeuze maken, is niet 
eenvoudig. Het heeft te maken met de roep van 
God. Hij is ons nabij als het ons goed gaat en daar 
mogen we dankbaar voor zijn. Hij is ons ook nabij 
als we moeilijke tijden doormaken. Een levens-
keuze maken, doe je weloverwogen en ik geloof 
dat God helpt om de goede keuze te maken en te 
volharden.

Pastoor Juan van Eijk

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Els Maas-
Boom, 76 jaar en Jacqueline Smits-van Abeelen, 
83 jaar en in de St. Lambertuskerk van Annie Ver-
steeg-Deenen, 92 jaar.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Donderdag 21 november 20.00 uur: kersttocht.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 20 november 19.30 uur: Vrij worden in 
Christus.
Donderdag 21 november 18.00 uur: etentje met 
de vormelingen in de parochiezaal.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 16 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 17 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Martinus en Joanna van Laarhoven-van 
Iersel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Graard en Annie van Gorp-van Rijsewijk 
(verj.); Uit dankbaarheid; Overl. ouders Jo en Mar-
ja Raaijmakers-Thyssen (jrgt.en verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 18 november:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 19 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 21 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 22 november: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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GEBRUIK LEGAAL VUURWERK!
HOE HERKEN JE ILLEGAAL 

VUURWERK?

Voor de jeugd en ouders die door vuurwerk-
specialisten en de Politie voorgelicht willen worden.

Voor meer informatie:

 06-80083228
 hdenissen@home.nl

Kom naar de informatiebijeenkomst op 
woensdag 20 november 19:00

De Schalm, Kapittelzaal (Ons Koningsoord) 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot

GEORGANISEERD DOOR HET BUURTPREVENTIETEAM 
EN WIJKAGENTEN VAN BERKEL-ENSCHOT

ATTENTIE!

Buurtpreventieteam
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PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail 
wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 
(niet bereikbaar 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 17 november: ds. Wil van Egmond, 
10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 20:27-38. De Sad-
duceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over hoe 
het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met ze-
ven mannen getrouwd geweest, omdat de een na 

de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd 
in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al 
zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet 
kunnen.
De collectes zijn voor Exodus (hulp tijdens en na 
detentie) en voor het werk van onze eigen kerk. Er 
is basiscatechese voor kinderen van 10 tot 14 jaar, 
en voor de jongere kinderen crèche en kinderne-
vendienst.

Agenda
16 november 12.00-15.00: Pannenkoeken eten in 
de Opstandingskerk in Tilburg
17 november 14.30: Lezing Peer Elshout over na-
tuur en filosofie
20 november 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

20 DECEMBER - 17:00 UUR

Zet je mooiste muts op en kom lekker genieten van de kou 
en onze winterbarbecue. We hebben snert, glühwein, stamppot boerenkool 

of hutspot en een paar heerlijke varkensbouten op de barbecue. 

Aanmelden via arbies.nl

KIDS TOT 12 JAAR 50% KORTING

19,50 PER PERSOON
INCLUSIEF SLAAPMUTJES VOOR 

ONDERWEG
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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

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 

Wij zijn per direct op zoek naar een interieur ver-
zorgster voor 3 uur per week bij Dekave B.V. 
Rhijnkant 3 in Berkel-Enschot. Betaling volgens 
de CAO. Hebt u interesse, mail dan naar: Door-
tje@dekave.com 

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 gastou-
der 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 identiteits-
kaart. Tevens erkend RDW fotograaf voor 
digitaal aanvragen rijbewijs. 
Primera Eikenbosch telnr: 013-5332494 

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

Extra Vita is op donderdag geopend. 
Op alle planten 20% korting St. Willibrordstraat 5
Achterom 06-22114370

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

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.



ZATERDAG 16 NOVEMBER t/m  
ZONDAG 15 DECEMBER 2019

Maak kans op één van de Super Hoofdprijzen:
 10 x Eikenbosch shoptegoed 

t.w.v. € 100,00 
of op één van de vele overige prijzen!

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

PRIJZENSPONSORS:
RABOBANK – HEMA – BERSSELAAR OOGZORG – VAKANTIEXPERTS 
BERKEL-ENSCHOT – KAPPER & CO – FELLOW FASHION – 
ALBERT HEIJN – JUWELIER-GOUDSMIT G. WEIJTMANS – QIËLLY KIDS 
FASHION – DE BLOEMENKAMER – SHIRLEY KNEEPKENS MAKELAARDIJ
JOLA MODE – GALL & GALL – PRIMERA-STOMERIJ EIKENBOSCH
GEWOONLEKKERZ – BAILIFF FASHION – LIFF FASHION – JUMBO



Bekijk nu de

uitslag per

club!

Samen vieren
we de winst
Afgelopen periode vierden 360 club in de regio de winst. Zij
deden mee met Rabo ClubSupport. In totaal verdeelden we 
€ 200.000,-. Ben je 12 jaar of ouder, nog geen lid van Rabobank
Hart van Brabant en wil je volgend jaar ook stemmen? Kijk dan
op rabobank.nl/leden. 

Bekijk de uitslag op
rabobank.nl/clubsupport


