
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 47, 20 november 2019

DEZE WEEK:
Miss Flower by Han kleurt Kerkstraat

Kijkje achter de schermen bij De Schakel (video)

Winterbijeenkomst BUBE: Gastronomie en bedrijfsbezoek

Altijd drukke KBO Maandagmiddag Soos

Sinterklaas is aangekomen tiralalali, tiralalala (video)

Sint voorleesverhaal: Pietje is de weg kwijt
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

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

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

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

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

Oplage: 5.450 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

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

GEZONDHEID

APOTHEEK DE LANGE STIGHT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.  Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

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

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

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

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

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

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

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Miss Flower by Han timmert sinds juni aan de 
weg in de voormalige fietsenwinkel van wijlen 
Ben van Iersel. Hanneke van den Hurk-van Riel 
(47) runt met veel plezier een kleurrijke bloe-
menzaak aan de Kerkstraat 37.

‘Natuurlijk is het best spannend of het publiek de 
weg naar ons weet te vinden’, vertelt Hanneke in 
de winkel, waar ze zelf van dinsdag tot en met 
zaterdag actief is. ‘Op maandag zijn we gesloten, 
maar wel telefonisch bereikbaar voor rouwwerk.’

Hanneke voelt zich als Oisterwijkse prima thuis in 
Enschot. ‘Mijn hele familie en ook mijn man komt 
hier vandaan. Ik was dus al aardig ingeburgerd’, 
lacht ze. ‘De positieve reacties van het publiek 
stimuleren mij. Voordeel is dat ik 25 jaar ervaring 
heb. In 1994 begon ik bij Bloemsierkunst Kees 
Nagel in Oisterwijk. Later werkte ik onder meer 
als etaleuse bij Piet Klerkx. Daarnaast ben ik al-
tijd freelance blijven werken onder de naam “De 
Bloemenpraktijk”; memorerend aan de voormalige 
dierenartsenpraktijk van mijn vader, die ondertus-
sen mijn werkplek was geworden.’

Doel is dat iedereen  
blij naar buiten loopt

HAN Projects
Hanneke bewaart goede herinneringen aan haar 
tijd als freelancer. ‘Sinds 2014 werk ik onder de 
naam HAN Projects voor bedrijven en particulie-

MISS FLOWER
BY HAN

KLEURT KERKSTRAAT

ren. Toen kwam deze winkel in Enschot op mijn 
pad en veranderde de naam in Miss Flower by 
Han. Ik word afwisselend bijgestaan door drie 
medewerksters die ook veel liefde hebben voor 
het vak.’
Qua bloemwerk en assortiment wil Hanneke regel-
matig vernieuwen. ‘Ik lig er wel eens wakker van. 
’s Nachts kom ik tot de beste ideeën. Mijn doel? 
Dat iedereen hier blij naar buiten loopt.’

Om haar motto “de klant is koning” in de dagelijkse 
praktijk waar te maken, biedt Miss Flower een af-
wisselend aanbod: verse bloemen, kunstbloemen, 
planten, decoratie, cadeautjes, rouwwerk, bruids-
werk en bloem-abonnementen voor particulieren 
en bedrijven. Hanneke: ‘Het publiek kan bij ons 
bovendien terecht voor workshops. We richten 
ons op een brede klantenkring. Van mensen met 
een kleine portemonnee tot het hogere segment. 
Ondertussen blijf ik ook werken in opdracht van 
evenementenbureau Vel’Or en andere bedrijven. 
Superleuk om te doen! We zijn van alle markten 
thuis. Eind november gaan we op een gezellige 
manier, die past bij Miss Flower, de feestdagen in!’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Miss Flower by Han
Kerkstraat 37
5056 AB Berkel-Enschot
013-2035193/06-25123234
missflowerbyhan@gmail.com

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

DECEMBER

t/m 5-1 CC de Schalm openingstijden Expositie André van Vugt
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 
29-11-19 Café ‘t Raadhuis 20.00-22.00 uur Vogel tentoonstelling De Goudvink
30-11-19 Café ‘t Raadhuis 10.00-20.00 uur Vogel tentoonstelling De Goudvink
01-12-19 Café ‘t Raadhuis 10.00-16.00 uur Vogel tentoonstelling De Goudvink (16.00 uur prijsuit-

reiking)

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 Koningsoord, Kapittelzaal 11.00-12.00 uur Lezing met lichtbeelden: Alle Heiligen van Konings-

oord
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
15-12-19 CC de Schalm 14.30 uur Winterconcert Inbetween
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
21-12-19 St. Caeciliakerk e.o 16.30-18.00 uur Kersttocht
22-12 t/m 31-12      t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Kerstballen expositie Museum Onder d’n Hooizolder 

ook 1e en 2e kerstdag
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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Iedere maandag is de Schalm flink gevuld met 
KBO leden die naar de Maandagmiddag Soos 
komen. Er kan worden gerikt, er is bridge en de 
4 biljarttafels zijn vol bezet. De maandagmid-
dagsoos gaat altijd door, ook in de zomerva-
kantie. Veel mensen komen iedere week, ande-
re sluiten zo nu en dan aan. Maar iedere week 
zijn er bijna 100 leden in de Schalm te vinden.

Rikken
Vandaag zijn er maar liefst 4 riktafels bezet. Joke 
van Spaandonk is er vrijwel iedere week. Naast het 
rikken vindt ze het ook heel gezellig om bij te klet-
sen met een lekker kopje thee of koffie. De centen 
zitten in een potje en soms win je een klein bergje 
en sommige weken ben je al je centen kwijt. In de 
zomer kan er ook buiten worden gezeten, maar nu 
in de winter zitten de rikkers langs de raamtafels.

Bridge
Toos Hermsen en Ben Maes (bij afwezigheid van 
‘opperhoofd’ Cees Mathijssen) geven uitleg over 
het bridgen. Vandaag zijn 14 van de 16 tafels be-
zet. Er is een rode en een groene lijn en 16 is ook 
het maximale (64 personen) aantal tafels. Als je 
zeker wilt zijn van een plekje moet je wel op tijd 
zijn. De regels van bridge zijn een stuk ingewik-

ALTIJD DRUKKE 
MAANDAGMIDDAG SOOS 
VAN KBO

kelder dan van rikken. Na ieder potje bespreken 
de spelers nog even hoe er is geboden. Om de 
spellen van de anderen niet te storen wordt er op 
zachte toon gesproken. Bij voldoende belangstel-
ling overweegt de KBO om weer eens een cursus 
bridgen te geven, maar je leert het pas echt als je 
bridge veel speelt.

Biljart
Achter in de Schalm staan de 4 biljarttafels. Weke-
lijks zijn hier 12 tot 20, voornamelijk heren, aan het 
spelen. Ik probeer te gissen of het ‘driebanden’ is, 
omdat de bal vaak drie keer tegen de band stoot, 
maar het gaat om ‘libre’. De heren hebben veel 
lol en staan (of hangen) vaak in een ingewikkelde 
pose om de gele of witte bal goed te raken. Ad de 
Beer ziet er iedere week weer naar uit en is dan 
ook van half 2 tot 5 in de Schalm te vinden. De 
KBO geeft regelmatig ook cursussen biljart.
De maandagmiddagsoos biedt een mooie gele-
genheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en 
ook nog eens (denk-)sportief bezig te zijn onder 
het genot van een vers kopje koffie/thee of een 
wijntje/pilsje.
Meer informatie: www.kbo-berkelenschot.nl

Tekst & Foto: Elke van Dommelen
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

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

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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De komende bijeenkomst van het business 
netwerk BUBE (Businessclub Berkel-Enschot – 
Udenhout) vindt plaats op donderdag 28 novem-
ber. Dit keer staat er een bedrijfsbezoek op het 
programma bij Taxi Korthout in Tilburg. Aperitief 
én diner vinden plaats in Hotel Restaurant De 
Druiventros. 

BUBE is de Businessclub van ondernemers uit 
en of ondernemende personen woonachtig in 
Udenhout en Berkel-Enschot. BUBE stelt zich 
ten doel het bevorderen van zakelijke en vriend-
schappelijke contacten tussen ondernemende 
mensen woonachtig en/of werkzaam in Udenhout 
of Berkel-Enschot. BUBE is ook platform voor in-
formatie- en kennisuitwisseling. Er worden bijeen-
komsten georganiseerd met een informatief en/of 
gezelligheidskarakter en ook worden excursies en 
bedrijfsbezoeken georganiseerd.

De bijeenkomsten
De BUBE-bijeenkomsten zijn dé ontmoetingsmo-
menten voor alle leden. Ruim 120 leden telt BUBE 
en het aantal is groeiend. De bijeenkomsten ken-
merken zich door een gezellig karakter en hoog 
gastronomisch gehalte. Het business element van 
de bijeenkomsten biedt ondernemers een plat-
form om het netwerk te vergroten en uiteindelijk 
ook met elkaar zaken te doen. 
Naast de grote bijeenkomsten in voorjaar, zomer 
(BUBE Culinair), najaar en winter vinden er tus-
sendoor BUBE Business bijeenkomsten plaats die 
een meer interactieve setting hebben. Daarnaast 

is er een nieuwjaarsbijeenkomst en één keer per 
jaar een druk bezochte ledenvergadering.
Ondernemers spelen bij de bijeenkomsten zelf 
ook een rol van betekenis. Naast intensief parti-
ciperen en netwerken in de bijeenkomst kan Ieder 
lid zelf een bijdrage leveren door de organisatie 
van een bijeenkomst op zich te nemen of een deel 
van het programma te verzorgen.

Winterbijeenkomst
Bij de aankomende winterbijeenkomst wordt er 
verzameld bij Hotel Restaurant De Druiventros 
voor een aperitief met een klein hapje. Met de taxi 
worden de deelnemers naar Taxi Korthout in Til-
burg gebracht voor een rondleiding en een pre-
sentatie. Hierna worden alle deelnemers weer met 
taxibusjes teruggebracht naar De Druiventros voor 
een winters 3-gangendiner bij De Druiventros. 

Maak eens kennis met BUBE
Als ondernemer heb je het druk en moet je soms 
schipperen met je tijd. Dus zoek je vooral een 
netwerk dat verbindend werkt en waar je je thuis 
voelt. BUBE vindt doorgaans plaats op de donder-
dagavond en zorgt naast informatie en kennisuit-
wisseling ook voor een heerlijk hapje eten en drin-
ken. Dat is nu de mooie en unieke mix die deze 
businessclub siert. Kom er eens van proeven! Je 
bent van harte welkom.
Wil je deelnemen aan de winterbijeenkomst, neem dan
vrijblijvend contact op met secretariaat@bube.nl. 
Meer informatie over BUBE op www.bube.nl.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: BUBE

WINTERBIJEENKOMST BUBE: 
GASTRONOMIE EN BEDRIJFSBEZOEK
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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! 

Koffi ezetapparaat HD7461/20

Met
GRATIS
SET KOFFIE-

GLAZEN

Met
GRATIS

29,-
39,95

Wireless speaker SRS-XB01

Elektrische
deken HN1300V

Met
GRATIS

DAGJE
SAUNA!

Met
GRATIS

DAB+ Radio
CRST 50

Elektrische
deken deken HN1300VHN1300V

39,95
Nú:

49,-
Nú:

79,-
109,-

Wireless speaker 

IN VELE 
KLEUREN

VERKRIJG-
BAAR!

IN VELE 
KLEUREN

NOVEMBERMAAND

= FEESTMAAND
LEUKE ATTENTIES OP 

TAL VAN PRODUCTEN!
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf groep 3-4)

PIETJE DIE DE WEG KWIJT WAS
Teun ging met papa, mama en Pepijn naar de in-
tocht van Sinterklaas.
Hij was als eerste bij de Sint.
Sinterklaas zei: “Dag Teun. Hoe gaat het met je? Ik 
heb gehoord dat het goed gaat op school.”

”Ik kan al rekenen Sinterklaas! Weet u hoeveel 3 
erbij 5 erbij 12 is?”
“Nou, ik denk heel veel!” 
“Dat is samen 20!” 
“Super Teun, je kunt goed rekenen. Jij mag van-
avond je schoen zetten.” 
Teun was helemaal blij. Van Hoofdpiet kreeg hij 
nog een handvol pepernoten.
Na de intocht gingen ze met zijn allen naar het to-
neelstuk in Ons Koningsoord. 
Na afloop reden ze terug naar huis. Daar ging Teun 
op zijn kamer met zijn Playmobil spelen.
Hij was al eventjes aan het spelen toen hij tikken 
hoorde tegen de ruit. Teun keek naar buiten en zag 
op straat een pietje staan. Hij zwaaide naar Teun. 
Teun ging snel naar beneden, deed de voordeur 
open en zei: “Kom maar snel naar binnen. Het re-
gent en binnen is het droog en lekker warm.” 
“Dankjewel Teun,” fluisterde pietje. “Ik heet Pietro 
en ik ben een beetje de weg kwijt.” 
‘Kom maar mee naar boven.”
Samen gingen ze naar de kamer van Teun. Pietro 
keek zijn ogen uit. “Wow, wat heb jij veel Playmobil!”
“Allemaal van Sinterklaas gekregen en met mijn 
verjaardag. Zullen we samen spelen? Dan speel jij 
de brandweer en ik politie!”
Pietro en Teun speelden zo een tijdje samen. Toen 
werd er op de deur geklopt. Het was mama: “Teun 
wil jij wat drinken en chips?” 
“Ja, graag. Maar er is een vriendje komen spelen. 
Die lust ook wel wat.” Even later werd er weer ge-

klopt: “Teun, ik heb het voor je deur gezet. Wie is 
er bij je?”
“Pietro, die heb ik binnengelaten. We zijn met de 
Playmobil aan het spelen.” 
“Goed zo, speel maar lekker verder.”
Pietro vond het leuk bij Teun. Hij was het klein-
ste pietje dat was meegekomen uit Spanje. Hij is 
net zo oud als Teun. Na de intocht was hij de rest 
van de pieten kwijt geraakt. Pietro is toen gaan 
zoeken. Maar hij kon de pieten en Sinterklaas niet 
meer vinden. Toen hij Teun zag met zijn familie is 
hij hen achterna gegaan.
En nu zijn ze gezellig aan het spelen.
Pietro had een heel leger met poppetjes op gezet. 
Teun was met de ziekenauto aan het spelen.
Er werd weer aan de deur geklopt, het is papa: 
“Teun het is vijf uur, we gaan eten!” Papa deed 
daarna de deur open. “Kijk, wie hebben we hier?”
“Papa, dit is Pietro. Hij is Sinterklaas en zijn pie-
ten kwijtgeraakt. Pietro heeft samen met mij ge-
speeld. Mag hij bij ons blijven eten?” 
“Ik denk dat Pietro terug naar Sinterklaas moet. 
De Sint zal niet weten waar hij is! Pietro, heb jij het 
telefoonnummer van Sinterklaas of van de Hoofd-
piet?”

Pietro haalt verdrietig zijn schouders op en zegt: 
“Nee, ik had dat in mijn jas zitten, maar die ben ik 
ook kwijt.” 
“Ik zal naar Koningsoord bellen. Misschien is Sin-
terklaas daar nog. Gaan jullie maar alvast naar be-
neden.”
Beneden stelde Pietro zich netjes voor aan de 
mama van Teun en zijn broertje Pepijn. Pepijn 
vond het wel gaaf dat Pietro er was. Hij vertelde 
dat hij fan van PSV is. Pietro is fan van Barcelona. 
Mama schonk wat drinken in. De jongens keken 
samen naar voetbal op de televisie....

Pietje die de weg kwijt was. 
Teun ging met papa, mama en 
Pepijn naar de intocht van 
Sinterklaas. 
Hij was als eerste bij de Sint. 
Sinterklaas zei: “Dag Teun. Hoe gaat 
het met je? Ik heb gehoord dat het 
goed gaat op school.” 
”Ik kan al rekenen Sinterklaas! Weet 
u hoeveel 3 erbij 5 erbij 12 is?” 
“Nou, ik denk heel veel!”  
“Dat is samen 20!”  
“Super Teun, je kunt goed rekenen. Jij mag vanavond je schoen zetten.”  
Teun was helemaal blij. Van Hoofdpiet kreeg hij nog een handvol pepernoten. 
Na de intocht gingen ze met zijn allen naar het toneelstuk in Ons Koningsoord.  
Na afloop reden ze terug naar huis. Daar ging Teun op zijn kamer met zijn Playmobil 
spelen. 
Hij was al eventjes aan het spelen toen hij tikken hoorde tegen de ruit. Teun keek 
naar buiten en zag op straat een pietje staan. Hij zwaaide naar Teun. Teun ging snel 
naar beneden, deed de voordeur open en zei: “Kom maar snel naar binnen. Het 
regent en binnen is het droog en lekker warm.”  
“Dankjewel Teun,” fluisterde pietje. “Ik heet Pietro en ik ben een beetje de weg kwijt.”  
‘Kom maar mee naar boven.” 
Samen gingen ze naar de kamer van Teun. Pietro keek zijn ogen uit. “Wow, wat heb 
jij veel Playmobil!” 
 “Allemaal van Sinterklaas gekregen en met mijn verjaardag. Zullen we samen 
spelen? Dan speel jij de brandweer en ik politie!” 
Pietro en Teun speelden zo een tijdje samen. Toen werd er op de deur geklopt. Het 
was mama: “Teun wil jij wat drinken en chips?”  
“Ja, graag. Maar er is een vriendje komen spelen. Die lust ook wel wat.” Even later 
werd er weer geklopt: “Teun, ik heb het voor je deur gezet. Wie is er bij je?” 
“Pietro, die heb ik binnengelaten. We zijn met de Playmobil aan het spelen.”  
“Goed zo, speel maar lekker verder.” 
Pietro vond het leuk bij Teun. Hij was het kleinste pietje dat was meegekomen uit 
Spanje. Hij is net zo oud als Teun. Na de intocht was hij de rest van de pieten kwijt 
geraakt. Pietro is toen 
gaan zoeken. Maar hij kon 
de pieten en Sinterklaas 
niet meer vinden. Toen hij 
Teun zag met zijn familie is 
hij hen achterna gegaan. 
En nu zijn ze gezellig aan 
het spelen. 

Pietje die de weg kwijt was. 
Teun ging met papa, mama en 
Pepijn naar de intocht van 
Sinterklaas. 
Hij was als eerste bij de Sint. 
Sinterklaas zei: “Dag Teun. Hoe gaat 
het met je? Ik heb gehoord dat het 
goed gaat op school.” 
”Ik kan al rekenen Sinterklaas! Weet 
u hoeveel 3 erbij 5 erbij 12 is?” 
“Nou, ik denk heel veel!”  
“Dat is samen 20!”  
“Super Teun, je kunt goed rekenen. Jij mag vanavond je schoen zetten.”  
Teun was helemaal blij. Van Hoofdpiet kreeg hij nog een handvol pepernoten. 
Na de intocht gingen ze met zijn allen naar het toneelstuk in Ons Koningsoord.  
Na afloop reden ze terug naar huis. Daar ging Teun op zijn kamer met zijn Playmobil 
spelen. 
Hij was al eventjes aan het spelen toen hij tikken hoorde tegen de ruit. Teun keek 
naar buiten en zag op straat een pietje staan. Hij zwaaide naar Teun. Teun ging snel 
naar beneden, deed de voordeur open en zei: “Kom maar snel naar binnen. Het 
regent en binnen is het droog en lekker warm.”  
“Dankjewel Teun,” fluisterde pietje. “Ik heet Pietro en ik ben een beetje de weg kwijt.”  
‘Kom maar mee naar boven.” 
Samen gingen ze naar de kamer van Teun. Pietro keek zijn ogen uit. “Wow, wat heb 
jij veel Playmobil!” 
 “Allemaal van Sinterklaas gekregen en met mijn verjaardag. Zullen we samen 
spelen? Dan speel jij de brandweer en ik politie!” 
Pietro en Teun speelden zo een tijdje samen. Toen werd er op de deur geklopt. Het 
was mama: “Teun wil jij wat drinken en chips?”  
“Ja, graag. Maar er is een vriendje komen spelen. Die lust ook wel wat.” Even later 
werd er weer geklopt: “Teun, ik heb het voor je deur gezet. Wie is er bij je?” 
“Pietro, die heb ik binnengelaten. We zijn met de Playmobil aan het spelen.”  
“Goed zo, speel maar lekker verder.” 
Pietro vond het leuk bij Teun. Hij was het kleinste pietje dat was meegekomen uit 
Spanje. Hij is net zo oud als Teun. Na de intocht was hij de rest van de pieten kwijt 
geraakt. Pietro is toen 
gaan zoeken. Maar hij kon 
de pieten en Sinterklaas 
niet meer vinden. Toen hij 
Teun zag met zijn familie is 
hij hen achterna gegaan. 
En nu zijn ze gezellig aan 
het spelen. 
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 12-11 Brief uit 1961 Kreitenmolenstraat 06-15852844
 9-11 Skateboard roze met blauwe wielen Speeltuintje hoek Joost vd Vondellaan 06-20589191
 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 
 16-11 Sleutels 3 stuks aan een ring waaronder Tussen Heiakkerstraat en 06-25522776  
  een ronde sleutel Willibrordstraat
 7-11 sleutelbos Enschotsebaan 06-34910978
 5-11 knuffel konijn wit (zie foto Schakel app) Speelplaats Rennevoirt 06-20780000
 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.
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HET TILBURGS GREGORIAANS 
KOOR BRENGT AL 50 JAAR 
LANG HET MYSTERIE TOT 
KLINKEN
In het kader van de viering van het vijftigjarig jubi-
leum geeft het Tilburgs Gregoriaans Koor op zon-
dag 1 december 2019 om 16.00 uur een concert 
in St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot. De entree 
is gratis. Na afloop zal een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd worden. 

Het programma is samengesteld uit de gregori-
aanse gezangen van de Advent- en kersttijd en uit 
de Missa de Beata Maria Virgine in samenwerking 
met en in uitvoering afgewisseld met de Cantores 
Sancti Gregorii van Jan Janovcik. 
 
Gregoriaans is de oudste vorm van liturgische 
zang in het christelijke Westen. De gezangen, 
sommige meer dan duizend jaar oud, vormen een 
wezenlijk onderdeel van de rooms-katholieke ere-
dienst. Ze kenmerken zich door hun bijzondere 
melodieën, die eenstemmig, meestal zonder in-
strumentale begeleiding, worden gezongen. Het is 
zang, die het hart vervult en ontroert doordat het 
de religieuze ervaring muzikaal gestalte geeft. Ook 
buiten het kader van de katholieke liturgie worden 
velen geraakt door de rust en de schoonheid die 
het gregoriaans oproept. Dat gevoel wordt nog 
intenser beleefd door deze muziek zelf te zingen 
en te bestuderen. Om een uitspraak van Herman 
Finkers te gebruiken: ‘Je zingt geen gregoriaans, 
het zingt in jou’. 

Het koor 
Het zelf zingen en bestuderen van het gregoriaans 
is in de afgelopen vijftig jaar het kernelement van 
het Tilburg Gregoriaans Koor geweest. Het koor 
is in december 1969 ontstaan als reactie op de 
vervanging van het gregoriaans in de liturgie door 
Nederlandse gezangen. Omdat vele kerkbezoe-
kers dat als een gemis ondervonden is destijds 
door enkele zangers het initiatief genomen een 
gespecialiseerd koor op te richten om ervoor te 
zorgen dat het gregoriaans in de eredienst zou blij-
ven klinken. 

Kooractiviteiten 
De activiteiten van het koor, dat niet tot een pa-
rochieel verband behoort, omvatten per jaar ca. 
25 uitvoeringen in het kader van een eucharistie-
viering in het weekend in kerken en instellingen in 
Tilburg en omgeving. Verder verzorgt het koor op 
verzoek de zang tijdens een kerkelijke uitvaart. Uit 
de reacties die het koor na een optreden ontvangt, 
blijkt hoezeer vele toehoorders geraakt worden 
door de sfeer die de gregoriaanse gezangen te-
weegbrengen. 

Kerkelijke viering 
De jubileumactiviteiten worden afgesloten met 
een eucharistieviering ter intentie van het koor op 
zondag 8 december om 10.30 uur in de Mariakerk 
aan de Schans in Tilburg-Noord. 
Meer informatie: www.tilburgsgregoriaanskoor.nl 
of u kun bellen naar het secretariaat: Johan Rei-
merink 013-5435327

Tekst en foto: redactie 
(Bron: Tilburgs Gregoriaans Koor)

HALLO 
ALLEMAAL!

Wij zijn weer druk bezig met het nieuwe thema 
“het weer”. Ook hebben we het veel over de 
herfst. De herfst vinden wij erg leuk, wij hebben al 
een herfstwandeling gehad en iedere dag bekijken 
we uitgebreid het weer. We maken ook een eigen 
wolk in de klas van papier-maché en ballonnen en 
watten. Maar we weten zelfs hoe een echte wolk 
werkt. Dat hebben we gezien met een proefje van 
een wolk in een fles. Eerst moest er warm water 
in de fles en toen deed Marleijne daar lucifers in. 
Toen de lucifers erin zaten moest er een bakje met 
ijs op de fles gezet worden. Toen zag je hoe alle 
druppeltjes een wolk werden. Toen de bak met 
ijs eraf ging kwam de wolk uit de fles! Nu zijn we 
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Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

BINNENKORT GAAN WIJ 
VERDER ONDER DE NAAM

“WIJ VERANDEREN ONZE NAAM”

Ondertussen nog bereikbaar via:
T 013 572 1822
Oude Lind 35, 5043 AL Tilburg
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
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nog druk bezig met het maken van een weerstudio 
in de klas. We hebben al de kaart van Nederland 
en de wereld, een aanwijsstok en weerkaartjes. 
Groetjes, van Onderbouw 4
Op dinsdag 5 november zijn wij met alle midden-
bouwgroepen van de school Rennevoirt naar de 
Loonse en Drunense duinen geweest. In groepjes 
kregen wij opdrachten zoals: welke bomen zie je, 
wat is de dikte van de boom (meten), bladeren en 
zaden van de boom zoeken, hoe zien die bladeren 
eruit en welke paddenstoelen zie je. We werden 
door ouders gebracht en zij hebben ons geholpen. 
Het was een hele leuke middag. Bedankt aan alle 
ouders die geholpen hebben. Geschreven door 
Middenbouw 4

SINT NICOLAASBINGO OP 
24 NOVEMBER
Op zondag 24 november vindt in de 

foyer van de Schalm in Koningsoord de jaarlijkse 
KBO St. Nicolaas Bingo plaats.
Een gezellige Bingo middag met leuke prijsjes en 
muzikale begeleiding van Willem Bruggeling op pi-
ano.
Natuurlijk vergeten we een stukje banket en de 
pepernoten niet!
Wij ontvangen u met een gratis kopje koffie/thee 
met iets lekkers, deelname aan de Bingo is gratis, 
alleen uw drankjes betaalt uzelf.
Aanvang 14u30 uur. De zaal gaat open om 14u00.
Werkgroep KBO Ontspanning

DOEMSCENARIO’S 
KOMEN ELKE DAG 

VOORBIJ - Ralf Bodelier
Waarom we optimistisch mogen zijn, en dat toch 
niet kunnen. 
woensdag 27 november 20:00 – 22:00 uur in Ons 
Koningsoord, Trappis-
tinnentuin 77, 5057 DJ  
Berkel-Enschot
Ralf Bodelier gaat met 
ons in gesprek over de 
bemoedigende voor-
uitgang die we wereld-
wijd boeken en die we 
maar amper terug zien 
in de media. Hij buigt 
zich over de vraag 
waarom we zo vaak 
pessimistisch zijn en 

hoe we dat kunnen veranderen. “We boeken voor-
uitgang omdat miljoenen mensen dag in en dag uit 
werken aan een betere wereld; van mantelzorgers 
tot politici, van ondernemer tot milieuactivist. Wil-
len we ons in blijven zetten voor een betere we-
reld, dan is het nodig om onszelf te inspireren met 
de vooruitgang die we dagelijks boeken.”
Ralf Bodelier werkt als journalist en onderzoeker 
veelvuldig in Afrika en het Midden-Oosten. Hij is 
leider van World’s Best News, een organisatie van 
journalisten die Nederlanders wil inspireren met 
vooruitgang. Hij publiceerde vele boeken over uit-
eenlopende onderwerpen.
Kosten entree (incl k/t): leden € 9, niet-leden € 10,-.

VERKOOP WELFARE
De jaarlijkse verkoop van de Welfare is 
op zondag 24 november in de hal van 
Torentjeshoef van 10.00 u tot 14.30 

u. Naast onze bekende artikelen zoals gebor-
duurde gastendoekjes en slabbetjes, pannenlap-
pen, sjaals en mutsen bieden wij u ook: heerlijk 
warme bedsokken, gehaakte omslagdoeken en 
dekentjes, geborduurde ontbijtlakens en kaarten. 
De loterij ontbreekt niet. Uw belangstelling stellen 
wij zeer op prijs. 

Het Welfare team.

HERDENKINGSBOMEN: 
1. WILHELMINABOOM
In Berkel-Enschot zijn door de jaren 
heen diverse “herdenkingsbomen” 

geplant. De oudste is geplant op 18 maart 1936 door 
Alphons Panis, zoon van burgemeester A. Panis. 
Het is een bruine beuk die eerst heeft gestaan ach-
ter het veldkruis aan ‘t Zwaantje, te Enschot. Deze 
beuk staat nu op openbaar terrein bij het pand Ak-
kerweg 1, te Berkel. Schoolkinderen uit Berkel en 
Enschot hebben ieder in hun eigen dorpsdeel op 
18 maart 1936 300 laanbomen geplant. 
De eerste boom in Berkel kreeg de naam Wilhel-
minaboom vernoemd naar Koningin Wilhelmina. 
Ondergetekende heeft jarenlang op het archief 
in Tilburg naar berichten gezocht uit zijn geboor-
teplaats. Mijn vondst van de gedenkwaardige 
boomplantdag in maart 1936 heeft geleid tot een 
leuk verhaal in het Vlugschrift van Heemkunde-
kring De Kleine Meijerij (1990 nr. 3). Anton van 
Dorp en ondergetekende schreven het artikel Bij-
zondere bomen in Berkel-Enschot. Later schreef 
Van Dorp nog een tweede artikel over deze her-
denkingsbomen. 
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OPEN DAG GRAND OPENING

YOU ARE INVITED
ZATERDAG 
23 NOVEMBER

WORKOUT DEMO, CLUB TOURS, HAPJES, DRANKJES &
HEALTHCHECK

ONDER ALLE BEZOEKERS VERLOTEN WE: 
1 JAAR GRATIS SPORTEN EN 10 PERSONAL TRAININGSSESSIES

JE BENT VAN HARTE WELKOM TUSSEN 11:00 - 16:00 UUR
 MET INTRODUCË

Sportpiazza Berkel- Enschot     |      Generaal Eisenhowerweg 3     |      5056 CR Berkel-Enschot     |     013 533 3316         
 www.sportpiazzaberkel-enschot.nl

VANAF NU
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FITNESS   |      EGYM     |     ZUMBA     |     PILATES     |     INDOOR CYCLING     
     POWERPUMP     |     JUDO     |    KICKBOKSEN   |   BOKSZAKTRAINING     |     HITT      

 FUNCTIONAL    |      WALKING VOETBAL      |      MOBILISEREN & STABILISEREN        
  FYSIOFIT      |     FYSIOTHERAPIE     |   VOEDINGSCONSULENT     

OPENINGSDEAL

BIJ SPORTPIAZZA SPORT JE  

ONBEPERKT VANAF €8,99 PER WEEK!

SCHRIJF JE IN OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 

EN ONTVANG EEN LEVENSLANGE KORTING VAN € 5,-PER 4 WEKEN

Sportpiazza Berkel- Enschot     |      Generaal Eisenhowerweg 3     |      5056 CR Berkel-Enschot     |     013 533 3316         
 www.sportpiazzaberkel-enschot.nl
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09:30 tot 16:30
ZATERDAG 23 nov.

VRIJDAG 22 nov.

> Volg        voor info

SNELKASSA CONTANTGRATIS PARKEREN

NEEM ‘N TAS MEEER IS INPAKPAPIER 

 -  Gratis entree & parkeren  -  Adres: Calenwiel 8  -  Berkel-Enschot  -  www.bowls-dishes.com  -

MAGAZIJNVERKOOP
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Naar wens van ondergetekende is er bij de Wil-
helminaboom een hardhoutenpaal geplaatst met 
een plaquette. Dat is gebeurd in november 1990 
bij het gereedkomen van de reconstructie van de 
Burgemeester Brendersstraat en het daarop aan-
sluitende gedeelte van de Berkelseweg. 
Als U nieuwsgierig bent naar de twee artikelen kunt 
u ze inzien op het heemcentrum van Heemkunde-
kring De Kleine Meijerij, Spoorlaan 70 te Oisterwijk. 
Kopen voor een gering bedrag is ook mogelijk. Het 
heemcentrum is iedere vrijdag van 13.30 tot 16.00 
uur open. U bent van harte welkom! 

Foto: Peter Timmermans. 
Tekst: Rinus van der Loo.

VOORLICHTINGSMIDDAG ‘BAB-
BELTRUCS’ 27 NOVEMBER 2019
Deze voorlichtingsmiddag wordt georganiseerd 
door de Politie (wijkagenten) in samenwerking met 
KBO en SWO Berkel-Enschot en is bestemd voor 
alle ouderen van Berkel-Enschot

De aanleiding is dat met name ouderen steeds 
meer geconfronteerd kunnen worden met on-
gewenste situaties d.m.v. de zogenaamde bab-
beltrucs. Hierbij proberen onbekenden met een 
smoes binnen te komen om zo geld of kostbaar-
heden buit te maken.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u door middel van 
sketches attent gemaakt op ongewenst bezoek. 
Er zal informatie in de vorm van flyers met tips en 
trucs verkrijgbaar zijn. 
Op deze manier willen de wijkagenten meer be-
wust zijn over de ‘babbeltruc’ creëren onder onze 
dorpsgenoten.
De voorlichtingsmiddag zal plaatsvinden op:
woensdag 27 november 2019 van 14.00 tot 
16.00 uur
in het muziekhuis Concordia aan de Generaal Ei-
senhowerweg 1a te Berkel-Enschot. Grote zaal 
beneden.
Toegang en consumptie koffie/thee in de pauze 
gratis.

WANDELEN MET DE KBO
Op 28 november gaan we wandelen bij 
de Kerkeindse Heide.
Dit is een ontginnings- en natuurgebied 

ten westen van Moergestel en ligt opgesloten tus-
sen een snelweg, een kanaal en een klooster. Het 
was oorspronkelijk een heidegebied maar werd 
later beplant met naaldhout. Men treft er klokjes-
gentiaan en gagel aan en verschillende soorten 
amfibieën. Een prachtig gebied vooral nu met al 
zijn mooie herfstkleuren.
Na afloop drinken we koffie, op eigen rekening
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
We carpoolen en medereizigers betalen € 2.- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

UITSLAG 
ZONNEBLOEM 
LOTERIJ BEKEND

De uitslag van de Zonnebloem loterij is bekend!  Als 
u loten heeft gekocht dan kunt u op www.zonne-
bloem.nl/loterij zien of u een prijs heeft gewonnen.
De auto, een Volkswagen Up en vele geldprijzen 
zijn nog niet opgevraagd dus check snel uw lot(en).
Misschien leuk te weten dat de Zonnebloem in 
Berkel-Enschot met een deel van de opbrengst 
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------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

#nachthemden #huispakken #ochtendjassen #pyjamas

WEEK VAN DE 

LINGERIE
10%
KORTING
op alle bh’s.

GRATIS HUISSOKKEN
(anti-slip) bij aankoop van een pyjama. 

(Dames, heren of kinderen)

15%
KORTING
bij aankoop

van 2 artikelen
naar keuze.

---------------------------------------------------------------------

Tegen inlevering van
uw kassabon verloten we 1 lingeriesetje

van het merk Mey naar keuze.
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van de lotenverkoop in december een mooie 
kerstviering organiseert voor haar gasten. In de 
sfeervolle ambiance van het Muziekhuis zullen wij 
onze gasten, veelal met een fysieke beperking, 
een onvergetelijke middag aanbieden.
Naast een optreden van het koor Friends uit Hag-
horst kunnen zij, naast koffie met gebak, uitzien 
naar een heerlijk drankje en diverse hapjes. Bo-
vendien krijgt iedere gast bij het naar huis gaan 
een handgemaakte kerstkaart met Zonnebloem 
chocolaatjes. U ziet, uw medewerking aan de lo-
tenverkoop wordt goed besteed!
Namens bestuur en vrijwilligers van de Zonne-
bloem hartelijk dank!
Ruud Brugmans, voorzitter

DE KRACHT VAN 
LOKALE MEDIA BIJ 
BUBE BUSINESS
Afgelopen donderdag vond de in-

teractieve presentatie plaats van De Schakel, De 
Wegwijzer en Udenhout-Centraal.nl in het kader 
van BUBE Business. BUBE is de ondernemers-
club van Berkel-Enschot en Udenhout.
De lokale media vertegenwoordigen een grote 
lezersbetrokkenheid en hoge attentiewaarde 
voor ondernemers. De Schakel, De Wegwijzer en 
Udenhout-Centraal bereiken zo’n 10.000 huishou-
dens in Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel 
en Heukelom.
Uit recent onderzoek onder de lezers van De 
Schakel blijkt dat wekelijks het weekblad in 75% 
van de gevallen wordt gelezen. Via de combinatie 
met social media en de website is de wekelijkse 
betrokkenheid van de dorpsgenoten enorm.
De aanwezige ondernemers waren alle enthousi-
ast over de aanpak en de mogelijkheden om hun 
onderneming in de lokale media op te nemen.
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JONG BRABANT
Geslaagde sponsoravond 
Jong Brabant met Martin van Geel
Afgelopen donderdagavond organiseerde 

de sponsorcommissie van Jong Brabant de tradi-
tionele sponsoravond. Dit als blijk van waardering 
voor de belangrijke bijdrage die ook zij aan de club 
leveren. Behalve voor een hapje en een drankje 
werd ook voor een gastspreker gezorgd. Hiervoor 
kon op de spontane medewerking van Martin van 
Geel, algemeen directeur van Willem 2, gerekend 
worden. Vol passie en ook trots sprak hij, regelma-
tig inhakend op vragen vanuit de overvolle voet-
balkantine, over zijn loopbaan als voetballer en 
later als directeur van clubs als, om te beginnen 
(en te eindigen?), Willem 2 en vervolgens AZ, Ajax, 
Roda JC en Feyenoord. Voor veel voetballiefheb-
bers een droomcarriere vol mooie maar ook hele 
pittige uitdagingen, bleek wel uit het boeiende 
betoog van de gastspreker, die verder ook vol lof 
was over de prestaties van Jong Brabant 1, dat 
als selectieteam ook volledig aanwezig was op de 
sponsoravond. Overigens dacht Martin van Geel 
heel even dat er een jeugdteam aanwezig was van 
Jong Brabant, zo jong als het eerste team oogt en 
eigenlijk ook is.Een mooi compliment! Als officieel 
onderdeel van de sponsoravond kreeg ook hoofd-
sponsor Claassen Logistics het woord en die gaf 
aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking 
met Jong Brabant, waardoor ook de komende tijd 
op Claassen Logistics als hoofdsponsor gerekend 
kan worden. Een spontaan applaus steeg op in de 
kantine, ook op te pakken als applaus voor alle 
sponsors van Jong Brabant,van groot tot klein, die 
ook in groten getale aanwezig waren. Kortom, we 
kunnen terugkijken op een hele geslaagde spon-
soravond. 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Dinsdag 12 november

Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer HS1 - 
White Demons HS1 31-35
Zaterdag 16 november
White Demons D2 - GHV D1 06-07
White Demons DS1 - HC Zeeland DS1 12-11
White Demons HS1 - Internos HS1 24-25
Zondag 17 november
White Demons HS3 - 
handbalshop.nl/Witte Ster HS3 25-20

White Demons HS2 - Blauw Wit HS1 30-35
Wh. Dem. DS2 - DOS’80/Olympia’89 DS3 16-16
R.H.V. D1 - White Demons D3
handbalshop.nl/Witte Ster DB2 - 
White Demons DB1 11-10
White Demons HC1 - De Beuk HC1 07-22
handbalshop.nl/Witte Ster HB1 - 
White Demons HB1 27-37
Programma aankomend weekend
Maandag 18 november
21:00 uur  White Demons DMW1 - Desk DMW1
Donderdag 21 november
20:00 uur  Taxandria DS1 - White Demons DS1
Zaterdag 23 november
09:30 uur  White Demons F1 - Elshout F1
10:15 uur  White Demons E1 - GHV E1
11:10 uur  White Demons D3 - Elshout D2
11:55 uur  GHV DB1# - White Demons DB1
13:15 uur  Avanti D2 - White Demons D2
19:20 uur  White Demons DS1 - 
 Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer DS2
20:50 uur  White Demons HS1 - Bedo HS1
Zondag 24 november
10:00 uur  White Demons HB1 - GHV HB1
11:05 uur White Demons HC1 - Orion R HC1
11:35 uur RED-RAG/Tachos D1 - 
 White Demons D1
12:10 uur White Demons DS2 - 
 Groene Ster DS2
13:30 uur White Demons HS3 - 
 Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer HS2
14:50 uur White Demons HS2 - HBS HS1
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

NIEUWE KONINGEN 
BIJ DE MEIERIJERS!
Zaterdag 16 november was het bij 
De Meierijers weer het traditionale 

jaarlijkse koningschieten. Net als voorgaande ja-
ren waren er weer veel deelnemers aanwezig om 
de begeerde bekers en speldjes binnen te slepen. 
Het aantal deelnemers bestond uit 10 barebow-
schutters, 6 compound schutters, 14 recurve 
junior schutters en 16 recurve senior schutters. 
Na 40 pijlen in de voorronden volgde voor iedere 
categorie de finaleronden. Tijdens de finaleduels 
kon men een speld horen vallen. Bij de barebow-
schutters ging deze finale, net als vorig jaar, tus-
sen Wim den Haan en John van Grinsven. Na 5 
pijlen bleek dat Wim 25 punten en John 33 punten 
had en werd John daarmee barebowkoning 2019. 
De bronzen finale werd door Jules Wiersma ge-
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wonnen. Deze jeugdschutter had de derde plaats 
dus. Bij de compoundschutters werd Rogér den 
Boer derde. De finale werd net als vorig jaar ge-
wonnen door Rik  Adriaansen (45 punten). Hij wist 
van de ervaren schutter Riny Donders te winnen 
met één punt verschil. Ook bij de recurve jeugd-
schutters was het een spannende strijd. Ondanks 
zijn overmacht in de voorronden moest Stephan 
Landzaat genoegen nemen met de derde plaats in 
de finaleronde. Ook Tiffany had uitstekende voor-
ronden geschoten en wist dit in de finale door te 
zetten met 44 punten tegen 38 punten voor Davy 
de Wilde. Bij de recurve senioren was het Peter 
Schilders die eindigde op de derde plaats. Van be-
gin af aan was het duidelijk dat de jonge Robin van 
Tilborg de grote kanshebber was om de finale te 
winnen. In de voorronden stond hij 24 punten bo-
ven nummer twee. In de finaleronde moest hij te-
gen Jan Scheepens die ook een uitstekende voor-
ronde had geschoten. Uiteindelijk wist Robin met 
45 punten van Jan, die 42 punten behaalde, te 
winnen. Voor informatie: www.meierijers.nl tel. 013 
5906151 (tijdens openingstijden) of 06 23583948 
(Henk Adams). Handboogvereniging De Meierij-
ers, Lid van de Nederlandse Handboogbond

TVBE
Afgelopen vrijdag vond het jeugd-
toernooi bij TVBE plaats, waaraan 
26 kinderen meededen. Dit toernooi 
werd als afsluiting van de lessen ge-
organiseerd. Sinds kort is dit traditie 

bij TVBE. Vol enthousiasme werden er partijtjes 
gespeeld en werd het geleerde in praktijk ge-

bracht. Na afsluiting werden er hotdogs en friet 
geserveerd en zo was het feest compleet. Daarna 
was het de beurt aan de volwassenen. Een club 
van 50 enthousiaste lessers deed mee aan deze 
afsluitende activiteit. Beide toernooien werden ge-
organiseerd door onze tennisleraressen Karen en 
Judith. Na afloop waren de reacties zeer positief: 
‘’Ik ben alleen maar enthousiaster geworden en ik 
ga zeker lid worden na nog een keer 10 lessen”. 
“Kids vonden het leuk. Dank voor de organisatie 
en goede zorgen!” Meer informatie: www.tvbe.nl.

SCHAKEN
Wie wordt eerste?
Schaakvereniging De Oude Toren is 
vooral een schaakclub “in de breedte”. 

Weliswaar zijn er enkele echt sterke schakers, 
maar het merendeel is tegen elkaar opgewassen. 
Feitelijk kan iedereen zowel winnen als verliezen, 
zelfs als geschaakt wordt tegen een schaker met 
een hoge rating. In de interne competitie zijn er op 
dit moment liefst 5 schakers die aanspraak maken 
op een eerste dan wel hoge eindclassificering. En 
dat geldt ook voor de bekercompetitie, waar nu 2 
ronden zijn gespeeld. Liefst 4 schakers gaan aan 
kop, in de volgende ronde zullen zij het tegen el-
kaar opnemen.
Donderdag wordt de interne competitie hervat, za-
terdag wacht de club 2 belangrijke uitwedstrijden.
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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.

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

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



DIVERSEN
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CREMATORIUM TILBURG, CO-
OPERATIE DELA EN MONUTA 
TOM VAN DIJK HOUDEN GEZA-
MENLIJK OPEN DAG
Zondag 24 november a.s. bieden Crematorium 
Tilburg én de naastgelegen uitvaartcentra van 
coöperatie DELA en Monuta Tom van Dijk u een 
unieke kans om op één middag een kijkje te ne-
men achter de schermen bij alle drie bedrijven. 
Van 12.00 tot 16.00 uur zijn de deuren van de ver-
schillende gebouwen aan de Karel Boddenweg 3, 
5 en 7 vrij toegankelijk voor publiek. Alle ruimtes 
zijn tijdens de open dag te bezoeken: van verzor-
gingsruimte tot 24 uurs familiekamer, van crema-
tieruimte tot keuken.

ZILVER VOOR FOTOGALERIE 
ANGELIQUE
Maandag 4 november behaalde Angelique weder-
om zilver met haar ingestuurde foto.
Ze deed mee met de wedstrijd van Master Pho-
tographers Network waar zij 2 jaar geleden ook 
zilver in de wacht sleepte. Het thema voor deze 
wedstrijd was plastic. Ze fotografeerde haar 
dochter die ze in plastic wikkelde. Ze borduurde 
voort met deze foto op haar inmiddels beroem-
de “White” serie. Eind november hangt het werk 

van Angelique in een Gallery in Bologna, Italië. De 
winnende foto is te zien in haar studio en op haar 
website www.angeliquedegraay.nl

ALZHEIMER 
NEDERLAND
Opbrengst collecte 2019
De collecte van Alzheimer Nederland 

in de week van 4 t/m 9 november 2019 heeft in 
Berkel-Enschot € 2.688,opgebracht.
De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en 
collectanten.
Als u in 2020 als collectant ook uw steentje wil 
bijdragen aan een oplossing voor dementie bel 
dan even met Nettie Moonen tel.. 06-36215321  of 
geef u op via:
www.alzheimer-nederland.nl/collecteren.

Sinterklaas is aangekomen, 
tiralalali, tiralalala, 

Bekijk de video van de Sint Intocht Berkel-Enschot op 

www.schakel-nu.nl of Facebook!

Met dank aan André Oude Vrielink voor de film en 

montage.
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

Wegens een feestelijke gebeurtenis zijn wij 
vrijdag 22 en zaterdag 23 november

gesloten.

Op woensdag 27 november zijn wij weer normaal geopend 
en staan wij voor u klaar.

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

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

+ 

Roomboter amandelstaaf +  
4 speculaas eierkoeken 

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 22 november t/m donderdag 28 november 2019 

Alleen geldig in onze winkel 

 

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

STOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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Volg de Schakel op Instagram: 

de_schakel_be
 
PS: Met trots presenteren wij u het videoportret 
van de Schakel. Neem een kijkje achter de schermen.

Elke zondag open!
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Helleborus
Of kerstroos heeft witte bloemen, kan zowel 
binnen als buiten en is winterhard. In 17cm-pot. 
9.99
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Bezoek onze 
sfeershow!

DE WEVER EN HEIJMANS BOU-
WEN 220 WONINGEN IN BER-
KEL-ENSCHOT EN TILBURG

Ouderenzorgorganisatie De Wever en Heijmans 
hebben een samenwerkingsovereenkomst geslo-
ten voor het gefaseerd ontwikkelen van circa 220 
koop- en huurwoningen in Berkel-Enschot en Til-
burg. Een deel van de woningen (112 zorgappar-
tementen) is bestemd voor ouderen met uiteenlo-
pende zorgbehoeftes. 

De Wever heeft in Heijmans een geschikte partner 
gevonden voor een passend antwoord op
de toenemende vraag naar woningen voor senio-
ren met een zorgvraag in Berkel-Enschot en
Tilburg. Beide projecten bevatten een flink aantal 
appartementen voor ouderen die verpleeghuis-
zorg nodig hebben. In Berkel-Enschot gaat het 
om een complex met appartementen voorname-
lijk voor mensen met dementie, nabij het nieuwe 
dorpshart Koningsoord. In Tilburg komen aan de
Piushaven woningen op straatniveau, koop- en 
huurappartementen en zorgappartementen. 

Een verdere uitwerking van de plannen is de vol-
gende stap. Daarbij hoort ook het maken van af-
spraken tussen beide partijen en de gemeente. 
Zodra die vastliggen volgt zo spoedig mogelijk 
een bijeenkomst met de omwonenden. 

Hoewel er alleen nog een ruwe schets is van beide 
complexen zullen in beide gebouwen, volgens de 
visie van De Wever, binnen- en buitenruimtes voor 
gezamenlijk gebruik komen, waar bewoners én 
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Die wijk-
functie zal bijdragen aan een gezonde woon- en 
leefomgeving.

Naar verwachting start de bouw van de zorg-
appartementen in Berkel-Enschot najaar 2020, 
waarna de nieuwbouw aan de Piushaven in Til-
burg zal volgen. 
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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.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
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: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Bij de baard van de paus!
“Al die willen te ka’pren varen, moeten mannen 
met baerden zyn”, zo verhaalt een welbekend, 
negentiende-eeuws zeemanslied. Jan, Pier, Tjo-
res en Corneel zijn het soort mannen die aan die 
eis voldoen en zij varen dan ook mee, terwijl ze 
ranzige tweebuik wegwerken en, al pijpkens smo-
rend, onschuldige walrussen kelen. Blijkbaar van 
een heel ander kaliber zijn Albino, Karol, Joseph 
en Jorge, want hoewel zij als kapitein en stuurman 
van het “Schip van de Kerk” fungeren, waren en 
zijn zij altijd gladgeschoren. Dus, de combinatie 
van pausen en baarden, hoe zit dat eigenlijk?
Van Petrus (overigens de enige opperherder op 
wie de titel primus inter pares niet alleen syn-
chroon maar ook diachroon van toepassing is) 
zijn zowel afbeeldingen mét als zónder baard be-
kend. De Schrift steekt ook geen helpende hand 
uit want hoewel in het Oude Testament het woord 
‘baard’ nog vijftien keer voorkomt, schittert het in 
het Nieuwe Testament door afwezigheid. Wel me-
nen we te weten dat Griekse en Romeinse man-
nen zich (over het algemeen) schoren en dat dit 
onder de joden juist niet het geval was, dus beide 
verschijningsvormen kunnen verdedigd worden. 
Paus Donus (Bisschop van Rome van 676 tot 678) 
was de eerste baardloze paus, waarvan een mo-
zaïek in de St. Martina Kerk ooit getuigde. Na hem 
wisselen bebaarde en baardloze gelaten elkaar af 
tót het pontificaat van Paus Innocentius XXII, die 
de twijfelachtige eer te beurt valt de laatste ponti-
fex met gezichtshaar te zijn. 
Tweeëntwintig pausen en ruim drie eeuwen later 
lijkt de keuze van Antonio een ongeschreven regel 
te zijn geworden in de Latijnse Kerk. Nou ja, be-

halve dan in de periode dat de regel wél geschre-
ven werd en het clerici door paus, concilie of co-
dex verboden werd een baard te cultiveren “zoals 
de leken dat plachten te doen”. Want hoewel het 
gebruik de baard te laten staan onder Oosterse 
geestelijken (zowel Katholiek als Orthodox) wel-
haast universeel is omdat de baard als symbool 
van mannelijkheid wordt gezien, zijn in de Wester-
se Kerk zowel praktische als theologische bezwa-
ren geopperd: de snor en baard zouden in de weg 
zitten bij communiceren onder twee gedaanten en 
een overdaad aan haar werd door sommigen ge-
associeerd met een overdaad aan zonden.
Dus (moderne) pausen vooral zónder baard en de 
overige geestelijken tegenwoordig zo ze willen. 
Een aantal bisschoppen met (geweldige) baarden 
gaan aan mijn geestesoog voorbij, waaronder een 
bisschop die jaarlijks in december ons land be-
zoekt. Die komt dan weer wél op een zeegaand 
schip, maar ik vertrouw erop dat hij onderweg de 
walrussen met rust laat.

Diaken Alexis Szejnoga  
  
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een 
kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Gerard 
Couwenberg, 82 jaar.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 27 november 8.30 uur: kerk poetsen.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 25 november 13.00 uur: secretariaats-
overleg.
Dinsdag 26 november 9.30 uur: torengroepover-
leg.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 26 november 20.00 uur: werkgroep 1e 
Communie.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 23 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 24 november: Christus Koning
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
gezinsviering mmv Eigen Wijs.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk. 
Intenties: Jo Michels en Johanna Michels-van der 
Meijden; Wim Klemans, Gini Klemans-Pessers en 
dochter Toos.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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Wij zijn van

25 november

t/m 7 december

geopend van

9.00 - 17.00 uur

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk 
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Boomrooierij Weijtmans

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans
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KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE SCHAKEL
Met trots presenteren wij u het videoportret van de Schakel. Neem een kijkje achter de schermen 
bij het bestuur thuis, de drukker en de bezorging! Zie hoe de Schakel op maandag en dinsdag ge-
maakt wordt en op woensdag al bij u op de mat ligt! Bekijk onze bedrijfsfilm op onze website www.
schakel-nu.nl, Facebook of Instagram!

Videoproductie: Bas Haans Fotografie

10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Jos en Marie van de Pas.
Na de viering wordt er in de parochiezaal door de 
MOV groep een verkoop georganiseerd met spul-
len van de Wereldwinkel. U ben van harte welkom 
en natuurlijk ook op de koffie.

Maandag 25 november:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

DE OVERIGE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN 
DE CAECILIAKERK EN WILLIBRORDUSKERK 

VERVALLEN DEZE WEEK.

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 24 november: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
We vieren vandaag het avondmaal. Op het lees-
rooster staat Maleachi 3:19-24. Deze lezing gaat 
over de dag die komt waarop alles wat voorbij 
moet gaan, voorbij is. Dan zul je je voelen als een 
springend kalfje dat de stal uit mag, zegt de pro-
feet Maleachi daarover.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het lan-
delijke pastoraat.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
20 november 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
23 november 19.30: Club 412
28 november 19.30: Gemeenteavond
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Sint kadotip bij Hobby-Mix voor Dieren: 
JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, 
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem 
en nog veel meer ! 

BLOEMENATELIER EXTRA VITA voor mooie
Sinterklaascadeaus!! Donderdag geopend van 
10.00 u tot 17.00 u. Op alles 20% korting!! 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370

December kadotip voor de buitenvogels: 
Vogelvoederhuisjes, silo’s, nestkastjes, vogel-
voeders, pindakaas, vetbollen, kransen, pinda’s 
en nog veel meer bij Hobby-Mix voor Dieren! 

SCHAKELTJES (VERVOLG)
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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.  

SINT KADOTIP, schitterende adrespenningen 
voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd en klaar 
terwijl u meekijkt ! Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Tilburg. 
Gratis ophaalservice voor uw overbodige bruik-
bare huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische 
apparaten, witgoed en computers. Wij zijn bereik-
baar op 013-577 1778 voor het maken van een af-
spraak, het is ook mogelijk uw spullen af te geven 
op bovenstaand adres. Openingstijden zijn van 
dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00uur.  

Vroeg donker! Oplaadbare verlichte veiligheids-
band voor uw hond, ook voor langharige honden 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 

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

Advent kalender voor de hond, kat, konijn of 
knaagdier. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren.  

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk -
zinkwerk - sanitair - cv-installatie - airco’s - 
zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen voor-
rijkosten in Berkel-Enschot! 

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
Hoppenbrouwers Electro World Udenhout 
013-5111525 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met krui-
den, graanvrij en zonder kunstmatige toevoegin-
gen.  

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 

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren.  

Pasfotoservice! In onze winkel kan je profes-
sionele 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 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

Super premium sensitive is een voeding met 
uitsluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is 
daarom uitermate geschikt voor honden met een 
voedingsallergie. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor 
Dieren. Vraag naar gratis proefverpakking. 

Nieuwe collectie hondenkleding en tuigjes, 
verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal 
aanvragen rijbewijs. FotoGalerie Angelique, Krei-
tenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl 

Voor meer balans en groei in leven: individuele 
coaching, nu op vrijdag in Gezondheidscentrum 
Koningsoord. Kijk op www.inzichtbaar.org of bel 
06-26910494 

Te koop: Kerstbomen. Alle maten voor maar 
€ 10,-. Quirijnstokstraat Tilburg. Tel 013-5332537 

FABULOUS, DAMES en HEREN KAPPER. 
Wij werken met Kevin Murphy, producten die 
milieuvriendelijk en Vegan zijn. Ook producten te-
gen haaruitval en dunner wordend haar. 
Bel voor een afspraak, want in december vol=vol. 
0135336809. Kerkstraat 9A. B-E.





Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


