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Donateursrekening:
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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



5|

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 

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

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

NIEUW
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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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Na tientallen jaren verdwijnt de naam Ooms 
Sport uit Berkel-Enschot. Arjan Demers neemt 
het stokje over en doopt het complex om in 
Sportpiazza; ‘een plek waar jij je thuisvoelt, de 
beste begeleiding en persoonlijke aandacht 
krijgt en waar jij je doelen haalt!’

Ooms en Demers
Zo’n tien jaar geleden nam Job, die al lang bij de 
sportschool werkte, na het overlijden van vader 
Joop Ooms de sportschool in Berkel-Enschot 
over. Nu wil Job binnen de sportbranche een an-
der weg in slaan. Arjan is op zijn 19e na zijn CIOS 
opleiding begonnen met een eigen sportschool, 
heeft een sportschool in Nijmegen en werkt sa-
men met zijn compagnon Peter Ooms in Tilburg. 
Daar kwam Job op zijn pad en is het balletje gaan 
rollen. Job zal naast een aantal groepslessen zijn 
één op één trainingen voorzetten binnen Sport 
Piazza Berkel-Enschot en Arjan heeft veel zin om 
een frisse wind te laten waaien in de sportschool. 
‘De doelgroep is prettig om mee te werken en de 
energie voelt hier fijn aan’ zegt Arjan met een lach.

Uniek en allround aanbod
Zodra je het gebouw binnen stapt valt op dat aan 
alle facetten van en rondom sport is gedacht. 
Naast verschillende groepslesruimtes, fitnessap-
paratuur en een sauna, is er ook de mogelijkheid 
om gebruik te maken van een fysiotherapeut en 
een voedingsconsulent. ‘Sportpiazza staat voor 
efficiënt, veilig en leuk sporten, en maakt gebruik 

SPORTPIAZZA OPEN 
IN BERKEL-ENSCHOT

van goede en ervaren instructeurs,’ zegt Arjan. 
Wat Sportpiazza onderscheidt van de gemiddel-
de prijsvechtende sportschool? Door samen met 
mensen hun doelen te bepalen en ze te begelei-
den, trainingsschema’s op te zetten en apps in te 
zetten, kunnen ze ook daadwerkelijk iets bereiken. 
Uniek is daarnaast de eGym-Cirkel; een combi-
natie van 8 volautomatische toestellen waarmee 
je in 30 minuten een persoonlijk afgestemde en 
complete work-out doet. 

Sportpiazza staat voor efficiënt, 
veilig en leuk sporten met ervaren 

instructeurs

Sportpiazza
Sportpiazza is ruimer open, geeft meer lessen en 
trainingen (denk ook aan yoga, pilates of judo) en 
biedt dit allemaal voor verschillende leeftijden aan. 
Er wordt gewerkt met een basis abonnement dat 
je kan uitbreiden met bijv. groepslessen of een 
personal trainer. Gezinnen kunnen samen op één 
abonnement komen sporten. Ook sporten in per-
soonlijke en gemoedelijke sfeer? Dan is Sportpi-
azza in Berkel-Enschot dé sportschool voor jou!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

LATER

DECEMBER

t/m 5-1 CC de Schalm openingstijden Expositie André van Vugt
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 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
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 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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 Bibliotheek/Werkplaats 13.30-15.00 uur In de Werkplaats: “Stop Motion”
14-12-19 St. Willibrorduskerk 19.30 uur Kerstconcert Oisterwijks Kamerkoor, Stg. Expo
14-12-19 Sportcafé het Ruiven 20.00 uur Pub quiz met allerlei extra’s
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 Muziekhuis 1.00 uur Kerstconcert mmv alle orkesten Concordia
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 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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 Kerststallen 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

   
16-01-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
16-01-20 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
18-01-20 Manege de Kraan 16.00 uur Onderlinge dressuurwedstrijd
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Dorpsgenoot Kees Miedema is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg 
deze koninklijke onderscheiding opgespeld 
door de minister van Milieu en Wonen, Sientje 
van Veldhoven, na afloop van het Fietsparkeer-
congres. 

Fietsenstallingen bij treinstations en de OV-fiets 
zijn mede door de inzet van Miedema een suc-
ces. Hij werkt al bijna 40 jaar bij de Nederlandse 
Spoorwegen (NS) en sinds 2005 als manager ke-
tenmobiliteit. De blauw-gele OV-fiets is de laatste 
jaren een bekend beeld op straat. ‘We startten in 
2008 met 280.000 verhuurde fietsen en dat zijn er 
nu ruim 5 miljoen per jaar.’

Deur tot deur
De fietsenstallingen bij de stations zijn belangrijk. 
Mensen hebben steeds duurdere fietsen en wil-
len die veilig weg kunnen zetten. De eerste 24 uur 
gratis parkeren is een echte stimulans. Veel ge-
meentes, waaronder Tilburg, doen hieraan mee. 
Behalve de combinatie van fietsen en treinen is 
ook de NS-Zonetaxi een combinatie van de deur 
tot deur-formule. ‘Die geniet helaas nog te weinig 
bekendheid. Ik kijk naar mobiliteit in zijn totaliteit. 
Willen we Nederland mobiel houden op een duur-
zame manier, dan zijn dit soort initiatieven nodig’, 
vertelt Miedema bevlogen over zijn werk.  

De in Friesland geboren Miedema begon in 1973 
aan de Verkeersacademie in Tilburg. In 1985 ver-
huisde hij met zijn van oorsprong Limburgse vrouw 
naar Berkel-Enschot. Hun twee dochters zijn hier 

geboren en opgegroeid. Destijds was hij jeugd-
coach bij het hockey. In zijn vrije tijd stapt hij op 
de wielrenfiets en schuift hij aan bij de bridgetafel. 

NS-station 
Uiteraard willen we weten wat hij vindt van een 
NS-station in Berkel-Enschot. ‘Dat zou ik als aan-
komend pensionado wel toejuichen. Is altijd mak-
kelijker. Echter, de kans acht ik niet groot zolang 
Berkel-Enschot nog niet volgroeid is. Sinds 2000 
is de NS verantwoordelijk voor een kostendekken-
de exploitatie. Intercitytreinen met minder stops 
zijn rendabeler, dan stoptreinen die veel stations 
aandoen.” 

‘Als aankomend pensionado zou ik 
een NS station in Berkel-Enschot  

wel toejuichen’

Lobbyen voor een NS-station in Berkel-Enschot 
is niet meer het werkveld van Miedema. De ge-
meente liet onlangs weten dat een NS-station in-
derdaad niet op korte termijn aan de orde is. De 
businesscase is niet sluitend. Wel zullen ze de 
wens voor een extra station tussen Tilburg en Den 
Bosch vastleggen in het Bestuurlijk Overleg Meer-
jarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Trans-
port (BO-MIRT) voor 2030. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Kees Jan Bakker Fotografie

KEES MIEDEMA 
GERIDDERD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 22-11 zwarte leren dameshandschoenen Burg. Brendersstraat  013-4564115
 21-11 Grijze knuffel poes (zie foto Schakel APP) Eikenboschweg t.h.v. Oude Schalm 06-18805139
 20-11 Seizoenskaart Willem II t.n.v. S. Van Roessel De Kraan 06-20780000  
  (zie foto Schakel APP)
 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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 23-11 Nike schoentje maat 19,5 Omgeving Wilhelminaplantsoen  
 16-11 Sleutels 3 stuks aan een ring waaronder Tussen Heiakkerstr. en Willibrordstr. 06-25522776  
  een ronde sleutel
 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
 15-10 sleutelbos, grijs keycard met 5 of 6 sleutels Berkel-Enschot 06-45033555 

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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Herenmodezaak 
Heren van Oisterwijk
Dorpsstraat 11B 
Postcode 5061 HH Oisterwijk
013-521 18 53
info@herenvanoisterwijk.nl
www.herenvanoisterwijk.nl

Huiberdien van Tuyl runt ruim anderhalf jaar 
herenmodezaak Heren van Oisterwijk in de 
Passage aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. ‘Ik 
onderscheid me door veel service en een luis-
terend oor te bieden. Af en toe ben ik net een 
maatschappelijk werker.’ 

Het enthousiasme van Huiberdien werkt aansteke-
lijk. ‘Ik vind dit werk zo leuk om te doen. Collega’s 
en klanten zeggen dat ik de gunfactor bezit. Heel 
fijn om te horen’, zegt Huiberdien. ‘Veel mannen 
hebben een hekel aan winkelen. Ik probeer ze op 
hun gemak te stellen door goed naar hun wensen 
te luisteren. Mannen gaan vaak recht op hun doel 
af. Vaak weet ik al snel of ze iets willen kopen. Ze 
voelen zich thuis op een vertrouwd adres. Dat wil 
ik graag voor ze zijn. Ik ben een echte zorg-miep’, 
lacht ze. 

Casual kleding
Huiberdien brengt casual kleding voor mannen 
vanaf 20 jaar aan de man. ‘Ik sta garant voor een 
goede prijs-kwaliteitverhouding en beweeg me 
in het hogere middensegment. Het aanbod vari-
eert van jassen, colberts, truien, broeken, jeans, 
shirts, gilets, sokken, boxers tot een kleinschalige 
collectie schoenen, en accessoires als tassen en 
riemen. Blijven investeren en vernieuwen is daar-
bij belangrijk. Een greep uit ons merkenpakket: 
Alberto, Gardeur, State of Art, Bleu Industry, Su-
perdry, R2, Olymp, Desoto, Barts, Bugatti, Berkel-
mans, Garage, Milestone en Slater.’ 

Huiberdien heeft inmiddels ruim 33 jaar ervaring 
in de herenmodebranche. ‘Heren van Oisterwijk 
is mijn eerste eigen zaak. Werken als zelfstandige 

bevalt me, mede dankzij de  prettige samenwer-
king met mijn vaste compagnon Patrick Zwerts en 
collega-ondernemers, uitstekend. Mijn bestand 
is inmiddels flink gegroeid met klanten uit Oister-
wijk en omringende dorpen zoals Berkel-Enschot. 
Maar ook uit plaatsen als Goirle, Hilvarenbeek en 
Sint-Oedenrode.’

‘Ik hecht veel waarde aan het 
opbouwen van een goede band’

Huiberdien, die opgroeide in het dorp Heerewaar-
den in de Bommelerwaard, voelt zich helemaal 
senang in Oisterwijk. ‘Het is heerlijk werken in deze 
huiselijke, sfeervolle winkel. Met een gezellig hoekje 
waar ik onder het genot van een kopje koffie re-
gelmatig het leven doorneem met klanten. Ik hecht 
veel waarde aan het opbouwen van een goede 
band. Mijn sterke punten? de kwaliteit van de kle-
ding, snel schakelen met de leverancier en mezelf 
zijn: betrouwbaar, eerlijk, spontaan en sociaal.’  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

‘VEEL SERVICE EN 
EEN LUISTEREND OOR’

BEDRIJF IN BEELD
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Black Friday

40%
KORTING

Op alle kamerplanten

De aanbieding is alléén geldig 

op vrijdag 29 november

Black Friday

40%
KORTING

Op alle kamerplanten

De aanbieding is alléén geldig 

op vrijdag 29 november

Zondag 1 dec. open
van 10 tot 17 uur!

Oisterwijk Heukelomseweg 26

Soep

Toscaanse tomatensoep
Met verse pomodori tomaten 

Hoofdgerechten

Tongscharrolletjes
Met een witte wijnsaus 

of
Wildstoofpotje

Met bijpassend garnituur 

Dessert

Speculaas ijs
Met hazelnoot cookies en slagroom 

Gratis parkeren
Keuken elke dag geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Het maandmenu is alleen buiten feestdagen boekbaar

Maandmenu
€ 27,50 per persoon
3 gangen & 2 consumpties p.p.

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  www.depostelsehoeve.nl

December

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.

Als de ganzen eind november door het slijk gaan, 
wellicht komen ze dan met Kerstmis op ijs te staan.

Houdt de tak het blad nu nog vast, 
dan wordt een strenge winter onze gast.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Fotowedstrijd
Ook dit jaar kan jouw foto op de cover van de kersteditie van de Schakel 
staan! 
Doe mee met de fotowedstrijd en maak kans op een cadeaubon van 
€ 20,-. 
Maak een sfeervolle foto met het thema Kerst / Winter / Berkel-Enschot 
en stuur jouw inzending voor donderdag 12 december naar info@scha-
kel-nu.nl
 
Voorwaarden:
- Rechtstaande foto
- Houd bij de compositie rekening met de ruimte voor het Schakel 

logo en covertekst
- Hoge resolutie, geschikt voor drukwerk: 300 dpi
- Fotograaf woont in Berkel-Enschot of Heukelom
 
Met belangstelling zien we de inzendingen tegemoet!
Ingrid Roets, hoofdredacteur

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal 
  

electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!
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Kerstbomenverkoop 
Groencentrum De Hemeltjes 

Kerstbomen uit eigen kwekerij, vers van het land

Zo bent u het snelst bij ons en 
verzekerd van een mooie kerstboom. 

Nordmann, groen- of blauwspar; voor ieder een boom 
Of u nu op zoek bent naar een Nordmann,  groenspar of een blauwspar. 

We hebben voor ieder wat wils. Wilt u een boom met kluit? 
Dan steken we deze voor u uit. Zet u uw boom liever in een standaard? 

Daarvoor gebruiken wij het easyfi x systeem.
Wij boren dan een gat onder in de kerstboom, 
verpakken deze in een net zodat u deze thuis
gemakkelijk in no- time kaarsrecht hebt staan.

Dagelijks geopend vanaf 09:00 uur 
U bent van harte welkom van maandag tot zaterdag vanaf 09:00 uur

Op 1, 8 en 15 december kunt u ook op zondag bij ons terecht.  

De snelste route 
naar uw kerstboom. 
Volg de borden 
‘Groencentrum 
De Hemeltjes’ 
met de . 

naar uw kerstboom. 

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot • tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl



VERENIGINGSNIEUWS

15|

RENNEVOIRT
Project Azië Afrika

4 november vertelde Rianne aan de hele boven-
bouw iets over Sri Lanka. Rianne is daar naar een 
fabriek geweest waar ze van olifantenpoep papier 
maken. Rianne had stukjes papier meegenomen. 
Ze mochten daar ook een olifant verzorgen, voe-
den en wassen. In het water mochten ze op de 
olifant die lag, gaan zitten voor een olifanten dou-
che. Ze werd natgespoten en ze mochten haar uit-
laten in het regenwoud. Rianne was ook naar een 
theefabriek geweest en heeft ons verteld hoe thee 
wordt gemaakt. In Indonesië was ze ook op een 
vulkaan geklommen met een gids. Daar moest ze 
een gasmasker op, want er zweefde daar zwavel 
rond. We hebben veel foto’s en filmpjes gezien. 
Ook hebben wij de 11e een presentatie gehad van 
de vader van Youri, Youri komt zelf uit China en zijn 
vader heeft een presentatie over China gegeven!

Rafael, Jop en Sofie BB1

Werkstuk op Rennevoirt
Bij het project Azië en Afrika maken we een werk-
stuk. Je moet een onderwerp kiezen en daar maak 
je 3 hoofdstukken van. Daarna ga je informatie 
zoeken op internet en in de bieb. Je hebt een ma-
tje voor je werkstuk. Hoofdstuk 1 doe je samen, 
hoofdstuk 2 en 3 maak je apart. Met je maatje be-
denk je 10 leervragen en die moet je proberen in 
je hoofdstukken te beantwoorden. Je presenteert 
je werkstuk aan de klas. Iedereen heeft een ander 
onderwerp en daar moet je informatie voor zoeken.

Eef en Melle BB5

Mediamasters
De bovenbouwers hadden deze week media-
masters. Je leert zo mediawijs te worden, via een 
spannend verhaal. Je moet zoveel mogelijk “bits” 
verdienen en  vrijdag speelden we de finale. Je 
moet dan zoveel mogelijk antwoorden goed heb-
ben. Hoe sneller je bent hoe meer bits je kan ver-
dienen. Het is super leuk!

Stijn en Guusje BB4

VERKOOP WELFARE
Wij danken alle mensen die de moeite 
genomen hebben de jaarlijkse ver-
koop te bezoeken. We stellen dat zeer 

op prijs. De niet afgehaalde prijsjes zijn gevallen 
op de volgende nummers:   583   594   819    892   

913   915. U kunt deze ophalen op dinsdagmiddag 
in de even weken van 14.00 u tot 16.00 u in de 
Stulp van Torentjeshoef. Lukt dit niet kunt u con-
tact op nemen met Annie Sas tel.  013-5332763. 
Wij hopen op deze voet door te kunnen gaan. 

Het Welfareteam.

INWONERMIJLPALEN 
BERKEL-ENSCHOT 
In Berkel-Enschot werd en wordt veel 
gebouwd. Dat betekent haast auto-

matisch een toename van de bevolking. Nieuws-
gierig geworden naar het aantal inwoners per 
1-1-2019 vond ik op internet het totaal van 11.837 
personen. 
Zoals U wellicht weet verzamel ik al 40 jaar foto’s 
van het dorp. Daar ik als vrijwilliger op het Heem-
centrum van Heemkundekring De Kleine Meijerij 
werk, kwam de vraag of er scans gemaakt moch-
ten worden van mijn fotocollectie en heb ik het 
enorme karwei op me genomen om alles te be-
schrijven. Zo kwam ik bijgaand kiekje tegen. Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt. Het bleek te gaan 
om de 9.000ste inwoner: Wilbert Keij in 1974 
waarbij het ouderpaar bezoek en felicitaties kreeg 
van wethouder Sjef Vugts en zijn echtgenote. 
Wie waren de andere 1.000ste inwoners? Na wat 
zoek- en spitwerk kwam ik op het volgende uit. 
Rond 1840 de helaas onbekende 1.000ste.. Will 
van Zeeland was 2.000ste (1929) en daarna kwa-
men R. van de Pas (1949), N. Scholtens (1963) en 
M. van Breugel in 1968 als 5000ste. Vervolgens D. 
Bergmans (1970), M. van Gorp (1971), A. Boom 
(1972), de hierboven genoemde Wilbert Keij en W. 
Stuifbergen als 10.000ste in 1983. Wie de 11.000 
ste was is helaas onbekend. Nu ben ik benieuwd of 
er misschien nog foto’s zijn waarop het gemeente-
lijk gezag de nieuwe boreling bezoekt en verhalen 
daarover? Wie kan mij verder helpen? Info naar: 
mamvande r-
loo@tele2.nl of 
een brief naar 
ondergeteken-
de Heikantse-
baan 9, 5056 
PL Berkel-En-
schot. 

Foto en tekst: Rinus van der Loo
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              *RENTE-ALERT* 

De eerste renteverhogingen zijn gepubliceerd 
Tijd voor actie 

www.hypotheekadviesvooriedereen.nl 

m.storms@hypotheekadviesvooriedereen.nl 

Voor een gratis en echt onafhankelijk informatiegesprek belt u   
06-28248518 van Storms Consultancy B.V. gevestigd in Berkel-Enschot, met 

ruim 25 jaar ervaring, nauw samenwerkend met van Ochten Advies                      

Rente vaste periode:  10  jaar           20 jaar 
Hypotheek met NHG                          vanaf  1,04% *           1,50%* 
en zonder NHG 100% gefinancierd      vanaf   1,09%*            1.75%*  
boven 100% marktwaarde aflosvrij 1,79%              2,46%  
                      rente per 22 november en * gebaseerd op een annuïteitenhypotheek  

HYPOTHEEK in BERKEL-ENSCHOT 

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

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

+ 

Sinterklaas snitte 
€ 15,00 

Roomboter Amandel Letter € 6,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 29 november t/m donderdag 5 December 2019 

Alleen geldig in onze winkel 
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KUNST EN CULTUUR

Stichting EXPO presenteert:
Zondag 1 december 2019, C.C. De Schalm Ber-
kel-Enschot 11.30 uur, entree € 8,00 (inclusief kof-
fie, thee, fris in de pauze) 

TRIO PAULUS SCHÄFER & 
DOMINIQUE PAATS
Ze komen uit totaal verschillende werelden: Domi-
nique Paats heeft internationaal carrière gemaakt 
als eerste accordeonist bij het Malando orkest 
waar dit talent nauwelijks gemist kan worden. 
Paulus Schäfer is internationaal een van de geta-
lenteerdste en meest gevraagde gipsy jazz gita-
risten.

Er bestaat geen opgelegd pandoer maar  pure im-
provisatievrijheid die zowel publiek als muzikanten 
doet genieten. Het intuïtieve spel wordt schijnbaar 
met het grootste gemak ten gehore gebracht. De 
twee wisselen voortdurend solo’s uit, reageren op
elkaar, communiceren via hun instrumenten, zwe-
pen elkaar op in een muzikaal spel en laten tel-
kens hun waardering voor elkaars inbreng blijken. 
De ritmesectie met Romino Grünholz en Noah 
Schäfer is puur, solide en swingend. Internationale 
klasse.
 

KERSTCONCERT 
OISTERWIJKS KAMERKOOR 
ST. WILLIBRORDUSKERK

Graag nodigen we u uit voor het kerstconcert van 
het Oisterwijks Kamerkoor in de St. Willibrordus-
kerk in Berkel-Enschot, in de concertserie van de 
stichting EXPO.
We zingen de feestelijke cantate Das neugebor’ne 
Kindelein van Dietrich Buxtehude, het motet Ho-
die Christus natus est van Jan Pieterszoon Swee-
linck, het Magnificat in Bb van Francesco Durante 
en kerstcarols van over de hele wereld, uit alle 
eeuwen, van onder andere Benjamin Britten, Vic 
Nees, Javier Busto en John Rutter.
Wij worden op piano begeleid door Iskandér Zali-
aldinov, het koor staat onder leiding van Peter van 
Aerts.
14 december, aanvang 19:30 uur 
Toegang gratis, er wordt door stichting EXPO een 
vrijwillige bijdrage Gevraagd. Reserveren is niet 
mogelijk.
Sint Willibrorduskerk, Sint Willibrordstraat 1, Ber-
kel-Enschot

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl

Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 18 november

White Demons DMW1 - Desk DMW1 10-13
Donderdag 21 november
Taxandria DS1 - White Demons DS1 17-18
Zaterdag 23 november
White Demons D3 - Elshout D2 16-06
GHV DB1# - White Demons DB1 11-06
Avanti D2 - White Demons D2 14-18
White Demons DS1 - Goodflooring/H.M.C.
Raamsdonksveer DS2 20-17
White Demons HS1 - Bedo HS1 28-31
Zondag 24 november
White Demons HB1 - GHV HB1 19-27
White Demons HC1 - Orion R HC1 21-27
RED-RAG/Tachos D1 - White Demons D1
White Demons DS2 - Groene Ster DS2 13-16
White Demons HS3 - Goodflooring/H.M.C. 
Raamsdonksveer HS2 24-19
White Demons HS2 - HBS HS1 25-20
Programma aankomend weekend
Maandag 25 november
21:00 uur  White Demons DMW 2 - Avanti DMW1
Zaterdag 30 november
09:30 uur  White Demons D2 - Desk D1#
10:30 uur White Demons D1# - Avanti D1#
17:40 uur Olympia’89/DOS’80 HB2 - 
 White Demons HB1
18:45 uur GHV HC1 - White Demons HC1
20:20 uur Bouwcenter Centen HVW HS1 - 
 White Demons HS1
Zondag 1 december
10:00 uur White Demons DB1 - Avanti DB1#
10:00 uur Bedo HS3 - White Demons HS2
11:00 uur Elshout DS2 - White Demons DS2
11:55 uur Dongen D2# - White Demons D3
12:20 uur United Breda/Orion R HS3 - 
 White Demons HS3
15:40 uur RED-RAG/Tachos DS3 - 
 White Demons DS1
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

JONG BRABANT VERLIEST 
ONGELUKKIG: 0-1
Twee, voor velen, normale doelpunten 

van thuisclub Jong Brabant konden helaas niet op 
het scorebord bijgeschreven worden, omdat de 

scheidsrechter andere keuzes maakte. Heel jam-
mer, want na een hele matige eerste helft van Jong 
Brabant waren in de de tweede helft die twee ge-
annuleerde doelpunten wel verdiend. Omdat in 
het amateurvoetbal de ‘var’ nog ver te zoeken is, 
kon Jong Brabant niet anders dan de beslissingen 
van de scheids respecteren! Dat gold trouwens 
ook voor de al eerder aan het stugge RKDSV toe-
gekende strafschop, ook niet overduidelijk voor 
iedereen. Alles bij elkaar moest voor de eerste 
keer dit seizoen een nederlaag worden geïncas-
seerd, hoe onfortuinlijk ook! Tegelijk is ook duide-
lijk geworden dat 1 helft stevig en bij vlagen goed 
voetballen kennelijk niet genoeg is om wedstrijden 
te winnen. Die ‘voetbalwijsheid’ levert echter met 
terugwerkende kracht geen punten op. Dus op 
naar de volgende wedstrijd komende zondag uit 
tegen GESTA uit Galder (Breda).

Redactie Jong Brabant

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zaterdag 23 november vond in de 

mooie nieuwe sporthal Den Donk in Oisterwijk 
het inmiddels traditionele Sinterklaastoernooi van 
Team Coolen plaats. Verspreid over vijf judomat-
ten streden daar meer dan 200 judoka’s van vijf 
verschillende clubs om de ereplaatsen. Daaronder 
waren er drie van ons, t.w. Fem Schellekens, Ca-
sper Buddenbaum en Luke van Poppel. Voor Fem 
was het haar allereerste toernooi, maar dat liet ze 
niet merken en ze verdiende een derde plaats op 
het erepodium. Voor Casper was het zijn tweede 
toernooi. Ook hij scoorde wisselende resultaten 
en hij won zijn laatste match zelfs met de volle tien 
punten, maar moest eveneens genoegen nemen 
met een derde plaats. Luke heeft al iets meer toer-
nooitjes achter de 
rug. Hij won over-
tuigend vier keer 
op rij maar juist zijn 
laatste match moest 
hij uit handen geven. 
(Zijn eerste match 
bleek achteraf te-
gen een verkeerde 
tegenstander.) Hij 
legde dan ook wel-
verdiend beslag op 
een tweede plaats 
op het erepodium. 
Alle drie kregen ze 
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Soep

Gerookte rode bietensoep
Heilbot • Crème fraiche

Hoofdgerechten

In de schelp gebakken mosselen
AI ajillo

of
Zacht gegaarde eendenborstfilet

Hutspot in jus met vijgen 

Dessert

Weckpot kersen en vanilleijs
Met slagroom

Maandmenu
€ 27,50 per persoon
3 gangen & 2 consumpties p.p.

keuze uit bier, wijn of fris

Gratis parkeren
Keuken elke dag geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Het maandmenu is alleen buiten feestdagen boekbaar

Reserveren: 013 533 91 15 •  www.druiventros.nl

December

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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op het erepodium door Sinterklaas hun medail-
les omgehangen. En daarnaast kregen ze ook nog 
een lekkere chocoladeletter “S” of “P”.
Vanzelfsprekend willen we zowel Fem, Casper als 
Luke ook hierbij nogmaals bedanken voor hun 
enthousiaste inzet en ook feliciteren met de be-
haalde medailles. Een mooi begin respectievelijk 
uitbreiding van jullie prijzenkast!

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

OJC’98
In de zaalcompetitie gaf OJC’98 

meteen zijn visitekaartje af. Met een monsterover-
winning van 25 - 9 kon men terugkeren naar Ber-
kel-Enschot. Ook het tweede team wist zijn eerste 
zaalwedstrijd winnend af te sluiten.
Bij de jeugd waren er een aantal duidelijke neder-
lagen. Alleen de twee jongste teams die op het 
veld niet zo geweldig presteerden, boekten een 
overwinning.
De uitslagen waren:
Springfield 1 - OJC’98 1   9 - 25
Ready 2 - OJC’98 2 14 - 17
DSC asp C2 - OJC’98 asp C1   7 - 2
OJC’98 asp C2 - DSC asp C3   3 - 12
OJC’98 pup D1 - OEC pup D1   2 - 19
OJC’98  pup E1 - SDO pup E4 13 - 2
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2   8 - 7
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
OJC’98 1 - Maastricht 1 11.45 uur
Attila 3 - OJC’98 3
OJC’98 asp C1 - PSV asp C1 12.55 uur
OEC asp C2 - OJC’98 asp C2
Stip pup D1 - OJC’98 pup D1
Springfield pup  E3 - OJC’98 pup E1
DSC pup E2 - OJC’98 pup E2

SLAGWERK BIJ DE OUDE 
TOREN
U herkent het wellicht. Iemand die zon-

der na te denken even z’n slag wil slaan en niet 
weet wat de gevolgen dan kunnen zijn. Natuurlijk 
heeft zo’n actie geen effect en hij of zij had er be-
ter aan gedaan om eens te letten op anderen die 
zorgvuldig en met precisie te werk gaan. Het is als 
in de onderstaande vogelwereld. 
De goudvink was op de golfbaan beducht en 
sloeg de bal hoog door de lucht.
Maar hij wist niet hoe het kwam, nooit sloeg hij 
een hole-in-one.

Die ander had echter succes op het green want ‘t 
was een Putter zo te zien. 
Een haast wel kenmerkende situatie bij het scha-
ken. Zorgvuldig een spel opbouwen en geen on-
verantwoorde risico’s nemen. De tijd nemen en de 
rust hebben om te wachten op ‘t moment dat je 
tegenstander wel gedwongen is het spel uit han-
den te geven. Zoals de Putter op het green, ben je 
het doel genaderd. Dat is perfect want een “hole-
in-one” bestaat werkelijk niet op het schaakbord. 
Dat ervaren de schakers van Schaakvereniging De 
Oude Toren elke donderdagavond opnieuw.

GESLAAGD BOKBIER-
TOERNOOI BIJ TVBE
Afgelopen vrijdag 22 november was 
het jaarlijkse bokbiertoernooi bij ten-
nis- en padelclub TVBE. Deze jaarlijkse 

traditie bestaat natuurlijk uit tennis en padel, maar 
daarnaast is er een bokbierproeverij en een heer-
lijk herfstbuffetje. Dit jaar waren ook veel nieuwe 
leden van de partij. Na de actie met voordelige 
lessen, hebben veel mensen besloten om lid te 
worden.

Met een prijsuitreiking werd het sportieve deel af-
gesloten en ging de tap open en de beentjes van 
de vloer. Het bleef nog lang gezellig…
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GEZOCHT:
SHOWROOMHULP
(MINIMAAL 18 JAAR OUD / BIJ VOORKEUR MET RIJBEWIJS)

Voor onze showroom in Tilburg zijn we op zoek naar een vlotte zaterdaghulp. 
Je ontvangt klanten als onze verkopers bezig zijn. Je zorgt ervoor dat alle brochures 
worden aangevuld en dat de showroom en koffiecorner er netjes uit zien. 
Je hebt bij voorkeur je rijbewijs zodat je ook af en toe een boodschap kunt doen. 

Ben jij van al deze markten thuis? Stuur dan een mailtje naar 
olaf@goedbeterbertens.nl waarin je vertelt waarom jij onze 
beste showroomhulp bent.

Kapitein Hatterasstraat 21  |  Tilburg  |  T 013 - 542 30 30
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DE CAVALIEREN
Jubilarissen 60 en 50 jaar lid!
In het jaar dat onze vereniging 

90 jaar bestaat hebben we ook 2 jubilarissen in 
ons midden; Kees Denissen en Jeannette Wolfs 
zijn respectievelijk maar liefst 60 en 50 jaar lid. Met 

lovende woorden en mooie presentjes zijn zij in 
het zonnetje gezet. Grote dank voor de jarenlange 
inzet en felicitaties voor het bereiken van deze bij-
zonder mooie mijlpaal! 

Namens het bestuur.

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

restaurant en catering
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    Luisteren, maken, verbeteren!  

Focal Meditech BV in Tilburg heeft in de loop der tijd een leidende positie ingenomen als ontwikkelaar, fabrikant en verkoper 
van geavanceerde hulpmiddelen voor gehandicapten. Het assortiment van Focal is breed met  een sterke nadruk op 
dynamische armondersteuning, hoofdondersteuning en zorgrobotica.  
 
Focal werkt steeds vanuit dezelfde benadering bij de ontwikkelen van producten; luisteren, maken en verbeteren is het motto. 
Dit betekent dat de vraag van de gebruikers centraal blijft staan. De producten zijn bekend om hun innovatieve en duurzame 
karakter. 
 
Op dit moment zijn er ongeveer 40 medewerkers actief en Focal groeit door. Kom je ons team versterken?  
We zijn op zoek naar een enthousiaste:  
 

    Senior Oproepkracht 
Doel van de functie  
Het ondersteunen van het logistieke proces binnen ons bedrijf. 
 
Kernactiviteiten 
 Je vervoert hulpmiddelen van en naar cliënten en organisaties.  
 Je voert kleine reparaties uit bij belanghebbenden of brengt het 

hulpmiddel ter reparatie retour naar Focal. 
 Je doet boodschappen van allerlei aard en voert kleine 

werkzaamheden uit die zich op dat moment voordoen. 
 Je bent alert op het signaleren van procesverbeteringen en 

werkt mee aan veranderingsprocessen binnen Focal. 
 Je vertegenwoordigt Focal op passende wijze. 
 

Wij vragen  
 Een representatief voorkomen 
 Een technische opleiding of een afgeronde 

technische loopbaan 
 Goede rijvaardigheid 
 Flexibele beschikbaarheid 
 Affiniteit met ons werkgebied: de gehandicapte 

mens en zijn omgeving 
 Nauwkeurigheid, kwaliteit en integriteit 

 
Wij bieden 

Een cultuur gericht op samenwerking 
 Een werkomgeving met de focus op ontwikkeling 

en innovatie 
   Een afwisselende en uitdagende functie  
 Een prima arbeidsvoorwaardenpakket 

Meer informatie 
Wil je meer weten over Focal Meditech,  kijk dan op onze website: www.focalmeditech.nl. Ben jij de kandidaat die wij 

zoeken stuur dan je CV met motivatie naar Ans Groenland, P&O  (a.groenland@focalmeditech.nl).   
We kijken uit naar je reactie! 
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Zaterdag 4 januari om 14.00 uur in ‘Levens-
bouw’, Tilburg.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
VOOR ALLE (OUD) MILITAIREN, 
WAAR ONDER VETERANEN.
De Afdeling Midden-Brabant van de Bond van 
Wapenbroeders organiseert op zaterdagmiddag 4 
januari weer een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Alle (oud) militairen, waar onder veteranen zijn met 
hun partner van harte welkom in gebouw ‘Levens-
bouw’, Melis Stokestraat 40 in Tilburg.

De Nieuwjaarsbijeenkomst begint om 14.00 uur. 
Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst een kop 
koffie of thee, met iets lekkers daarbij. Na de toe-
spraak van de voorzitter van de Afdeling Midden-
Brabant heffen wij samen het glas en brengen een 
toost uit op het nieuwe jaar. Rond 15.30 uur wordt 
een loterij gehouden, waarin leuke prijsjes zijn te 
winnen. Op deze Nieuwjaarsbijeenkomst kunnen 
(oud) militairen en onder hen veteranen, collega’s 
ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Tevens 
kunt u kennismaken met de Bond van Wapen-
broeders. Dit allemaal in een gezellige sfeer. Kom 
gerust, met eventuele partner, langs. U bent van 
harte welkom. 

DOEI FAALANGST, HOI 
ZELFVERTROUWEN! 

Laat je dyslectische kind vol zelfvertrouwen naar 
school gaan. 
Als iemand de diagnose dyslexie krijgt, zien we 
dat meestal alleen als een probleem, als een 
stoornis. Maar het is veel meer! Doordat de herse-
nen anders werken kunnen deze kinderen talenten 
hebben die anderen niet hebben.

De HOI Foundation heeft als ultieme missie het 
beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar 
een brein dat anders werkt en eigen voor- en na-
delen heeft. Moderne wetenschappelijke onder-
zoeken en onderbouwen deze visie. Het is tijd dat 
dyslectische kinderen vol zelfvertrouwen hun ta-
lenten gaan ontdekken en benutten, zonder frus-
tratie, schaamte of angst.

De cursus NoticeAbility laat kinderen hun unieke 
talenten ontdekken en het zelfvertrouwen verster-

ken. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijken 
mensen met dyslexie, dus ook kinderen, bepaalde 
eigenschappen te hebben waar beroepen van de 
toekomst om vragen. Dit unieke lesprogramma 
bestaat uit 10 lesweken, eenmaal per week ander-
half uur les. Elke les ontdekken de kinderen meer 
over hun unieke brein en wat ze er juist allemaal 
wél mee kunnen doen. Door vooral te doen! Deze 
unieke cursus start binnenkort in Midden-Brabant, 
te weten in januari in Berkel-Enschot. 
Voor meer informatie en aanmelding kijk op HOI-
Foundation.nl

RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

Op woensdag 4 december 2019 van 11.00 tot 
12.00 uur vindt  een LEZING met LICHTBEELDEN 
plaats in de Kapittelzaal over: “ALLE HEILIGEN 
van KONINGSOORD“.
De sfeervolle decembermaand met veel heiligen-
feesten leent zich goed voor meer aandacht voor 
de heiligen van de voormalige abdij Koningsoord.
De thematische rondleiding doen we deze keer 
zittend vanuit de Kapittelzaal met mooie opnames  
van de heiligen van Koningsoord.
We zien waar en hoe de heiligen zijn opgesteld. Ze 
zijn op allerlei manieren en in verschillende mate-
rialen als steen, glas-in-lood, beton, tegels en verf 
uitgebeeld.
Het zijn kunstwerken van bekende kunstenaars 
uit het verleden. We zien glas-in-loodramen van 
de gebroeders Cornelis en Gregorius Wuisman en 
zandstenen buitenbeelden van Jacques Spren-
kels en zijn dochter Johanna.
Er  wordt  aandacht besteed aan de levensverha-
len van de verschillende heiligen, hun attributen 
en de betekenis 
van deze figuren 
in hun tijd.
Verschi l lende 
k u n s t w e r k e n 
verwijzen naar 
de maagd Ma-
ria, patroon-
heilige van Ab-
dij  Onze Lieve 
Vrouw van Ko-
n i n n g s o o r d . 
Andere beelden 
tonen de grote 
namen uit de 
C is te rc iënzer 
orde o.a. Ro-
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Doe mee aan het speurneuzenspel!

Haal tussen 28 november en 4 december de antwoordkaart op in 

deze winkel. Start dan je zoektocht naar de letters die verstopt zijn  

in de etalages.Los de rebus op én lever die in bij zwarte Piet op  

4 december tussen 13.30 en 15.30 uur.

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

WOENSDAG 4 DECEMBER 13:30 tot 15:30 UUR

Sinterklaas
bezoekt

Eikenbosch!
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bertus van Molesme, Bernardus van Clairvaux en 
Benedictus van Nursia.

Op de bijgaande foto van fotograaf Peter Timmer-
mans zien we een zittende Maria op troon met het 
Christuskind  boven de Abdijpoort in de Raadhuis-
straat 26. Er valt weer veel te zien en te vertellen 
bij deze beamer-presentatie door gids Jack van 
der Sanden.
Samenkomst voor deze “zittende rondleiding“ is 
om 11.00 uur in de Kapittelzaal.
De rondleiding is geheel gratis voor alle belang-
stellenden. Wel graag aanmelden i.v.m. inrichting 
van de zaal. U kunt zich aanmelden bij de balie in 
de bibliotheek tijdens de service-uren of via Email: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl
U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot

FAKKELS VOOR VREDE
24 december is het weer zover! ‘s avonds zullen 
honderden mensen met een fakkel door het cen-
trum van Tilburg lopen. De toegang tot het plein 
is gratis, met het verkoop van fakkels en warme 
dranken op het plein wordt geld ingezameld voor 
een goed doel. Dit goede doel wordt op de avond 
zelf bekend gemaakt en er zal een spreker van de 
organisatie iets over hun werkzaamheden vertel-
len.

“Verbinding zoeken en vinden met je mede-
mens op kerstavond” – Jolande

Deze 24ste  editie van de fakkeltocht door het 
centrum van Tilburg wordt georganiseerd door 
vrijwilligers. Fakkels voor Vrede wil bezoekers een 
bijzondere avond laten ervaren, waarbij ze even 
stil kunnen staan bij vrede, in stilte of in gezel-
schap, voor vrede of tegen onrecht. Iedereen is 
welkom en loopt samen tijdens de tocht.

“Een gezellige en sfeervolle samenkomst waar 
je stilstaat bij wat vrede voor jou betekent” – 
Eline

Er wordt om 18.00 uur verzameld op het Pieter 
Vreedeplein. Daar zal onder andere een optreden 
zijn van de band C-acoustic. Verder kunnen kin-
deren geschminkt worden, kan je genieten van 
een drankje van Stoom en kom je onderweg mu-
zikale optredens tegen. Achteraf kun je terecht bij 
lokaal7. 

Tot dinsdag 24 december 2019 om 18.00!!!

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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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.

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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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: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Zondag 1 december om 15.30 uur: Adventscon-
cert door het Tilburgs Gregoriaans Koor.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 30 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 1 december: Eerste zondag van de Ad-
vent.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: J. van den Dungen em.pr. en diaken 
Szejnoga.
Intenties: Pastoor Vissers; Toos Verhagen-van Kas-
teren en Dré Verhagen; Piet Oerlemans (1e jrgt.)
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: J. van den Dungen em.pr. en diaken 
Szejnoga.
Intenties: Voor de overleden leden van de KBO; 
Cristie van de Sande (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 2 december:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 3 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden (ochtendge-
bed).
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 4 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (och-
tendgebed).

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

Zondag 1 december: ds. Marja van den Beld uit 
Vught, 10.15 uur
Het is vandaag eerste advent: de periode waarin 
we ons voorbereiden op het kerstfeest. Ons ad-
ventsproject dit jaar heet ‘God maakt een nieuw 
begin’. Vandaag gaat het over Zacharias en Elisa-
beth. Ze zijn al oud, maar dromen van een kind. 
Zacharias krijgt een bijzondere boodschap: ze zul-
len een kind krijgen dat de mensen zal voorberei-
den op de komst van de Heer.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze eigen kerk: het jeugdwerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
28 november 19.30: Gemeenteavond
29 november 17.30: Ontmoeting rond de tafel
01 december 14.30: Adventsconcert door Elcker-
lyc Speellieden

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een 
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

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

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

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

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

Laat uw dyslectisch kind met zelfvertrouwen naar 
school gaan. Notice Ability laat hun talenten ont-
dekken. Zeg doei tegen Faalangst! HOI-foundati-
on.nl voor meer informatie. 

Bijles gevraagd scheikunde 5 VWO. 06-16364017 

KERSTBOMEN TE KOOP. Vers van het land vindt 
u dit jaar bij Harrie Bertens, Ruivenhof 5 B-E. Van-
af 3 December. Maandag tot vrijdag 12:30-20:00. 
Zaterdag en zondag de gehele dag geopend. Ook 
in pot verkrijgbaar. Op=Op. Tel: 06-10689414

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

KERSTBOMEN TE KOOP. Dagelijks vers gesto-
ken! Blauwsparren tot 3 mtr. In pot tot 150 cm € 8,-
Gratis in net verpakt. Kuijpers. Jer. Boschlaan 38. 
Berkel-Enschot

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

Te huur: 80m2 opslagruimte. Goed bereikbaar,
ook vrachtwagen. Grens Berkel-Enschot - 
Udenhout. Telefoon 013-5113168 

Te koop: luxe stacaravan merk Willerby Leven,
3 slaapkamers. Staat op Camping De Boshoeve 
in Nieuwvliet-Bad. Perceel ca 120m2. Incl. 
tuinschuur. Ca. 10 min lopen van Zeeuwse kust. 
Tel: 5438008 / 06 30422766 

Wat laat U na? Laten we er samen eens naar 
kijken... Woensdag 4 december inloop spreekuur 
vanaf 19.00 uur voor gratis advies. 
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 Udenhout.
Ingang achterom www.watlaatuna.nl 
06-31795377 

BLACK FRIDAY aktie bij KAPPER FABULOUS! 
Op alle kleurbehandelingen deze dag €10 korting. 
Vol=Vol Tel: 0135336809 Kerkstraat 9A, B-E.

Te koop of te huur gevraagd: garagebox in 
Berkel-Enschot om oldtimer te stallen. 
Tel. 0630400567.

Tip de redactie!

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

Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl





Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


