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DEZE WEEK:
Bij Bersselaar Oogzorg gaat alles veranderen

In memoriam Cees Robben

Voor de puzzelliefhebbers: de Maandpuzzel
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Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

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

GEMEENTE 

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

GEZONDHEID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

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

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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Bersselaar Oogzorg opent begin februari een 
nieuwe, grotere vestiging in het nieuwe Winkel-
centrum Koningsoord. De optiekzaak van eige-
naar Christian Ermes ondergaat een metamor-
fose. Met nog meer ‘oog’ voor de klant en nog 
meer kwaliteit, service en producten op maat. 

De winkel krijgt een geheel nieuw jasje. Én een 
nieuwe naam. ‘Die maken we pas later bekend’, 
zegt Christian. ‘Op 20 december krijgen we de 
sleutel, begin januari starten we met het storten van 
de vloer en een week later begint de bouw en de 
inrichting. In de eerste of tweede week van februari 
openen we onze nieuwe pand. Tot die tijd kunnen 
de mensen terecht in onze huidige winkel.’ 

Nieuwe huisstijl
Met de verhuizing van Winkelcentrum Eikenbosch 
naar Koningsoord verandert alles, benadrukt 
Christian. ‘We krijgen een nieuwe huisstijl, geba-
seerd op de sfeer en uitstraling van het voorma-
lige klooster. Met veel warme, zachte tinten en 
gebruik van natuurlijke materialen als hout, leer en 
beton. In een modern en strak design. Bovendien 
gaan we van een winkel van 80 vierkante meter 
naar een zaak van 111 vierkante meter.’

‘Maatwerk op gebied van brillen en 
contactlenzen’

Qua inrichting is er meer nieuws. ‘Nu is de audi-
cien op maandag aanwezig. Vanaf de opening in 
februari is die beschikbaar op meerdere dagen. In 
de nieuwe winkel komt een cabine van tien 
vierkante meter 

voor hoortesten’, 
vertelt Christian. ‘Voordeel is dat we
straks dichter bij de huisartsenpost gevestigd 
zijn. Klanten kunnen aansluitend aan hun dokters-
afspraak bij ons terecht. Om afwijkingen aan de 
ogen te constateren, werken we ook samen met 
huisartsen uit Tilburg, Oisterwijk, Udenhout en 
Loon op Zand. Onze optometrist Niels van Gerven 
is hierbij nauw betrokken.’

DNEye-scanner
Het team van Bersselaar Oogzorg is deze week 
uitgebreid met een opticien, die gespecialiseerd is 
in contactlenzen en brillen. Christian: ‘Met de zo-
geheten DNEye-scanner, een revolutionair meetin-
strument, zijn we in staat 25 keer nauwkeuriger te 
meten. Én nog meer maatwerk te leveren op het 
gebied van brillen en contactlenzen. Mensen die 
onterecht denken nachtblind te zijn, helpen we met 
de DNEye-scanner van hun ‘kwaal’ af. We zijn trots 
dat dit apparaat straks in onze meetruimte staat.’       

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans 

Openingstijden
Maandag: Audicien op afspraak
Dinsdag: 9:00 – 18:00
Woensdag: 9:00 – 18:00
Donderdag: 9:00 – 18:00
Vrijdag: 9:00 – 19:00
Zaterdag: 9:00 – 17:00
Zondag: gesloten
 
brillen - contactlenzen - optometrie - horen

‘BIJ BERSSELAAR 
OOGZORG GAAT 
ALLES VERANDEREN’ 

Bersselaar Oogzorg
Eikenbosch 4
5056 GB Berkel-Enschot
013-5333377
info@bersselaaroogzorg.nl
www.bersselaaroogzorg.nl
 

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER

LATER

JANUARI

t/m 5-1 CC de Schalm openingstijden Expositie André van Vugt
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
22-12-19 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert Tilburgse Opera
27-12-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Eindejaars-quiz
29-12-19 Spoordijk 3 10.00 uur Winterwandeling Groen Boer en Doen
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
22-01-20 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
23-01-20 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
26-01-20 CC de Schalm 14.30 uur Maaike den Dunnen- INNER SPACE, Stg. Expo

06-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
09-02-20 CC de Schalm 11.30 uur Hans van Heiningen “Terugblik naar Nu” liedroman, 

Stg. Expo
15-02-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paarden en 

pony’s
16-02-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge pony’s
20-02-20 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
27-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd 

Finale
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‘Een fijne Berkel-Enschottenaar is heenge-
gaan,’ zo schrijft een voormalig dorpsbewoner 
over Cees Robben, die op 26 november 2019 
overleed. Cees woonde samen met vrouw An-
nie en hun zeven dochters in de Molenstraat. 
Cees was een betrokken dorpsbewoner. 

Zo was hij gemeenteraadslid en plaatselijk corres-
pondent bij Het Nieuwsblad van het Zuiden. Later 
zette hij zijn journalistieke vaardigheden in voor 
Omroep Brabant en De Schakel. ‘Cees begon als 
verslaggever van de gemeenteraadsvergaderin-
gen,’ zo vertelt Marcel Panis. ‘Daarna schreef hij 
artikelen als algemeen correspondent.’ Bladerend 
door de papieren nalatenschap van Cees zien we 
een groot aantal door hem geschreven raadsver-
slagen, artikelen en kerkberichten voor de Sint 
Willibrordusparochie van Berkel. Tot aan 2012 
bleef Cees dit correspondentiewerk doen. De so-
ciale contacten en het opdoen van algemene ont-
wikkeling waren zijn drijfveren hiervoor. 

Sociaal bezig zijn  
verrijkt ook je eigen leven

Cees vond dat je je moet inzetten voor de dorps-
gemeenschap waarin je woont. Toen ze hem ooit 
vroegen of hij secretaris wilde worden van het 
Wielercomité zei hij: ‘de ronde kwam langs mijn 
voordeur aan de Molenstraat. Dan kun je toch 
moeilijk ‘nee’ zeggen.’ Ook bij de oprichting van 
de Stichting Openbaar Karnaval was Cees een 

van de eerste bestuursleden. Later boden Cees 
en Annie zich aan als koster bij de Berkelse kerk. 

Zijn inzet voor parochie en dorpsgemeenschap 
bleef niet onopgemerkt. In 2000 werd hij onder-
scheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
In 2011 kreeg hij in De Schakel de titel ‘Vrijwilliger 
van de maand’. Bij zijn afscheid van de De Scha-
kel en het Wielercomité hoopte hij op een jeugdige 
opvolger. ‘Sociaal bezig zijn verrijkt ook je eigen 
leven en houd je jong van geest.’ 

Nog op 88-jarige leeftijd wist Cees mensen uit het 
dorp bij hun naam te noemen op zijn steeds kor-
ter wordende wandelingen. Tijdens de afscheids-
dienst zat de voor Cees en Annie vertrouwde Sint 
Willibrorduskerk helemaal vol. Door dorpsgenoten 
wordt Cees nu herinnerd als een ‘aimabele col-
lega’, een ‘fijne man’ en met ‘alleen maar goeie 
herinneringen aan je vader.’ Als familie zijn we erg 
verdrietig dat Cees er niet meer is. We zijn de pa-
rochie en de dorpsgemeenschap van Berkel-En-
schot dankbaar voor alle steunbetuigingen. 

Tekst en foto: Petra Robben

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL OP 
ONZE WEBSITE: 
WWW.SCHAKEL-NU.NL

Cees Robben 85 jaar

IN MEMORIAM
CEES ROBBEN
27 juli 1931 * Berkel-Enschot * 26 november 2019
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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 
 30-11 Portemonnee donkergrijs met pasjes Winkelcentrum Eikenbosch 06-37566461
 26-1 knuffel konijn wit (H&M) Durendaelweg richting Rennevoirt.  06-47469977  
   Eikenbosch
 25-11 Portemonnee bruin leder AH Heupeind Berkel-Enschot na de 06-38708089  
   kassa of op het parkeerterrein
 23-11 Nike schoentje maat 19,5 Omgeving Wilhelminaplantsoen  
 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
 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.

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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PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. nonsens; 7. metselaarsgereedschap; 12. landkikker; 
13. herkauwend dier in Centraal-Afrika; 14. over (langs); 
15. oude lengtemaat; 17. het binnenste van iets; 19. pa-
radijs (lustoord); 21. Rolls Royce (afk.); 22. duinvallei; 24. 
in zichzelf keren om de diepste werkelijkheid te ervaren; 
27. deel van week; 28. wild zwijn; 30. Europeaan; 31. 
telwoord (Engels); 32. teken; 33. gevangenis; 35. plaats 
in België; 37. meisjesnaam; 38. met de uitvoering van 
iets wachten (talmen); 41. voertuig op twee wielen; 42. 
het achterste uiteinde van een dier; 44. kleur van de re-
genboog; 46. dakbedekking van bladeren; 47. gewicht; 
48. geleuter; (gezeur); 49. kostbaar hard gesteente van 
meestal bleekgroene kleur; 50. kleine eg (hark); 52. ex-
treem-linkse Nederlandse actiegroep (afk.); 54. plaats in 
Zuid-Holland; 56. Vlaamse Televisie Maatschappij (afk.); 
58. eindstreep bij een wielerwedstrijd; 61. rivier in Ne-
derland; 62. vertoon van pracht; 64. openbaar vervoer-
middel; 65. insect; 67. gesloten; 68. Sociaal Economisch 
Raad (afk.); 70. weinig levendig; 72. hoop (stapel); 73. 
klein lapje grond waarop door stadsmensen gewassen 
worden geteeld; 76. mannetjesschaap; 77. godsdienst 
(afk.); 78. betaalmiddel; 79. kunstig vaatwerk voor o.a. 
bloemen; 81. publieke werken; (afk.); 82. zorg-aanbod 
schaal (afk.); 83. rangtelwoord; 84. Arabisch-Europese 
Liga (afk.); 86. bovenmatig woest of wreed dier; 87. al-
gemene verdoving voor een operatie.

VERTICAAL
1. zeer verbolgen (razend); 2. reverendus pater (afk.); 3. 
deel van boom; 4. levenslucht; 5. Europese hoofdstad; 
6. inwendig orgaan; 7. drukte of geraas maken (schreeu-
wen); 8. bakplaats; 9. Europeaan; 10. muzieknoot; 11. 
knijpbril (toneelkijker); 16. munteenheid in Bulgarije; 
18. (koor)dans; 20. naaldboom; 21. tentoonstellingsge-
bouw in Amsterdam; 23. rivier in Rusland; 25. land in 
Azië; 26. logé (gast); 27. inlandse gemeente op Java; 29. 
soort raamdecoratie op een rol; 32. sullige man (slappe 
vent); 34. hertensoort; 36. donkere karmozijntint; 37. 
Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 39. overblijfsel 
van een vervallen gebouw; 40. telwoord; 42. berisping 
(boete); 43. eetbare wortelknol; 45. rivier in Nederland; 
46. algemene energieraad (afk.); 51. lidwoord; 53. borst-
been; 54. tijdvak van vijf jaar; 55. regenboogvlies in het 
oog; 56. gierigaard; 57. deel van zeilschip; 59. rivier in 
Oostenrijk; 60. het (ziekelijke) verlangen naar de geboor-
tegrond, naar huis; 62. stuk land of gebied waarin de wa-
terstand kan worden beheerst; 63. plaats in België; 66. 
kostuum; 67. doortochtgeld; 69. meisjesnaam; 71. vier-
handig dier; 73. kledingstuk; 74. brandkluis; 75. akelig; 
78. brandstof; 80. niet-zoet (van wijnen); 82. zelfstandig 
naamwoord (afk.); 85. soort onderwijs (afk.).

MAANDPUZZEL
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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

Hoog Heukelom 11
Heukelom

Openingstijden 
Do: 17.00-19.00 uur
Za: 09.30-16.30 uur

www.desmaakvanhier.nl

Ontdek onze heerlijke bavarois en andere zuivelproducten. 
Voor de feestdagen hebben we een extra uitgebreid assortiment. 
Makkelijk en onweerstaanbaar lekker!

Nu tijdelijk ook speciale desserts voor de feestdagen

* Ook verkrijgbaar bij 
Landwinkel De Bollekens

* Bestel evt via de feestdagen bestellijst, 
   om teleurstelling te voorkomen.

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand november zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Niek Smit, Bosscheweg 57-55 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Wil Rijkers, Heiakkerstraat 9 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel november:
VERBOUWINGSKOSTEN..

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.



VERENIGINGSNIEUWS
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HERDENKINGSBOMEN: 
2. JULIANABOOM 
In mijn eerste artikeltje over de her-
denkingsbomen van Berkel-Enschot 

heb ik het gehad over een gedenkwaardige boom-
plantdag op 18 maart 1936. 
Op die dag werden 300 laanbomen geplant waar-
van de 2 eerste “koninklijke” namen kregen. De 
Wilhelminaboom nabij Akkerweg 1 en de Juliana-
boom, een Noorse esdoorn, voor de voormalige 
politiepost annex arrestantenlokaal in de Kerk-
straat (foto). Het gebouw heeft links langs Kerk-
straat 37 gestaan. Na het planten van de ‘eerste’ 
bomen hebben de schoolkinderen van Berkel mei-
doorns en esdoorns geplant. 
De schoolkinderen uit Enschot planten esdoorns 
in hun deel. 
Helaas was de Julianaboom geen lang leven be-
schoren. Op een foto uit 1954 staat hij al niet meer 
voor het eerder genoemd gebouwtje. 
Jaren later is er een nieuwe Julianaboom geplant 
links langs de Oude Toren. In een volgend artikel-
tje kom ik daar op terug. 
De in 1936 geplante bomen vormden een groen 

lint door het dorp. In de Molenstraat werden es-
doorns en in de St. Willibrordstraat meidoorns, 
geplant.  Ze zijn reeds lang verdwenen. Voor het 
grootste deel van de Raadhuisstraat werd geko-
zen voor esdoorns. Edoch, tussen de T-splitsing 
St. Willibrordstraat-Raadhuisstraat stonden tot en 
met Raadhuisstraat 10 meidoorns. De meidoorns 
en de meeste esdoorns zijn nu verdwenen. 
In vroeger tijd liep over het huidige winkelcentrum 
de Abdijlaan. Daar staan nu nog enige Suikeres-
doorns. In de huidige Abdijlaan staan de esdoons 
uit 1936 nog. De straten Zwaanstraat, ‘t Zwaantje 
en Kerkstraat hebben al jaren hun in 1936 geplan-
te esdoorns verloren. 

Foto en tekst: Rinus van der Loo. 

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Geldig in week 49
zondag 1 t/m 
zaterdag 7 december 2019

49/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Douwe Egberts 
Aroma rood 
snelfi lterko�  e 
Alle enkelpakken à 500 gram,
ko�  ebonen 
Alle zakken à 500 gram,
ko�  epads 
Alle zakken à 54 stuks 
of oplosko�  e 
Pot 200 gram, 
combineren mogelijk
M.u.v. aroma variatie

9.98 - 13.18

2 stuks

7.99

zaterdag 7 december 2019

Barone Montalto  
Alle flessen à 75 cl, 
combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Barone Montalto 
Nero d’Avola, 2 fl essen à 75 cl

12.98   6.49
De actieprijzen variëren 
van 6.49 - 6.99

2=1

Pepsi, Rivella 
of Seven Up  
Alle flessen à 1,5 liter

1.71 - 1.95

Per fl es

0.99 Alle PLUS FeestMoment 
Gourmet mini’s
Vega, vis of vlees, per bakje

Vanaf

1.-
Openingstijden: ma - do 8:00 - 20:00 | vr 8:00 - 21:00 | za 8:00 - 20:00 | zo 10:00 - 18:00

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013-511 1989

plus.nl
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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

Wil je aan de slag als Technieker / Tekenaar?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
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KUNST EN CULTUUR

WOENSDAG 4 DECEMBER 2019 
IN CC DE SCHALM BERKEL-ENSCHOT
FILMCAFE. Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur

DE DIRIGENT

Nederland, 2018, 137 minuten
Regisseur: Maria Peters
Met: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, 
Scott Turner Schofield 

Biopic over de eerste succesvolle vrouwelijke di-
rigent ter wereld: Antonia Brico. Zij wordt in 1902 
als Wilhemina Wolthius in Rotterdam geboren, 
maar verhuist in 1908 met haar adoptieouders 
naar Californië. Na een muzikale opleiding in de 
VS vertrekt ze in 1927 naar het conservatorium in 
Berlijn, waar ze als eerste Amerikaanse in 1929 
afstudeert. In 1930 debuteert ze als eerste vrou-
welijke dirigente voor het Berlijns Filharmonisch 
Orkest; in 1938 is ze de eerste vrouw die voor het 
New York Filharmonisch Orkest staat. Haar bewo-
gen leven staat, met succes, in het teken van het 
veroveren van een plaats en die te behouden, in 
de door mannen gedomineerde dirigentenwereld.
Met in de pauze een muzikale verrassing !

interieurontwerp | kleuradvies

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

NOG ÉÉN PLEK 
IN DECEMBER

Van veilig naar 
LEF 

in je interieur

Hoe krijg jij meer kleur of 
sfeer in je (nieuwbouw) huis? 

Dat vertel ik je graag in het  
MEER LEF interieur advies 

(duur ca. 2 uur).

Bel me gerust voor 
informa� e of een afspraak.
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Alleen door vaklui geplaatst!

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



SPORT
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SCHAKEN
Op alle fronten wordt volop geschaakt 
bij de Oude Toren. Voor de externe com-
petitie reisden de 2 achttallen van de 
schaakvereniging af naar Waalwijk resp. 

Tilburg. Moest het 1e team toch zijn meerdere er-
kennen in Waalwijk 2 - eindstand 5,5 – 2,5 - het 2e 
team daarentegen boekte een overtuigende over-
winning van 3-5 tegen De Stukkenjagers. Daar-
mee worden de ambities op een hoge eindstand 
en mogelijk promotie waargemaakt.
In de interne competitie gaat het er zeer spannend 
aan toe. De twee koplopers wonnen beiden hun 
partij. Frans Lagerwaard gaat nu aan kop met een 
hoge score van 9,5 uit 11, direct gevolgd door 
Koen Robben, 3 partijen minder gespeeld met 7 
uit 8. Zij worden direct gevolgd door Marcel Strik 
en Rene van den Bosch, beiden hebben een score 
van 6 uit 8.
Donderdag wordt de 3e ronde van de bekercom-
petitie gespeeld, ook staan enkele partijen voor de 
interne competitie op het programma.

OJC’98 NIEUWS
OJC’98 ging in zijn eerste thuis-

wedstrijd onderuit tegen Maastricht. Dat kwam 
vooral door een geweldig aantal kansen dat ge-
mist werd, met name in de eerste helft. Na de 5-7 
ruststand kwam de thuisclub tien minuten voor 
het einde op 8 - 8. En leek oranje-rood toch de 
sterkste te worden. Maar Maastricht was ook in de 
slotfase beter in het benutten van kansen.
Het tweede won ook zijn tweede wedstrijd. Vijf 
ploegen zijn in deze klasse nog ongeslagen, waar-
onder de tegenstander van volgende week SDO. 
Het derde speelde zijn eerste wedstrijd en won 
met grote cijfers.
Bij de jeugd herstelden de ploegen zich die vorige 
week verloren. De E-pupille-teams daarentegen 
verloren nu na de winst vorige week.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Maastricht 1   9 - 12
Attila 3 - OJC’98 3 10 - 20
OJC’98 asp C1 - PSV asp C1 9 - 2
OEC asp C2 - OJC’98 asp C2   4 - 6
Stip pup D1 - OJC’98 pup D1   3 - 7
Springfield pup E3 - OJC’98 pup E1 11 - 10
DSC pup E2 - OJC’98 pup E2 16 - 2
OJC’98 2 - NKV 3 15 - 10

Volgende week zijn er de volgende wedstrijden
OJC’98 3 - OEC 2 14.45 uur
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp C1 - Klimop asp C1` 12.45 uur
OJC’98 asp C2 - DKB asp C1 13.45 uur
DOT pup D2 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup 1 - Eymerick pup E1 11.45 uur
zondag 1 december
SDO 4 - OJC’982 
Het eerste is vrij.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 25 november

White Demons DMW 2 - Avanti DMW1 11-12
Zaterdag 30 november
White Demons D2 - Desk D1 09-10
White Demons D1 - Avanti D1 09-09
Olympia’89/DOS’80 HB2 - Wh. Dem. HB1 35-31
GHV HC1 - White Demons HC1 23-16
Bouwcenter Centen HVW HS1 - 
White Demons HS1 31-24
Zondag 1 december
White Demons DB1 - Avanti DB1 11-11
Bedo HS3 - White Demons HS2 25-20
Elshout DS2 - White Demons DS2 22-08
Dongen D2 - White Demons D3 07-17
United Breda/Orion R HS3 - 
White Demons HS3 09-26
RED-RAG/Tachos DS3 - Wh. Demons DS1 16-16
Programma aankomend weekend
Zaterdag 7 december
10:15 uur  White Demons E1 - H.C.B. ‘92 E1
11:30 uur  Elshout D1 - White Demons D1
19:20 uur  White Demons DS1 - Mixed-Up DS1
20:50 uur  White Demons HS1 - Oranje Wit HS1
Zondag 8 december
10:00 uur  Elshout DB1 - White Demons DB1
10:00 uur  White Demons HC1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HC1
11:00 uur  White Demons HB1 - 
 Delta Sport/E.O.C. HB1
12:00 uur  O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D2
12:10 uur  White Demons HS2 - E.H.V. HS1
13:30 uur  White Demons DS2 - H.C.B. ‘92 DS1
14:50 uur  White Demons HS3 - Mixed-Up HS1

Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl
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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
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TILBURGS 
SPORTGALA 
WILLEMIJN FUITE

Willemijn Fuite heeft net voor haar eerste WK deel-
name op 30 april dit jaar met een interview in De 
Schakel gestaan. Wat we toen nog niet konden 
weten was dit het begin van haar sportieve suc-
cessen. Na haar wereldtitel, brons op het EK en 
zilver op NK Cross Triathlon is Willemijn genomi-
neerd op Sportgala Tilburg met de TTM Jeugd-
sportstimuleringsprijs individueel Meisjes. Zoals 
zoveel verkiezingen is ook de stem van het publiek 
belangrijk. Er kan tot 9 december a.s. gestemd 
worden via: https://www.bd.nl/regiosport/kies-
jouw-tilburgse-sporthelden-van-2019~a7034879 
of Facebook van Giso Fuite.

ZAALVOETBAL-
VERENIGING BE’79 
WIL GROEIEN!

Zvv BE’79 is opzoek naar sponsoren om te 
groeien naar een stabiele eredivisie club. 
BE’79 wil groeien naar een niveau waarbij het 
1ste team op het hoogste niveau van Nederland 
gaat spelen, maar ook op dat niveau gaat blijven. 
Op dit moment staan we ongeslagen op de 1ste 
plaats in de eerste divisie en zitten we bij de laat-
ste 8 clubs van de landelijke KNVB-beker. We zijn 
op sportief vlak op de goede weg, maar we heb-
ben uw steun hard nodig om te bouwen aan de 
toekomst. De club bestaat niet alleen uit het 1ste 
team, het 2de team moet een opleidingsteam wor-
den en de daarop volgende lagere teams maken 
de club compleet. Om als club te groeien en een 
opleidingsclub te zijn, is het belangrijk om te star-
ten met een jeugdopleiding. Grote plannen, maar 
dit lukt ons niet alleen!

Kunt u zichzelf vinden in dit verhaal en lijkt het 
u leuk om uw bedrijf te koppelen aan dit pro-
ject?

Kom dan aankomende vrijdag 6 december 2019 
naar de thuiswedstrijd van het 1ste team. Op deze 
avond organiseren we een netwerkavond voor de 
huidige en toekomstige sponsoren.  
De avond start met een welkomstdrankje om 
20.15 uur, aansluitend speelt het 1ste team om 
21.30 uur een competitiewedstrijd en na de wed-
strijd staat er een hapje en drankje voor u klaar. 

Komt u naar deze avond, geef uzelf dan op via het 
volgende E-mailadres: info@be79.nl. Geef hierbij 
uw naam door, uw bedrijfsnaam en met hoeveel 
personen u komt. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefo-
nisch contact opnemen met: 06-46330038.
Wij heten u graag van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZVV BE’79
 
Website: www.be79.nl 

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



20 |

ZATERDAG 16 NOVEMBER t/m  
ZONDAG 15 DECEMBER 2019

JE HEBT NOG 12 DAGEN OM JE 
SPAARKAART VOL TE KRIJGEN!

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

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

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

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



DIVERSEN
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Wat ga jij maken?

IN DE WERKPLAATS 
MINECRAFT – SKETCHNATION + 
PUPPET PALS – VR – STOPMO-
TION
In de bibliotheek Berkel-Enschot worden elke 
maand digitale workshops georganiseerd, waarbij 
kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen 
en hun talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds 
met een ander thema gewerkt. 
De digitale workshops in de Werkplaats van De Bi-
bliotheek werden afgelopen jaar goed ontvangen. 
Veel kinderen hebben al enthousiast meegedaan. 
Ze vonden het erg leerzaam en vooral heel leuk 
om te doen.
Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om 
meer te leren over programmeren, het maken van 
games, apps en robots? Dan ben je welkom in de 
werkplaats! Elke workshop heeft een ander the-
ma, waardoor je elke keer iets nieuws leert. 

In december is het thema: ‘Stop Motion’
We gaan dit keer aan de slag met het maken van 
een stopmotion filmpje. Dat is een reeks van foto’s 
die je samenvoegt tot een filmpje. Van elke kleine 
beweging maak je een foto en dat wordt uitein-
delijk een filmpje. Je kan zelf de snelheid bepalen 
en muziek en geluiden toevoegen. Kinderen kun-
nen zelf lego, klei of Playmobil meenemen om het 
filmpje te maken
Zaterdag 14 december 13.30-15.00 uur in de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot

Voor kinderen van 7 jaar en ouder
Gratis toegang

Aanmelden kan door te mailen naar:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl
www.bibliotheekmb.nl

WARME KERST IN 
ONZE BIBLIOTHEEK 

MET JORIS’ KERSTBOOM
Joris’ Kerstboom staat  van 9 t/m 24 december in 
de Bibliotheek Berkel-Enschot. De actie is geba-
seerd op het KRO-NCRV tv-programma van pre-
sentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitno-
digt een bijzonder persoon in het licht te zetten. In 

de Bibliotheek Berkel-Enschot kunnen bezoekers 
de komende tijd hetzelfde doen.
Vanaf 9 december kunnen bibliotheekbezoekers 
een kerstbal met daarop een mooie gedachte in 
de boom hangen. Zo kun je een reddende engel 
bedanken, of een hechte vriendschap vieren. Het 
begint voor iedereen bij de vraag van Joris: ‘Wie 
zet jij in het licht?’ Dat kan leiden tot mooie ge-
sprekken bij de boom. Joris’ Kerstboom wordt zo 
een waardevolle ontmoetingsplaats in de dagen 
voor Kerst. In de Bibliotheek Berkel-Enshot is een 
bibliotheekmedewerker aanwezig om mensen te 
helpen en een luisterend oor te bieden, tijdens de 
service-uren van de bibliotheek. Dit is van maan-
dag t/m donderdag van 14.00 tot 18.00 uur, vrij-
dag van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur.

Landelijke actie
Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen mee aan 
de sympathieke actie. Op www.joriskerstboom.nl 
is te zien in welke steden Joris’ Kerstboom staat.

HET HAZENNEST
Waar komt dit toponiem in het 

gebied van de Nieuwe Warande vandaan?
Het is verleidelijk uit de naam Hasennest de be-
tekenis van leger van een haas af te leiden. Dit is 
mogelijk niet juist. De naam kan zijn samengesteld 
uit hase (hese), van het germaanse ‘haisa’, wat 
‘haag of struikgewas’ betekent, in de zin van ‘om-
haagd bos, haagbos. Nest, zou kunnen komen 
van het germaanse ‘nista’, wat zitten betekent. Dit 
laatste geeft het woord de betekenis van verblijf-
plaats, woning of nederzetting. De betekenis van 
Hasennest is dan: woning bij een omhaagd bos. 
Dit zou kunnen wijzen op een jachtgebied. Het kan 
ook een omhaagd perceel zijn geweest waar een 
woning op lag. In de middeleeuwen en de nieuwe 
tijd werden akkers omhaagd om te voorkomen dat 
het op de heide loslopende vee op de akkers kon 
komen.
Deze veldnaam vinden we al in 1512 genoemd 
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

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

+ 

4 Christoffel vlaaitjes 
€ 15,00 

Denk aan uw kerstbestellijst 
Te krijgen in onze winkel en op onze website 

Aanbieding geldig van vrijdag 29 november t/m donderdag 5 December 2019 
Alleen geldig in onze winkel 

 

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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als ‘den hasennest aen die Rubraken’. Dit zijn de 
Rauwbraken. In 1635 staat een huis aan het Hase-
nest en in 1664 is er sprake van ‘De Heyde in den 
Hasennest’. Ook de kaart van Diederik Zijnen uit 
1760 heeft het Hasenest dat uitkomt op het Rid-
dershof onder Enschot.
Een naam die vandaag de dag nog terugkomt in 
het Riddershofpad.
Door de aanleg van de Burgemeester Bechtweg 
werd het Hazennest gecoupeerd en ontstonden 
twee afzonderlijke weggedeelten: Hazennest-
Oost (Berkel-Enschotse kant) en Hazennest-West 
(Tilburgse kant).

Elke zondag open!
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Grote kerstster
Met 4 tot 6 bloem schermen, in 12cm-pot. 

Excl. sierpot. 3.99
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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.

OPSTEKERTJE
Wat zoek je?
Dit is een vraag die de persoon tegenover jou als 
uitgangspunt neemt en in het centrum plaatst. Het 
is een vraag die de ander kan uitnodigen. Vooral in 
een tijd waarin de moderne mens het eigen ik als 
uitgangspunt neemt, kan deze manier van vragen 
een proces op gang brengen om elkaar beter te le-
ren kennen. Als de vraag in alle oprechtheid wordt 
gesteld, kan je met die ander tot een gesprek ko-
men. Door hem of haar op deze manier iets te vra-
gen, maak je jezelf kwetsbaar omdat je niet weet 
hoe deze persoon zal reageren. Jezus stelt in het 
evangelie volgens Johannes in het eerste hoofd-
stuk vers achtendertig een soortgelijke vraag. 
Afhankelijk van de Bijbelvertaling staat er: ‘Zoe-
ken jullie iets.’ Of ‘Wat zoeken jullie.’ In hoofdstuk 
achttien stelt Jezus opnieuw de vraag in de verzen 
vier en zeven: ‘Wie zoekt U?’ En in het voorlaatste 
hoofdstuk stelt de verrezen Heer weer een soort-
gelijke vraag aan de bedroefde Maria Magdalena. 
Jezus vraagt aan Maria: ‘Zoekt u Iemand?’ Jezus 
toont oprechte belangstelling voor de zoekende 
mens. En wanneer de zoekende mens Jezus her-
kent in de ontmoeting, dan is deze persoon blij. 
De Heer zoeken staat centraal in het leven van de 
gelovige mens. God nodigt ons hiervoor op tal-
loze manieren uit. Hij nodigt ons uit onze wensen, 
verlangens kenbaar te maken in ons persoonlijk 
gebed. Hij verlangt ernaar om wat ons bezig houdt 
aan Hem toe te vertrouwen. Ook in onze parochie-
gemeenschap kunnen we proberen om ons meer 
kwetsbaar op te stellen naar de nieuweling in onze 
gemeenschap. We kunnen vragen stellen zoals: 
‘Wat zoek je?’ of ‘Wat kan de Joh. XXIII parochie 

voor jou betekenen?’ Durven wij ons kwetsbaar 
naar buiten toe op te stellen om zo de nieuweling 
of vreemdeling gastvrij tegemoet te treden? 

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Maria van 
Haaster, 97 jaar en in de St. Willibrorduskerk van 
Cees Robben, 88 jaar.

INLOOP BERKEL-ENSCHOT
Op een tweetal momenten in de week bestaat de 
gelegenheid elkaar te ontmoeten voor een (goed) 
gesprek onder het genot van een kop koffie of 
thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de 
St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 en op woens-
dagochtenden in het parochiezaaltje bij de St. Wil-
librordkerk in Berkel, eveneens om 9:30. De inloop 
staat los van de Lauden die eraan voorafgaan. U 
bent allemaal van harte uitgenodigd! 

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is i.v.m. vakantie ge-
sloten tot 9 december. U kunt met uw vragen te-
recht bij de secretariaten van Berkel of Udenhout.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 9 december 20.00 uur: bijeenkomst Pa-
rochiebestuur.
Donderdag 12 december 18.30 uur: bijeenkomst 
vormelingen.
Zaterdag 14 december 19.30 uur: Kerstconcert.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 11 december 10.00 uur: Bezoekers-
groep.
Donderdag 12 december 20.00 uur: kersttocht.
St. Lambertuskerk:
Maandag 9 december 18.30 uur: bijeenkomst col-
lectanten.
Zaterdag 14 december 13.00 uur: 1e kinderbijeen-
komst communicanten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zondag 8 december: Tweede zondag van de 
Advent.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Woord- en commu-
nieviering mmv Gemengd Koor.
Voorganger: diaken van Kuijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
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11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en com-
munieviering mmv herenkoor of samenzang.
Voorganger: diaken van Kuijk.
Intenties: Sjef Pigmans (jrgt.); Yvonne van de Pol 
(jrgt.); 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 9 december:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 10 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden (ochtendgebed).
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Woensdag 11 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (och-
tendgebed).
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, 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 8 december: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het is vandaag tweede advent: de periode waarin 
we ons voorbereiden op het kerstfeest. Ons ad-
ventsproject ‘God maakt een nieuw begin’ gaat 
deze zondag over Maria. Zij hoort van de engel 
Gabriël dat ze een kindje zal krijgen. In de dienst 
wordt ook een kindje gedoopt. Een extra feeste-
lijke dienst dus! 
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor het 
werk van onze kerk. Er is kindernevendienst en 
crèche.

Agenda
7 december 19.30: Club 412

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.  

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

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

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 gast-
ouder 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 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal aan-
vragen rijbewijs. FotoGalerie Angelique, Kreiten-
molenstraat 34, Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl 

Bloemenatelier Extra Vita staat voor u klaar met 
prachtig Kerstbloemwerk. Ook voor bedrijven!! 
Op afspraak. 06-22114370

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

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

KERSTBOMEN TE KOOP. Vers van het land vindt 
u dit jaar bij Harrie Bertens, Ruivenhof 5 B-E. 
Vanaf 3 December. Maandag tot vrijdag 12:30-
20:00. Zaterdag en zondag de gehele dag ge-
opend. 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 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen voor-
rijkosten in Berkel-Enschot! 

KERSTBOMEN TE KOOP. 
Dagelijks vers gestoken! 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  

Weekendje weg, vakantie of zomaar een dagje
weg? Een vertrouwd adres voor uw hond in 
huiselijke kring. Met veel ervaring. Vrijblijvende 
inlichtingen, 06-25075819 

Vacature CAFETARIA MEDEWERKER(STER) 
Wij zijn op zoek naar iemand voor de vr en zo van 
17:00-19:30 uur (dus daarna nog genoeg tijd om 
leuke dingen te doen!) Leeftijd tussen de 15 en 99 
jaar. Bel 013-5331695 of loop even binnen voor 
meer info. Wok-cafetaria de Oude Raadskelder 
Berkel Enschot 

Ruime rustig gelegen gezinswoning van boven 
de 400.000 in Berkel zoekt familie die hun nieuwe 
huis graag ‘n make-over willen geven. 5 Slaap-
kamers, dakkapel, aluminium kozijnen, woonopp 
200m², perceel 314m², inhoud ±550m³ tuin 120m² 
met natuursteen. 0682746266.

Doe mee met de fotowedstrijd van de Schakel. 
Stuur een staande, foto in het thema Kerst/Winter/
Berkel-Enschot naar info@schakel-nu.nl



Profiteer van de hoge goudkoers 
    

 Het vertrouwde adres om uw oud goud 
 om te wisselen in contanten. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Eikenbosch 10  
5056 GB Berkel-Enschot 
info@juwelierweijtmans.com 

Voor het verkopen van uw 
oud goud, sloopgoud, 

horloges en/of juwelen is een 
GELDIG 

LEGITIMATIEBEWIJS 
wettelijk verplicht.



Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


