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DEZE WEEK:
Kersttocht gaat zaterdag door Enschot

Giant Store van Bebber: ‘fietsreparatie is bijna wetenschap’

Tegels.com is trots op showroom van 1.000 m2

30 km zone blijft gemoederen bezighouden

Kerstverhaal voor groep 5-6: Kerst op Berkeloo

Winnaar fotowedstrijd kerstcover

Die goeie oude tijd…



WINKELCENTRUM EIKENBOSCH 
GAAT BINNENKORT VERHUIZEN!

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

Kom gezellig 
winkelen en geniet 
nu van nog meer 
verhuisvoordeel!
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BEDRIJVEN CONTACTEN

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

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

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

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Familie De Kort

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

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

Oplage: 5.475 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

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

GEMEENTE 

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

GEZONDHEID

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

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

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

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

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

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

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

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

FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.
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OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

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
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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

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

    Ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend eindigen, maar voor huisdieren zijn de 
harde knallen en kruitdampen van het vuurwerk vaak geen feest.

Er zijn verschillende mogelijkheden om oud en nieuw ook voor uw huisdier 
prettiger te laten verlopen. Zo zijn er verdampers of voedingssupplementen 
beschikbaar. Voor sommige dieren is dit niet genoeg en is er angst remmende 
medicatie nodig rondom de jaarwisseling

Tips voor 31 december: 
- Sluit de gordijnen/ramen en zet de radio/tv zachtjes aan
- Zorg voor een verstopplek
- Leidt uw huisdier af door middel van een kluif of ander speeltje
- Laat uw hond alleen uitgelijnd uit en houdt uw kat binnen
- Laat uw huisdier niet alleen thuis! 
- Blijf vooral zelf ook rustig

Vragen of meer informatie over vuurwerkangst? Loop gerust binnen of bel ons.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Voorwoord
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Beste lezers, 

Voor u ligt de extra dikke, gezellige kersteditie van 2019. De laatste Schakel van dit jaar. We mogen 
terugkijken op een mooi jaar. Berkel-Enschot wordt steeds groter en onze oplage is met ruim 300 
exemplaren verhoogd. Half september hebben we een lezersonderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat 
De Schakel erg goed en steeds meer gelezen en gewaardeerd wordt. Daar zijn wij heel blij mee. Met 
de enkele tips gaan we zeker aan de slag!

Medewerkers
Afgelopen jaar hebben enkele wisselingen plaatsgevonden binnen het bestuur. Jeroen Bax en Rob 
Schalken hebben afscheid genomen na hun zittingstermijn. We hebben Marcel Naaijkens en Angela 
van der Horst mogen verwelkomen als nieuwe bestuursleden. Correspondenten Annebelle Noote-
boom, Maartje van Beurden en Sabine Doevendans jagen hun nieuwe dromen na. Gelukkig nemen 
tekstschrijvers Stefan Latijnhouwers en Noortje de Kok hun pennen over. De Schakel is op volle sterk-
te om ook in het nieuwe jaar weer een prachtig blad te kunnen blijven verzorgen. 

Samenwerking
De Wegwijzer (Udenhout) en De Schakel slaan de handen ineen en gaan in de toekomst vaker samen-
werken in Specials. Met een speciaal WijzereSchakel advertentiepakket kunnen ondernemers nu een 
publiek van bijna 10.000 huishoudens bereiken. Beide weekbladen blijven hun eigen identiteit behou-
den. Een mooie ontwikkeling die we inzetten met een prettig team. 

2020 en ‘JA de Schakel’
Met trots kondigen we ons 55-jarig bestaan aan! We verheugen ons erop om in 2020 samen met 
u feest te vieren! En heeft u toevallig een nee-nee sticker op uw brievenbus, maar wilt u wel op de 
hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Berkel-Enschot, plak dan de ‘JA de Schakel’ sticker! Op 1 
januari hebben we te maken met de nieuwe regelgeving van de gemeente Tilburg, waarbij we bij de 
nee-nee stickers geen Schakel meer mogen bezorgen. Dit hebben we tot nu toe altijd op veler verzoek 
wél gedaan. Vanaf het nieuwe jaar kunt u een Schakel ophalen bij de bibliotheek, Geerts Schoenen en 
Shell-Robben. Ook zullen daar de ‘JA de Schakel’ stickers klaarliggen die u naast uw nee-nee sticker 
op de brievenbus kunt plakken. Dan weet onze bezorger dat u graag de Schakel wilt blijven ontvangen 
en wij behouden u als lezer!

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!

Namens het Bestuur,
Ingrid Roets

Voorwoord JA
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Winnaar fotowedstrijd cover Kersteditie
De vrolijke voorkant van deze Schakel is ingezonden door familie De 
Kort uit De Ploegschaar. De kerstboom bestaat uit kleurige kerstballen 
die de 3 dochters ieder jaar mogen uitkiezen. Elk jaar komen er dus 3 
ballen bij en wordt de boom steeds voller en gezelliger.

Familie de Kort ontvangt een cadeaubon van 20,- van Winkelcentrum 
Eikenbosch/Koningsoord. Zij krijgen persoonlijk bericht.

Van harte gefeliciteerd!
Het bestuur

W I J  G A A N  V E R B O U W E N 
OP = OPRUIMING!
M E R K M O N T U R E N 
€ 2 5  € 5 0  € 1 0 0 !

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.
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KERSTTOCHT 2019 
IN ENSCHOT

Op zaterdag 21 december vindt de alweer 19e 
editie van de jaarlijkse kersttocht plaats in En-
schot. De koren en orkesten, de vele lichtjes, 
lekkere versnaperingen en mooie kerststalle-
tjes zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat het 
een sfeervolle kersttocht wordt.

Het jaarlijkse evenement wordt afwisselend ge-
houden in Berkel, Enschot, Biezenmortel en 
Udenhout. Dit jaar zal de tocht door de straten 
van Enschot leiden. De 2 kilometer lange route is 
grotendeels vernieuwd en zal starten vanaf de St. 
Caeciliakerk en onder andere via de Oude Toren 
naar de St. Caeciliaschool voeren.

Grotendeels nieuwe route door 
Enschot

Kerstsfeer gegarandeerd
De straten langs de route zijn tijdens de tocht vol-
ledig in kerstsfeer. Mede dankzij de buurtbewo-
ners die hun huizen en tuinen weer mooi versierd 
hebben. Onderweg is er natuurlijk van alles te zien, 
te horen, te proeven en te doen. Verschillende ko-
ren en orkesten zorgen weer voor de muzikale om-
lijsting. Daar zitten vertrouwde gezichten bij, maar 
ook enkele nieuwe, zoals een a-capellakoor in de 
Oude Toren. Naast een nieuwe verzameling kerst-
stallen zal er dit jaar ook een levende kerststal te 
bewonderen zijn. Onderweg komt u ook een tentje 

tegen waarin foto’s gemaakt worden van kleine 
groepjes. Die worden na afloop getoond op de 
website van de parochie Johannes XXIII.

Speuren en kleuren
De organisatie heeft voor alle bezoekers een trak-
tatie in petto. Alle kinderen krijgen een leuk pre-
sentje en kunnen ook weer meedoen aan een let-
terspeurtocht. Wie weet levert dat nog een mooi 
prijsje op. Voor de schoolgaande kinderen is er 
deze keer nog iets extra’s. Via school hebben zij 
onlangs een kleurplaat gekregen. Wie wil, kan zijn 
of haar ingekleurde kunstwerk halverwege het 
parcours inleveren bij de engelen van de levende 
kerststal en daar in de kerstboom hangen. 

Contanten voor collecte
De jaarlijkse kersttocht is zeker geen commercieel 
evenement. Alles draait om de vrijwillige inzet van de 
meer dan 400 betrokkenen. De organisatie, koren, 
orkesten en buurtbewoners; iedereen werkt belan-
geloos mee om er een mooi evenement van te ma-
ken. Misschien wilt u vast wat kleingeld in uw jaszak 
stoppen. Dan kunt u het onderweg in de collectebus 
van de organisatie doen. Zo kunnen zij ook de ko-
mende jaren mooie kersttochten blijven organiseren. 

Praktische informatie
De tocht wordt gehouden op zaterdag 21 decem-
ber. Starten kan alleen bij de St. Caeciliakerk vanaf 
16.30 uur. Het laatste startmoment is om 18.00 
uur. Deelname is gratis.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans (archief 2018)
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ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER

LATER

JANUARI

t/m 5-1 CC de Schalm openingstijden Expositie André van Vugt
t/m 6-1 Café Mie Pieters openingstijden Levende kerststal op het terras
18-12-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
19-12-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
20-12-19 Druiventros 14.00 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 On-

der d’n Hooizolder ook 1e en 2e kerstdag
22-12-19 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Kerstbingo
22-12-19 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert Tilburgse Opera
26-12-19 Café Mie Pieters 13.30 uur Kerstwandeling met gids
26-12-19 Café ‘t Raadhuis 17.00 uur Optreden zanger Patrick Bruurs
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

05-01-20 CC de Schalm, kerkzaal 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad/Concordia
08-01-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.00 uur Koffie uurtje KBO/SWO/De Schalm
08-01-20 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG lezing ‘Nikki de Saint Phalle’ door John Lom-

men
12-01-20 CC de Schalm 11.00-16.30 uur Opening expositie FotoBE
16-01-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
16-01-20 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
16-01-20 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
17-01-20 Druiventros 17.30 uur Samen uit Dineren senioren B-E KBO/SWO
18-01-20 Manege de Kraan 16.00 uur Onderlinge dressuurwedstrijd
19-01-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
19-01-20 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc Goeien aard met muziek
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
23-01-20 Ons Koningsoord 13.30 uur KVG lezing ‘Aletta Jacobs’ door Mia Meijer
24-01-20 Wilhelminaplantsoen 21.00 uur Project44 ( feest 12-17 jaar) SOK
25-01-20 Wilhelminaplantsoen 21.00 uur Spetterende Feestavond SOK 44 jaar
26-01-20 Wilhelminaplantsoen 10.30-13.30 uur Reunië vrijwillgers Carnaval
26-01-20 CC de Schalm 14.30 uur Maaike den Dunnen- INNER SPACE, Stg. Expo
29-01-20 CC de Schalm, kerkzaal 19.30 uur Filmcafé: Marlina the Murderer in Four Acts
31-01-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz

05-02-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.00 uur Koffie uurtje KBO/SWO/De Schalm
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
14-02-20 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
15-02-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paarden en 

pony’s
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“Ik wist niet dat jullie bedrijf zó groot is!” 
‘Veel mensen verbazen zich over de omvang 
van onze showroom’, zegt Roel Smits (42) uit 
Berkel-Enschot. Samen met zijn broer Marco 
(48) staat hij aan het roer van Tegels.com BV 
in Oisterwijk.

Familiebedrijf Tegels.com zag in 1959 het licht on-
der de naam Smits Tegel-Natuursteen Projecten. 
‘Grondleggers van sfeer’ is een van onze slogans. 
Net als ‘spectaculair in tegels en sanitair’ en ‘van 
inspiratie tot installatie’, lacht Roel. ‘Vader Henk 
heeft de onderneming uitgebouwd tot een flo-
rerende zaak. Marco en ik namen het stokje van 
hem over. Mijn broer werkt hier al zo’n 25 jaar en 
ik ongeveer achttien. Marco richt zich vooral op 
projecten en ik op de consumentenhandel. We 
werken met een team van dertien medewerkers. 
Met heel veel plezier!’

Tegels.com is specialist op het gebied van kera-
mische tegels, natuursteen en sanitair. ‘Wij verzor-
gen het volledige traject. Van adviezen, opmeten, 
aanleggen van vloeren en vloerverwarming tot het 
sloopwerk en de eindschoonmaak. Onder meer 
voor een woonkamer of -keuken, terras, serre of 
badkamer’, geeft Roel aan. ‘Ons 24 uurs-concept 
is speciaal ontwikkeld voor een renovatie of her-
inrichting van winkels of werkvloeren. Wij bieden 
een keur aan merken, waaronder vtwonen Tegels, 
Porcelanosa, Douglas & Jones en Vives en sanitair-
merken als Hotbath, Sealskin en Villeroy & Boch.’

Roel en Marco overleggen een fraai CV met op-
drachtgevers als McDonalds, KFC, diverse hotel- 
en winkelketens en warenhuizen. Roel: ‘Als inwo-

ners van Berkel-Enschot vinden we het daarnaast 
heel mooi om in Winkelcentrum Koningsoord het 
tegelwerk te verzorgen in de panden van onder 
meer Cafetaria Eikenbosch en Bakkerij Leo Geerts.’

‘Mooi om tegelwerk winkels te 
verzorgen in Koningsoord ‘

Piet Boon
Opvallend in de showroom van duizend vierkante 
meter in Oisterwijk is de collectie van de bekende 
meubel- en interieurontwerper Piet Boon. In het 
oog springt ook een aparte hoek waar binnenhuis-
architecten particulieren van adviezen voorzien 
over onder meer vloeren en wanden. De show-
room is hét visitekaartje van Tegels.com. Roel: ‘In 
deze grote ruimte creëren we de sfeer van thuis. 
Hier zien klanten in één oogopslag hoe de vloeren, 
wanden of sanitaire voorzieningen er in hun wo-
ning uit komen te zien. Dat geeft een duidelijker 
beeld dan wanneer je wat lades opentrekt. We zijn 
er trots op om onze klanten hier te ontvangen.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

TEGELS.COM TROTS OP 
SHOWROOM VAN 1.000 

VIERKANTE METER

Tegels.com BV
Nijverheidsweg 17
5061 KK Oisterwijk
013-5220014
info@tegels.com
www.tegels.com 

BEDRIJF IN BEELD
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GIANT STORE VAN BEBBER
Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg -  013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 -  zaterdag 09:00 - 17:00

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK!

013 – 5909480

GRATIS HAAL- EN
 BRENGSERVICE

 Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

•  Repair en Go
 Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder 

het genot van een kopje koffie.
 

•  Breed assortiment Fietsen  
Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding 
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehands-
fietsen

* 
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Giant is de grootste fietsfabrikant ter wereld. Het 
maakt racefietsen, mountain bikes, elektrisch fiet-
sen, kinderfietsen, stads- en toerfietsen. LIV is een 
fietsmerk binnen Giant met fietsen voor en door 
vrouwen ontworpen. Eric vertelt: ‘Onze concept 
store heeft alles wat Giant biedt, inclusief de le-
venslange garantie op frames. Wanneer iemand 
een nieuwe fiets komt kopen, bepalen we op de 
testfiets eerst de frame geometrie. Dan kan ik op 
basis daarvan en de persoonlijke wensen het juis-
te model adviseren. Er is zoveel keus, dat er altijd 
wel een passend model is’.

Wij repareren alle merken fietsen, 
inclusief gratis haal en breng service

Service
In Berkel-Enschot was wijlen Ben van Iersel een 
Giant dealer. Toen hij in september vorig jaar 
stopte met de winkel, hebben al zijn klanten een 
schrijven gehad dat Giant Store van Bebber altijd 
voor ze klaarstaat met een gratis haal een breng 
service. ‘Dit geldt natuurlijk voor alle klanten in 
Berkel-Enschot en de regio Tilburg én voor alle 
merken fietsen. Bij een normale reparatie is de 
fiets binnen 24 uur gerepareerd. We maken een 
afspraak, ik haal de fiets in de avonduren op en 
de volgende dag brengen wij de fiets weer terug. 

In de werkplaats repareren onze 3 monteurs alle 
merken fietsen. Er staat ook altijd een vervangen-
de leenfiets klaar.’  

Techniek
Zijn passie voor fietsen begon met het repareren 
ervan. Later is daar verkoop, planning en admi-
nistratie bij gekomen. ‘Dertig jaar zit ik al in het 
vak als gediplomeerd fietsenmaker. De techniek 
fascineert me en de ontwikkeling gaat maar door. 
Vroeger kon je versnellingssystemen combineren, 
nu is het bijna een wetenschap geworden welke 
systemen wel en niet met elkaar matchen. Wij blij-
ven up-to-date met trainingen. Wist je trouwens 
dat de helft van de verkochte fietsen een elektri-
sche fiets is?’
Eric lacht. ‘Nee, nog geen elektrische fiets voor 
mij. Ik fiets op zondag met een clubje vrienden, 
in de zomer op de racefiets en in de winter op de 
mountain bike.’ 

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

Giant Store van Bebber
Jac. Oppenheimstraat 17
5052 NM Tilburg
013-5909480
info@giantstore-vanbebber.nl
www.giantstore-vanbebber.nl

Giant Store van Bebber

‘FIETSREPARATIE 
IS BIJNA 
WETENSCHAP’

Achter de Westermarkt in Tilburg-West zit 
een concept store van Giant. Op 800 m2 
vind je alle type fietsen van Giant, acces-
soires en fietsbenodigdheden. Eigenaar 
en dorpsgenoot Eric van Bebber is voor 
veel mensen een bekend gezicht. Hij heeft 
fietsenwinkels in Vught en Udenhout op-
gebouwd en in mei 2014 opende hij deze 
Giant Store van Bebber. 

BEDRIJF IN BEELD
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Drie ingezonden reacties kreeg de redactie op 
het artikel 30 km: snel versus veilig. Ze zijn het 
niet eens met de huidige inrichting van de weg 
en hebben niet het gevoel dat het er veiliger op 
is geworden. 

Aanleiding van het artikel van vorige week kwam 
vanuit de gemeente met de intentie om de gemo-
toriseerde weggebruikers nog eens te attenderen 
dat er nog steeds te hard gereden wordt bij 30 
km zones. Sinds anderhalf jaar geldt dit toch ook 
echt als maximale snelheid op het traject door een 
van de hoofdstraten van het dorp. Beginnende bij 
de kruising Bosscheweg met Kerkstraat en via t 
Zwaantje langs het winkelcentrum en van de Ge-
neraal Eisenhowerweg tot aan de overgang Raad-
huisstraat.  

Er zijn meerdere belangen gemoeid en alle par-
tijen hebben als doel om een zo veilig mogelijke 
verkeerssituatie te creëren. Daarnaast streven ze 
nevendoelen na. De omwonenden wensen onder 
andere zo min mogelijk geluidsoverlast. De bus-
maatschappij wenst behalve een zo comfortabel 

mogelijk weggebruik voor de chauffeurs en de 
passagiers, ook zo min mogelijk tijdsverlies om 
het dienstschema te kunnen halen. De verkeers-
deelnemers zelf willen ook geen ongelukken en 
een veilig gevoel als ze over de weg rijden of lo-
pen. De gemeente is de partij die alle belangen zo 
goed mogelijk tegen elkaar afweegt en uiteindelijk 
voor de fysieke inrichting van de straten zorgt.  

Met elkaar proberen de meest ideale 
situatie te bereiken

Dat er verschillende inzichten zijn over wat de 
meest veilige oplossing is, rekening houdend met 
alle belangen en nevendoelen is wel gebleken. Feit 
blijft dat we met elkaar proberen de meest ideale 
situatie te bereiken. Daarom nogmaals de oproep 
om je te houden aan de maximale snelheidslimiet 
van 30 km per uur. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

30 KM ZONE 
BLIJFT GEMOEDEREN 

BEZIGHOUDEN

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:
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Bij ons kunt u terecht voor
- Beenmode (leuke sokken, panty’s en pantykousjes)

- Correctie ondergoed voor onder alle mooie kerstkleding

- Mooie hemdjes & body’s met of zonder kant 

  
ALLE MANNEN OPGELET:

De vrouwen vinden het erg leuk om verrast te worden met een mooi 
lingeriesetje, nachthemd of een ochtendjas die jij hebt uitgekozen. 

Fijne dagen allemaal,
Team Echt Wel

Slimstraat 14 - Udenhout | 0683205558 | info@echtwelmode.nl

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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De titel zou doen vermoeden dat toen alles top-
pie was, maar dat is natuurlijk niet zo. Wel kan 
ik met weemoed terugdenken aan Kerstmis. 

Stel je voor… een klein werkmanshuisje in een 
volksbuurt met maar een slaapkamer aan de 
straatkant voor Pa en Ma en achterin die kamer 
een deur met een trap naar de open onverwarm-
de zolder. Elk jaar werd de buitenkant met die 
cementplaten opnieuw ingesmeerd met dun ce-
mentwater zodat het weer netjes oogde.

Het was koud boven – soms verschrikkelijk koud 
– en de wollen AaBe dekens deden hun best om 
ons warm te houden. Als we daarboven speelden 
gingen we van tijd tot tijd tegen de schoorsteen 
zitten, als er tenminste gestookt werd beneden, 
die midden op de zolder naar het dak toe ging. 

Beneden in de keuken een driegaats zwarte keu-
kenkachel, vasthoudrand eromheen, met de be-
kende deksels en ringen waarop ook gekookt 
werd. Een kachel die gevuld moest worden met 
kolen of briketten door deurtjes aan de voorkant. 
Nostalgie ten top.

Daarnaast in de woonkamer een grote ouderwet-
se, ook zwarte kolenhaard die in de wintermaan-
den goed zijn best moest doen om de zaak warm 
te houden en steeds aangevuld moest worden 
vanuit de voorraad in de schuur met een klein ijze-
ren halfrond schepje en ouderwetse kolenkit.
Niets was knusser dan de Kerst – warmte van 
een kolenhaard, moeders lekkere eten en de sfeer 
daarbij vaak met familie. Konijn in de pan met 
blaadjes laurier, mmm… lekker, maar vooral ge-
zellig.

De warmte van het gezin hield je destijds warmer 
dan welke kachel ook en zeker samen met broers 
en zussen van Pa en Ma – het was altijd feest met 
die dagen.

Nu op deze leeftijd van 70, komen die gedachten 
terug aan toen, omdat je onbewust die tijd toch 
mist en hebt leren waarderen wat je had. Al was 
het maar weinig, je was tevreden en kon gewoon 
nog blij zijn met wat je kreeg al was het soms 
tweedehands.

Dat wordt voor mij nog versterkt door de herin-
nering aan Pa en de motor – de ijzingwekkende 
koude op dat ding, toen ik Pa terugzag in het 
Wandelbos bij de vijver samen met een peuk en 
bevroren tranen. Die warmte van die band is nooit 
te evenaren en met niets te vergelijken, want dit 
is uniek voor iedereen. De menselijke warmte kan 
door niets vervangen worden.

Ook voor deze Kerstdagen en Oud en Nieuw wens 
ik voor iedereen de warmte gegeven door een 
mensenhart.
 

Moustache

DIE GOEIE OUWE TIJD….
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf groep 5/6)

KERST 2019 OP BASISSCHOOL 
BERKELOO.
Vandaag gaan de leerlingen van groep 6 praten 
over Kerstmis. Juffrouw Nine vraagt: “Wat doen 
jullie met Kerstmis?” 
Er gaat een hoop vingers omhoog. “Cris, vertel 
eens. Wat doen jullie met Kerstmis?” 
“Wij gaan bij oma en opa gourmetten. En onder de 
kerstboom liggen cadeautjes.”
Een aantal kinderen roept: “Dat doen wij ook!” 
Juffrouw Nine schrijft op het bord: eten bij oma en 
opa en cadeautjes.
Brenda en Carlijn steken hun vinger op: “Wij gaan 
skiën in Oostenrijk!”
Greetje: “Mensen bezoeken om samen het kerst-
feest mee te vieren.” 
Marleen: “Wij gaan naar de kerk en daarna samen 
gezellig eten.”
“Wij gaan naar een huisje op de Veluwe met bin-
nenzwembad,” zegt Max.
Iedereen komt zo aan de beurt en het bord staat 
vol met plannen voor Kerstmis en de kerstvakan-
tie: 
Wintersport, samen kerstfeest vieren, naar de 
kerk, vakantiepark, lezen, spelletjes spelen, loge-
ren bij oma en opa. 
“Ik wil nu dat jullie een tekening maken over hoe 
jullie Kerstmis thuis vieren. Je naam moet je deze 
keer achterop zetten.” 
De kinderen gaan meteen aan de slag. Er wor-
den kerstbomen getekend en plaatjes geknipt 
en geplakt. Ook de kerstmannen en arrensleeën 
met Rudolf het rendier worden er er opgetekend. 
Juffrouw Nine spant ondertussen een waslijn. De 
tekeningen kunnen daaraan worden opgehangen.

Als de kinderen na de pauze terugkomen in de 
klas, zien ze dat er bij elke tekening een nummer 
staat. 

“Jullie hebben allemaal hele mooie tekeningen ge-
maakt. Ik wil dat jullie elk tekening een punt geven 
tussen drie en negen. Het gaat niet persé om de 
mooiste of het stoerste tekening. Maar welke te-
kening het meest met Kerstmis te maken heeft.”
Als ze met het punten geven klaar zijn, worden de 
lijsten ingezameld.
Na de middagpauze zegt juffrouw Nine: “Pak jul-
lie kussens en kom eens rondom de tekeningen 
zitten. Kunnen jullie mij vertellen waar Kerstmis 
overgaat?” 
Jack steekt zijn vinger omhoog: “Dat gaat over de 
kerstman in de arrenslee die cadeautjes brengt.”
Een paar kinderen lachen: “Nee het gaat over ca-
deautjes onder de kerstboom, en lekker eten.” 
“Dus jullie bedoelen bijvoorbeeld tekening 11? Die 
heeft veel punten gekregen. Kunnen jullie mij ver-
tellen waarom?”
Lars steekt ze vinger op: ”Het ziet er zo gezellig 
uit.”

Dan steekt Greetje haar vinger op: “Maar het gaat 
ook over samen vieren, niet alleen aan jezelf den-
ken.”
“Mooi zo Greetje. Jouw tekening heeft ook de 
meeste punten gekregen.” 
Op haar tekening staat een hart en een hand die 
het V teken maakt van “peace”. Daar omheen 
heeft Greetje mensen getekend, die elkaar een 
hand geven. 
“Kunnen jullie mij vertel-
len waarom jullie deze 
tekening zoveel punten 
hebben gegeven?” 
Brenda: “Ja peace: vre-
de op aarde.”
Marleen: “Samen vieren, 
niet alleen, voor ieder-
een.”
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www.dekolenvenseakkers.nl

Mooi wonen 
op de akkers van Berkel

Verkoopinfo:

    013-5210 222
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WINTERWANDELING MET 
GROEN BOER EN DOEN 
ZONDAG 29 DEC. 10.00 U
De vereniging Groen Boer en Doen wil u 
meenemen voor de 10e winterwandeling 
op zondag 29 dec. a.s. De wandeling is 

bedoeld voor zowel geoefende als recreatieve wan-
delaars, voor familie en vrienden, iedereen die graag 
met elkaar het gebied Nemerlaer - Heukelom ver-
kent. De wandeling heeft een lengte van ca. 8 km.
Deze keer laten we ons met de huifkar wegbren-
gen naar de omgeving van Kasteel Nemerlaer 
in Haaren. Van daaruit wandelen we terug langs 
de rivieren Essche- en Voorste stroom naar Laag 
Heukelom. Over oude karresporen en veel nieuw 
aangelegde wandelpaden.

De wandeling begint om 10.00 uur en eindigt ± 14.30 
uur bij De Korenbloem Spoordijk 3 te Heukelom.
Onderweg pauzeren we aan de Voorste Stroom 
en genieten van lekkere warme chocolademelk 
uit Heukelom of glühwein. Na de wandeltocht 
een lunch bij De Korenbloem met snert en be-
legd dagvers gebakken Desem Brood uit een 
bakhuisje aan de Kerkhovensestraat.

De gidsen van Groen Boer en Doen begeleiden 
de wandelaars in groepen van 15 tot 25 personen 
gedurende de tocht, zij, Jeff Denissen, Dré van 
Hal wonen en werken al jaren in deze omgeving, 
kennen de natuur en cultuur erg goed en vertellen 
u graag over deze omgeving.
We lopen ook over niet verharde paden.
Bij sneeuw of nattere perioden worden (winter)
laarzen  aangeraden.

Doel van deze wandeling is de wandelaars laten 
genieten van de winterse schoonheid van de om-
geving en kennis laten maken met de diverse ac-
tiviteiten van de vereniging Groen Boer en Doen. 
Naast deze georganiseerde wandelingen organi-
seert onze vereniging diverse activiteiten bij de 
acht aangesloten bedrijven.

Een frisse neus halen en lekker uitwaaien op zon-
dag 29 dec. kan door u aan te melden vóór 27 
dec. via welkom@groenboerendoen.nl  of via  
06 2023 4994 (Groen Boer en Doen)
Kosten €8,50 p.p. te voldoen bij de inschrijving, 
10.00 uur bij De Korenbloem Spoordijk 3 te Heu-
kelom. Kinderen t/m 12 jaar gratis.

KONINGSOORD-
ZANGERS

Graag willen we U alvast meegeven dat op zon-
dagmiddag 2 februari 2020 onze meezingmiddag 
weer wordt gehouden in de kapelzaal van ons Ko-
ningsoord. 
Iedereen die houdt van het nederlandstalige le-
venslied, is uitgenodigd.
Nieuws over de precieze inhoud volgt in het nieu-
we jaar.
U bent van harte welkom: 
de leden van de Koningsoordzangers

SINTERKLAAS BIJ 
BUURTVERENIGING 
AKKERWIJK (BAB)

Door de BAB is in samenwerking met dansschool 
van Opstal weer een sinterklaasfeest georgani-
seerd.

Op zondag 1 december j.l. heeft Sinterklaas, in 
gezelschap van zijn zwarte pieten ons een bezoek 
gebracht
Sinterklaas riep de kinderen om de beurt bij zich 
en liet ze een liedje zingen, ook had hij voor ieder 
kind een persoonlijke woord.
De pieten gingen met de kinderen dansen en voer-
den een toneelstukje op.
Daarna werden de cadeautjes uitgedeeld.
Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com
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TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | HERENHUIZEN
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN | VRIJSTAANDE WONINGEN

WWW.DEHOOGHEDEN.NL VAN HEESWIJK MAKELAARS
T: 013 - 465 71 11

VAN DE WATER
T: 013 - 595 29 52

Nu in verkoop
DIVERSE WONINGEN VERKOCHT 
NOG ENKELE BESCHIKBAAR!

De Hoogheden Berkel-Enschot
 WONEN IN EEN STIJLVOLLE WIJK
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 11-12 Sleutelbos aan Keycord (Zie foto APP) Swing Fuel tankstation Calenwiel  06-27502361  
   Berkel-Enschot
 28-11 Goud ringetje met steentje Kapittelzaal Koningsoord 013-5904355
 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)

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 12-12 3 Sleutels met een label. Er staat 147 op. Eikenbosch of Koningsoord 06-15545816
 11-12 Dames handschoenen Berkel-Enschot 013-5333214
 26-11 knuffel konijn wit (H&M) Durendaelweg richting Rennevoirt.  06-47469977  
   Eikenbosch
 25-11 Portemonnee bruin leder AH Heuneind Berkel-Enschot na de 06-38708089  
   kassa of op het parkeerterrein
 23-11 Nike schoentje maat 19,5 Omgeving Wilhelminaplantsoen   
 16-12 VW autosleutels  Op de route vanaf appartementen 06-30314030  
   “De Ruiter “ naar “de Schalm “ v.v.

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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HALLO 
ALLEMAAL,

Ook zo’n zin in kerstmis dit jaar?

De afgelopen maanden hebben we intensief ge-
repeteerd om het kerstrepertoire en een aantal 
nieuwe liederen te kunnen laten horen. Onder de 
professionele leiding van onze dirigent Jack Brei-
kers en onze fantastische pianist Dirk van Erven is 
dat aardig gelukt.

Komen jullie ook luisteren en samen zingen?
Zaterdag 21 december a.s. zingen we tijdens de 
kerstocht in Enschot. We staan in het Mariahof.

Dinsdag 24 december a.s. zingen we de nachtmis 
om 22.00 in de Kerk van de parochie Heikant-Qui-
rijnstok (Gerardus Majella kerk), De Schans 122 in 
Tilburg.

Alvast hele fijne feestdagen toegewenst!

Hartelijke groeten van alle leden van Inbetween

EXPOSITIE FOTOBE
Zondag 12 januari is de opening van de 
jaarlijkse expositie van FotoBE. Tussen 
11.00 en 16.30 uur bent u welkom voor 

een ‘meet and greet’ met de fotografen. Inmiddels 
zijn de gangen en serre van CC De Schalm in Ons 
Koningsoord vertrouwd terrein voor FotoBE. De 
oude gangen bieden een sfeervolle ruimte om het 
zeer diverse werk van de achttien amateurfoto-
grafen te exposeren. Dit jaar zult u o.a. foto’s zien 
rond de thema’s Eenzaamheid, Urbex en Portret. 
Ook is de Rode Draad weer te vinden, een door-
geef-foto-serie rondom straatfotografie. 
De expositie is gratis te bezichtigen t/m 28 febru-
ari 2020, tijdens de openingstijden van de Schalm 
in Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77 in Ber-
kel-Enschot.

 Foto: Vincent Goumans

REÜNIE, 44 JAOR 
GOED VUR MEKAOR!
Oproep om je aan te melden.
In de ochtend van 26 januari 2020 

staat de reünie voor alle vrijwilligers van de SOK 
op de agenda. Vrijwilligers zijn alle muzikanten, 
bestuursleden, raadsleden, lijfwachten, prinsen 
en andere vrijwilligers van vroeger en nu die hun 
handjes hebben laten wapperen voor het openbare 
carnaval in Knollevretersgat in de afgelopen 44 jaar. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website 
knollevretersgat.nl/aanmeldformulier-reunie-44-jaor/

Meer info? www.knollevretersgat.nl

HERDENKINGSBOMEN: 
3 JULIANABOOM 
In mijn tweede artikeltje over de her-
denkingsbomen van Berkel-Enschot 

heb ik het gehad over de gedenkwaardige boom-
plantdag van 18 maart 1936. Er werd toen een 
‘Julianaboom’ geplant voor de voormalige poli-
tiepost annex arrestantenlokaal in de Kerkstraat. 
Op een foto uit 1954 was deze “koninklijke” boom 
echter niet meer te zien.  
Omdat ik in de jaren ‘80 en ‘90 de gemeentepoli-
tiek scherp volgde heb ik mijn wens tot herplant 
van een ‘Julianaboom’ bij heemkundige en VVD-
gemeenteraadslid Frans Puls gedeponeerd. Puls 
is ten gemeentehuize te rade gegaan en kreeg 
toestemming om een voorstel te maken. 
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Dat werd geaccepteerd en op maandag 24 april 
1989 werd links langs de Oude Toren aan de Ma-
riahof een koninklijke linde geplant. Burgemeester 
J. Meijs en J. Voorhoeve, de toenmalige voorzit-
ter van de VVD-Tweede Kamerfractie, pakten 
gezamenlijk de schop ter hand om aarde over 
de boomwortels te gooien. Bij deze actie hield 
de Brabantse VVD-gedeputeerde B. Jellema de 
boom recht. Als laatste werd een hardhouten paal 
met plaquette onthuld. Een nieuwe Julianaboom 
was een feit.
Er was toen extra aanleiding om deze ‘Julian-
boom’ te planten omdat prinses Juliana op 30 
april haar tachtigste verjaardag zou vieren. 
De plechtigheid vond plaats tijdens een werkbe-
zoek van VVD-Tweede Kamerleden aan Brabant. 
Het gezelschap werd ontvangen ten gemeente-
huize en J. Voorhoeve bood daarbij een grote pot 
bloemen aan voor de ambtenaren. Na de boom-
planting verplaatste men zich naar de Druiventros 
alwaar de Voorhoeve een lezing gaf over actuele 
politiek onderwerpen. 

Tekst en foto: Rinus van der Loo.

SFEERVOLLE 
KERSTMIDDAG 
DE ZONNEBLOEM

Ook zonder sneeuw en ijs kan kerst heel sfeervol 
zijn; sterker nog: de warmte van elkaars aanwe-
zigheid is eigenlijk de beste graadmeter voor een 
goed kerstgevoel. Dat bleek maar weer eens tij-
dens de kerstviering die de Zonnebloem voor zo’n 
negentig gasten afgelopen zaterdagmiddag in het 
Muziekhuis organiseerde. Deze middag vormde 
tevens de afsluiting van het veertigjarig jubileum 
van de afdeling Berkel-Enschot.

Terwijl de gasten van koffie, thee en heerlijk gebak 
smulden, heette voorzitter Ruud Brugmans hen 
allen van harte welkom. Vervolgens zat iedereen 
aandachtig te luisteren naar Godfried Bomans’ 
prachtige verhaal Een witte kerst, verteld door vrij-
willigster Leny van de Ven. Een oud, maar mooi 
verhaal dat nog altijd tot nadenken stemt. Intussen 
stonden de leden van zanggroep Friends uit Hag-
horst klaar om met kunstzinnig verlichte kerstbo-
men op de achtergrond een groot aantal bekende 
en minder bekende, Nederlands- en anderstalige 
kerstliederen ten gehore te brengen, telkens kort 
ingeleid op de inhoud ervan. De zanggroep had 
niet alleen een aandachtig gehoor, maar hun klan-
ken vloeiden met de samenzang van Stille Nacht 

en Wij komen tezamen ook even naadloos in el-
kaar over.
 
In de pauze was er voor iedereen een smakelijk 
worstenbroodje, kaas, worst en een lekker drank-
je. Toen rond vijf uur het donker van de avond ging 
invallen, ging iedereen weer naar huis. Niet met 
lege handen, want alle gasten kregen een mooie 
kerstwens en een kleine smullerij aangereikt. En 
bovendien nam iedereen ongetwijfeld een tevre-
den en opgewekt kerstgevoel mee.

Tekst en foto: Jan Simons

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
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

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

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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✰✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 21 DECEMBER 11.00-15.00 uur.

KERSTMAN, NOSTALGISCHE  

MARKTKRAAM & KNUTSELEN!

DIVERSE MUZIKALE ACTS!

GRATIS WARME CHOCOLADEMELK 

MET WAT LEKKERS! 

Kerstmis bij 
Eikenbosch



SPORT

31|

JONG BRABANT WINT IN 
STIJL:3-0
Met een loepzuivere 

3-0 overwinning op Tuldania 
sloot Jong Brabant volledig 
in stijl de eerste seizoens-
helft af: weer een overwin-
ning op basis van dominant, 
fris en waar nodig agressief 
voetbal. Het type spel dat 
van grote broer Willem 2 lijkt 
afgekeken. Wel moest Jong 
Brabant even op gang ko-
men voordat het het initiatief 
kon nemen en de score kon 
openen door een geweldig afstandsschot van Ze-
ger Vugts in de 40 ste minuut. Door doelpunten 
van topschutter Luc Spierings en niemand min-
der dan Luuk Robben werd het een regelmatige 
en overtuigende overwinning, zoals we er al meer 
gezien hebben dit seizoen. En nog mooier, met 
een hele fraaie 2e plek op de ranglijst als tussen-
resultaat! Een positie op de ranglijst waar trainer 
Boy v.d. Boogaard (foto) ook heel blij mee is. ‘De 
uitdaging nu is om na de winterstop bovenaan 
te blijven meespelen en om voor het kampioen-
schap te gaan’, zijn zijn strijdvaardige woorden. En 
waarom ook niet, want een periodetitel heeft zijn 
equipe al op zak! En zo kan Jong Brabant met een 
jeugdig en getalenteerd team terugkijken op een 
hele mooie eerste seizoenshelft.Het vervolg kan 
niet snel genoeg beginnen! Maar eerst tijd om te 
feesten op deze Super Sunday bij Jong Brabant, 
waar de sfeer in een bomvolle kantine er meteen 
na de wedstrijd goed inzat! Wat dat betreft wijst 
alles erop dat trainer V.d Boogaard ook volgend 
seizoen aan Jong Brabant verbonden blijft, maar 
zeker weten we dat nog niet. Hoe dan ook, op 26 
januari 2020 start de competitie weer met meteen 
een topwedstrijd in Spoordonk!Graag tot dan! 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Woensdag 11 december

GHV DMW1 - White Demons DMW1 18-14
Zaterdag 14 december
White Demons D2 - 
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonkveer D1 12-14

White Demons D1 - Dongen D1 06-12
DOS’80/Olympia’89 D2 - Wh. Demons D3 11-24
Internos DS2 - White Demons DS1 12-29
Zondag 15 december
White Demons DB1 - Internos DB2 17-15
Olympia’89/DOS’80 HS2 - 
White Demons HS1 22-21
GHV HS3 - White Demons HS3 16-19
BSAC HS2 - White Demons HS2 33-11
Groesbeeks Glorie DS2 - Wh. Dem. DS2 14-14

Programma aankomend weekend
Zaterdag 4 januari
09:30 uur White Demons D2 - Blauw Wit D1
10:25 uur White Demons D1 - Groene Ster D1
11:00 uur Avanti F2 - White Demons F2
Zondag 5 januari
09:45 uur Taxandria DS1 - White Demons DS2
10:00 uur White Demons DB1 - Heerle DB2
10:00 uur Blauw Wit F1 - White Demons F1
11:00 uur Novitas HB1# - White Demons HB1
11:10 uur White Demons D3 - H.V.M. D2
12:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster DS1 - 
 White Demons DS1
13:25 uur PSV Handbal HS2 - 
 White Demons HS2
14:00 uur Tremeg HS1 - White Demons HS1
15:10 uur Goodflooring/H.M.C. R’donksveer E3 - 
 White Demons E1
15:45 uur  Desk HC1 - White Demons HC1

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

OJC’98 NIEUWS
Tegen de toekomstige kampi-
oen Attila speelde het eerste een 

goede wedstrijd. Het nam zelfs brutaalweg een 3 
- 0 voorsprong en bij rust was het 8 - 8. Toen het 
daarna ook nog een kwartier gelijk opging ( in een 
erg hoog tempo) leek het een punt te gaan ople-
veren. Maar in de slotfase bleek de Eindhovense 
studentenploeg net wat slagvaardiger. Het tweede 
speelde ook tegen Attila. Het team van de routi-
niers aangevuld met enkele jeugdige krachten, 
deed het prima in een aardige wedstrijd en won 
verdiend. Ook het derde seniorenteam won. Team 
twee en drie staan nu bovenaan.
Bij de jeugd werd de halve buit behaald. Twee 
winstpartijen en twee keer verlies. 
De uitslagen waren:
14 december:
OJC’98 1 - Attila 1 11 - 14
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Bridgeschool Karin Poppelaars start begin februari weer met cursussen voor Beginners- én 
Gevorderden, volgens de methode van Berry Westra (Ned. kampioen). 

Vele tevreden cursisten gingen u al voor! 

Locatie : café Het Raadhuis, Berkel-Enschot 
Cursusdag : dondermiddagen Gevorderden       donderdagavonden Beginners 
Kosten  : € 125,-- voor 15 lessen + 1 feestelijke slotdrive 
Want net als bij de bouw van een huis; moet de fundering solide zijn.  

Bridgen is een goedkope hobby; je hebt er slechts één stok kaarten voor nodig. Bovendien 
heeft onderzoek uitgewezen dat personen die aan Denksport doen, minder kans hebben op 
dementie: het is “fitness for the mind”. En, bridgen levert nieuwe vriendschappen op. 

 

 

Altijd al GOED willen leren bridgen? 

    GRATIS PROEFLES BRIDGEN 

 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Bezoek onze 
kerstshow
Zondag open 
van 12-17 uur!

Helleborus
Of kerstroos heeft witte 

bloemen, kan zowel 
binnen als buiten 
en is winterhard. 
In 14cm-pot. 6.49
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Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff  Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoff mode.nl

Voordelig in het NIEUW voor de Feestdagen!

Wij nemen graag 
de tijd voor u, een kopje 
koffi e of thee zetten wij 

graag voor u!

De koffie staat 
klaar voor u!

Persoonlijk & 
Vakkundig

3 HALEN,
2 BETALEN

* Goedkoopste artikel gratis.
Geldt niet in combinatie met mode-
cheques of andere aanbiedingen. 

Geldig tot 31 december 2019.

Openingstijden: 
maandag gesloten, 

dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur 
 Zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur

Meer dan 70 jaar een begrip in de regio!
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OJC’98 2 - Attila 2 14 - 11
Rust Roest 7 - OJC’98 3 12 - 15
OJC’98 jun 1 - SDO jun 2 11 - 14
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1   6 - 14
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E1   2 - 4
PSV pup E1 - OJC’98 pup E2   8 - 1
Volgende week zijn er nog twee wedstrijden, daar-
na ligt de competitie stil tot 11 januari van het vol-
gend jaar.
zaterdag 21 december:
OJC’98 3 - Rust Roest 6 14.00 uur
OJC’98 asp C2 - DKB asp C1 13.00 uur
OJC’98 wenst alle lezers, vrienden en bekenden 
een heel fijn kerstfeest en een gezellige jaarwis-
seling.

WILLEMIJN FUITE 
WINT JEUGD-

STIMULERINGSPRIJS OP HET 
TILBURGS SPORTGALA 2019
Foto: Gijs Franken Fotografie
In een bomvol Theaters Tilburg vond vrijdagavond 
13 december de 28e editie van het Tilburgs Sport-
gala plaats. Rens Merkelbach presenteerde op 
geheel eigen wijze deze editie van het sportgala. 
Er werden maar liefst negen prijzen in verschil-
lende categorieën verdeeld.
Willemijn Fuite was na een succesvol internatio-
naal seizoen met een wereldtitel en een bronzen 
plak op het EK Cross Triathlon genomineerd voor 
de TTM Jeugdsportstimuleringsprijs Meisjes. Na 
het tellen van de stemmen van het publiek en het 
oordeel van de jury bleek Willemijn de winnaar van 
de jeugdstimuleringsprijs op het Tilburgse Sport-
gala 2019 en mocht zij de prijs in ontvangst ne-
men.

WINST EN VERLIES VOOR 
OUDE TOREN
Afgelopen zaterdag is de 3e ronde van de 
externe competitie gespeeld. Een thuis-

wedstrijd voor De Oude Toren, het eerste team 
moest het opnemen tegen Dordrecht 2, terwijl 
het tweede team tegen Dongen 2 speelde. Moest 
Oude Toren 1 een kleine nederlaag incasseren van 
3,5 tegen 4,5, bij het 2e team was de uitslag pre-
cies omgekeerd. Een krappe maar welverdiende 
overwinning werd behaald met de score 4,5 - 3,5.
Het 1e team begon heel voortvarend. Door dame-
winst van Leo Elias werd het al snel 1-0. Verlies 
van Paul Koks, maar vervolgens winst van Michael 
van Ansenwoude en Aart Budding brachten de 
stand zelfs op 3-1. Helaas moesten vervolgens 3 
verliespunten worden geincasseerd, gelukkig be-
haalde Marcel Strik in een spannend pionneneind-
spel remise. Toch een verdienstelijke score, gezien 
de hoge rating van Dordrecht.
Bij het tweede team ging het lange tijd gelijk op. 
Snel en onnodig verlies van Ad Verhagen werd fraai 
gecompenseerd door winst van Ad Mathijssen, 
die op de 21e zet zijn tegenstander overrompelde 
met een scherpe mat-zet. 2 verliespartijen werden 
weer goedgemaakt door winst van Rene van den 
Bosch, na paardvoordeel, en Jan van Gorp, die 
goed op dreef was. Met de remise van Peter Hess 
door eeuwig schaak werd de stand 3,5 – 3,5. De 
partij van Frans Lagerwaard moest dus de uitslag 
bepalen. Ondanks deze druk wist Frans, in een 
ingewikkeld eindspel, zijn pionnenvoorsprong te 
consolideren. Na een slimme paardzet werd meer 
stukvoordeel behaald, waarmee de partij werd 
beslist. Door deze overwinning is het team zeer 
kansrijk in haar poule.
Donderdag wordt de interne competitie voortge-
zet, 2 januari staat de volgende bekerronde inge-
pland.

Tip de redactie!

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

Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl
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EEN KOPJE KOFFIE ZONDER RISICO!
Team Van den Hoven staat voor U klaar! Wij geven advies over schadeverzekeringen, 
levensverzekeringen, kredieten, pensioenen, hypotheken en ook makelaardij. 

Tevens zijn wij zelfstandig RegioBank adviseur, voor al uw bankzaken. 

Wij geloven in maatwerk, een persoonlijk gesprek vinden wij daarom van groot belang. 

Graag  nodigen wij u uit voor een gratis verzekeringscheck bij ons op kantoor onder het 
genot van een vers kopje koffie. 

Bel nu voor een geheel vrijblijvende afspraak.   

Team van den Hoven Assurantiën  

Craenweide 1
5056 BW Berkel-Enschot
013 - 533 91 18 

Willibrordplein 7
5131 AV ALPHEN
013 - 508 29 14 

Stationsstraat 81
5121 EC Rijen
0161 - 223 267 
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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Cursussen op ‘cultureel’ gebied: 
Socratisch gesprek (4x) Filosofische vraag: Wat kan ik verwachten van een vriend? 
Geschiedenis (6x) Rusland onder de Czaren (1218 – 1918) 
Kunstcursus (2x) Had fotografie invloed op de schilderkunst en omgekeerd? 
Klassieke muziek (3x) Muziek en de Russische ziel: bekende en onbekende muziek 
 
Cursussen ter vergroting van vaardigheden: 
Bloemschikken (3x) Een morgen of middag om een bloemstuk te maken 
Muziek maken (5x) Samen muziek maken op authentieke Afrikaanse trommels 
Beeldhouwen (5x) In een atelier een beeld leren maken 
Biljarten (6x) Biljartcursus in groepjes van 3 personen, divers niveau 
Kalligraferen (6x) Schoonschrift leren: concentratie, creatief, ontspannend 
Schaken (5x) Een mix van leren, oefenen en spelen, naar speelsterkte 
 
Cursussen voor tablet en smartphone: 
iPad (4x) Zowel een cursus voor beginners als voor gevorderden 
Android tablet (4x) Basisvaardigheden voor een Android-tablet (b.v. Samsung) 
Android smartphone (4x) Grondbeginselen leren en oefenen  
iPhone workshops 9 verschillende onderwerpen, u kunt kiezen 
Internetcafé Voor al uw computerproblemen: dinsdagmiddag in De Stulp 
Privéles Als u dat graag wilt kunt u thuis individueel les krijgen 

KBO Berkel-Enschot 
65 jaar 

 
Springlevend!! 

 

 

Word lid: voor 2020 slechts € 20,- contributie ! 

En schrijft u zich dan in voor één of meer van de cursussen: u wordt er 
wijzer van en ontmoet nieuwe mensen.  

U kunt nog inschrijven tot 27 december 2019 !! 

Zie ook de verdere informatie over de cursussen op onze website:  

www.kbo-berkelenschot.nl 

KBO Berkel-Enschot: wie wil daar nou niet bij horen? 
? 

  

 

 

 

 

 
Cursussen op ‘cultureel’ gebied: 
Socratisch gesprek (4x) Filosofische vraag: Wat kan ik verwachten van een vriend? 
Geschiedenis (6x) Rusland onder de Czaren (1218 – 1918) 
Kunstcursus (2x) Had fotografie invloed op de schilderkunst en omgekeerd? 
Klassieke muziek (3x) Muziek en de Russische ziel: bekende en onbekende muziek 
 
Cursussen ter vergroting van vaardigheden: 
Bloemschikken (3x) Een morgen of middag om een bloemstuk te maken 
Muziek maken (5x) Samen muziek maken op authentieke Afrikaanse trommels 
Beeldhouwen (5x) In een atelier een beeld leren maken 
Biljarten (6x) Biljartcursus in groepjes van 3 personen, divers niveau 
Kalligraferen (6x) Schoonschrift leren: concentratie, creatief, ontspannend 
Schaken (5x) Een mix van leren, oefenen en spelen, naar speelsterkte 
 
Cursussen voor tablet en smartphone: 
iPad (4x) Zowel een cursus voor beginners als voor gevorderden 
Android tablet (4x) Basisvaardigheden voor een Android-tablet (b.v. Samsung) 
Android smartphone (4x) Grondbeginselen leren en oefenen  
iPhone workshops 9 verschillende onderwerpen, u kunt kiezen 
Internetcafé Voor al uw computerproblemen: dinsdagmiddag in De Stulp 
Privéles Als u dat graag wilt kunt u thuis individueel les krijgen 

KBO Berkel-Enschot 
65 jaar 

 
Springlevend!! 

 

 

Word lid: voor 2020 slechts € 20,- contributie ! 

En schrijft u zich dan in voor één of meer van de cursussen: u wordt er 
wijzer van en ontmoet nieuwe mensen.  

U kunt nog inschrijven tot 27 december 2019 !! 

Zie ook de verdere informatie over de cursussen op onze website:  

www.kbo-berkelenschot.nl 

KBO Berkel-Enschot: wie wil daar nou niet bij horen? 
? 
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HART4ALL
Het comité van aanbeveling van 
Hart4ALL is uitgebreid met een 

nieuw lid, namelijk Burgemeester Weterings uit 
Tilburg. De burgemeester voelde zich erg vereerd 
toen we hem vroegen om deze rol van de heer 
Noordanus over te nemen.
Onderstaande tekst mochten wij van hem ontvan-
gen en spreekt voor zich. 
 
‘Ik ben diep geraakt door de initiatiefnemers van 
Hart4All. Wat een passie en doorzettingsvermo-
gen! In Nederland zijn veel zaken geregeld, goed 
geregeld. En soms lopen juist die regels ons in de 
weg. Hart4All maakt zo’n lacune zeer zichtbaar en 
heeft dat inzicht direct aan een oplossing gekop-
peld. Chapeau!
Als je geholpen wordt, wil je vaak je dankbaarheid 
tonen. De ultieme hulp die iemand je kan bieden, is 
je in leven houden terwijl de ambulance onderweg 

is. Als burgerhulpverlener wil je natuurlijk graag 
weten hoe het afgelopen is met het slachtoffer als 
deze eenmaal is meegenomen met de ambulance. 
Als slachtoffer wil je degene die je hielp mogelijk 
bedanken. Dankzij de QR-code-armbanden van 
Hart4All kan dit contact tot stand komen. Hoe een 
eenvoudig idee mensen met elkaar kan verbinden, 
is hartverwarmend.
Als burgemeester ben ik enorm trots op de vele vrij-
willigers in onze stad. Mensen die zich onbaatzuchtig 
voor een ander inzetten: het zit diep in het Tilburgse 
DNA. Wat ben ik trots op al die burgerhulpverleners 
die er in de minuten dat het er toe doet, zijn voor 
hun medemens. Die levensreddende handelingen 
uitvoeren totdat de ambulance er is. Als lid van het 
Comité van Aanbeveling stel ik mezelf tot doel om 
Hart4All waar ik kan onder de aandacht te brengen.’

KOM KERSTSTALLEN KIJKEN…
Ken je nog die prachtige kerstbeeldjes zoals opa 
en oma hadden? 
In een grot die werd gemaakt van grotpapier; of 
het stalletje waarboven de engel, het Kind in de 
kribbe en de Drie Koningen op zoek naar de ko-
ning der Joden ??
Kom dit alles beleven op onze sfeervolle tentoon-
stelling in en om ons museum. 
Een gratis kopje koffie/thee of warme chocomel 
en kerstmuziek op de achtergrond maken uw be-
zoek compleet. 

Naast onze eigen 
collectie zijn enke-
le prachtige groe-
pen voor deze 
expositie beschik-
baar gesteld door: 
Theetuin Brands-
hof,  Udenhout, 
Joke Robben uit 

Udenhout en Fam. Verschuren uit Hilvarenbeek
Onze tentoonstelling telt in totaal 40 kerst groepen 
en miniatuurstalletjes.
Vanaf zondag 22 december tot en met dinsdag 31 
december zijn wij alle dagen geopend van 13.00 
– 16.00 uur. Ook 1e en 2e Kerstdag kunt u komen 
kijken.
Waar? Museum Onder d’n Hooizolder, ’t Hoekske 
6A, Berkel-Enschot.

  

 

 

 

 

 
Cursussen op ‘cultureel’ gebied: 
Socratisch gesprek (4x) Filosofische vraag: Wat kan ik verwachten van een vriend? 
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Klassieke muziek (3x) Muziek en de Russische ziel: bekende en onbekende muziek 
 
Cursussen ter vergroting van vaardigheden: 
Bloemschikken (3x) Een morgen of middag om een bloemstuk te maken 
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Android tablet (4x) Basisvaardigheden voor een Android-tablet (b.v. Samsung) 
Android smartphone (4x) Grondbeginselen leren en oefenen  
iPhone workshops 9 verschillende onderwerpen, u kunt kiezen 
Internetcafé Voor al uw computerproblemen: dinsdagmiddag in De Stulp 
Privéles Als u dat graag wilt kunt u thuis individueel les krijgen 
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Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

BINNENKORT GAAN WIJ 
VERDER ONDER DE NAAM

“WIJ VERANDEREN ONZE NAAM”

Ondertussen nog bereikbaar via:
T 013 572 1822
Oude Lind 35, 5043 AL Tilburg
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Willie’s Worstenbrood 

Wenst U Smakelijke Kerstdagen  

En een Heerlijk 2020 

30 & 31 december staan onze pannen weer buiten! 

Dan bakken we weer de heerlijke 

verse Oliebollen en Appelbeignets voor U 
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  RELAXFAUTEUILS EN STA-OP STOELEN SPECIALIST
21

    DEC
31

    DEC
t/m

KIES UW EIGEN KORTING!
O P E N I N G  2 1  D E C E M B E R

OPENINGSKORTINGEN!

met hart voor u en uw meubels!

www.meubelzorg.nlBel 085-065 5292

INRUILKORTING TOT 

WEL €1000,-

€8,50 KORTING

PER LEVENSJAAR

21% BTW 
KORTING

Kreitenmolenstraat 43A, 
5071 BA Udenhout
Openingstijden:  maandag 12.00 - 17.00

            di t/m za  09.00 - 17.00

1ste KERSTDAG EN ZONDAG GESLOTEN!
3 Bezoek onze winkel en laat u adviseren

3 Gratis gebak en de koffie staat klaar!

2e Kerstdag open van 10.00 - 17.00

Fauteuils 
al vanaf €695,-
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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
Tempus fugit!
Ik herinner me de zomers van mijn basisschoolja-
ren, die eindeloos lang leken te duren, en waarin 
de tijd lui en stroperig werd. Zes weken vakantie 
voelde als een tijdspanne waarin beschavingen 
konden opstaan en weer teloor konden gaan. 
Soms wist je van verveling gewoon niet wat te 
doen op een dag.
Maar hoe anders ervaar ik het tijdsverloop van-
daag de dag. Men zegt wel eens dat je niet weet 
wat je in bezit hebt, totdat je het verliest. Niets 
is minder waar als het gaat om die ervaring van 
bijna tijdloosheid, het gevoel je hele leven voor je 
te hebben, en zélfs de mogelijkheid, nee, de ab-
solute luxe om jezelf te vervelen. Want nu ervaar 
ik de tijd niet langer als stroperig en traag, maar 
als een altijd opstuwende stroom, die me continu 
voortduwt terwijl ik misschien nog niet klaar meen 
te zijn op de plek waar ik ben (“nu!”), en die er 
soms voor zorgt dat ik achter de feiten aanloop.
En dat lijkt in de donkere dagen voor Kerstmis al-
leen maar erger te worden. Hoe vaak zeggen we 
niet tegen elkaar: “het is alweer bijna Kerst”? En 
als iemand zoiets verzuchtend uitspreekt dan is 
het geijkte antwoord vaak dat “de tijd vliegt!” Juist 
in de steeds terugkerende evenementen bemer-
ken we hoe snel een kalenderjaar verloopt. Het 
is alwéér Kerstmis, alwéér Oud en Nieuw, na vol-
gende week beginnen de dagen weer te lengen en 
is de lente, hoewel nog ver weg, onvermijdelijk in 
aankomst.
Maar de hoogfeesten op de liturgische kalender 
willen ook een medicijn zijn tegen de welvaarts-
ziekte van de gehaaste drukte, een rem op de 
altijd maar voortdenderende motor van het agra-

rische leven vroeger en de allesbepalende markt-
economie nu. Sta stil bij wat je hebt, fluistert onze 
traditie ons in, voordat je het verliest.
Voor wie weinig heeft kan dat een pijnlijke gewaar-
wording zijn. Ik denk aan mensen die dit jaar voor 
het eerst Kerstmis vieren zonder partner, mensen 
die gebukt gaan onder ziekte of pijn, mensen die 
in alle eenzaamheid getroffen worden door de 
stilte. Hen wens ik veel kracht en ik hoop dat ze 
de aanwezigheid van God in innige nabijheid mo-
gen ervaren, misschien zelfs wel belichaamd door 
een woord of gebaar van een verre vriend of een 
goede buur.
Voor wie verlangend naar de toekomst kijkt en 
voor wie Kerstmis niet snel genoeg kan aanbre-
ken: ik wens u prachtige dagen toe; geniet van 
lekker eten en drinken, maar vooral ook van el-
kaar. Houd ook hen in gedachten voor wie Kerst-
mis niet vanzelfsprekend een feest is. Maar ver-
heug u bovenal om het Kerstkind en omdat God 
weer midden onder ons aanwezig wil zijn.
Een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar 
gewenst!

Diaken Szejnoga

SECRETARIATEN GESLOTEN
Vrijdag 27 december zijn de parochiesecretariaten 
in Berkel, Enschot en Udenhout gesloten.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Tijn Boom, 
82 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 21 december: 4e zondag van de Advent
Vanaf 16.30 uur: Kersttocht bij de St. Caeciliakerk.

Zondag 22 december: 4e zondag van de Advent
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Herenkoor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Intenties: Maria Voermans-Robben (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 23 december:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 24 december: Kerstavond
17.00 uur St. Caeciliakerk: Peuterviering mmv Ei-
gen Wijs.    
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Voorganger: diaken van Kuijk.
Intenties: Gerrie Denissen-Broeders en Kees Ca-
spers.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Gezinsviering mmv 
Eigen Wijs
Celebrant: pastoor Smulders en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Gezinsviering mmv 
Cantique.
Voorganger: Henk Geerts.
20.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Smulders en diaken van Kuijk.
21.00 uur St. Lambertuskerk: Nachtmis mmv 
Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard.
21.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Intenties: Overl. familie Pigmans-van der Heijden; 
Cor Mallens-van Iersel; Overleden familie Willems; 
Sjef Pigmans; Claudette, Anoushka, Willem en Ju-
lian sr. Rojer.

Woensdag 25 december: Hoogfeest van Kerst-
mis
De kerken in Berkel-Enschot zijn geopend van  
13.00 – 15.00 uur voor Kerststalbezichtiging.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd koor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Intentie: Els Maas-Boom.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis mmv 
Gemengd koor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Intenties: Overl. familie van Dongen-Brenders; Jos 
en Tiny van der Loo-Mulders en Ans Verstijnen-van 
der Loo; Bert Sas; Overl. ouders van Mensvoort-
Robben; Noud en Marietje van Vught-Pijnappels; 
Elisabeth en Jan Pijnappels-van der Velden.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 26 december: 2e Kerstdag
De kerk in Udenhout is geopend van 13.00 - 16.00 
uur voor Kerststalbezichtiging.
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis met sa-
menzang.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv 
Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zaterdag 28 december: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 29 december: H. Familie.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg; Frans 
Verbraeken en Joke Verbraeken- Verhaeren.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 30 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
  
Dinsdag 31 december: Oudejaarsavond
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Aansluitend is er in de parochiezaal gelegenheid 
om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Zondag 5 januari: Driekoningen 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastor van den Dungen.
Intenties: Overl. leden KBO; Tiny van de Wiel-
Hruska (jrgt.); Toos Verhagen-van Kasteren en Dré 
Verhagen; uit dankbaarheid bij een 90ste verjaar-
dag.
Na de viering is er gelegenheid om elkaar een Za-
lig Nieuwjaar te wensen.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken Szejnoga.
Aansluitend is er in het parochiecentrum gelegen-
heid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
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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

Helemaal op maat gemaakt!

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
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Celebrant: pastor van den Dungen.
Intenties: Overl. ouders Nouwens-van Dun; Mar-
tien Dielen (verj.); Tini Pijnenburg (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 6 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 8 januari:
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 22 december: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het is vandaag vierde advent: de periode waarin 
we ons voorbereiden op het kerstfeest. Ons ad-
ventsproject ‘God maakt een nieuw begin’ gaat 
deze zondag over  de geboorte van Johannes. De 
mensen om Elisabeth en Zacharias heen zijn blij 
met de geboorte van Johannes, maar ze zijn ook 
verbaasd dat hij niet de naam van zijn vader krijgt. 
Zacharias kan na de geboorte van Johannes weer 
praten, en hij zingt een lied om God te bedanken. 
Het is duidelijk dat God een bijzonder plan met 
Johannes heeft: hij bereidt de mensen voor op het 
licht dat God naar de mensen stuurt.
De collectes zijn voor de Rudolf Stichting en voor 
het werk van onze kerk. Er is kindernevendienst 
en crèche.

Zondag 22 december: Kerk op Schoot, 12.00 
uur
Een dienst speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
en hun (groot)ouders. Ze maken op een speelse 
manier kennis met de kerk en ouders ontmoeten 
elkaar op een informele manier. Vandaag horen en 
beleven ze het verhaal van de drie koningen. Kijk 
voor meer informatie op www.kerkopschoot.nl.

Dinsdag 24 december: ds. Winanda de Vroe, 
22.00 uur
We vieren de kerstnachtdienst: Christus is gebo-
ren! De collectes zijn voor de Diaconie en voor het 
werk van onze kerk.

Woensdag 25 december: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het eerste deel van de dienst voeren de kinderen 
het kerstverhaal op. Zij hebben dat vooraf ingestu-
deerd. In het tweede deel van de dienst gaan zij 
naar de kindernevendienstruimte en is er voor de 
‘grote mensen’ een ‘gewone’ preek. En natuurlijk 
zingen we veel kerstliederen! Voor de allerklein-
sten is er crèche. De collectes zijn voor Kerk in 
Actie: Kinderen in de Knel, en voor het werk van 
onze kerk.

Zondag 29 december: ds. Harry Tacken uit Den 
Bosch, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 2:33-40. We horen 
het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw 
die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele 
jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. 
Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die 
oude ogen dit kind: het licht van de wereld.
Vandaag wordt ook de eindejaarscollecte gehou-
den. Deze is bestemd voor het kerkblad Samen op 
Weg. Er is kindernevendienst en crèche.

Woensdag 1 januari: Morgengebed, 11.00 uur
Deze viering wordt voorbereid door de taakgroep 
Liturgie. We beginnen het nieuwe jaar met gebed, 
we luisteren naar gedichten en zingen natuurlijk 
ook! Na deze korte viering kunnen we elkaar een 
gelukkig nieuwjaar wensen met oliebollen, appel-
flappen en koffie en thee!

Zondag 5 januari: ds. Wil van Egmond, 10.15 
uur
Op het leesrooster staat Matteüs 2:1-12. We horen 
dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een 
ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens 
geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer 
bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. 
Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze kerk: het ouderenpastoraat. Er is 
kindernevendienst en crèche. Voor kinderen van 
groep 7 en 8 van de basisschool, en klas 1 en 2 
van de middelbare school is er Basiscatechese. 
Deze catechese wordt gegeven door ds. Winanda 
de Vroe.
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Agenda
19 december 14.30: Kerstmiddag voor ouderen
21 december 19.30: Club 412
4 januari 20.00: O’Café Nieuwjaarsborrel
6 januari 19.45: Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’

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

!!! NIEUW !!!

Kinderbekkenfysiotherapie bij 
kinderfysiotherapie Move-Ing
Vanaf juli 2019 bieden wij in de praktijk 
Kinderbekkenfysiotherapie aan. 
Zo ook op onze locatie in Berkel-Enschot.

Maar wat is nu Kinderbekkenfysiotherapie?
Een kinderbekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in de problemen 
rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen, en de mogelijke behandeling daarvan.

Hij/zij is óf een geregistreerde bekkenfysiotherapeut, óf een geregistreerde kinderfysiotherapeut met 
een extra opleidingsjaar.

Kinderen kunnen problemen hebben met ontlasten of plassen. Soms worden kinderen niet goed zinde-
lijk of zijn ze wel zindelijk geweest en verliezen daarna toch urine of ontlasting. Het kan ook zijn dat het 
door het kind niet gemerkt wordt. ’s Nachts zindelijk worden kan voor sommige kinderen ook moeilijk 
zijn. De kinderbekkenfysiotherapeut kan in veel van deze gevallen ondersteuning bieden.

Wat zijn de klachten?
• Urine- en/of ontlastingsverlies
• Overactieve blaas, heel vaak plassen
• Onderactieve blaas, heel weinig plassen
• Dysfunctional Voiding
• Verstopping in de darmen (obstipatie)
• Diarree
• Verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid
• Blaasontstekingen
• Angst om te plassen of te poepen
• Bedplassen
• Incontinentie bij (pervasieve) ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ ADD/PDD-NOS)
• Problemen op het gebied van de seksualiteit (bij oudere kinderen).
Kinderen krijgen training in het tijdig herkennen van aandrang en het aan- en ontspannen van de bek-
kenbodemspieren. Kinderen krijgen zo een bewust spiergevoel en meer controle over de bekkenbo-
dem. Dat is erg belangrijk voor een juist toiletgedrag.

Naast de oefeningen geeft de fysiotherapeut advies over het op tijd naar het toilet gaan, de goede 
houding om op het toilet te zitten en over eet- en drinkgedrag. Problemen met plassen en poepen kun-
nen verschillende oorzaken hebben. Mocht er reden zijn om andere zorgverleners als een kinderarts, 
psycholoog of kinderverpleegkundige bij de behandeling te betrekken, dan wordt u doorverwezen.

Wilt u graag een intake?
Mail dan naar: berkel-enschot@move-ing.nl, bel ons op 06 18 82 01 50 of stuur een berichtje!

Winterstop
In week 52 (25 december) en week 1 
(1 januari) komt er geen Schakel uit. 
Wij wensen u hele fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2020!
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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

51/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

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

KERSTPAKKERS

PLUS Sperziebonen
Los

PLUS Varkensfi letrollade
Per kilo

15.29   7.64

Deetlefs Stonecross
Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk
2 fl essen

11.98   5.99

2=1
PLUS Hollandse garnalen
Bakje 100 gram
2 bakjes

7.98   3.99

1+1
GRATIS

1.79

Per 500 gram

0.89

50% KORTING
OP=OP 

zo ma di
22 dec 23 dec 24 dec

50%
KORTING

Openingstijden: Kerstweek: zo 8:00 - 18:00 | ma 8:00 - 20:00 | di 7:00 - 18:00 | wo gesloten (1e Kerstdag) | do 8:00 - 18:00 (2e Kerstdag) | vr 8:00 - 21:00 | za 8:00 - 20:00 | zo 10:00 - 18:00

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

plus.nl



50% korting op elk 2e product van Janzen in 
de maand december. Fellow Fashion 
Eikenbosch 27 Berkel-Enschot  

Bloemenatelier Extra Vita voor al uw 
Kerstbestellingen! Even bellen 06-22114370 

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 
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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

WE COLLECT IT
Helpt u mee?

 

Heeft u eten over en wilt u dit doneren?

Vrijdag 20 december komen wij bij u aan de deur om donaties op te halen. 

(De enige voorwaarde is dat het lang houdbaar  en een gesloten verpakking

moet zijn) Al het gedoneerde voedsel wordt bij de voedselbank verdeeld onder

de mensen die het nodig hebben zodat iedereen van een fijne maar vooral van

een lekkere kerst kan genieten!

 

U kunt ons verwachten op vrijdag 20 december tussen 9.15 en 12.00.

De leerlingen van 2College Ruivenmavo kunnen zich legitimeren.    

Niet thuis maar wel graag doneren?
Vanaf 17 december kunt u het ook op school

afgeven.
 

2College Ruivenmavo
Vlierakkerhof 1

5056 NH Berkel- Enschot
 

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
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877.  

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

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

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

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

013-5111525 

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

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

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

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 voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

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

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

Luxe penthouse te huur. Koningsoord Blok C. 
2 slaapkamers, woonkamer, open keuken 
met kookeiland, badkamer met inloopdouche 
en tweede toilet. 2 ruime balkons op zuidwesten. 
Woonopp. 145 m². 
Voor meer informatie bel 0654323575 

Stadspost Oisterwijk is op zoek naar 
enthousiaste postbezorgers voor enkele uren in
de week, bezorging 2 tot 3 keer per week. 
Voor informatie 06 50950015 of 013 5335246 

Eind februari dragen wij ons kaasmes over 
aan Zuivelhoeve. Lekkernij, natuurlijk! 

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

Inleveren kassabonnen t/m 31 december bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

opgelet: Anthé-Kappers is op maandag 
23 december extra geopend! Dames/kinderen op 
afspraak en heren met en zonder afspraak. 
Kerkstraat 25B. Tel 5331561 

Catering Wolfs zoekt afwashulpen voor in 
de spoelkeuken. Houd je van aanpakken, ben 
je flexibel en 15 jaar of ouder? Bel of mail voor 
informatie 013-5332692 of info@cateringwolfs.nl 

Bridgen houdt de geest jong en bevordert sociale 
contacten. Op maandag 13 januari start Kees van 
de Ven i.s.m. Bridgeclub Berkel-Enschot weer een 
bridgecursus voor beginners. Opgeven per mail: 
kees.ven@home.nl 

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

Bloemenatelier Extra Vita wenst iedereen fijne 
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom Tel: 06-22114370 
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

FEESTWEEKEND 
24, 25 en 26 januari 2020

Vrijdag 24/1:
Senioren/ouderen middag. Met speciaal optreden van John Des-
mares & friends (13.30-17 uur)
Project 44
Denk aan Berkel Beeft en Enschot Trilt en dan in het kwadraat: 
Project44 (12 t/m 17) 21 – 1 uur. Met DJ’s Mamba, Eventa, 
Joeysoe, Allstarz, Partyhousers en AdjuVinnie

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

Zaterdagavond 25/1: Feestavond met René Schuurmans, Arjon Oostrom, Pater Moeskroen en DJ CoenioLaat je carnavalskleding thuis, doe je feestkleding en dansschoenen aan en ga lekker uit je dak

Zondag 26/1
Zondagochtend: Reünie vrijwilligers 44 jaar SOK (10.30-13.30 uur)
Zondagmiddag: Bruisend Knollebal met heel veel muziek en bands uit 
Berkel-Enschot en omgeving en artiesten Marc van Alphen, Stef Ekkel, 
Frans Smeekes en DJ Coenio (13.30 tot 19 uur)

Locatie: speciale feesttent op het WilhelminaplantoenKaartjes voor vrijdag- en zaterdagavond à 4,44 (incl 1 drankje): knollevretersgat.nl/websjop

Meer info: www.knollevretersgat.nl




