
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 46, 11 november 2020

Carnaval 2021: benadrukken verbinding en saamhorigheid

Erik Buster: indrukwekkende wijding tot diaken 

Hersentumoren STOP, Judith gaat naar de top!

Toe aan verandering in je leven? Katinka helpt!

Op zoek naar gluurpiet!



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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
12 nov 13 nov 14 nov

Geldig in week 46
zondag 8 t/m 
zaterdag 14 november 2020

PLUS Stamppotgroente
•  Boerenkool Zak 300 gram
•  Hutspot Zak 1 kilo
•  Andijvie fi jngesneden 

Zak 500 gram 
•   Snelle roerbakstamppot

Alle zakken à 300-400 gram
Uit de koeling, combineren mogelijk
   2 zakken**
    Bijv. PLUS Boerenkool, 2 zakken à 300 gram

2.98   1.49
   De actieprijzen variëren van 1.49 - 2.09

PLUS 
•  Kabeljauwfi let Pak 130 gram
•  Zalmfi let op huid Pak 125 gram
•  Roze garnalen Bak 100 gram
•   Grote garnalen Bak 100 gram
Combineren mogelijk

1+1
GRATIS

KIES & MIX

 Alle PLUS 
Verspakketten 
voor maaltijden   

+1GRATISzegel

 Alle PLUS Tapas***
    Combineren mogelijk   
   ** * De producten die meelopen in deze actie 

zijn te herkennen aan de 2 voor 4.- actie sticker. 

 PLUS Klaverland 
Kaas stukken
    Alle varianten à ca. 500 gram
M.u.v. geitenkaas

 Optimel 
Drink of yoghurt
    Alle pakken à 1 liter, 
uit de koeling   

 PLUS 
Kiprollade
    Schaal 525 gram PLUS Avocado   

 PLUS 
Halve luxe vlaai
    Stroopwafel-, abrikozen 
schuim-, christo�el-, 
bosvruchten- of 
appel kaneelvlaai, 
geschikt voor 5 personen   

6.99

Per stuk

4.99
Per stuk

0.89
6.99

Per schaal

4.99

De producten die meelopen in deze actie 
zijn te herkennen aan de 2 voor 4.- actie sticker. 

4.98 – 6.00

  2 stuks

4.-
1.36 – 1.74

Per 100 gram

0.99
1.39 – 1.89

Per pak

0.99

Per stuk

3.49

46/20 
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 1+1 gratis 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

5.38 – 6.98

2 stuks

4.49

KIES & MIX

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00-20.00 uur | zondag: 10.00-18.00 uur
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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 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

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

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

Oplage: 5.470 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

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

RIETVELD BOUW voor al uw timmerwerken 
06-20675222

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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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 9-11 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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 
Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

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 

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

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
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

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

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

OSTEOPATHIE
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.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
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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 psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 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

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

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

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en 
kinderen behandeling op afspraak. Heren mogen ook 
zonder afspraak. Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 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

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367
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RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

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

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

BBeekkrroooonndd  mmeett  GGOOUUDD  

Onze bolussen en progresgebak zijn door het NBC bekroond met goud! 
Meer informatie kunt U vinden op www.bekroondmetgoud.nl 

 
Aanbieding geldig van vrijdag 13 t/m donderdag 19 november 2020 

PPrrooggrreessttaaaarrtt  66  ppeerrss  
++    

55  bboolluusssseenn  
€€  1100,,0000  
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Carnaval 2021 zal dit jaar anders zijn. Er zullen 
dit jaar geen fysieke traditionele carnavalseve-
nementen zijn. Voorzitter van de Stichting Open-
baar Karnaval Berkel-Enschot en Heukelom, 
Martijn Baarendse, verwoordt het zo: ‘na lang 
wikken en wegen hebben we moeten besluiten 
de evenementen te cancellen. In eerste instan-
tie was er nog hoop dat we misschien toch nog 
bepaalde evenementen zouden kunnen doen. 
Maar inmiddels is wel duidelijk dat dat voor het 
komende jaar er niet in zit.’

‘We hebben met elkaar een fantastisch jubileum-
jaar kunnen vieren in de periode januari-maart 
2020. Naast een fantastisch jubileumweekend, 
liep ook carnaval 2020 op rolletjes. We hebben 
een optocht gehad, hele gezellige evenementen 
en zagen dat het carnaval in ons dorp bruiste en 
levendig was. Dat hebben we mooi met elkaar 
kunnen vieren. Anderhalve week later zaten we 
vanwege Covid-19 in lock-down.’

Carnaval 2021
Ook al zijn er geen fysieke en traditionele evene-
menten met carnaval, de  SOK zal gedurende de 
komende maanden en tijdens de geplande data 
van carnavalsactiviteiten plannen die wel binnen 
de mogelijkheden passen. Eén van de eerste eve-
nementen is het gezamenlijk vlaggen vandaag, op 
11 november. Daarmee laten we zien dat carnaval 
in ons dorp leeft en kleuren we het dorp gezellig 
blauw-geel. We hebben al vernomen dat heel veel 

mensen en organisaties meedoen en er was een 
run op de vlaggen in onze websjop.

De carnavalsglossy
‘Carnaval aan ons voorbij laten gaan dat zit niet 
in ons blauw-gele Carnavals bloed. Wat ons ver-
bindt en verbroedert gaan we extra benadrukken. 
Wij gaan daarom wel een geweldig magazine uit-
brengen. Geen Knollevreter, maar een geweldige 
uitgave van en voor Berkel-Enschot en Heukelom. 
Deze zal geheel in het teken staan van saamhorig-
heid, verbondenheid en het samen zijn in de fan-
tastische dorpen Berkel-Enschot en Heukelom. 
We kiezen onder andere voor invalshoeken als 
zorg, onderwijs, handhaving, muziek, onderne-
merschap, jeugd, ouderen en openbaar bestuur. 
Dit magazine valt rond de geplande carnavalsda-
gen 2021 bij iedereen op de mat.

Carnavalstradities in de toekomst
De komende maanden zal de SOK gebruiken om de 
carnavalstradities die er zijn onder de loep te nemen. 
‘We denken na over de toekomstbestendigheid van 
onze tradities. Verbinding, verbroedering en saam-
horigheid zijn de rode draad voor carnaval in het 
dorp en dat is ook de insteek voor de evenementen 
en tradities die er zijn. ‘We willen ervoor zorgen dat 
we over tien jaar nog steeds carnaval vieren, op een 
wijze die past in het tijdsbeeld van dan.’

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

CARNAVAL 2021: 
BENADRUKKEN 
VERBINDING EN 
SAAMHORIGHEID
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Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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Erik Buster, 26 jaar oud geboren en getogen in 
Berkel-Enschot, is afgelopen zaterdag in de Sint 
Jan in Den Bosch gewijd tot diaken. Deze bij-
zondere plechtigheid was live te volgen via een 
livestream via Youtube. Een indrukwekkend mo-
ment. Erik groeide op in Enschot. Hij ging naar 
de Caeciliaschool en later naar het Theresialy-
ceum. Had een brede interesse in talen, weten-
schap en psychologie. Op 13-jarige leeftijd over-
leed zijn vader. Voor Erik een heftige ervaring, 
die hem veel vragen opleverde over het waarom 
en over de zin van het leven. Steeds meer vond 
hij antwoorden in het katholieke geloof.

‘Ik had niet één moment, wat ik kan terughalen als 
hét moment van mijn roeping. Ik groeide daarin, 
zette steeds meer stappen in de richting van het 
in verbinding staan met het geloof en mijn leven in 
dienst stellen van God’, zegt Erik.
Erik studeerde onder andere Theologie aan de Uni-
versiteit van Nijmegen en Tilburg. Bezocht kloos-
ters en volgde summerschools in Rome. Zijn roe-
ping volgen voelde als puzzelstukjes die in elkaar 
vielen. Erik volgt nu de priesteropleiding bij het Bis-
dom ’s-Hertogenbosch. 

Diakenwijding
De hele ceremonie van diakenwijding is uit overleve-
ring van de apostelen en wordt al eeuwen volgens 
deze zelfde traditie gedaan. Van de handoplegging 
door de bisschop tot het uitspreken van de belof-
tes. ‘Het moment dat je op de grond ligt, is ook het 
moment dat je je volledig overgeeft aan God. Dat 
moment was machtig, ik voelde genade, volledige 
overgave en de geschonken liefde van God.’

Zondag 8 november was Erik aanwezig als diaken 
in de zondagmis in de St. Caeciliakerk. Diaken zijn 
betekent letterlijk zorgen voor de mensen in nood. 
De komende tijd zal Erik werkzaam zijn in de pa-
rochie van Helmond in een wijk met veel migran-
ten. De parochie zorgt onder andere met dagelijkse 
maaltijden voor mensen die het niet kunnen betalen. 

Priesterwijding
‘Vanuit mijn eigen ervaring en mijn zoektocht heb 
ik gemerkt dat veel jongeren zoeken naar antwoor-
den over de diepere betekenis van het leven en 
het geloof. Als jonge katholiek kan ik mijzelf goed 
in hen verplaatsen en ga ik graag de dialoog aan. 
Als student was ik ook voorzitter van de katholieke 
studentenvereniging en ook in deze hoedanigheid 
heb ik veel kunnen betekenen voor jongeren. Mijn 
volgende stap is de priesterwijding, over een half 
jaar. Waar ik dan terechtkom is aan het Bisdom, 
maar ik heb absoluut vertrouwen in het pad dat 
voor mij ligt.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto in St. Caeciliakerk: Bas Haans

ERIK BUSTER:
INDRUKWEKKENDE
WIJDING TOT DIAKEN
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WIJ GAAN STOPPEN IN UDENHOUT...
EN DAAROM RUIMEN WIJ ONZE WINKEL OP!

WWW.VANGOOLSPORT.NL

Alles in onze winkel 
is afgeprijsd, met 

uitzondering van de 
teamlijnen van de 
verenigingen waar 

we mee samenwerken.

OP 1 ARTIKEL50% 
60% 
70% 

OP 2 ARTIKELEN
OP 3 ARTIKELEN

UDENHOUT
KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918U

TOTALE LEEGVERKOOP!
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Judith Paymans, in 2019 zelf gediagnosticeerd 
met een hersentumor, wil meer aandacht vragen 
en geld inzamelen voor onderzoek naar hersen-
tumoren. Om dit te bereiken zamelt zij geld in 
met het beklimmen van de Col d’Izoard en eigen 
acties zoals het verkopen van worstenbroodjes.

Judith Paymans
In september 2019 kreeg Judith op 23 jarige leeftijd 
de schrik van haar leven. Na een plotselinge epilep-
tische aanval op haar werk, bleek dat zij een her-
sentumor boven haar rechteroog had. Het einde van 
een langdurig traject van een wakkere operatie, een 
revalidatietraject, 33 bestralingen en 6 chemokuren, 
is nu eindelijk in zicht. ‘Gelukkig is veel van de tumor 
weg, maar het kan altijd teruggroeien’ zegt Judith. 
‘Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn; ik heb last 
van een verminderde concentratie, vermoeidheid en 
heb moeite met geluiden filteren’. Inmiddels weet 
Judith: ‘je kunt je er wel heel druk om maken, maar 
dat heeft toch geen zin. Ik heb zin om weer een nor-
maal leven te leiden en lekker aan het werk te gaan!’ 

STOP hersentumoren.nl
Ondanks alles zit Judith niet stil. STOPhersentu-
moren.nl is een stichting die zich inzet voor meer 
aandacht voor en onderzoek naar hersentumoren. 
‘Van de 1500 Nederlanders die per jaar de diag-
nose hersentumor krijgen, overleeft slechts minder 
dan 1% het. Om meer mensen in de toekomst de 
kans te geven deze vorm van kanker te overleven, 
komen wij in actie!’ zegt Judith. Samen met haar 

goede vriendin Anja, beklimt zij in juli 2021 de Col 
d’Izoard, een bergpas in de Franse Alpen met een 
top op 2360 meter. Om de 14,1 kilometer van de 
meest bereden col uit de Tour de France te kunnen 
bewandelen, zal zij ondanks haar sportieve basis 
goed aan haar conditie moeten werken. Met haar 
lieve, witte herder pup Mika gaat dat wel lukken. 
‘Iedere dag ga ik met hem wandelen, we gaan sa-
men naar puppy cursus.. Hij is echt mijn maatje ge-
worden!’ lacht Judith.

Worstenbroodjes
Ook naasten helpen mee. Zo heeft Judith met be-
hulp van Jeannette van Dal (een vriendin van Ju-
diths moeder) een worstenbroodjesactie opgezet. 
Tot uiterlijk 15 december kunt u 4 kwaliteitswor-
stenbroodjes van Lekker Brabant voor €5 kopen. 
Als u woonachtig bent in Berkel-Enschot, Uden-
hout of Heukelom worden de worstenbroodjes 
op 19 december bij u bezorgd. Bestellen kan via 
judithpaymans@live.nl
Mocht u geen interesse hebben in worstenbrood-
jes, maar wel willen steunen? Doneren kan via: 
www.3bergentocht.nl 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Lekker Brabant

HERSENTUMOREN STOP, 
JUDITH GAAT NAAR DE TOP!
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

WORD
JIJ

ONZE
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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‘Is er ergens een storing, dan werkt iets niet. Zo 
ook in je lijf. Ik help mensen om zich bewust te 
worden waar een blokkade zit en leer ze wat ze 
eraan kunnen doen.’ Wanneer Katinka Tcher-
nova over haar werk als spiritueel mentor en 
bewustzijnscoach spreekt, gebruikt ze woorden 
als energie en frequenties. Die doen denken aan 
exacte wetenschap, maar ze zijn volgens haar 
ook van toepassing op het menselijk brein en 
lichaam.

‘Be the leader, be the change’

‘Alles is energie,’ legt Katinka uit. ‘De meeste men-
sen denken dan aan elektriciteit of stopcontacten. 
Maar een tafel is ook energie. Het bestaat uit mo-
leculen die met een bepaalde snelheid bewegen. 
En zo is het ook met ons menselijk lichaam. Dat 
bestaat ook uit energie en bewegende deeltjes. 
Daardoor heeft het een bepaalde trillingsfrequentie. 
Als er in ons lichaam ergens een blokkade ontstaat, 
dan daalt die frequentie en dan krijgen we fysieke, 
emotionele of mentale klachten. Samen met mijn 
client zoek ik met behulp van verschillende tech-
nieken naar de oorzaak van zo’n blokkade. Die ligt 
vaak in ons onderbewustzijn. Ik doe de technische 
kant van het verhaal, maar de client zelf komt in 
actie door zijn gedrag of gewoontes te veranderen. 
Op die manier krijg je de regie over je lijf en leven 
weer in eigen handen.’

Het zit tussen je oren
‘Als mensen zeggen dat een probleem vaak ‘tussen 
je oren zit’, dan klopt dat ergens wel,’ aldus Katinka. 
‘Door bepaalde denk- of gedragspatronen te door-
breken, kun je weer herstellen of je leven een andere 
richting te geven.’ Ze vergelijkt ons lichaam met een 
geprogrammeerde computer. ‘Dat programmeren 
gebeurt al heel vroeg en in ons onderbewustzijn. 
Daar maken onze cellen neurologische verbindin-
gen aan. Soms kunnen die verbindingen je belem-
meren. Er ontstaan bijvoorbeeld frustraties, angsten 
of ziektes. Als je weet dat je cellen zich elke twee 
maanden vernieuwen, dan kun je ook ongewenste 
verbindingen loskoppelen en nieuwe verbindingen in 
je brein aanmaken. Je kunt je innerlijke computer als 
het ware opnieuw programmeren.’

Naast ‘healing’ (dat verandering en herstel betekent) 
en coaching verzorgt Katinka ook opleidingen. Voor 
meer informatie kun je terecht op haar website.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

TOE AAN
VERANDERING

IN JE LEVEN?
KATINKA HELPT! 

Katinka Tchernova, spiritual mentor 
& consciousness coach  
Weidemolen 12, 5057 AH Berkel-Enschot
T 06 45494988
W www.angeltheta.com /
www.thetahealingkatinka.nl 
E info@angeltheta.com 

BEDRIJF IN BEELD
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SPREEKUUR WETHOUDER

Wethouder Rolph Dols is dorpswethouder voor 
Berkel-Enschot. Donderdag 19 november 2020 
houdt hij  van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur voor 
inwoners en ondernemers uit Berkel-Enschot. Van-
wege de Coronamaatregelen kan dat helaas niet in 
Berkel-Enschot plaatsvinden. Afhankelijk van uw 
eigen voorkeur wordt u gebeld of wordt een video-
verbinding gemaakt.

U kunt met de wethouder in gesprek over allerlei 
onderwerpen die Berkel-Enschot of uzelf aangaan. 
Wilt u gebruik maken van het spreekuur? Dan kunt 
u een afspraak maken via Marc van Akkeren van 
de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoon-
nummer 013 - 542 90 77 en per e-mail marc.van.
akkeren@tilburg.nl. Om de tijd goed te gebruiken 
vragen we u om bij het maken van de afspraak al 
duidelijk te maken waar het gesprek over zal gaan.

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

WEERSPREUK

Zuidenwind rond St. Martijn (11 november), 
het zal een zachte winter zijn.

En een donkere St. Maarten,
geeft een zonnige Kerst.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot



VERENIGINGSNIEUWS
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ARCHEOLOGISCH 
ONDERZOEK TE BERKEL (1)

Triborgh Gebiedsontwikkeling, uit Tilburg, heeft al 
menig jaar een grondpositie aan de Udenhoutse-
weg te Berkel. In het thans voorliggende bouwplan 
Berk&Hout wil men 74 woningen realiseren, ge-
groepeerd aan drie erven. Vooraleer men feitelijk 
kan gaan bouwen moet er archeologisch onder-
zoek plaats vinden. Medio vorig jaar heeft Vestigia 
Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort, het 
bureau- en proefsleuvenonderzoek gedaan. Hun 
bevindingen waren zo hoopgevend dat opgraafbe-
drijf ARCHOL uit Leiden, de opdracht gegund werd 
om in zeven weken tijd de opgraving te doen omdat 
het ‘bodemarchief’ bij woningbouw vernietigd zou 
worden. Op vijf oktober jl. is de opgraafcampagne 
begonnen. 
Tilburgs gemeentelijk archeoloog Guido van den 
Eynde heeft in twee nieuwsflitsen ondermeer het 
volgende gemeld: “De eerste week veldwerk lever-
de een plattegrond van een houten boerderij uit de 
Romeinse tijd (0-400 n. Chr.) en perceelsgrenzen 
uit deze periode, op. Daarna ging alle aandacht uit 
naar het onderzoek van een prehistorisch grafveld. 
Een groot gedeelte van dit zogenaamde ‘urnen-
veld’ uit de late bronstijd en de vroege- en midden 
ijzertijd (1100-500 v. Chr.) is in de afgelopen weken 
al vrij gelegd en onderzocht. Begin november zijn 
er al 100 bijzettingen van crematiegraven gevon-
den. Bij de opgraving zijn ondertussen 23 ‘kring-
greppels’ van inmiddels verdwenen grafheuveltjes 
aangetroffen en acht ‘langbedden’ waaronder een 
exemplaar met een lengte van ruim 50 meter”. 
Plattegronden van boerderijen uit de late bronstijd, 
vroege en midden-ijzertijd zijn nog niet gevonden. 
Op de foto is een kringgreppelgrafrestant te zien.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

EHBO-VERENIGING 
BERKEL-ENSCHOT 
ZOEKT BESTUURSLEDEN!

De EHBO-vereniging van Berkel-Enschot is op 
zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een 
voorzitter!
Onze missie is om ons dorp te voorzien van meer 
EHBO’ers. Hierdoor worden bijvoorbeeld reanima-
ties eerder gestart, wat cruciaal is voor de overle-
vingskans. Bovendien kunnen dankzij de EHBO’ers 
evenementen door blijven gaan, omdat de aanwe-
zigheid van EHBO verplicht is.
Sta jij ook achter onze missie, en lijkt het je leuk 
om op deze wijze van extra betekenis te zijn voor 
Berkel-Enschot ?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen je 
graag wat de bestuursfuncties inhouden en vooral 
wat het jou oplevert!
Dit kan via onze website: www.ehbo-be.nl

 
 
 
 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Phalaenopsis 
Of orchidee, 2-tak met vertakkingen, 

in diverse kleuren.

9.99

3.99

Bezoek onze kerstshow!
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Phalaenopsis 
Of orchidee, 2-tak met vertakkingen, 

in diverse kleuren.
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Trappesti nnentuin 77  |  Berkel-Enschot

Afslankcoach
Danielle

Lekker in je vel zitt en, meer energie en 
overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak
info@afslankcoachdanielle.nl
Tel: 06-18575029



SPORT
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HOCKEYVERENIGINGEN
GAAN SAMEN DE 
STRIJD AAN VOOR DE 
VOEDSELBANK

December staat bekend als feestmaand, maar 
helaas is dat niet voor iedereen het geval. Steeds 
meer mensen leven in armoede en moeten een 
beroep doen op de voedselbank. De voorraden 
bij de voedselbanken nemen echter steeds meer 
af. Supermarkten brengen minder spullen naar de 
voedselbanken en ook de horeca kan op dit mo-
ment minder restanten aanleveren. 

De Senioren bij Mixed Hockeyclub Berkel-Enschot 
mogen voorlopig niet trainen en spelen geen hoc-
keywedstrijden. Toch staat dat in schril contrast 
tot de voedselproblematiek die andere mensen 
ervaren.  MHCBE draagt echter een steentje bij en 
organiseert een inzamelingsactie voor de Voed-
selbank. Tijdens het regio overleg met de andere 
hockeyverenigingen is het idee van MHCBE om-
armt door verschillende hockeyverenigingen die 
bij deze actie aansluiten. Zo maken de we er een 
gezamenlijke voedsel inzamelingsactie van en 
zorgen we dat december voor veel gezinnen toch 
een feestmaand wordt.

Iedereen kan een bijdragen leveren. Hoe? Door 
houdbaar voedsel zoals bij voorbeeld koffie, pas-
ta’s, soepen, pannenkoekenmeel, enz. te doneren. 
Maar contant geld is natuurlijk ook van harte wel-
kom zodat de voedselbanken vers fruit, melk en 
groenten kunnen kopen.

Hoe leuk zou het zijn als we naast de voedings-
middelen ook cadeautjes voor de allerkleinsten 
zouden kunnen aanleveren. Heb je thuis nog 
speelgoed in nieuwstaat, dan nemen we dit ook 
graag in ontvangst! 

Waar kan je dit afgeven? Het clubhuis is speciaal 
voor deze actie even open. In de periode 16 t/m 
28 november op dinsdag- en donderdagavond 
van 19:00 tot 20:30 uur en op zaterdag van 11:00 
tot 13:00 uur. Uiteraard nemen wij de giften co-
rona-proof in ontvangst. Boodschappen of speel-
goed mag op de vloer in de gang van het clubhuis 
gezet worden. Een financiële bijdrage mag in de 
daarvoor bestemde bus gestopt worden.

Het zou fantastisch zijn als alle vrienden van MH-
CBE én onze dorpsgenoten een bijdrage, groot of 
klein, leveren. 

Samen scoren we voor een feestelijke december-
maand! 

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

Tom van Dijk

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

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl



KUNST EN CULTUUR

CULTUUR DICHTBIJ
CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK

Van 5 t/m 18 november gelden er strengere maat-
regelen in publieke ruimtes om het coronavirus 
terug te dringen.

Wat betekent dit voor ONS KONINGSOORD 
CULTUREEL?
De meeste culturele activiteiten kunnen helaas 
niet doorgaan, maar voor de filosofie-liefhebber 
hebben we goed nieuws!

LITERAIRE EN FILOSOFISCHE AVOND: 
VIA LIVESTREAM IN GESPREK MET STINE 
JENSEN.
Woensdag 18 november van 20:00 tot 21:30 uur

Beste filosofie-lief-
hebber, 
Vanwege de nieuwe 
regelgeving komt de 
fysieke Filosofische 
Avond met Stine Jen-
sen helaas te verval-
len. Gelukkig kunnen 
we u op deze avond 
via livestream online 
in gesprek laten gaan 
met Stine. Heerlijk 
thuis vanuit u eigen 
stoel. U bent online 
van harte welkom!  

Graag aanmelden via: https://de-bibliotheek-inge-
sprekmet-stinejensen.eventbrite.nl
Binnenkort informeren we u ook over het nieuwe 
filosofische programma voor het komende jaar 
2021.

Wat gebeurt er vanaf 19 november in ONS KO-
NINGSOORD CULTUREEL? 
Vanaf 19 november gaan we terug naar de ge-
deeltelijke lockdown van 14 oktober: we gaan dan 
weer door met ons mooie culturele programma 

binnen de geldende maatregelen!

KIDSCINEMA 8+: MIJN BIJZONDERE WEEK 
MET TESS
Zondag 22 november om 10.30 uur
Sam en Tess hebben één week de tijd om uit te 
vinden wat belangrijk is in het leven, Ze trekken 
hun eigen plan maar dat is niet altijd eenvoudig. 
De twee fantasierijke jonge hoofdrolspelers ste-
len de show in deze veelgeprezen luchtige, lieve 
jeugdfilm waarin de zorgen van Sam en Tess ove-
rigens wel serieus worden genomen. De even van-
zelfsprekende als ontroerende conclusie raakt de 
kijker.
Deze film kreeg meerdere prijzen. 
Entree € 5 
Tickets reserveren bij info@deschalm.net

FILMCAFÉ; ‘DE PATRICK’
Woensdag 25 november 2020, inloop 19:15. Aan-
vang 19:30 uur

De Patrick is 
een van de 
grappigste co-
medies van de 
afgelopen tijd. 
De Patrick uit 
de titel is klus-
jesman op de 
naturistencam-
ping van zijn 
vader. Hij voert 
getrouw de ta-
ken uit die de 
campinggas-
ten van hem 
verlangen. De 
tijd die over-
blijft spendeert 
hij aan zijn hobby, het ontwerpen en maken van 
meubels. Wanneer Patrick op een dag zijn favorie-
te hamer kwijtraakt, begint hij aan een zoektocht 
die hem tot in de verste uithoeken van de camping 
brengt. Als Patricks vader plots sterft, wordt Pa-
tricks tocht zowaar een existentiële queeste. 
Deze Vlaamse film heeft een cast van Vlaamse en 
Nederlandse topacteurs.

Kaartjes uitsluitend per reservering: via info@de-
schalm.net of telefonisch via 013-5331333

|18



PIETENDANS: HOOR WIE KLOPT DAAR KIN-
DEREN!
Zaterdag 28 november 09.30-10.15u en 10.30-
11.15u

Het is weer bijna Sinterklaastijd en daarom orga-
niseren we speciaal voor de kinderen van Berkel-
Enschot een echte ‘pieten dansles’. Het zal een 
super leuke dansles zijn waarin we veel dansen op 
sinterklaasmuziek, leren sluipen over daken, oe-
fenen hoe je schoentjes moet vullen en nog veel 
meer. Aan het einde van deze les kun je jezelf een 
echte hulppiet noemen. Je krijgt een echt pieten-

diploma en nog een leuke sinterklaas knutsel mee 
om thuis te maken.
Deze lessen worden geven door Iris Joosten, zij is 
afgestudeerd aan de Dansacademie in Tilburg en 
heeft veel ervaring in het werken met kinderen in 
alle leeftijden.
09:30 tot 10:15 – Pietendans  - 2,5 tot 4 jaar
10:30 tot 11:15 – Pietendans  - 4 tot 6 jaar
Kosten bedragen € 5 per kind. Inschrijven kan via 
info@deschalm.net 

Noteer alvast in de agenda

EXPO TOP-CONCERT 3: THE EBONIT 
SAXOPHONE QUARTET
zondag 29 november 11.30u

NIEUWE FLYER ONS KONINGSOORD CULTU-
REEL met het programma voor de eerste drie 
maanden van 2021
woensdag 9 december in de Schakel huis aan huis 
bezorgd.

| 19



20 |

ACTIVITEITENKALENDER

14-11-20 Thuis voor de buis 20.00 uur De Grote Online TV-Show van Berkel-Enschot
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen 
   arrangementen, Stg. EXPO

10-12-20 Schalm  20.00 uur BewonersOverlegGroep 
   aanmelden: bog@dorpsraadberkelenschot.nl

NOVEMBER

DECEMBER

...nu als heerlijk frietje 
op uw bord

B U R G E M E E ST E R  B R E N D E R S ST R A AT  5   |   B E R K E L  -  E N S C H O T
0 1 3 - 5 3 3 1 6 9 5

W I J  Z I J N  G E O P E N D  V A N  D I N S D A G  T / M  Z O N D A G  V A N  1 6 : 0 0 - 2 0 : 0 0

CCaaffeettaarriiaa  
DDee  OOuuddee  RRaaaaddsskkeellddeerr

Vanmorgen nog 
    een aardappel... 

AMBACHTELIJKE
HUISGEMAAKTE VERSE FRIET

SCHAKELTJESVERLOREN
Datum  VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 5-11 OV-kaart omgeving Winkelcentrum - De Kraan 06-23478173
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HET 
ONTDEKSTATION 
IN DE KLAS

Deze week kon onze excursie naar het ontdek-
rijk helaas niet doorgaan. Gelukkig kwamen de 
mensen van daar naar onze school. We gingen in 
groepjes aan de slag om iets te maken wat kan 
bewegen op windenergie. Het was supergaaf! 

Groetjes, OB3

Workshop Bee-Bot  
Het ontdekstation kwam naar onze school want 
door corona konden we niet daar heen. We gingen 
met Bee-Bots werken. Een Bee-Bot is een robot 
die je kunt programmeren om een opdracht uit te 
voeren. We moesten met tape een doolhof maken. 
Daar moest de Bee-Bot doorheen rijden. Er moes-
ten minimaal twee bochten in zitten en een wind-
molen maar verder mocht je creatief zijn. Sommige 
windmolens konden echt draaien. We kregen een 
half uur de tijd en dat vloog voorbij. We moesten 
de Bee-Bot zelf programmeren. Ieder groepje is het 
gelukt om de Bee-Bot over de baan te laten gaan. 
Het was super moeilijk. Het was heel leuk! 

Groetjes, MB3  
 
Start project energie
We hebbben een startquiz gedaan over het pro-
ject energie. Daarmee moest je vragen met waar 
of niet waar beantwoorden. Je moest toen op je 
antwoordenblaadje het gene invullen wat je zelf al 
wist. We hebben ook een tekst gelezen over plan-
ten en dieren en hoe zij hun energie gebruiken. We 
hebben ook geleerd dat er verschillende soorten 
energie zijn zoals: zonnepanelen, windmolens en 
dat biomassa beter is dan kolen. Er is zelf een keer 
met geplet zilverstof energie opgewekt. 

Groetjes Job en Milou, BB3

DE RAUWBRAKEN-
WEG (2)

In het vorige bericht over het gebied van de Rauw-
braken werd er melding gemaakt van de gevaren 
die het gebied voor met name kinderen met zich 
meebracht.
Het volgende verhaal is afkomstig van het Meer-
tens instituut, een onderzoeksinstituut dat zich 
bezighoudt met de bestudering van de Neder-
landse taal en cultuur.

Kinderspoken.
‘In de Rauwbraken in Tilburg heb ik zelf wat mee-
gemaakt. Daar heb ik bij gewoond, op de Heikant-
sebaan, die was toen nog ‘n zandpad. Misschien 
was ‘t ‘n suggestie als kind zijnde, maar ik heb zelf 
gezien. Met een hoepel, gingen we naar de leem-
putten, mar dat mochten we niet, van ons moeder. 
Maar we gingen toch met ‘n heel stel. Daar waren 
we aan ‘t spelen toen er twee kinderen verdron-
ken, een van Van Riel en een van Mutsers geloof 
ik. We durfden toen niet meer naar huis en zijn ge-
bleven tot in ‘t donker, toen hebben een polisie 
en ‘n jachtopziener ons gevonden, dat was heel 
laat en we durfden nog niet te zeggen dat ‘r twee 
verdronken waren. We zagen steeds de handjes 
van die kinderen, als we daar kwamen, die steeds 
dieper zakten, maar toen waren ze allang verdron-
ken. Later hebben we ‘t wel moeten vertellen. 
Toen hadden ze op ‘t Besterdplein ‘n hulppost van 
de polisie, die hebben met ‘n brankaar ze der uit 
gehaald, maar tellekus als we bij de leemputten 
kwamen zagen we die handjes van die kinderen, 
die erin gelokt en erin gezakt waren, er boven uit 
steken’.
 

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: https://
stichtingnieuwewarande.nl
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Tip de redactie
mail naar:

info@schakel-nu.nl

COLLECTEWEEK 
MS FONDS VAN 
16 T/M 21 NOVEMBER

Eindelijk is het zover de collecte van het MS fonds 
gaat van start maandag 16 november t/m 21 no-
vember.
Ondanks de coronacrisis mogen onze collectan-
ten toch van start voor de deur aan deur collecte .
Zij nemen natuurlijk ook  de coronaregels van het 
RIVM 100% in acht. Wij zorgen voor uw veiligheid 
en uw gezondheid en collecteren veilig.
Helaas zijn door de coronacrisis onze collectanten 
gehalveerd. Toch gaan de overgebleven collectan-
ten hun uiterste best doen om voor dit goede doel 
, weer een leuk bedrag op te halen.
Toon begrip voor deze collectanten zij doen  de 
collecte belangeloos en vrijwillig.
Met deze donaties kunnen de wetenschappers 
weer meer onderzoek doen om deze patiënten, 
die enorm lijden onder deze zenuw ziekte te hel-
pen aan een effectief medicijn.
Dus mijn oproep: laat uw hart spreken en geef een 
kleine bijdrage, kleine beetjes maakt een groot be-
drag.
Ps. U kunt via de website www.nationaalmsfonds.
nl/collecte ook een digitale collectebus aanmaken. 
Dit jaar zal er ook meer gebruik gemaakt worden 
van donatieflyers om direct contact te voorkomen.
U kunt ook gebruik maken van uw bank app om te 
doneren via een QR-CODE of stort uw bijdrage op 
NL85RABO0132064316 t.n.v. Nationaal MS fonds
 
Alvast bedankt voor uw donatie/gift.
Namens alle collectanten en het MS fonds
Henk Denissen

GLUURPIET! 
Begin van de corona tijd was 
de berenjacht een groot suc-
ces, ook in Berkel-Enschot. 
Het sinterklaasjournaal is 

weer begonnen.  Nu veel sinterklaas intochten niet 
door gaan is er iets nieuws bedacht Gluurpiet! 
Het principe is hetzelfde als de berenjacht. Hang 
gluurpiet zichtbaar voor een raam en zoeken 
maar! Zelf creatief een gluurpietje op je raam teke-
nen mag natuurlijk ook. 
Wie doet er mee?! Ga naar www.schakel-nu.nl en 
print de kleurplaat en stempelkaar.
* houd u tijdens het zoeken natuurlijk wel aan 
alle geldige maatregelen *

WIJZIGING
SERVICEPUNT
BERKEL-ENSCHOT
We brengen u graag op de 
hoogte van nieuwe ontwikke-
lingen binnen onze dienstver-
lening. Het huidige service-

punt in Berkel-Enschot is al enige tijd gesloten in 
verband met de coronacrisis. Deze periode gre-
pen wij aan om een zoektocht naar een nieuwe 
locatie te versnellen.

Wat verandert er precies?
Per 1 november is ons huidige servicepunt in 
Berkel-Enschot definitief gesloten. We vervan-
gen dit servicepunt door een nieuw servicepunt 
op een andere locatie in Berkel-Enschot. Hierbij 
houden we er rekening mee dat deze locatie goed 
bereikbaar is voor klanten uit Berkel-Enschot en 
omliggende dorpen. Op dit moment is nog niet 
bekend waar en wanneer het servicepunt op de 
nieuwe locatie opent. Uiteraard informeren we u 
hier tijdig over. In de tussentijd blijft ons kantoor in 
Oisterwijk open voor al uw bankzaken. Op www.
rabobank.nl/hartvanbrabant vindt u de actuele 
openingstijden van dit kantoor. 

Bereikbaarheid anno 2020
Dichtbij is voor iedereen anders. U bepaalt de in-
teractie waar en wanneer het u uitkomt. Via video-
bellen, face to face op één van onze kantoren of 
bij u thuis en 24/7 via internet of telefoon.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Laat het ons gerust weten. U 
bereikt ons op telefoonnummer (013) 508 81 00 of 
emailadres info.hvb@rabobank.nl
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KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
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
Vastzitten
Wat voor wereld willen wij?
In Frankrijk is een leraar vermoord, Samuel Paty, 
onthoofd, omdat hij aan leerlingen spotprenten van 
de profeet Mohammed had laten zien. Hij wilde 
hen iets leren over de vrijheid van meningsuiting. 
Daarna ging het van kwaad tot erger: er volgden 
terroristische aanslagen in Nice, Lyon en Wenen. 
We leven in een harde wereld.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar 
is deze onbeperkt? Ik weet nog dat het in de ja-
ren zestig van de vorige eeuw bij anti-Vietnamde-
monstraties verboden was om “Johnson moorde-
naar” te roepen, want daarmee werd een bevriend 
staatshoofd (de toenmalige president van de VS) 
beledigd. Zo kende onze wet ook bepalingen tegen 
majesteitsschennis en godslastering. Die laatste 
zijn inmiddels afgeschaft. We vinden het tegen-
woordig stoer als iemand zegt: “Ik zeg wat ik denk.” 
Moet alles gezegd kunnen worden? Als je naar de-
batten in de Tweede Kamer kijkt, krijg je de indruk 
dat alle remmen los zijn. Dezelfde indruk kreeg ik bij 
de debatten tussen de presidentskandidaten van 
Amerika. De vrijheid van meningsuiting verschuift 
naar ‘de vrijheid om te mogen beledigen’. In het 
Brabants Dagblad van zaterdag 31 oktober jl. om-
schreef columnist Özcan Akyol (Eus) onze westerse 
beschaving als volgt: “in het Westen beledigen en 
schofferen we alles en iedereen, mits het binnen 
het toelaatbare van onze wetboeken past.”
Is dat een samenleving om trots op te zijn? Moe-
ten we zó met elkaar willen omgaan? Geef mij maar 
een samenleving waarin mensen respectvol met 
elkaar omgaan, overeenkomstig het Bijbelvers ‘wat 
gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 

niet’ (Tobit 4,15). Geef mij maar een samenleving 
waarin naastenliefde (een ander woord: solidariteit) 
en de menselijke waardigheid hoog in het vaandel 
staan geschreven. Zo’n wereld gun ik iedereen.

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Leo Geerts, 
89 jaar en in de St. Willibrorduskerk van Robin 
Loots, 36 jaar.

PAROCHIECENTRA GESLOTEN
In verband met de aangescherpte coronamaatre-
gelen zijn de parochiecentra gesloten. We blijven 
bereikbaar op bovengenoemde telefoonnummers.
Houd de website van de parochie in de gaten voor 
de laatste mededelingen. 

KINDERKOOR EIGENWIJS ZOEKT 
NIEUWE LEDEN
Zing je graag? Ben je tussen zes en twaalf jaar oud? 
En een beetje eigenwijs? Kom dan bij ons koor!
We zingen allerlei soorten liedjes, nieuwe en al be-
kende wijsjes, uit de kerk en andere. Regelmatig 
zingen we bij gezinsvieringen en bij de Eerste Com-
munie, dat is altijd een feest.
Elke week zingen we samen in het zaaltje van de 
kerk in Berkel. Vanwege corona doen we dat even 
niet. Maar heb je interesse om mee te doen? Mail 
dan onze dirigente Laura Lijbers via lauralijbers@
gmail.com. Zij stuurt je dan een berichtje zodra we 
weer starten

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 14 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.

Zondag 15 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Martinus en Joanna van Laarhoven-van 
Iersel.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Voorganger: pastoor Dorssers.
Intentie: ouders Marietje en Noud van Vught- Pijn-
appels.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Teun 
Oerlemans.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Maandag 16 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 17 november:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 18 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 19 november:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 20 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden mogen maar 30 personen bij een vie-
ring aanwezig zijn en er wordt dringend geadvi-
seerd een mondkapje te dragen.
Het is noodzakelijk om u voor de weekendvierin-
gen vooraf aan te melden. Dat kan via www.johan-
nesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

Slimstraat 14 - Udenhout | 06 83205558

Week van de LINGERIE
Donderdag 12-11 tm 19-11

10% korting én een GRATIS waszakje 
bij aankoop van een BH.

• Elke 4de slip/string of short GRATIS. 
 (ook voor heren)
• GRATIS huissokken bij aankoop van
 een pyjama of huispak.
 (dames-heren-kinderen)

Mannen opgelet:
Verwen je partner met een mooi lingerie setje 
en je krijgt zelf een boxershort CADEAU.

Thuisbezorgen is ook mogelijk.

Acties geldig van 12-11 t/m 19-11 a.s. en 1 per aankoop.

Nieuw
merk
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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 

Gastouderbureau Bontekoe, voor de beste 
gastouderopvang! 
Ga naar www.kinderopvangbrabant.nl voor meer 
info of bel 0648-948933.

Plantaardig vormgever en freelancer Extra 
Vita. Voor bedrijven en particulieren. Als het 
hekwerk open staat bent u van harte welkom. 
06-22114370. St. Willibrordstraat 5 achterom.

GRATIS INLOOP SPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur een gratis 
spreekuur. Van Raak Advocatuur, Udenhout, 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl 

Kom tot Rust en Diepe Ontspanning met 
een Abhyanga - Ayurvedische massage of 
een Klankschaalmassage. Meer informatie of 
maak een afspraak via: www.nyaveda.nl 

Op zoek naar een leuk kerstgeschenk voor uw 
werknemers? Extra Vita biedt plantaardige 
oplossingen! 06-22114370 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 
Dakwerk • zinkwerk • sanitair • cv-installatie 
• airco’s. 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 !

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





Maak je 
eigen ZEST 
momentje...
Spaar voor heerlijke 
zachte plaids om samen 
onder te genieten.

Denissen

VAN 39.95/34.95 
VOOR 

15.99
Met volle spaarkaart


