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Donateursactie
Beste trouwe lezers,

Weekblad de Schakel is sinds 1965 een begrip in ons dorp en niet meer weg te denken als 
lokale informatiebron.
De Schakel is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidie. Wekelijks zet 
een team van vrijwilligers zich in om een informatief weekblad bij u gratis in de brievenbus te 
bezorgen.
Met de oplopende papier- en drukkosten hebben wij uw steun nodig om in ons steeds groter 
wordende Berkel-Enschot het glossy weekblad gratis huis-aan-huis te kunnen blijven bezorgen.

 

Draagt u stichting Weekblad de Schakel een warm hart toe?
Maak dan uw bijdrage over op 
NL50 RABO 0106847953 tnv 
de Nieuwe Schakel 

of 

scan deze QR code.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens het bestuur,

Elke van Dommelen, voorzitter
Ingrid Roets, secretaris
Jeannette van Dal, penningmeester
Mary Janssens, bestuurslid

Scan de QR-code om te betalen voor Donatie.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 27 oktober 2024.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=EXtr1H1

mQEGDlJmTReXuIQ

Donateursactie



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 3,00 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

AUTOBEDRIJVEN
Autoservice Dieltjes, reparaties, onderhoud en banden 
voor uw moderne en klassieke auto. Voor een afspraak of 
advies kunt u bellen naar 06-40542228 of mail naar 
sven@autoservicedieltjes.nl. U kunt altijd een vrijblijvende 
offerte aanvragen op autoservicedieltjes.nl

Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

BANKEN 

 
Regiobank 

 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
 Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

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

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, renovatie, 
verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

Bedrijven contacten
Renovatiebedrijf Paul van Rooij Tel: 06-51017511
Al meer dan 27 jaar gespecialiseerd in keukenrenovatie. 
Kijk ook eens op www.renovatiebedrijf.info 
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

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

Colofon
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: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans  
Coverfoto: Volleybalclub Gas Sales Piacenza

BEZORGING: 
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.700 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

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

NIEUW
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Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Bleyer Schilderwerken 06-16764530

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

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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl 

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
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: “Fixi” (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
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

Piazza Care Fysiotherapie (www.piazzacare.nl) 
Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie,  
Dryneedling,  Acupunctuur en Medical fitness.
Tel 013-3033109, Gen. Eisenhowerweg 3, Berkel-Enschot.

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

Massage
Kivemas Massage. Massages, Lymfe Therapie en meer.
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

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

Coaching en (relatie-)therapie - molnarcoaching.nl
Berkel-Enschot - tel. 013 303 1873 (lid NVPA/RBCZ)

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

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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 kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 

Makelaardij
Van den Hoven  Van den Hoven Makelaardij  

 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
 Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888
 Jeroen Boschlaan 39, B-E 06-28785367

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

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

UITVAARTBEGELEIDING
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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. 

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
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Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Iedere uitvaart bijzonder
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN

Verzekeringen
Van den Hoven  Van den Hoven Assurantiën 
 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
  Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

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

Maaltijd Thuis maaltijdservice. Met aandacht bereid,
met liefde gebracht. Edwin en Marina Smits
013 - 8200954  smits@maaltijdthuis.nl

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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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GEMEENTE  T ILBURG
Sinds juni 2022 ben ik wethouder voor de 
gemeente Tilburg. In mijn portefeuille zit onder an-
dere het wijkwethouderschap van de mooie dor-
pen die onze gemeente rijk is. Ik ben dus eigenlijk 
dorpswethouder. Ook van Berkel-Enschot. En 
dat vind ik leuk. Want hoewel ik Berkel-Enschot 
als inwoner van Tilburg en voormalig raadslid al 
best goed ken, kom ik in mijn nieuwe functie weer 
op heel veel andere manieren in contact met dit 
bijzondere stukje van onze gemeente.

Fietstocht
Recentelijk maakte ik kennis met de dorpsraad en 
ontmoette ik diverse inwoners tijdens een fiets-
tocht door Berkel-Enschot. Een mooie manier om 
op een informele manier mensen te leren kennen 
en te horen wat er zoal leeft onder inwoners. Zo 
werd ik bijgepraat over de toekomstige plannen 
voor het project Voorhof en kreeg ik een rondlei-
ding door Koningsoord. Wat mooi om te zien hoe 
het dorp volop in beweging is terwijl er tegelijker-
tijd heel veel aandacht is voor het unieke karakter 
van Berkel-Enschot. Het is noodzakelijk om te 
blijven ontwikkelen, te vernieuwen, maar altijd met 
respect voor het erfgoed. 

Uw hulp goed 
gebruiken
De kennismaking 
smaakte naar meer, 
dus u zult mij nog 
veel vaker gaan 
tegenkomen. Als 
uw wijkwethouder 
mag u van mij 
verwachten dat 
ik mij inzet voor 
een nog fijner en 
leefbaarder Berkel-
Enschot. En daarbij 
kan ik uw hulp goed gebruiken. Waar maakt u 
zich zorgen over, wat maakt u trots, waar ziet u 
kansen? Ik hoor het graag van u, zodat we er sa-
men voor kunnen zorgen dat Berkel-Enschot voor 
iedereen een fijne en mooie plek is om te wonen 
en te werken. Graag tot ziens in Berkel-Enschot. 
U kunt mij o.a. bereiken via het contactformulier 
op mijn pagina op de website tilburg.nl (zoekterm: 
maarten van asten).

(Foto: Joris Buijs)

Samen Berkel-Enschot nog fijner en leefbaarder maken



Geen zin in 

hoge energie-

prijzen?

Koop een nieuwbouwwoning in plan Berk&Hout!
Bezoek de inloopavond op 

dinsdag 8 november 
(19:00 - 21:00 uur)

Het Raadhuis, Slimstraat 2 in Udenhout

Thuiskomen 
op de landerije...
met volop ruimte voor 
het echte buitenleven.

Waar je woont en leeft
in een prachtig landschap 
en kinderen nog 
ongestoord 
buiten spelen.

www.berkenhout.nl

Verkoopmakelaars
Makelaarskantoor J.H. Oldenkotte & ZN BV - T: 013 532 12 17 
Peeters-Bouckaert Makelaars - T: 013 511 48 88

Verkoopprijzen
vanaf € 330.000,- v.o.n.
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Sint en zijn pieten
Wie heeft er stiekem al gesnoept van de 
pepernoten, mandarijntjes, chocolade-
letters of speculaas? Groot gelijk, want 
al dat lekkers betekent natuurlijk maar één ding: 
Sinterklaas komt bijna naar Nederland! Op zondag 
13 november zullen Sint en zijn pieten in Berkel-
Enschot arriveren en daarmee ook verschillende 
wegen blokkeren. De intocht start om 10.30 uur 
vanaf de Beukendreef richting Eikenboschweg en 
zal eindigen bij Koningsoord (Raadhuisstraat). 
Hierna start het Sinterklaasfeest in Koningsoord. 
Hier zijn leuke sinterklaasactiviteiten georganiseerd 
die je samen met Sint en de pieten kan beleven. 
Komen jullie ook spelen? Kaarten hiervoor zijn al-
leen nog verkrijgbaar bij Qiëlly Kids Fashhion voor 
3,50 euro per stuk (let op contant betalen). Wees er 
snel bij want op=op.

Lijkt het jou leuk om deze dag van dichtbij mee te 
maken? Ben je ouder dan 12 jaar en wil je weten 
welke mogelijkheden er zijn om ons te ondersteu-
nen op deze dag? Stuur ons dan snel een bericht 
via sint@jeugdwerkberkelenschot.nl.

Wij zien jullie graag allemaal op zondag 13 novem-
ber tijdens de intocht of bij een van onze activitei-
ten, tot dan!

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkbekelenschot.nl
sint@jeugdwerkberkelenschot.nl

Uitnodiging jubileumfeest 
KPJ 100 jaar
KPJ Berkel-Enschot/Heukelom bestaat 
dit jaar 100 jaar en dit willen we graag 
vieren met alle (oud)leden middels een jubileum-
feest in van Opstal op 19 november 2022 vanaf 
20.00u. Iedereen die ooit lid is geweest van onze 
KPJ is van harte uitgenodigd om hierop te proosten 
en om met z’n alle terug te blikken op de afgelopen 
100 jaar. De entree is gratis, inclusief 1 introducee. 
Wij zorgen voor entertainment met Zanger Alex, 
DJ Huub Rosenberg, DJ Calvin Rigter en Moom-
bahteam Live XXL. Een echt ouderwets gezellig 
KPJ feestje die je niet wil missen! Voor de ouderen 
onder ons hebben we ook het café gehuurd om 
samen herinneringen op te halen van vroeger met 
alle leden uit jouw periode bij de KPJ. Houd onze 
facebook pagina en het verenigingsnieuws van 
de schakel in de gaten voor meer informatie. Bij 
vragen kan er contact opgenomen worden door 
te mailen naar kpjberkelenschot@hotmail.com. 
Bij deze de vraag aan alle (oud)leden om dit door 
te geven aan je (oude) kameraden die ook lid zijn 
(geweest) van de KPJ en dan zien we jullie graag 
op 19 november!

Kaartavonden Gilde 
St. Joris en St. Sebastiaan
Kaartliefhebbers opgelet! Ook 
komend winterseizoen organiseert 
het Gilde St. Joris en St. Se-bastiaan weer haar 
bekende kaartavonden. Dit seizoen op een andere 
locatie, namelijk bij Hotel De Druiventros te Berkel-
Enschot. De volgende data zijn hiervoor vastge-
legd: 2 november, 7 december, 25 januari en 1 
maart, zoals u gewend bent steeds op een woens-
dagavond. Noteer deze data alvast in uw agenda. 
Deze avonden beginnen steeds om 19.30 uur en u 
kunt bij ons rikken en jokeren. Ook dit seizoen zul-
len er weer vele mooie prijzen te winnen zijn, zowel 
met het kaarten als met de loterij. We maken er met 
z’n allen weer gezellige kaartavonden van. Ook u 
bent van harte welkom op 2 november.
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Scan de QR-code en doe de 
gratis energie bespaarcheck!

Zet je eindelijk 
de groene stap?

Jij wilt vast wel besparen op jouw energiekosten. Door te 
investeren in duurzame maatregelen, is dit ook mogelijk! 
Check daarom eens hoe je jouw woning het beste kan 
verduurzamen. Samen met De Energiebespaarders kijkt 
jouw adviseur naar welke duurzame maatregelen 
het meeste opleveren en hoe je deze kan financieren.

Huis & Hypotheek Tilburg Westpoint 
Westpoint 190  |  5038 KG Tilburg
westpoint@huis-hypotheek.nl
(013) 59 100 20  |  huis-hypotheek.nl/tilburg
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Samen uit Dineren 
voor senioren op 
dinsdag 15 november 
bij De Druiventros
Het Samen uit Dineren wordt 
georganiseerd door de KBO en 
SWO voor alle senioren van Berkel-
Enschot. U bent vanaf 17.30 uur 
welkom en we starten met het diner om 18.00 uur. 
Het driegangenmenu kost u € 20.50 p.p., exclusief 
de drankjes. U kunt zich aanmelden via de website 
van de KBO: kbo-berkelenschot.nl. Op de website 
vindt u ook het menu. U kunt zich ook telefonisch 
aanmelden bij Ine van de Wiel tel.: 013 533 37 57 
of bij Ria van de Kam tel: 013 533 26 21. Bij aan-
melding graag doorgeven of u vlees of vis wenst 
en/of u een dieet hebt. Komt u voor de eerste keer 
dan wijzen we u bij binnenkomst graag de weg. 
Er worden geen plaatsen gereserveerd. U schuift 
gewoon gezellig aan bij een tafel waar een plaatsje 
vrij is. Wij heten u allen van harte welkom bij De 
Druiventros. Tot dinsdag 15 november.

Werkgroep SocMa, KBO/SWO 

Allerheiligen (1 november) geeft van ouds 
tien dagen een winterke of een watterke.

Als Allerzielen (2 november) zacht begint, 
volgen veel regen en wind.

Jean-Paul Korst

Gezond en gelukkig ouder 
worden in Berkel Enschot 
(Ggoud)
Uit het belevingsonderzoek van 
Ggoud kwam de behoefte bij ouderen aan een 
openbaar toilet bij het winkelcentrum Ons Konings-
oord naar voren. De Dorpsraad heeft hierover met 
de gemeente Tilburg gesproken. De gemeente 
voert geen specifiek beleid op dit gebied, maar 
verwijst naar de zogeheten HogeNood app. Met 
deze app op uw smartphone kunt u overal meteen 
het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet vinden. In 
deze app vindt u diverse mogelijkheden die er in 
ons dorp zijn. Uitgaande van het verblijfsgebied en 
de straten in en om het winkelcentrum, staan in de 
app toiletten in de bibliotheek, gelegen in Ons Ko-
ningsoord (bereikbaar via de schuine hellingbaan, 
die ook naar Cultureel Centrum De Schalm leidt) en 
de winkel van Albert Heijn. Deze toiletten zijn ge-
koppeld aan de openingstijden van het pand. Moet 
u bijvoorbeeld op het winkelcentrum dringend naar 
het toilet, dan kunt u een medewerker van Albert 
Heijn hiervoor benaderen en wordt u geholpen. 
Het zou fijn zijn als er meer winkeliers deelnemen 
aan die HogeNood app. Iedereen heeft wel eens 
hoge nood, niet alleen ouderen. Het is algemeen 
bekend dat mensen bij meer mogelijkheden ook 
langer op het winkelcentrum kunnen verblijven 
voor bestedingen. Daar hebben onze inwoners en 
ondernemers dan over en weer profijt van. Daar-
naast blijven inwoners minder thuis als er meer 
mogelijkheden zijn om naar het toilet te gaan. Zo 
kan iedereen bijdragen aan een gastvrij dorp en 
winkelcentrum. 

St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymixvoordieren.nl

De nieuwe collectie

hondenkledinghondenkleding
is binnen!
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Activiteiten   kalender
De komende maand
03-11-22 Bibliotheek/Werkplaats 14.00-16.00 Cursus Klik en Tik

04-11-22 Arbies Beachhouse 20.30 Pubquiz "erotiek" 

05-11-22 Arbies Beachhouse 17.00 Arbie's kaasfondue Cheesy Saturday

06-11-22 Ons Koningsoord 11.00-17.00 Handwerk en Hobbymarkt

09-11-22 Bibliotheek  10.00-10.30 Peuter voorlees uurtje

09-11-22 Sporthal 't Ruiven 13.30 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

10-11-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier

10-11-22 Bibliotheek/Werkplaats 14.00-16.00 Cursus Klik en Tik

12-11-22 Manege de Kraan 10.00-21.00 Dressuurwedstrijd Subtop + Subli Competitie

13-11-22 start Beukendreef 10.30 Intocht Sinterklaas

13-11-22 Ons Koningsoord 14.00 Sinterklaasactivteiten div. tijden

13-11-22 Café Mie Pieters 15.00 Optreden Route 66 muziek 60/70 jaren

15-11-22 De Druiventros 17.30 Samen uit dineren senioren BE, KBO/SWO

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

www.zigzag-gordijnen.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Waar het vorig jaar nog met bakken uit de hemel 
kwam, was het dit jaar bloedheet tijdens de Hal-
loweentocht. Jassen liet men thuis, slechts in 
T-shirt gehuld op pad. Of zou het iets te maken 
hebben met angstzweet? In samenwerking met 
Scouting Berkel-Enschot organiseerde Stichting 
Jeugdwerk Berkel-Enschot ook dit jaar een grie-
zelige Halloweentocht. Degene die het aandurf-
den, konden een avondwandeling maken.

Gewapend met lampion
Mini heksen, vampiers, spo-
ken, kinderen met een reus-
achtige spin op hun schouder 

en kinderen met wonden in hun 
gezicht kwamen massaal op de 

trimbaan achter Jong Brabant af; 
het vertrekpunt van de Halloween-

tocht. Samen met papa en mama en 
gewapend met een lampion of zaklamp waren de 
kinderen klaar om hun angsten te overwinnen. 
Maar wat ritselde daar zo in het bladerdek op 
de grond? Wat knarste daar onder je voetzolen? 
Nog voor de tocht begon, struikelden ze over iets 
dat leek op een voet. 

Stalen zenuwen waren nodig om langs de 
marktkraampjes te lopen met wel heel bijzon-
der koopwaar, of langs de doodskist die op een 
kiertje stond. De contouren van een persoon die 
een rolstoel voortduwde werden zichtbaar. Er zat 
ook iemand in de rolstoel. Waarom stond deze 
stil? Met ingehouden adem liepen de kinderen 
er vlug langs. Een spook zweefde hoog in de 
bomen. De kinderen liepen met bonkend hart 
door een legernet. Een bebloed konijn kwam op 
hen aflopen. Vervolgens werden ze door een tent 

geleid, waarin zij door fel licht werden verblind. 
Ieder moment kon er iemand op hen af komen, 
zei een stemmetje in hun hoofd. Maar gelukkig 
bleef dit uit. 
Opgelucht liepen ze verder naar het kampvuur 
waar De Kleine Wereld klaarstond met marshmal-
lows. Hier konden ze even op adem komen. De 
wandeling vervolgde langs heksen, zombies en 
een clown van wel 2,5 meter. 
Er stond de wandelaars ook nog een opdracht te 
wachten: Spot alle kaarsen, pompoenen, bezems 
en heksenmutsen langs de route. Wie het juiste 
aantal kon tellen, kon een prijsje winnen. Tot slot 
werden ze nog getrakteerd op wat lekkers en wat 
te drinken. Bekomen van de schrik, keerden de 
kinderen en hun ouders huiswaarts.
Zou iedereen goed geslapen hebben die nacht? 

Tekst: Simone van Zundert
Foto: Bas Haans

Griezelen
en

Gruwelen 
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PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen, Konings-
oord Berkel-Enschot.

MAANDPUZZEL
Horizontaal
1. industrieel grootbedrijf; 7. bloem 
van een vruchtboom; 12. plaag-
geest; 13. Oostenrijkse-Hongaarse 
componist; 14. rivier in Engeland; 
15. deel van bijbel (afk.); 17. rokleng-
te; 19. wild zwijn; 21. lidwoord; 22. 
bierkraan; 24. beheerder van een 
wijnkelder; 27. (snel)soort; 28. god 
van de liefde; 30. wijfjesolifant; 31. 
telwoord; 32. dans in driekwarts 
maat; 33. familielid; 35. soort roos; 
37. koordans; 38. educatieve om-
roep; 41. scheepsvloer; 42. plaats in 
Duitsland; 44. delfstof; 46. grappig; 
47. telwoord; 48. vooraanstaand 
burger; 49. plaats in Gelderland; 50. 
speelgoedsteentjes; 52. uitvin-
der van de telefoon; 54. Japans 
vrouwenkleed; 56. praktijkdiploma 
boekhouden (afk.); 58. zoekma-
chine op internet; 61. bovendien; 
62. langzaam (laks); 64. gesloten; 
65. lichaamsplooi; 67. tentoonstel-
lingsgebouw in Amsterdam; 68. 
ledemaat; 79. teleurstellend; 72. 
sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. 
africhter van roofvogels; 76. brand-
gang; 77. nummer (afk.); 78. ver (in 
samenstelling); 79. meisjesnaam; 81. 
jongensnaam; 82. afgemat; 83. soort 
leder; 84. troefkaart; 86. visgerei; 87. 
motorvoertuig.

Verticaal
1. iemand met een levendige fan-
tasie; 2. burgerlijke stand (afk.); 3. 
mannelijk schaap; 4. regenboogvlies 
van het oog; 5. altijd groene heester 
(hechtplant); 6. warme drank; 7. 

handwerktechniek; 8. rivier in Duits-
land; 9. roem; 10. selenium (scheik. 
afk.); 11. periodieke regentijd; 16. 
mak; 18. hoogste punt van een huis; 
20. heidemeertje; 21. laagte tussen 
bergen; 23. Europeaan; 25. dienst-
bode; 26. ondeskundige; 27. spoor-
staaf; 29. in hoge mate onvoorzich-
tig; 32. zonder werk; 34. voormalig 
Chinees leider; 36. Afrikaans land; 
37. mannetjeshond; 39. weide met 
etgras; 40. voormalige Belgische ko-
lonie; 42. vleeswaren voor op brood; 
43. rivier in Gelderland; 45. brand-

gang in het bos; 46. maag van een 
koe; 51. bouwland; 53. loterijbriefje; 
54. militaire rang; 55. moederkonijn; 
56. injectie; 57. dienstbetrekking 
(job); 59. plaats in België; 60. land 
in Zuid-Amerika; 62. natuurlijke 
begaafdheid; 63. gelaatsuitdrukking 
(grijns); 66. Europeaan; 67. loop- en 
waadvogel; 69. bloeimaand; 71. tijd-
perk; 73. turfland (grondsoort); 74. 
wereldtentoonstelling; 75. rivier in 
Italië; 78. fijn (Bargoens); 80 nieuw (in 
samenstelling); 82. mobiele eenheid 
(afk.); 85. militaire rang (afk.).



Samen Schaken 
Schaken doe je samen. Logisch. Maar 
weet u dat schaken geen grenzen 
kent? Bij schaken wordt namelijk geen 
onderscheid gemaakt  tussen leeftijd, geloof, ras, 
geslacht of taal. Het onderscheid zit in motivatie, 
concentratie, focus en denkkracht. En denk nu 
niet dat de slimmere schaker perse wint. Of dat 
een oudere schaker met veel ervaring wint van 
een jonge en nog onervaren speler.  Of dat een 
huisschaker geen partij is voor een clubschaker. De 
kunst is elke partij onbevangen aan te gaan. En die 
onbevangenheid kan nogal eens tot verrassende 
uitslagen leiden. Dat blijkt bij Schaakvereniging `De 
oude Toren’ maar al te vaak. In de bekercompetitie 
afgelopen donderdag zowel als in de interne com-
petitie. Zo’n vijftal spelers staan elkaar te verdrin-
gen in het klassement voor de interne competitie, 
terwijl in de bekercompetitie nog zeker 3 schakers 
zeer kansrijk zijn. De leeftijdsopbouw en de verde-
ling naar geslacht zou binnen de club nog iets 
evenwichtiger kunnen. Dat er weinig dames scha-
ken, kan niet te maken hebben met ongezelligheid. 
Die is echt elke clubavond top.  Donderdagavond  
staat een inhaalavond op het programma, zaterdag 
zal de 2e wedstrijd voor de externe competitie 
worden gespeeld.

Eindelijk een overwinning
De laatste wedstrijd van de eerste 
helft van de verldcompetitie is het 
dan eindelijk gelukt. De eerste twee punten zijn 
binnen. Ook dit keer was het weer bloedje span-
nend. met een punt verschil won ons eerste van 
Koveni uit Nieuwegein. 
de andere wedstrijd was een makkie. de junioren 
wonnen met grote cijfers. Dit jonge team heeft het 
best goed gedaan en is als tweede geëindigd.
De twee laatste uitslagen waren:
OJC'98 1 - Koveni 1 17 - 16
OJC'98 jun 1 - Focus jun 1 20 - 3
Daarmee is het najaarsdeel van de veldcompetitie 
voorbij. We gaan nu naar de zaal en eind november 
start de competitie weer. het precieze zaalprogram-
ma zal binnenkort bekend gemaakt worden. Van 
de competitiepauze wordt gebruik gemaakt om de 
jaarvergadering te houden.
Ook in de zaal speelt OJC'98 in de derde klasse. 
Het lijkt erop dat de tegenstanders iets makkelijker 
zijn dan op het veld. Niettemin zal ook in de zaal 
handhaving niet eenvoudig zijn.

Aspiranten B herfstkampioen

Jong Brabant wint in de 
tweede helft van Raams-
donk: 4-0
Kort samengevat: 51. minuut Tim Suos 
1-0, 56. Tom Bastings 2-0, 60. Thijs Maas 3-0, 63. 
eigen doelpunt 4-0. 

Volgens Boy van den Bogaard, trainer van Jong 
Brabant, begon zijn team niet goed aan de wed-
strijd. ,,In de eerste helft lieten we zeker niet ons 
beste spel zien. In de rust heb ik de ploeg op een 
aantal kleine dingetjes gewezen en zonder tactisch 
al te veel te veranderen leek het wel of er een 
andere ploeg op het veld stond in de tweede helft. 
Met vier doelpunten in twaalf minuten was de klus 
daarna snel geklaard.” Kortom, alle reden om met 
vertrouwen uit te kijken naar de volgende wedstrijd 
komende zondag uit tegen WSJ. ‘Ga zo door’, zeg-
gen wij dan met z’n allen op de redactie! 

Redactie Jong Brabant

IN LIEFDE LOSGELATEN

Op 27 oktober is van ons heengegaan 

Ineke van der Schoot- Donders.

Het afscheid is op donderdag 3 november 

om 10.30 uur in de St. Willibrordus kerk
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Gevonden

Verloren

31-10 Ketting met bedels geloof hoop en liefde Jumbo Berkel-Enschot 06-44744839
30-10 (lees?)Bril Streepstraat bankje bij spoorwegovergang 06-22924002
24-10 Sleutelbos met 5 sleutels Molenstraat Berkel-Enschot 06-20635342
23-10 Airpod Koningsoordlaan 06-44326668
   

18-10 Zilveren trouwring zonder inscriptie Berkel-Esnchot - Udenhout 013-5384142

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

 

 

 

1 brood naar keuze 
4 appeltaart eierkoeken 
4 speculaas eierkoeken 
10 witte puntjes 
4 harde broodjes 

Elke vrijdag  
en zaterdag 

€10,00 

+ 

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
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‘Iedereen kan maatje worden,’ vertelt Joyce Mozes die 
straks als manager zelfstandige teams op Eikenhuys 
gaat werken. ‘Wie een paar uurtjes vrij heeft, geïnte-
resseerd is in zijn medemens en graag van betekenis 
wil zijn, is welkom. Vanuit De Wever zorgen wij voor 
een goede begeleiding bijvoorbeeld in de vorm van 
workshops. Het levert je in ieder geval het gevoel op 
dat je ertoe doet. Of je nu een paar keer per week 
komt of één keer in de veertien dagen.’

Maatje worden?
Op dit moment zijn er al zo’n 20 mensen die als 
maatje aan de slag te willen. Anke en Joyce zien dat 
al- een mooi voorbeeld van het echte dorpsgevoel in 
Berkel-Enschot. 
Heeft u ook interesse om als maatje geluksmoment-
jes te creëren? Stuur dan een mail naar: eikenhuys@
dewever.nl 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

De Wever | Eikenhuys: 

Maatjes
zorgen voor 
een glimlach

Een potje biljarten, een tochtje maken op de duofiets of 
samen tijd doorbrengen in de moestuin; het zijn van die 
momenten die straks zorgen voor een glimlach op het 
gezicht van de bewoners van locatie Eikenhuys van De 
Wever. Bij dit soort momenten is de inzet van vrijwilligers 
onontbeerlijk. ‘De wetenschap dat er iemand blij is met je 
komst, dat je ertoe doet, geeft veel voldoening.’ 

Op Eikenhuys wordt straks gewerkt volgens een 
nieuw en modern zorgconcept. Om ervoor te zor-
gen dat bewoners kunnen blijven leven zoals ze dat 
gewend zijn, wordt er nauw samengewerkt tussen 
de zorgprofessionals (de ‘samenwerkers’), familie en 
vrijwilligers. Anke Kommeren is vrijwilligerscoördinator 
op de locatie Heikant van De Wever: ‘Op Eikenhuys 
noemen we onze vrijwilligers ‘maatjes’. Zij zijn een 
belangrijke schakel om de bewoners een zinvolle en 
fijne dag te bezorgen. Een maatje is iemand die helpt 
bij verschillende activiteiten in groepsverband of één 
op één met een bewoner. Het is echt werk waar je blij 
van mag worden.’

Maatwerk in maatjeswerk
Bij het maatjeswerk is veel mogelijk. ‘We zoeken 
naar iets dat bij jou past,’ vervolgt Anke. ‘Wat is je 
achtergrond, wat zijn je hobby’s, hoeveel tijd heb je 
ter beschikking? Er is altijd wel iets waarbij we hulp 
kunnen gebruiken. Van een spelletje spelen tot samen 
fruit plukken in onze belevingstuin en daar vervolgens 
samen jam van maken. Maar je kunt ook denken aan 
een wekelijks potje biljarten, een bezoekje van een 
huisdier of het verrichten van hand-en-spandiensten; 
elke bijdrage wordt gewaardeerd.’ 
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SAMEN  
SPORTEN

SAMEN GENIETEN

Vriendenactie*!
Bij elk nieuw lid krijg 

jij en degene die lid wordt  
een waardebon van 15 euro  

van De Druiventros! 
*Deze actie loopt vanaf 1 November  

tot en met 15 December 2022

 Bosscheweg 11 Berkel-Enschot | (013) 533 91 15 | info@ranksport.nl | ranksport.nl
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TORENTJESHOEF (4)
In mijn vorige column bracht ik over dat 
het echtpaar Vermeer-Op 't Hoog 14 
nakomelingen 'kreeg'. Een kind stierf 
na een maand en een kind stierf na 5 maanden. 
Over bleven van oud naar jong: Jan, Kee, Drik, 
Dorus, Frans,  Miet, Kees, An, Tina, Mien, Jos en 
Toon. Alle overgebleven kinderen zijn gehuwd als 
ik dochter An, die non werd, ook als gehuwd mag 
beschouwen met God. An kreeg de kloosternaam 
Zuster Celine. 
Dochter Wilhelmina Maria Cornelia (Mien) Vermeer 
(* Berkel 20 maart 1922) kreeg kennis aan de 
Udenhouter Henricus Martinus (Harrie) Verhoeven 
(* Udenhout 7 mei 1923). Zij trouwden alhier op 31 
mei 1949. Het nog 'verse' echtpaar ging wonen 
op Torentjeshoef, Abdijlaan 22 alhier. Het stel 
beschikte over enkele kamers tussen de huis-
nummers Abdijlaan 20 en 22. Hun kinderen Ans 
en Adri zagen aldaar het levenslicht. Op de later 
kunstenaar geworden zoon Adri kom ik in een vol-
gende column apart terug omdat hij een 'gevierd' 

beeldhouwer werd. 
Het gezin Verhoeven-
Vermeer verhuisde in 
1955 naar de Molen-
straat 13 te Berkel. 
Met Kerst 1955 werd 
dochter Klaasje ge-
boren. Harrie werkte 
in die tijd voor de 
groente- en fruitveiling 
in Tilburg. Later is hij 
als keurmeester gaan 
werken voor het Uit-
voer Controle Bureau 
te Den Haag (UCB, 
later KCB).

Mien stierf te Oisterwijk op De Vloet op 1 februari 
2003. Harrie overleed op De Eikelaar te Udenhout 
op 19 oktober 2018. De foto is gemaakt met de 
verloving van Mien en Harrie.

Foto: Ans Lavooij.
Tekst: Rinus van der Loo.

Volop herfstkleuring
Het is pas echt herfst als de 
bladeren verkleuren. Geel, bruin, 
oranje, rood, wat een kleurenpracht komt je bij het 
naar buiten gaan tegemoet. Het is alsof de natuur 
nog een keer wil vlammen voordat wij de periode 
van de donkere dagen voor kerst ingaan.
Waarom verkleuren de bladeren? De Noord-
Amerikaanse indianen geloofden dat die kleuren 
ontstonden doordat hemelse jagers in de herfst het 
sterrenbeeld van de Grote Beer neerhalen. Daarbij 
druppelt het bloed van de Beer sommige blaadjes 
rood. De blanke Amerikanen hebben de hemelse 
jagers vervangen door de mythe van Jack Frost: 
een klein jongetje dat met ijskoude vingers in alle 
blaadjes knijpt, zodat ze rood worden. De werke-
lijkheid is wat minder prozaïsch. 
Het korter worden van de dagen en nachttem-
peraturen die dicht bij het vriespunt zitten of net 
daaronder, zijn voor bomen een teken om zich voor 
te bereiden op de winter. Ze stoppen dan met de 
productie van bladgroen, trekken het resterende 
bladgroen uit de bladeren en slaan het op in de 
takken. Zodoende worden de andere pigmenten 
die ook in het blad aanwezig zijn zichtbaar. 
Jammer dat op dit moment al heel wat van de 
verkleurde bladeren naar beneden vallen. Dat komt 
doordat zich tussen bladsteel en blad een kur-
klaagje vormt, waardoor het blad door de kracht 
van de wind of onder het gewicht van regendrup-
pels sneller afbreekt. Mogelijk dat de hoge tempe-
raturen van dit moment het proces van kurkvor-
ming wat vertragen zodat wij nog langer kunnen 
genieten van de prachtige herfstkleuren.

Tekst en foto: Lambert Winkelmolen 
Vragen, opmerkingen: 
https://stichtingnieuwewarande.nl

Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
 info@schakel-nu.nl
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Met optredens van

Blijf op de hoogte van al onze evenementen en volg ons op social media!

19 
november

Jubileumfeest!
GRATIS ENTREE VOOR 
HUIDIGE ÉN OUD-LEDEN 
+ ÉÉN INTRODUCEE

BIJ VAN OPSTAL 
CAFÉ & ZAAL
VANAF 20.00 UUR

ZANGER ALEX
-
MOOMBAHTEAM 
LIVE XXL
DJ CALVIN RIGTER 
EN HUUB ROSENBERG

SAMEN 
TERUGBLIKKEN 

OP 100 JAAR 
KPJ!
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Berkel-Enschot

BE
FAMOUS

Volleybalinternational Freek de Weijer 
speelt op topniveau in Italië

‘Bij Piacenza word ik
een betere speler’
Hij speelde eerder bij Draisma Dynamo in 
Apeldoorn en het Griekse AOP Kifissias. 
Volleybalinternational Freek de Weijer (27) uit 
Berkel-Enschot is inmiddels anderhalve maand 
actief voor Gas Sales Piacenza en voelt zich nu 
al senang in La Bella Italia.

Freek kwam tot zijn 25ste in Nederland uit voor het 
toenmalige Triade (nu Volley Tilburg), Goirle, Dord-
recht, Draisma Dynamo en twee jaar Active Living 
Orion uit Doetinchem. Vanuit Piacenza benadrukt de 
spelverdeler dat hij helemaal op z’n plek is in het land 
van La Dolce Vita (het zoete leven). ‘Ik maak minder 
speelminuten dan bij Kifissias. Volleyballen in Italië 
is echter een bewuste keuze, het niveau ligt hier veel 
hoger. Ik speel in de sterkste competitie ter wereld. 
Tijdens trainingen loop ik op de toppen van mijn 
tenen. Daar word ik alleen maar beter van.’  

Topteams
Piacenza kan zich in de Italiaanse SuperLega meten 
met topteams als Perugia, Trentino, Cisterna, Milano 
en Modena. ‘Na een niet al te beste start, gaat het 
nu veel beter’, geeft Freek aan. ‘Ik speel in een goed, 
hecht topteam. Of het kampioenschap reëel is, moet 
blijken. Dat hangt van veel factoren af, zoals blessure-
leed en hoe we met tegenslagen omgaan. Als het mee 
zit, kunnen we ver komen.’
Freek vervolgt: ‘Ik woon en speel hier nu een week of 
zeven. Het is vaak mooi weer met een temperatuurtje 
van ruim twintig graden. Piacenza ligt bovendien tus-

sen mooie steden als Milaan en Bologna. Ik spreek de 
taal nog niet, maar krijg een tot twee keer per week 
Italiaanse les.’ 

Berkel-Enschot
Het was voor Freek een behoorlijke overgang van de 
wereldstad Athene naar het rustigere Piacenza. ‘Dat 
went snel. Net als in Griekenland krijg ik regelmatig 
familie en vrienden over de vloer. Mijn vriendin komt 
vaak over. Zij blijft vanwege haar werk in Apeldoorn 
wonen, waar we onlangs de sleutel kregen van ons 
nieuwe huis. Voorlopig kan ik daar nog niet van genie-
ten. Dat komt later wel.’                 
Kort voor zijn vertrek naar Italië was Freek voor het 
laatst in Berkel-Enschot; in de Berkelse Akkers waar 
hij opgroeide met zijn ouders en drie zussen. ‘Als het 
straks even kan, ga ik gezellig bij hen op bezoek en 
bij opa en oma. Heerlijk in mijn vertrouwde omgeving. 
Hoewel het hier in Italië goed toeven is, kijk ik daar 
zeker naar uit.’  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Volleybalclub Gas Sales Piacenza



CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Elke donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
KLIK & TIK TRAINING BIBLIOTHEEK BERKEL-
ENSCHOT

Wil je informatie opzoeken, iets kopen of bankzaken 
regelen? Het gaat steeds vaker via internet. Een 
groot aantal mensen is hier nog niet bekend mee en 
wil graag meer weten. Voor hen is de gratis Klik & 
Tik-training.

Klik & Tik-training: Typen, mailen en zoeken op 
internet
De training bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten 
in de Bibliotheek. Je leert typen, e-mailen en gaat 
het internet op. Je leert online te zoeken, websites 
bekijken en over social media, zoals Facebook. Dit 
in je eigen tempo en begeleid door vakkundige en 
geduldige trainers. Je oefent met speciaal lesmate-
riaal en niet met je eigen persoonlijke gegevens, er 
kan dus niets mis gaan. 

Hoe schrijf ik me in?
Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht 
bij de Bibliotheek Berkel-Enschot. Dat kan iedere 
dag tussen 13.30 en 17.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur, persoonlijk of telefonisch (013-
5332697).
Kosten zijn gratis (wel vooraf aanmelden)

Woensdag 9 november van 10.00 tot 10.30 uur  
PEUTER VOORLEES HALFUURTJE 
  
Elke tweede woensdag van de maand is er in de 
Bibliotheek een voorlees-halfuurje voor peuters. 
Er wordt voorgelezen uit een mooi kinderboek. En 
weet je ...je mag ook een beetje meedoen. Iedere 
maand is er een ander thema, met leuke attributen of 
handpopjes. 

Kom je ook luisteren?
Toegang is gratis en je mag zo binnen wandelen met 
je papa, mama, opa, oma..... 
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Woensdag 16 november van 20.00 tot 21.00 uur  
OUDERS MEET UP - THEMA SOCIAAL 
GEDRAG – ONLINE VERBINDEN

We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik 
van online media. We werken en leren op afstand 
en houden contact met familie en vrienden. Maar 
de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld 
door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Moet je 
zelf heel erg mediawijs zijn om je kinderen een goede 
mediaopvoeding mee te geven? Wat zijn jouw zorgen 
als ouder en opvoeder en hoe ga je hiermee om?
Samen met Lonneke Sanders (kindertherapeut) en 
Lucinda Bienert (Lees- en mediaconsulent) gaan we 
over dit thema  in gesprek en geven we je tips hoe je 
als ouders hiermee het beste kunt omgaan. Schuif jij 
ook aan? Waar: de Bibliotheek Berkel-Enschot

Voor: ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar    
Kosten: €5,00 Aanmelden via: www.bibliotheekmb.nl 

Pennensreek
Nachtspin

Midden in de nacht zit ik beneden in de kamer te lezen. Het verhaal ontspant me en ik voel een gaap opko-
men. Mijn mond gaat open en klapt dicht. In mijn rechter ooghoek zie ik iets zwarts bewegen. Oh jee, een 
grote spin. Halverwege tussen de bank en de tv-kast blijft hij staan. Mijn blik blijft gericht en de gaap is inge-
slikt. “Waar ga jij naar toe?” De spin stapt op het kleed en loopt in mijn richting. Snel trek ik mijn benen op. 
De spin stopt, alleen een linker pootje beweegt in het tapijt: omhoog, omlaag, omhoog, … Ik probeer verder 
te lezen. Mijn linkeroog gericht op de tekst, mijn rechter op de spin. Het is maar een halve meter, ik sta op en 
ga weer naar boven. Dan maar schaapjes tellen en proberen te ontspinnen.

Annelies Engelberts

23



Hoop

We leven in een moeilijk tijdsge-

wricht

waaronder menigeen bijna zwicht.

Maar bedenk in deze duisternis,

hoe donker het nu ook is,

het wordt altijd wel weer licht.

Nol Luijbregts

Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw club & geweldig 
voor de samenleving

Wij zijn als Weekblad de Schakel ontzet-
tend blij met het bedrag van € 821,85 
dat we van Rabobank Hart van Brabant 
mogen ontvangen. 
We zijn weliswaar een stichting zonder 
leden, maar hebben enorm veel trouwe 
lezers. Dat blijkt wel weer!

Met dit bedrag kunnen wij onze website 
updaten en nog meer mensen online 
en via social media bereiken. Blijf op de 
hoogte en volg ons ook op Facebook en 
Instagram! 
Wij bedanken iedereen voor hun stem op 
het best gelezen glossy weekblad van 
Berkel-Enschot!

Namens het bestuur,
Ingrid Roets (secretaris)

Hartelijk bedank
t voor uw STEM

in de Rabo ClubSupport actie!

 

KENNISGEVING 
 

Wij hebben ons mam en oma in 
liefde losgelaten 

 
Fien Blom-Walschots 

* Oisterwijk, 18 november 1930 
† Berkel-Enschot, 24 oktober 2022 

 
Echtgenote van Thijs Blom† 

 
Wij willen u danken voor alle steun 
en medeleven na het overlijden van 

ons mam en oma.  

 SAMEN THUIS
 IN EIKENHUYS 

In Eikenhuys leveren we de zorg 
nét even anders. Dat geeft een 

andere invulling aan de zorg op 
deze locatie.

Bent u op zoek naar een zorglocatie 
voor u of  uw naaste? Onze 
samenwerkers zullen u, onder het 
genot van een kop koffie, vertellen wat 
Eikenhuys anders maakt dan andere 
zorglocaties en waarom 
De Wever in Eikenhuys deze manier 
van zorg aanbiedt. 

Zien we u op donderdag 10 november 
tussen 10.30 en 12.00 uur bij 
Cultureel Centrum De Schalm in 
Berkel-Enschot? 

Ga voor meer informatie naar 
www.dewever.nl/eikenhuys
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl. 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922 
 pastoor Looyaard 06-51110960

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Cees van Strijdhoven, 84 jaar en Gerard van 
Gorkom, 77 jaar en in de St. Caeciliakerk van Fien 
Blom-Walschots, 91 jaar en in de St. Willibrorduskerk 
van Cor Mulders-van Rijswijk, 88 jaar.

WIJZIGINGEN VIERINGEN WINTERTIJD
In verband met de stijgende energiekosten heeft het 
parochiebestuur helaas moeten besluiten om in de 
wintertijd de zaterdagavondviering in de St.-Lamber-
tus in Udenhout te laten vervallen en de vieringen in 
Berkel-Enschot terug te brengen naar één viering per 
zondag. In de St.-Caecilia en de St.-Willibrordus zal er 
om en om gevierd worden; de viering zal steeds om 
10.00 uur aanvangen. Voor de feestdagen komt er wel 
een uitgebreider programma. 
Namens het bestuur dank voor uw begrip. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Vrijdag 4 november:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: De Vorselaer: Allerzielenviering met samen-
zang (pastoor Dorssers). In verband met de bereik-
baarheid zal de viering voortaan beneden in de zaal 
plaatsvinden.

Zondag 6 november: 
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Princenhage’s Mannenkoor uit Breda (pastoor 
Looyaard).
Intenties: Noud en Riet van de Wouw-van Esch en 
overl. familieleden: Familie de Jong-Broeders; Nelis 
van Berkel (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie in 
het parochiecentrum.

10.00 uur: St.-Caeciliakerk: Let op gewijzigde tijd! Eu-
charistieviering mmv gemengd koor (pastoor Dorssers 
en diaken van Kuijk).
Intenties: Miet van Rijswijk-Segers (jrgt.); pastoor van 
Rijckevorsel.

Maandag 7 november: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 8 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.- Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 9 november: 
09.00 uur: St.- Caeciliakerk: Eucharistieviering.
 
Donderdag 10 november:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 11 november:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand oktober zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-

 Wouter Roest,
 Meikers 30 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-

 Tonnie van Gorp,
 de Ruiter 36 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel oktober:
ASSEMBLAGEFABRIEK
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Schakeltjes
Voor al uw schilderwerken, binnen en buiten, 
tegen redelijke prijzen. Voor info: 06-28912478

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

Te koop: Ruime Villakavel 
In plangebied De Kolenvense Akkers wordt één van 

de mooist gelegen bouwkavels te koop aangeboden. 
Adres: De Keerploeg 12, Berkel-Enschot 

* Kavelgrootte:  ca. 906 m² * Prijs op aanvraag 
www.lelieveldmakelaardij.nl  013 -5 210 222 

“Een uitzonderlijke kans om alsnog uw droomhuis 
te kunnen verwezenlijken.”

Altijd al GOED willen leren bridgen? 
De betere lessen: Beginners & Gevorderden 

Bridgeschool Karin Poppelaars Tel 06-40032072 
www.bridgeschoolkarinpoppelaars.nl

Gezocht: Betrouwbare hardwerkende hulp voor 
2 adressen in Berkel-Enschot 8 - 12 uur per week. 

Reactie graag naar: 06-33352325.

Op zoek naar een GLAZENWASSER voor buiten of 
binnen? Bel 0624136243 of mail dan naar 

VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.COM

Shop uniek en handgemaakt op de Handwerk en 
Hobbymarkt zondag 6 november van 11.00 tot 17.00 

uur in de Schalm. Toegang is gratis!

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

Familierecht

Arbeidsrecht

Erfrecht

Mediation

Sociaal
Zekerheidsrecht

www.vindenadvocaten.nl 
Kapitein Hatterasstraat 23D-01

5015 BB Tilburg 
Tel. 013 - 3039006

Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1 04-10-21   15:4804-10-21   15:4826



www.t-heem.nl

Wat verwachten wij van jou?

Je bent in het bezit van het benodigde 
diploma voor de functie van je keuze. 

Je werkt zelfstandig binnen de kaders 
die worden aangegeven.  
Je wilt waarde toevoegen binnen je 
team. Daarnaast hecht je waarde aan 
een goede samenwerking tussen de 
teams onderling. 

Wat kun je van ons verwachten?

We werken vanuit de filosofie dat we 
continu leren en verbeteren. Dit  
betekent dat we je ruimte geven en 
aanmoedigen om initiatief te nemen  
en je talenten optimaal te benutten.

In samenspraak met je collega's vul je 
het rooster in. 

De salarisinschaling voor genoemde 
functies is conform de CAO VVT. 

Een verklaring omtrent het gedrag 
(VOG) is een vereiste voor deze 
functies.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk dan op onze website voor de  
volledige omschrijving en details.

Voor vragen kun je contact opnemen 
met teamleider Wim Bullens op  
M 06 - 13 78 35 70 of kom langs voor 
een kopje koffie. We zien je graag!

Wil je dichtbij jouw 
woonplaats werken  
wanneer het jou 
uitkomt?

Ligt je hart bij de ouderenzorg en heb 
jij een passie voor het welzijn van onze 
cliënten? Dan zoeken wij jou!

Voor onze woonzorglocatie 

Torentjeshoef in Berkel-Enschot  

zoeken wij flexibele, enthousiaste 
collega's: 

- Verzorgende IG
- Verzorgende IG nacht- 
en avonddienst
- Contactverzorgende 
Intramuraal
- Helpende Plus
- Verpleegkundige voor 
het expertiseteam 
 
 

 

vacature



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

do vr za
10 nov 11 nov 12 nov WEEKENDPAKKERS

45/22 
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

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

PLUS AGFPLUS AGF 1+1GRATIS
GRATIS

Geldig in week 45 zondag 6 t/m zaterdag 12 november 2022

PLUS 
Wok- of roerbakgroenten
Alle zakken à 400 gram, uit de koeling, combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. PLUS Wokgroenten Chinese stijl, 2 zakken à 400 gram

4.38 2.19
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.99

Zuivelhoeve Yoghurt of vla
Alle bekers à 450-850 gram, combineren mogelijk
2 bekers** 
Bijv. Zuivelhoeve Boer’n vla vanille, 2 bekers à 450 gram 

3.50   1.75
De actieprijzen variëren van 1.75 - 3.29

Zuivelhoeve Yoghurt of vla

11++11
GRATIS

11+1
GRATIS PLUS Klaverland 

Kaas 48+ stukken
Combineren mogelijk
M.u.v. geitenkaas en Boerenbuiten
2 stukken**
Bijv. PLUS Klaverland Kaas jong belegen 48+, 
2 stukken à 500 gram

16.59   8.29
De actieprijzen variëren van 7.69 - 11.29 per kilo

11++11
GRATIS

PLUS Kipkrokantschnitzels
Schaal 4 stuks
2 schalen 

11.78   5.89

11++11
GRATIS

Teisseire Siroop 0% suiker
Alle flessen à 60 cl, combineren mogelijk
2 fl essen

7.58 3.79

11+1
GRATIS Ariel Wasmiddel

Alle varianten à 12-19 wasbeurten, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Ariel Waspoeder color & style, 2 pakken à 18 wasbeurten

18.58 9.29
De actieprijzen variëren van 8.49 - 10.99

11 11++11
GRATIS

PLUS Pitloze rode druiven 
Bak 500 gram 

Gedroogde vruchten 
Alle bakjes à 250 gram

2.49 - 3.79

Per bakje

11..9999
Per bak

11..6969 Duyvis Japanse borrelmix 
Zak 130 gram of pinda’s Alle zakken 
à 175-235 gram, combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. Duyvis Pinda’s oven roasted 
original, 2 zakken à 225 gram

3.70 1.85
De actieprijzen variëren van 1.73 - 2.25

Duyvis Japanse borrelmix 

11++11
GRATIS

Martini  
Alle flessen à 75 cl
Per fl es 
Bijv. Martini Vermouth bianco,fles 75 cl

7.49 5.62
De actieprijzen variëren van 5.55 - 7.65

25%25%
KORTING

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 18.00 uur


