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Maak kennis met BUBE, dé business club 
van ruim 100 ondernemers uit Berkel-
Enschot, Biezenmortel en Udenhout.  
Inspirerende sessies, bedrijfsbezoeken 
en bijeenkomsten met een gezellige en 
culinaire inslag.

Op donderdag 17 november wordt er 
een bedrijfsbezoek georganiseerd bij 
Bersselaar Constructie in Udenhout en 
aansluitend een diner in herfstsferen bij 
Boerderij Denissen.

Een keer vrijblijvend deelnemen als 
ondernemer in deze bruisende 
businessclub? Meldt u zich aan via de 
site of mail naar secretariaat@bube.nl.

BUBE, dé Businessclub van 
ondernemers uit Berkel-Enschot, 

Biezenmortel en Udenhout

Meer informatie: www.bube.nl



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

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

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een off erte:

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 van
moderne/klassieke auto 06-40542228 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
Klus/ Renovatiebedrijf Paul van Rooij 
Al meer dan 27 jaar gespecialiseerd in keukenrenovatie. 
06-51017511 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
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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
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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 Uden-
hout (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

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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‘Eerst kregen we natuurlijk corona, en hoewel we open 
mochten blijven, was het alleen voor afhalen en bleven 
onze 30 zitplaatsen leeg. Super jammer natuurlijk, 
maar we hadden er geen invloed op’, verzucht Kyara. 
En nu zijn we 2 jaar verder en krijgen we te maken 
met enorme stijging in de energieprijzen. ‘Twinsz is 
een ijssalon die zelf het ijs maakt en we hebben een 
ijsmachine, pasteuriseer, 5 vriezers en twee ijsvitrines, 
een drankenkoeling en een gebaksvitrine. Al deze ap-
paraten verbruiken energie en geven warmte af, dus we 
zijn het hele jaar door aan het koelen, met alle energie-
kosten van dien. Uitzetten is uiteraard geen optie.’

Chocolade en bonbons
Aangezien niet het gehele jaar de zon schijnt, hoewel 
we een prima zomer hebben gehad, heeft Twinsz veel 
meer te bieden voor de dagen dat het regent of de 
winterperiode. Dan heb je natuurlijk meer zin in warme 
chocolademelk met een vers gebakken Brusselse wa-
fel en veel slagroom, of gewoon lekker koffi  e of thee 
met gebak. Ook dat kan bij Twinsz. 

‘Naast onze bekende Dutch Homemade macarons en 
de cannoli uit Sicilië hebben we sinds twee weken ons 
assortiment uitgebreid met luxe chocolade en bon-
bons. Chocolade op het jaargetijde afgestemd, zoals 
herfst, Sinterklaas en kerst. Bonbons, keuze uit ruim 
20 soorten, gedurende het hele jaar. Bonbons die echt 
een verwenmoment zijn, met een hoog cacaogehalte, 
luxe vulling met onder andere ganach en marsepein 
en bereid met roomboter. Dat verschil proef je. We 
pakken het ook in, dus leuk om cadeau te geven.’

Lunch
Wat veel mensen nog niet weten is dat je ook gezellig 
kunt lunchen bij Twinsz. Vers gemaakte tosti’s, over-
heerlijke panini’s, en pannenkoeken en poff ertjes voor 
onze kleine vriendjes. Een leuke uitgebreide kaart voor 
elk wat wils.

Twinsz is in de maanden november en december open 
op vrijdag, zaterdag en zondag. En voor wie echt een 
delicatesse zoekt: denk dan aan het bestellen van een 
ijstaart voor de feestdagen.  

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Twinsz 

Twinsz: verwennerij voor ijs, chocolade en lunch

Bedrijf
in

Beeld

In maart 2020 opende Twinsz haar deuren op het winkel-
centrum Koningsoord. Sindsdien is er veel gebeurd. Jonge 
onderneemster Kyara Beekman leerde meteen wat het was om 
creatief in te springen op de uitdagingen van de tijd. Gelukkig 
heeft het dorp, en ver daarbuiten, de weg naar de ambachtelij-
ke ijssalon goed weten te vinden. Het stond soms rijen dik. Om 
ons ook in de winter te verwennen met heerlijke lekkernijen, 
komt Twinsz met nieuwe producten.
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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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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!

Halloween in de Jan Tinbergenbuurt
Maandag 31 oktober was er in de Jan Tinbergen-
buurt een ontzettend leuke Halloweentocht, waar 
kinderen uit de buurt langs vooraf opgegeven 
huizen konden gaan. Wat had iedereen het prachtig 
gemaakt, voor een sfeerimpressie zie de foto’s. 
Volgend jaar nog meer gegriezel en ook happy Hal-
loween mag er natuurlijk zijn. 

BOMEN ROOIEN MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

Bube Business: Cybercrime
Donderdag 3 november was er een 
inspirerende sessie over cybercrime 
en netwerk monitoring voor de BUBE 
leden in het kader van BUBE Business. BUBE is de 
businessclub van ondernemers uit Berkel-Enschot, 
Udenhout en Berkel-Enschot).
Naast de (juridische) gevolgen van een hack werd 
ook uitgelegd hoe je dit als ondernemer kunt 
voorkomen. Denk niet: ik heb maar een kleine 
onderneming. 
Het kan iedereen 
overkomen.
De presentaties 
waren van Frede-
rik Droppert van 
BG Legal, Jeff  
Scipio van Guar-
dian360 en Dick 
van de Craats van 
T-ICT.
Meer weten over 
BUBE? Kijk dan op 
www.bube.nl en 
neem vrijblijvend 
een keer deel aan 
een van de events.
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Activiteiten   kalender
De komende maand
10-11-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier

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

11-11-22 CC de Schalm 20.00 Senza & Friends

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 Druiventros 13.00-18.00 Hoe ist? Fist

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

16-11-22 Sporthal 't Ruiven 13.30 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

16-11-22 Bibliotheek/Werkplaats 13.30-15.00 Wat ga jij maken, Programeer je eigen game

16-11-22 Bibliotheek  20.00-21.00 Ouders meet up "Hoe help ik mijn kind online"

17-11-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier
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Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

Vind jij het leuk om een avondje culinair te eten in een huiselijke sfeer? Vanaf nu is het op vrijdagavond  
Culinair Genieten bij Mie Pieters. Samen met onze kok Loran maken we er een heerlijk smakelijk avondje van.
Loran heeft al een paar keer een culinaire avond verzorgd bij Mie Pieters en dat was een groot succes!

Ons café wordt omgebouwd tot een knus huiselijk restaurant. Van 18.00 tot 20.00 uur kan ieder aansluiten en 
genieten van het heerlijke 3 gangen diner dat die avond gekookt wordt.
Er wordt altijd vegetarisch gekookt en je kunt een extra optie nemen op vis of vlees. Daarnaast schenken we 
een bijpassende wijn. (We houden graag  rekening met allergieën of dieet wensen, laat het ons weten.)

Laat je verrassen!

Culinair Genieten
...vrijdagavond op basis van 
reservering

Mee eten..: Bel met 013 5331313 of mail naar info@miepieters.nl

De kosten bedragen 32,50 per persoon. 
(exclusief drank en exclusief optie)

10



Daar ben ik weer, Simone van Zundert, oud-
correspondent van De Schakel, getrouwd, 2 
kindjes en 12 jaar woonachtig in Berkel-Enschot. 
Ik mag dan wel import zijn, inmiddels voel ik me 
helemaal thuis. Dat komt door het gevoel dat de 
dorpsbewoners je geven. Of dat nou is door het 
praatje met de buurvrouw, (groot)ouders op het 
schoolplein of langs de zijlijn bij Jong Brabant. 
Of door samen met je buurman de fi nish van de 
Galgenloop te halen, de lol die je hebt tijdens 
de dorpsquiz, of de grapjes van pastoor Pieter. 
Zo schalmde het door de kerk dat ik naar kassa 
9 moest komen, omdat mijn handtekening nog 

onder de doopakte van mijn zoontje ontbrak. 
Je wordt gezien hier in het dorp. Het is het fi jne 
gevoel van thuiskomen.

Al eerder kroop ik in de pen als Schakel-cor-
respondent. Wat was een mooi moment?
In 2013 ben ik begonnen als correspondent bij 
De Schakel. Het was geweldig om aanwezig te 
zijn bij een dag die door scholieren van Ren-
nevoirt was georganiseerd voor de bewoners 
van Torentjeshoef. De ouderen werden door de 
jongeren bij t Gilde in de watten gelegd. Prachtig 
om te zien dat zowel jong als oud genoot van 

deze dag samen.

Hoe zie ik de toekomst als Schakel-cor-
respondent voor me?
Het mooie aan De Schakel vind ik dat het 
verschillende generaties met elkaar ver-
bindt. De Schakel is er voor alle leeftijden. 
Waar de een De Schakel leest die weke-
lijks op de deurmat valt, vindt de ander ‘m 
online. Door een inkijkje te geven in elkaars 
bezigheden of passie, zorg je voor verwon-
dering, begrip en respect. Die verbintenis 
vind ik mooi om in beeld te brengen.
Ook heb ik oog voor puurheid, emotie en 
spontane reactie van mensen. Dat wat 
ontroerd en iets met je doet, probeer ik te 
verwoorden.
Daarnaast heeft de rubriek Schakelaars 
stil gelegen. Daarin krijgen de medewer-
kers van De Schakel een gezicht. 
Met veel enthousiasme blaas ik deze 
nieuw leven in.
Dus zowel ik, als correspondent, als de 
rubriek Schakelaars is terug van weg-
geweest!

Tekst: Simone van Zundert
Foto: Bas Haans

Hoe zie ik de toekomst als Schakel-cor-
respondent voor me?
Het mooie aan De Schakel vind ik dat het 
verschillende generaties met elkaar ver-
bindt. De Schakel is er voor alle leeftijden. 
Waar de een De Schakel leest die weke-
lijks op de deurmat valt, vindt de ander ‘m 
online. Door een inkijkje te geven in elkaars 
bezigheden of passie, zorg je voor verwon-
dering, begrip en respect. Die verbintenis 
vind ik mooi om in beeld te brengen.
Ook heb ik oog voor puurheid, emotie en 
spontane reactie van mensen. Dat wat 
ontroerd en iets met je doet, probeer ik te 
verwoorden.
Daarnaast heeft de rubriek Schakelaars 
stil gelegen. Daarin krijgen de medewer-
kers van De Schakel een gezicht. 
Met veel enthousiasme blaas ik deze 
nieuw leven in.
Dus zowel ik, als correspondent, als de 
rubriek Schakelaars is terug van weg-
geweest!

Terug van weggeweest bij
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i.v.m. ons 2 jarig bestaan 

Grillworst 

Gepaneerde
Schnitzels  

Varkenshaas
medaillon spiesen 

Huisgemaakte
Krabsalade 

Vers gegrilde 
Spareribs 

Peper 
steaks

Kings burgers 

Noten paté 
  

(met gratis sausje)

kip- of gewone de lekkerste 

verse 

fantastische bij elk bakje 
de lekkerste 

verrassend 

bij elk stukje 

per stuk 

4 stuks 

3 stuks 

500 gr. 

3 stuks 

4 stuks 

2.95

7.95

8.95

6.95

9.95

7.95

GRATIS 
Cumberlandsaus 

bakje eiersalade 
GRATIS 

Feest  
Hans Mutsaers, Keurslager

Koningsoord 177 - Berkel-Enschot
Tel. 0416 - 34 14 48

Hans MutsaersK
e

u

r
slager

K
e

u

r
slager
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Nog vier nachtjes slapen en dan is het eindelijk 
zover. Sinterklaas en zijn pieten zullen op zondag 13 
november Berkel-Enschot bezoeken. 
Deze feestelijke dag start om 10.30 uur met de 
intocht. LET OP want dit jaar wordt hiervoor een 
andere route bezocht. Op dit tijdstip vertrekken we 
via de Beukendreef richting de Eikenboschweg. Te 
druk langs de kant? Geen pech! We lopen hierna 
namelijk richting de Raadhuisstraat. Waar hij op het 
laatst via Koningsoord de straat verlaat. Graag willen 
we jullie vragen de drukte langs de kant te vermijden. 
De route is dit jaar lang genoeg om alle kindjes te 
kunnen verblijden. 
Heb je toevallig een gluten allergie? Zorg dan dat ik als 
piet je langs de kant goed zie. Door een tekst of kleur-
plaat in te vullen. Zorgen wij dat ook jij kan smullen. 
Aanwezig bij een van onze activiteiten in de middag? 
Doe dan via onze mail een glutenverslag. 
Na deze heugelijke tocht, wordt Sint door jullie in 
Koningsoord bezocht. De sinterklaasactiviteiten in de 
middag zijn voor alle tijdstippen uitverkocht.
Dat betekent dat er geen kaarten meer verkrijgbaar zijn 
bij onze verkooppunten en deze tevens ook niet meer 
aan de deur gekocht kunnen worden met munten. 
Wie Sinterklaas in de middag zal bezoeken, vindt 
verschillende activiteiten in allerlei hoeken. Hiervoor 
heb je maximaal één uur de tijd. Sint en zijn pieten 
kijken enorm uit naar jullie gezelligheid!

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

Hoera! 
Sinterklaas is er bijna

Dat betekent dat er geen kaarten meer verkrijgbaar zijn 
bij onze verkooppunten en deze tevens ook niet meer 
aan de deur gekocht kunnen worden met munten. aan de deur gekocht kunnen worden met munten. 
Wie Sinterklaas in de middag zal bezoeken, vindt 
verschillende activiteiten in allerlei hoeken. Hiervoor 
heb je maximaal één uur de tijd. Sint en zijn pieten 
kijken enorm uit naar jullie gezelligheid!

sint@jeugdwerkberkelenschot.nl

Heb je toevallig een gluten allergie? Zorg dan dat ik als 
piet je langs de kant goed zie. Door een tekst of kleur-
plaat in te vullen. Zorgen wij dat ook jij kan smullen. plaat in te vullen. Zorgen wij dat ook jij kan smullen. 

Oh en Sint vindt het enorm chill als er mogelijk 
nog iemand is die op deze dag helpen wil. 
Mocht je willen helpen laat het ons dan weten. 
Zodat we jou op tijd welkom kunnen heten.
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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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2e overwinning Oude Toren
Het eerste achttal van schaakclub De 
Oude Toren heeft afgelopen zaterdag 
ook de 2e wedstrijd voor de externe competitie 
gewonnen. Met een score van maar liefst 6,5-1,5 
werd Oisterwijk verslagen.
De wedstrijd startte met een remise van Wil Severijns, 
gevolgd door winst voor Marcel Pulles. Na een paard 
en lopervoorsprong kon hem de winst niet meer ont-
gaan. Dat gold ook voor Michael van Ansenwoude, 
die zijn tegenstander geen enkele kans bood.
Leo Elias bouwde een lopervoorsprong met succes 
uit tot torenwinst. Daarmee kwam de stand op 4,5-
0,5. Ad Verhagen had aanvankelijk een sterke partij, 
helaas moest hij in een voor hem ongelukkig eindspel 
een nederlaag incasseren. Frans Deckers speelde 
sterk. Behaalde kwaliteitsvoordeel, kwam in een 
gevaarlijk pionneneindspel terecht. Een sterke aanval 
op de koningsvleugel bezorgde hem de overwinning. 
Gerrit Bout tenslotte speelde een zware en langdurige 
partij, waarbij het alle kanten op kon gaan. Na 4,5 uur 
spelen en 80 zetten verder was er ook voor hem de 
winst. Met deze winst heeft De Oude Toren inmiddels 
een sterke uitgangspositie in het klassement.
Donderdag wordt de interne competitie voortgezet.

Nipt eerste verliespunten 
voor Jong Brabant: 2-1
Tot afgelopen zondag had Jong Brabant 
alle vijf de competitiewedstrijden heel 
knap gewonnen. Zondag jl. wist het ook hoog-
geplaatste WSJ in Tilburg nipt te winnen van Jong 
Brabant: 2-1. De thuisploeg werd daarbij geholpen 
door een pijlsnel toegekende wel zeer twijfelachtige 
strafschop, die werd omgezet in een wel heel snelle 
voorsprong: 1-0. Ondanks het bij vlagen ook sterk 
spel van de tegenstander hield Jong Brabant goed 
stand. Sterker nog, in de tweede helft werd Jong 
Brabant alsmaar sterker, al liep het al vroeg in de 
tweede helft eerst nog tegen de 0-2 aan. Wat een 
inzet en bij vlagen goed en volwassenen voetbal 
liet Jong Brabant vervolgens zien, wat resulteerde 
in een welverdiend en knap afgedwongen doelpunt 
van Tim Suos: 1-2. Hoewel de roodwitten met 
vaak goed en energiek voetbal, inclusief een aantal 
aanvallende wissels, knap bleven aandringen, 
bleef de 1-2 op het scorebord. Nog enige tijd hing 
de verdiende gelijkmaker in de lucht, maar helaas 
mocht die, door vooral goed keeperswerk van de 
tegenstander, niet meer vallen. Dit in tegenstel-
ling tot de vele regen, die wel met bakken naar 
beneden kwam. Trainer Boy v.d. Bogaard sprak 
van een zuur verlies, al loop je natuurlijk een keer 
tegen een nederlaag aan, realiseert hij zich ook. 
“Heel vervelend dat we zo snel door zo’n dubieuze 
strafschop tegen een 1-0 achterstand oplopen en 
dat we ook later in de wedstrijd de arbitrage en 
hun keeper niet mee hadden bij goed uitgespeelde 
kansen. Desalniettemin, vijf van de zes wedstrijden 
winnen, blijft een mooie prestatie, we kijken met 
plezier uit naar de volgende wedstrijden”, waren 
de woorden van een realistische trainer. Hoe dan 
ook, een jammerlijk verlies, maar met vele positieve 
aanknopingspunten voor de volgende wedstrij-
den, om te beginnen komende zondag thuis tegen 
Baardwijk. 

Redactie Jong Brabant

Coy Jansen Snert Toernooi 
groot succes
Afgelopen zondag organiseerde onze 
team/toernooicommissie het jaarlijkse 
Coy Jansen Snert Toernooi. De 86 deelnemers aan 
dit interne tennis-en padeltoernooi hebben genoten 
van een heerlijke ambiance. Tussen de wedstrijden 
door was er overheerlijke snert met roggebrood 
en spek die door A.G.F Horeca Groothandel Coy 
Jansen werd verzorgd. Om de inwendige mens he-
lemaal te voorzien was er Schrobbelèr op de koop 
toe. De weergoden waren ons redelijk goed gezind. 
De verwachte regen bleef uit tot de laatste ronde. 
Na afl oop van de 
laatste wedstrijd 
werd het spon-
sorcontract met 
A. G.F Horeca 
Groothandel Coy 
Jansen verlengd 
en bleef het nog 
lang gezellig in 
ons paviljoen. 
Echt een dag waar 
we met plezier op 
terugkijken. 

Wordt de lucht op Sint Maarten (11 nov.) helder, 
dan dringt de vorst later in menige kelder.

Brengt het najaar helder weer, 
't zal des winters stormen op het meer.

Jean-Paul Korst
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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
28-10 Houten wandelstok Mitra Koningsoord O13 3004040
24-10 Sleutelbos met 5 sleutels Molenstraat Berkel-Enschot 06-20635342
   

1-11 2 kerkkoor mappen  in KBO tas route Koningsoord - Caeciliakerk 013-5332643

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
6 mikkemannen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

4 harde broodjes4 harde broodjes €10,00

+

1 brood naar keuze1 brood naar keuze
Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdag

1 brood naar keuze1 brood naar keuze
Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdag

€10,00€10,00
en zaterdagen zaterdag

€10,00
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Gezocht: 
Nieuwe leden Dorpsraad 
Ben je inwoner van Berkel-Enschot die weet wat speelt in ons dorp of interesse heeft in de 
ontwikkelingen in en rond het dorp? Wil je je daarnaast inzetten voor onze inwoners en onder-
nemers? Dan komen wij graag met je in contact. De Dorpsraad is namelijk op zoek naar nieuwe 
leden!
De Dorpsraad is een onafhankelijke stichting die bestaat uit 11 onbezoldigde vrijwilligers. Onze 
inspanningen richten zich vooral op het woon- en leefklimaat en belangenbehartiging voor alle 
inwoners. We streven naar een goede afspiegeling van ons dorp en diversiteit in achtergrond en 
kennis. Ons dorp groeit en er zijn veel ontwikkelingen, waarin je van betekenis kunt zijn. 
Heb je interesse? Stuur je reactie dan naar info@dorpsraadberkelenschot.nl. We kunnen samen 
bekijken wat het beste past. 
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Mantelzorgondersteuning
Mensen noemen zichzelf niet snel 
‘mantelzorger’. Ze vinden het gewoon 

om voor hun partner, ouder(s) of kind te zorgen. 
Maar als je langdurig zorgt voor een familielid, goe-
de vriend of buur met een lichamelijke of psychische 
ziekte, ben je wel degelijk mantelzorger. Weet dan 
dat de mantelzorgconsulent vanuit ContourdeTwern 
je verder kan helpen.
10 november is het de dag van de mantelzorger. 
Rondom deze week zijn er voor mantelzorgers in 

Udenhout, Berkel-Enschot,  Biezenmortel en Tilburg 
weer diverse activiteiten georganiseerd. Bij de 
onderstaande activiteiten is er nog plek, ook voor 
mantelzorgers vanuit de dorpen om aan deel te 
nemen: 
*Mini-concert op 14 november 
*Webinar over fi nanciën op 17 november

Meer informatie vind je op Mantelzorgactiviteiten | 
Dag van de Mantelzorg 2022 - ContourdeTwern.
Je kunt je aanmelden voor een van de activiteiten 
via de website of bel met de Mantelzorglijn: 013 - 
583 99 00
Heeft u vragen hierover? Komt u gerust naar Loket 
BE, de vrijwilligers zullen met u meekijken naar de 
mogelijkheden en eventueel in contact brengen 
met de mantelzorgconsulent. 
Aanvullend kunt u een kleine attentie ophalen bij Lo-
ket BE op donderdag 17 november van 10.00 -12.00 

Volg De Schakel op Insta
de_schakel_be

TORENTJESHOEF (5)
In mijn vorige column nam ik U mee 
naar de familie Verhoeven-Vermeer en 
hun kinderen Ans en Adri die geboren 

werden op de historische hoeve Torentjeshoef te 
Berkel. In deze column wil de schrijver dezes de le-
vensloop van zoon Adrianus Cornelis (Adri) Verhoe-
ven beschrijven. Hij werd geboren te Berkel op 10 
september 1952. In 1955 verhuisde hij met 't gezin 
naar het pand Molenstraat 13 te Berkel. Daar werd 
zijn zusje Klaasje met Kerst geboren. Adri doorliep 
de jongensschool St. Willibrordus te Berkel. Na de 
lagere school ging hij naar het Odulphuslyceum te 
Tilburg. Dat werd geen succes. Via de LTS te Box-
tel en de MTS in Tilburg volgde Adri een opleiding 
bij de Academie voor Kunst en Vormgeving te Den 
Bosch. In 1975 studeerde hij daar af als kunste-
naar. Na korte tijd vestigde Adri zich in Kerkdriel. 
Daar kocht hij een huis met een schuur waarin 
gebeeldhouwd kon worden. Hij huwde met zijn 
toenmalig buurmeisje Maria Denissen van Boerderij 
Denissen te Berkel. 

Ze 'kregen' 3 kinde-
ren: Maite, Janna en 
Pieter. Aanvankelijk 
werkte Adri als ac-
tiviteitenbegeleider 
op Coudewater en 
daarna als docent 
op de  Streekschool 
omdat hij met 
beeldhouwen alleen 
de kost niet kon 
verdienen. Sinds 
1983 hield Adri zich 
bezig met fulltime 
beeldhouwen.  Hij 
exposeerde bij gale-
ries en in musea. 
Adri ontving in 1997 
de "Euregio Sculpturen Preis". Vanaf 2003 reali-
seerde hij met Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten routes met beelden in het landschap. Adri 
Verhoeven is recent opgehouden met zijn werk.

Foto: Hans Dijkstra
Tekst: Rinus van der Loo

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
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom
Gaon jullie meej ons mee? Eindelijk gaat het weer 
beginnen. Op zondag 13/11 start het carnavalsseizoen in 
de Druiventros met het oergezellige en feestelijke 
Hoe-ist? Fist! Gratis entree!

Wie wordt Prins Carnaval? 
Wie zit er in de Raad van Elf? 
En wie wordt Jeugdprins(es). 

En zit jouw klasgenoot 
misschien wel in de 

Jeugdraad? Kom kijken vanaf 
13 uur en beleef het mee!

Presentatie: Mischa en 
Egbert.

www.knollevretersgat.nl

Wappert aan jouw gevel deze week ook al de 
Knollevretersgat-vlag? Kleur ons dorp blauwgeel voor 
de start van de carnaval. Heb je nog geen vlag? Koop 

er dan één voor 15 euro in onze websjop.

We kunnen weer helemaal los op de muziek. Wie 
zijn er zondag bij? Nonsjelaant, Van Heukelom, 

De Buskus, Fiësta Servessa, De Bullekus en 
natuurlijk onze hofkapel Lof der Zotheid.

Wie zit er in de Raad van Elf? 
En wie wordt Jeugdprins(es). 

Jeugdraad? Kom kijken vanaf 

En wie wordt Jeugdprins(es). 

Jeugdraad? Kom kijken vanaf 
en beleef het mee!
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Vrijwilligers gezocht 
voor de buurtpreventie 
Berkel-Enschot
De leden van de buurtpreventie zijn twee of drie 
keer per maand enkele uren beschikbaar. Twee van 
hen lopen of fi etsen 2 à 3 keer per week een paar 
uur door ons dorp om te waken over Uw veilig-
heid. Zij zijn herkenbaar aan hun rode kleding met 
BUURPREVENTIE erop. Ze letten op hangjongeren 
en onveilige situaties. Ze staan tijdens hun ronden 
rechtstreeks in contact met de politie. Bewoners 
kunnen de buurtpreventieleden ook aanspreken, 
bijvoorbeeld bij overlast.
Maar, zoals bij veel verenigingen, is er gebrek aan 
vrijwilligers. Het dorp breidt zich uit van 13000 naar 
18000 bewoners. Als buurtpreventielid leert U het 
dorp en zijn bewoners beter kennen. En een paar 
uur wandelen of fi etsen is goed voor de gezond-
heid.
Dus als U een paar keer per maand twee uurtjes in 
de middag of avond kunt vrijmaken om te zorgen 
voor een veiliger dorp, geef U dan op. Meer info of 
een keer meegaan als proef? Bel 0135428187 of 
mail buurtpreventie@tilburg.nl. 
Ook via een van onze wijkagenten kunt U zich 
aanmelden: bas.van.boxtel@politie.nl of brian.
thomassen@politie.nl.

Huub Coenen,
coördinator buurtpreventie Berkel-Enschot

Het Pauwelspad (1)
In vier afl everingen een korte 
impressie van een wandeling over 
het in september 2022 geopende Pauwelspad. 
Deze 34 kilometer lange wandelroute voert groten-
deels door het landschapspark Pauwels. In deze 
afl evering wandelen we vanaf de startlocatie Ko-
ningsoord in Berkel-Enschot naar het Witte Kasteel 
in Loon op Zand, een tocht van zo’n 9 kilometer. 
De route is te downloaden via www.pauwelspad.nl 
Het vertrekpunt ligt achter het voormalige trappis-
tinnenklooster Koningsoord. Het klooster, werd tus-
sen 1933 en 1937 gebouwd in neogotische stijl. De 
zusters verlieten de abdij in 2009 voor een nieuw 
onderkomen in de buurt van Arnhem.
Daarna is de abdij met zijn bijgebouwen volledig 
gerenoveerd en omgeturnd tot een multifunctio-
neel complex met o.a. appartementen, ontmoe-
tingsruimten, een bibliotheek, een restaurant en 
medisch centrum. Het klooster vormt het fraaie 
middelpunt van het nieuw verrezen centrum van 
Berkel-Enschot. 
Al snel steekt de route de spoorlijn over om via het 
buitengoed Nieuwe Warande het open akker- en 
weidegebied, met daarin bosjes en poelen voor 
salamanders en kikkers, in te trekken. Nieuwsgierige 
koeien vragen zich af wat je komt doen. Landbouw 
en veeteelt vinden hier in toenemende mate op 
duurzame wijze plaats. Bijzonder fraai is dat op veel 
plaatsen het pad begeleid wordt door een kleurrijke 
strook gevarieerde (akker)kruiden waarboven zonne-
bloemen als glimlachende wachters uittorenen om 
je te begroeten. Grote aantallen zoemende insecten 
maken je duidelijk hoezeer ze deze bloemrijke stro-
ken waarderen op zoek naar nectar. Vogels vinden 
er in najaar en winter een goed gedekte zadentafel. 
Via Vijfhuizen voert de route langs de Pauwelshoeve, 
een schapenhouderij annex educatieve boerderij, 
waar je in het voorjaar kunt genieten van de vele 
ronddartelende lammetjes.

Tekst: Lambert Winkelmolen 
Foto: Twan Jenniskens

Vragen, opmerkingen: https://stichtingnieuwewarande.nl 

SPELLETJESMIDDAG IN 
DE SCHALM
Iedere donderdagmiddag is het 
vanaf 14.00 uur spelletjesmiddag in 
de foyer of serre van Cultureel Centrum De Schalm. 
Iedereen die mee wil spelen is van harte welkom en 
we nodigen je bovendien uit om je eigen favoriete 
spel mee te brengen. Vind jij het leuk om bijvoor-
beeld samen met anderen rummikub te spelen, 
Kolonisten van Catan of het aloude Mens erger je 
niet, houd jij van de sjoelbak of van 30-seconds, 
kom eens kijken of meedoen op deze middagen!
Is een gezelschapsspel niets voor jou en heb je 
thuis nog spellen liggen die je niet meer gebruikt, 
doneer deze dan aan CC De Schalm. Ze krijgen 
beslist een plaatsje in de spelletjeskast.
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WIST JE DAT…
• de eerste presentatie van 4 x 10 = 30 helemaal uit-

verkocht was?! Daar zijn we als organisatie trots op 
en we kijken uit naar de tweede presentatie: LICH-
TE GEDICHTEN door Frank van Pamelen (perfor-
mance) en Bas Jongenelen op 8 februari 2023.

WIST JE DAT…
• singer – songwriter Ann King op 2 december gaat 

optreden bij Ons Koningsoord Cultureel met mooie 
eigen akoestische popsongs?

WIST JE DAT…
• je in Cultureel Centrum De Schalm in Sinterklaastijd 

volop activiteiten met de (klein)kids kunt bezoeken? 
Het grote Sinterklaasfeest van Stichting Jeugdwerk 
na de intocht op 13 november, de Pietendanswork-
shop op 20 november en de voorstelling Stage bij 
de Sint  op 3 december 

WIST JE DAT…
• er in januari een mooie combinatie zit in het cultu-

rele programma?
 Op zaterdag 21 januari 2023 zingt een groot gospel-

koor op ons abdijpodium en een paar dagen later 
op woensdag 25 januari speelt in het filmcafé de 
film Respect over het leven van Aretha Franklin.  

 Natuurlijk zingt The Inspirational Community Go-
spel Choir ook prachtige liederen uit de film.

 Voordelig te boeken als combi, maar ook losse tic-
kets zijn nu al verkrijgbaar!

Woensdag 16 november van 13.30 tot 15.00 uur       
WAT GA JE MAKEN? IN DE WERKPLAATS      
Programmeer je eigen 
game met Scratch! 
Met de website 
Scratch kun je je eigen 
games en animaties 
maken met een echte 
programmeertaal: dus 
precies zoals échte 
games ook gemaakt 
worden. Ben jij be-
nieuwd hoe games 
gemaakt worden en wil jij je eigen spelletjes pro-
grammeren? Kom dan je eigen game programmeren 
met Scratch! 
Toegang: gratis; leeftijd: 8 t/m 12 jaar. Locatie: Biblio-
theek Berkel-Enschot; aanmelden: berkelenschot@
bibliotheekmb.nl 

Zondag 20 november 09.30 en 10.30 uur
PIETENDANS (workshop)
Hij komt hij komt…Ieder jaar rond 5 december is het 
weer spannend. Zouden de Sint en zijn pieten het 
wel halen deze keer? Komen alle cadeautjes op tijd 
aan? Hoe is het nou 
om een echte Piet te 
zijn, wat moet je alle-
maal kunnen? In deze 
dansles kun je lekker 
dansen op sinterklaas-
muziek, trippel trappel 
over de daken gaan 
en zo snel mogelijk 
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verlanglijstjes verzamelen. Aan het einde ben je een 
echte Piet met een echt Pietendiploma! Wat je alle-
maal moet kunnen als Piet kun je natuurlijk het beste 
van Piet zelf leren… Zou hij ons een bezoekje komen 
brengen?
Deze les wordt geven door Ella, zij is afgestudeerd 
aan de Dansacademie in Tilburg en heeft veel erva-
ring in het werken met kinderen in alle leeftijden.
09:30 tot 10:15 voor 2,5 tot 4 jr en 10:30 tot 11:15 
voor 4 tot 6 jr
Entree: €7.50 Tickets: www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 20 november 11.00 uur
‘sOTTOvoces (zang)
Het vocaal ensemble s’OTTOvoces dat bestaat uit 
acht ervaren en geschoolde zangers, verrast en 
verbindt met doordachte en kwalitatief hoogwaardige 
programma’s. Deze ochtend kunnen bezoekers ge-
nieten van ruim een uur met mooie Engelse a capella 
muziek. 

De muziekterm sotto voce betekent zingen met inge-
houden stem, letterlijk onder de stem. Een dergelijke 
zangwijze vraagt techniek en inleving van de zan-
gers. s’OTTOvoces wil als ensemble met diezelfde 
aandacht en concentratie zoeken naar een heldere 
en karaktervolle samenklank.
Entree €10; tickets via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

Vrijdag 25 november van 10.00 tot 11.00 uur       
LETTERLOL!  2-4 jaar
Lieve kinderen en ouders opgelet! Wij gaan weer lol 
maken met letters! Met een mooi, of grappig pren-
tenboek gaan Janine en Michelle heel veel lol maken. 
LetterLol! 
Samen lezen, zingen, dansen en bewegen wie wil 
dat niet. Michelle is lees- en mediaconsulente bij 
de Bibliotheek Midden-Brabant en ze kan prachtig, 
voorlezen. Ook geeft ze ouders fijne voorleestips 
mee naar huis. Janine, van het Oisterwijkse jeugdthe-
ater van Niks & van Alles vult aan met dolle dansjes 
en speelse spelletjes. Letters gaan bewegen, boeken 
komen tot leven en je zingt mee met lollige liedjes.
Locatie: de Bibliotheek Berkel-Enschot; entree: €5,00 
per keer, per kindje inclusief 1 ouder/begeleider. 
Deelname alleen mogelijk na aanmelden via www.
bibliotheekmb.nl 
Je bent van harte welkom! 
 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
Voor de kinderen
3 december
11.00 uur kindervoorstelling: Stage bij de Sint (3+)
11 december
11.00 uur Op Reis, een heuse Theater Workshop 

speciaal voor kinderen

Voor de muziekliefhebber
27 november
11.30 uur  Trio Paulus Schäfer
02 december  
20.00 uur Ann King
11 december
11.30 uur Duo Eolienne- Kleppen en snaren 
16 december
20.00 uur A Christmas Concert door Evi & Jeroen 

en band. 

Voor de filmliefhebber
30 november
19.30 uur Filmcafé: Ballad of a white cow 

23



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

do vr za
17 nov 18 nov 19 nov WEEKENDPAKKERS

46/22 
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 46 zondag 13 t/m zaterdag 19 november 2022

PLUS Nederlandse Aardappelen
Alle zakken à 2,5 kilo, 
combineren mogelijk
2 zakken

7.18   3.59

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, combineren mogelijk
2 bakjes** 
Bijv. Johma Beenham salade, 2 bakjes à 175 gram

6.18 3.09
De actieprijzen variëren van 2.15 - 3.59

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

Unox Soep
Alle zakken à 570 ml, combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. Unox Hollandse erwtensoep, 2 zakken à 570 ml

6.30 3.15
De actieprijzen variëren van 2.59 - 4.19

11++11
GRATIS

Alle Dr. Oetker 
Big Americans pizza’s
Combineren mogelijk
2 dozen** 
Bijv. Dr. Oetker Big Americans pizza Texas, 2 dozen à 435 gram

9.58 4.79
De actieprijzen variëren van 4.79 - 5.49

11 11+1
GRATIS

Dubbelfrisss of Taksi 
Alle pakken à 1,5 liter 
of siroop Alle bussen à 75 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, 2 pakken à 1,5 liter

4.16 2.08
De actieprijzen variëren van 1.29 - 3.29

11++11
GRATIS

PLUS Goudse kaas 
30+ of 48+ plakken
Alle pakken à 190 gram, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. PLUS Goudse kaas 48+ plakken jong belegen, 
2 pakken à 190 gram

5.98 2.99
De actieprijzen variëren van 2.85 - 3.45

11++11
GRATIS

WEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERSWEEKENDPAKKERS

25%25%
KORTING

PLUS 
Oranje donuts

3.16

4 stuks

22..49 Le� e Blond, La Trappe 
Quadrupel of Tripel Karmeliet
Fles 75 cl
Per fl es 
Bijv. La Trappe Quadrupel, fles 75 cl

5.69 4.27
De actieprijzen variëren van 3.00 - 4.27

PLUS 
Monchoutaart 
Geschikt voor 6 personen,  
slagroomtaart Geschikt voor 9 personen 
of luxe vlaaipuntenmix Doos 5 stuks

Geschikt voor 6 personen,  

8.99

Per stuk

66..99
PLUS Mango Per stuk  
of Eat Me Passievrucht 
Schaal 3 stuks

PLUS Mango 

1.79 - 1.99

Per stuk

00..9999

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
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Pennensreek
Hersenspinsel

Terwijl ik op de bank zit te lezen valt mijn oog op een 
zwart rondje, rechts onder de kast. Zeker een knoop-
je, straks even opruimen, denk ik en lees verder.
Opeens rent er een zwarte spin over het kleed. Met 
een boogje verdwijnt hij links onder de kast. Oef, dat 
was even schrikken.
Hé, waar is het knoopje gebleven? Mijn ogen schie-
ten van links naar rechts en weer terug. Een knoopje 
met acht poten dus!

Annelies Engelberts

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.

OPSTEKERTJE
Op zondag 9 oktober j.l. mochten wij het patroonsfeest 
vieren van de H. Paus Johannes XXIII tijdens een 
plechtige H. Mis in de kerk van St. Willibrord te Berkel-
Enschot. Tevens was dit de dag dat wij onze vrijwil-
ligers wilden bedanken voor hun inzet en toewijding 
betreffende onze parochie. Dit gebeurde middels een 
koffietafel na de H. Mis. Iedere vrijwilliger heeft op zijn 
of haar manier een steentje bijgedragen aan het welzijn 
van onze parochie gemeenschap. De vrijwilliger in een 
parochie is niet alleen nodig voor het vele werk, de vrij-
williger brengt ook veel ervaring binnen. De vrijwilliger 
maakt mede de rijkdom van de geloofsgemeenschap, 
de rijkdom van de kerk, uit. De opbouw van onderop 
van dit levende lichaam is van wezenlijk belang voor 
de kerk. Door de vrijwilliger kan geluisterd worden naar 
wat er onder mensen leeft. Een kerk die levend wil blij-
ven, zal haar vrijwilligers op handen dragen. Vrijwilligers 
werk: het brengt niets op, maar je wordt er wel rijker 
van. En zonder vrijwilligers zou de plaats van de paro-
chie in de samenleving verdampen. Laten wij dan sa-
men het vuurtje brandend houden. Door de inbreng van 
de vrijwilliger heeft de parochie nog steeds een plaats 
in onze geïndividualiseerde samenleving. Daarom dank 
aan al die vrijwilligers van de H. Paus Johannes XXIII 
parochie, veel liefde en verdraagzaamheid, betrokken-
heid en bezieling van harte toegewenst.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

NIEUWE KERK-TV
Met ingang van 1 november is in de St.-Lambertus-
kerk te Udenhout de kerk-TV weer actief. Wij zijn blij 
deze vieringen weer thuis te kunnen aanbieden. De 
vieringen zijn via internet live te volgen of op een later 
tijdstip worden teruggekeken via www.kerkdienst-
gemist.nl. Vieringen van uitvaarten worden alleen 
uitgezonden indien de uitzending vooraf door de 
nabestaanden is goedgekeurd.

U kunt de vieringen live of via terugkijken vinden op 
www.kerkdienstgemist.nl. U vult bij ‘vind uw kerk’ het 
woordje ‘Udenhout’ in. Onder Lambertuskerk drukt u 
op ‘Naar kerk’ en vervolgens op de uitzending die u 
live wilt volgen of terug wilt kijken.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid geno-
men van Ineke van der Schoot-Donders, 79 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 13 november: 
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering voor 
gezinnen mmv Cantique (pastoor Dorssers en diaken 
van Kuijk).
Intenties: Overl. ouders van Gils-Piggen (jrgt.); Chris 
en Netty Hogedoorn-Verhallen en overl. familie Hoge-
doorn en Verhallen; Marco van Riel en Wil van Riel.
10.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Let op gewijzigde 
tijd! Eucharistieviering mmv gemengd koor (pastoor 
Looyaard en diaken Joosten).
Intenties: Overl. familie van der Pas; Anny van Os-van 
Dinter (verj.); Maria van Helvoirt-van Montfort; Overl. 
familieleden Wehmeijer-Zwanenburg; Marietje van 
Vught-Pijnappels (verj. en jrgt.) en Noud van Vught.

Dinsdag 15 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 17 november:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 18 november:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Schakeltjes
Pasfoto’s voor offi  ciële 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

Winterbanden. I.v.m. aanschaf nieuwe auto 4 win-
terbanden + velgen. Maat 205/55/16  Bijna nieuw. 

Vraagprijs € 240,- Tel. 06-53557289

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

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

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

Te koop: 2 stuks nieuwe fauteuils van het merk 
Sanders met leren bekleding. Direkt leverbaar voor de 
prijs van driehonderd euro en met 5 jaar garantie. 

013-5334927

Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Ons nieuwe aanbod 
vindt u ook op 
Facebook en 
Instagram

Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
info@schakel-nu.nl
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OPEN HUIS OP MAANDAG
14 NOVEMBER A.S.
16.00 - 18.00 UURwww.lemmens.nl

Lemmens Makelaardij
BV

Zoekt u een karaktervolle, vrijstaande woning met groot
bijgebouw? Dan is deze woning aan de Molenstraat 12, nabij de

oude dorpskern van Berkel misschien precies iets voor u! Het
geheel is gesitueerd op een perceel van totaal 465 m².

Het 2-laagse bijgebouw van bijna 190 m2 (!) is prettig achter de
woning gelegen, en via de naastgelegen oprit bereikbaar.

De bestemming is "Gemengd-Dorps".

Richtprijs: € 589.000 k.k.
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Ringbaan Oost 493

5017 AB Tilburg

T: 013 - 543 22 24

M: 06 - 16 43 16 63

E: serge@lemmens.nl

I: www.lemmens.nl

Serge J.J. van den Brekel
Register Makelaar - taxateur o.z.
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Well soft plaid 
125/150 | Per stuk van 23,99

Voor 13.99*
    

Well soft plaid XL 
140/180 | Per stuk van 29,99

Voor 16.99*
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Vacht plaid
125/150 | Per stuk van 39,99

Voor 19.99*
    

Heerlijke, zachte
ZEST plaids
om samen onder

te genieten. 

Denissen

Spaar mee v.a. 9 november!


