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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Gaon jullie meej ons mee? Afgelopen zondag werden de 
hoogheden voor carnaval bekend gemaakt. Wat een 
geweldig feest was dat! En wat een prachtige koppels!

Prins Carnaval voor dit 
seizoen is Prins Jos d’n Irste 
samen met Adjudant Vincent, 

Jeugdprins Mika wordt 
terzijde gestaan door 

adjudante Amy. 

www.knollevretersgat.nl

Ook energie besparen? Hul je dan in de warme SOK 
hoodie; verkrijgbaar in de maten XS t/m XXL. Koop 

er één voor 27,50 euro in onze websjop.

De SOK is aanwezig op de Welkom Fair op zaterdag 
19 november in De Schalm. Nog niet bekend met het 
mooie blauw-gele carnaval in ons dorp? Kom dan even 

langs en scoor meteen het ‘Ge heurt erbij’ pakket 
met Knollevreters-vlag en -sjaal voor 22 euro.

De SOK ig op de Welkom Fair



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
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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

Zorgmaatje aan Huis regio Tilburg 0643991063
Aanvullende mantelzorg en huishoudelijke hulp

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. 

NIEUW
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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

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 

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

De nieuwe collectie

hondenkledinghondenkleding
is binnen!

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

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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Schouder aan schouder staan de kindjes - of liever gezegd de hulp-
sintjes en roetveegpietjes - te drommen langs de weg. Sommigen 
hebben een jutezakje in de hand. Voor de pepernootjes uiteraard. Ze 
liggen al vanaf september in de schappen, maar deze zijn natuurlijk 
het lekkerst; De echte van de Sint uit Spanje. Het zonnetje schijnt en 
er wordt een Zie ginds komt de stoomboot ingezet. De sfeer zit er al 
goed in. Halsreikend tuurt een hulpsinterklaasje naar het einde van de 
straat. Zou hij komen?

Capuchon biedt uitkomst
In de verte klinkt een sirene en langzaamaan nadert de stoet. Grote 
pieten, kleine pieten, lenige pieten, stoere pieten en pieten die even 
checken of er kinderen bij zitten die net zo behendig zijn als zij. Er 
wordt geoefend met ballen vangen, pakjes op het hoofd balanceren en 
het strooigoed wordt uitgedeeld. Bij te kleine handjes voor de peperno-
ten, biedt een capuchon uitkomst. 
Daar is Sinterklaas! Hij steekt de straat over en weer om alle kindjes 
een hand te geven of om een tekening aan te nemen. Hij is er maar 
druk mee. Maar dat hindert hem niet, het is genieten deze dag!

Feest in heel Koningsoord
In Koningsoord gaat het Sinterklaasfeest in de middag vrolijk verder. 
In iedere gang of zaal is iets te beleven. Bij de pietendisco wagen de 
kinderen een dansje op de dansvloer samen met de pieten. Met zijn 
tong uit de mond en één oog dichtgeknepen, mikt een jongetje bij het 
pepernoten sjoelen op het gat waar 4 punten te verdienen zijn. De 
kinderen vergapen zich aan de balloncreaties die in een handomdraai in 
elkaar worden gezet. Even verderop is het een nek-aan-nekrace bij het 
zakspringen. Ook wordt er druk geknipt en geplakt; de kinderen kunnen 
een verlanglijstje maken. Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als er ook 
niet getrakteerd wordt op iets lekkers. De kinderen kunnen een enorme 
speculaaskoek versieren en meenemen naar huis. Vervolgens is het tijd 
om te chillen in de zitzakken bij voorleespiet. Daar word je even stil van.

Met al dat lekkers en een capuchon vol pepernootjes gaan de kinderen 
hun schoen zetten met daarin natuurlijk het zelfgemaakte verlanglijstje. 
Het was een fantastisch geslaagde dag!

Sinterklaas bezocht 
Berkel-Enschot

Intocht 
en 
groot 
Sinterklaasfeest

Tekst:
Simone van Zundert-Stokkermans

Foto:
Bas Haans
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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

Seniorencheck!
Een ouder dier kan (ongemerkt) last hebben van 
ouderdomsklachten. Honden en vooral katten zijn soms een 
meester in het verbergen van pijn en ziekte. Het is belangrijk om 
ziektes in een vroeg stadium te ontdekken, zo kunnen we meteen 
ingrijpen en erger voorkomen. 

In de maanden oktober en november kunt u een afspraak maken 
voor een seniorencheck bij uw hond en/of kat. Bij deze check wordt 
uw huisdier van top tot teen nagekeken. Daarnaast wordt het bloed 
en de urine onderzocht. Bij katten wordt ook nog de bloeddruk 
gemeten

. 

De seniorencheck is uitstekend te combineren met de jaarlijkse 
vaccinatie! 

Claudia Bolijn
Dierenarts

Koningsoordlaan 2
5056 DA 

Berkel-Enschot
0135400215

dzt@anicura.nl
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Zondag 13 november trapte de SOK (Stichting Open-
baar Karnaval) het eerste event van carnaval af. Het 
Hoe-Ist? Fist! Het klonk ook de hele middag door de 
Druiventros. Want iedereen had elkaar lang niet gezien. 
Maar liefst drie jaar geleden, in 2019, was de laatste 
editie. Met de toen bekendmaking van Prins Jos d’n 
Irste en zijn adjudant Vincent. De draad werd snel weer 
opgepakt. Onder de bezielde leiding van Egbert van 
der Meijs en Mischa Reuser, alias de bemanning van 
SOK-Air aan de Knollevretersgat(e), werd het een mid-
dag van muziek, feest en een lach en een traan.

Veel muziek was er van De Buskus, Van Heukelom, 
Nonsjelaant, De Bullekus, Fiësta Servessa en natuur-
lijk de hofkapel ‘Lof der Zotheid. Als snel zat de stem-
ming erin en liep de zaal in een lange polonaise.
Bekendmaking Prins(en) en gevolg
Rond de klok van 3 werd de voltallige, deels nieuwe, 
Raad van Elf en lijfwachten aan het publiek voorge-
steld. Prins carnaval die ons het komende seizoen zal 

leiden in het feestgedruis is weer Jos van Baast, alias, 
Prins Jos d’n Irste. Wederom bijgestaan door zijn 
Adjudant Vincent (De Water).
Ook werd de nieuwe Jeugdprins bekend gemaakt: 
Prins Mika (Hakkenbroek) die een adjudante heeft: 
Amy (Populiers).

Tijdens het Hoe-Ist Fist! werd ook afscheid genomen 
van vertrekkende bestuurs- en raadsleden. 

Carnaval 2023
Zoals het er nu naar uitziet gaan we dit jaar gewoon 
weer zoals vanouds carnavallen: met het Bruisend 
Knollebal op 11 december als eerste feest. De car-
navalsopening is op zaterdag 18 februari bij Boerderij 
Denissen. Hopelijk zien we elkaar allemaal daar!

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans en Mascha Vlaminkx (portretten)

Hoe-Ist? Fist! 
pakt de draad van carnaval

gewoon weer op
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Verzamelaarsvereniging 
De Torenhoek
Zondag 20 november is er weer onze 
maandelijkse ruilbeurs in “Ons Konings-
oord” Trapistinnentuin 77. Vanaf 10:00 uur is er 
weer volop gelegeheid te ruilen of via aankopen uw 

verzameling uit te breiden. En 
er zijn voor de gebruikelijke 
loterij extra prijsjes gedoneerd 
dus het belooft weer een 
gezellige zondagochtend te 
worden. Overweeg ook eens 
om lid te worden van onze 
verzamelaarsvereniging (voor 
zover u dat nog niet bent) dat 
geeft op jaarbasis een groot 
voordeel.

KBO de Schalm 
Biljarttoernooi 2023
In maart 2023 hopen we in Cultureel 
Centrum de Schalm van start te gaan 
met ons 27e KBO de Schalm Biljart-
toernooi. In maart 2020 hebben we 
vanwege de corona-pandemie ons 
laatste toernooi voortijdig moeten staken. In 2021 
zaten we volop in de corona-problemen en ook 
maart 2022 hebben we niet kunnen halen omdat 
we dan eind 2021 al met onze voorbereidingen 
moesten starten. 

De start van het toernooi staat nu gepland op dins-
dag 7 maart 2023 en de fi nales zullen worden ge-
speeld op donderdag 30 maart. Alle wedstrijden wor-
den gespeeld in de biljartruimte van CC de Schalm 
onder in de kelder van Ons Koningsoord. Iedereen 
die ouder is dan 50 jaar, woonachtig is in Berkel-
Enschot of Heukelom of speelt bij een biljartclub in 
Berkel-Enschot kan zich inschrijven. De inschrijff or-
mulieren zullen medio januari 2023 digitaal worden 
verstuurd aan degenen die bij ons bekend zijn uit 
eerdere deelname en liggen verder vanaf 19 januari 
beschikbaar bij de beheerder van CC de Schalm. Bij 
de beheerder moeten alle formulieren ook worden 
ingeleverd tegelijk met de € 10,00 inschrijfgeld. In dit 
inschrijfgeld is een koffi  e-/theemunt begrepen die 
tijdens het toernooi kan worden besteed.

Hou er rekening mee dat we vanwege de bezetting 
van de 4 biljarts gehouden zijn aan een maximaal 
aantal van 70 deelnemers. 
De loting voor de partijen zal in de week voor aan-
vang van het toernooi plaatsvinden in de Schalm. 

Tijdens de Verenigingsdag op zaterdag 19 novem-
ber in de Schalm waar alle verenigingen uit het 
dorp zich kunnen presenteren, zal ook aandacht 
aan dit evenement worden gegeven. 

Voor ons toernooi kunnen we al jaren rekenen 
op de steun van onze trouwe sponsoren uit het 
dorp: Hemels Eten en Drinken, Groencentrum de 
Hemeltjes, Landwinkel de Bollekens, Zuivelhoeve 
Koningsoord, Vakgarage Robben, Shell Tankstation 
Robben, Cafetaria d’n Boom, Primera, Set in Point, 
Hubo Bouwmarkt, de Tweewielerspecialist en Bak-
kerij Leo Geerts. 

Het organisatieteam KBO de Schalm Biljarttoernooi
Ben Kolsteren, John Rodenburg, Ties van Rijsewijk, 
Jan Brands, Hans IJzer, Wil Pigmans

Sinterklaasfeest in 
De Schalm
Zijn jullie ook op ons geweldige sin-
terklaasfeest in De Schalm geweest? 
Mede dankzij onze vrijwilligers en onze sponsoren 
Aldi Berkel-Enschot, Albert Heijn Berkel-Enschot, 
Bakkerij Geerts en de Dorpsraad hebben we deze 
fantastische dag mogelijk kunnen maken. Wij willen 
hen hier heel hartelijk voor bedanken! Benieuwd 
naar de rest van de dag? Kijk elders in De Schakel 
voor een verslag.

KPJ 
Berkel-Enschot/Heukelom
Komende zaterdag 19 november is het 
zo ver en vieren we het 100 jarig bestaan van KPJ 
Berkel-Enschot/Heukelom in Van Opstal Berkel-
Enschot. 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 sa-
men herinneringen op te halen van vroeger met alle 
leden uit jouw periode bij de KPJ. 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 komende zaterdag 
19 november in Van Opstal vanaf 20u!
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Cees Prinsen bij 
de Zonnebloem 
Het muziekhuis vulde zich zaterdag 
j.l. met nieuwsgierige gasten van de 
Zonnebloem voor een voordracht van Cees Prinsen 
met zijn 'meidenkist'
 In De Meidenkist, waarin de dienstbode haar spul-
len bewaarde, zitten voorwerpen, waarop Cees 
zijn gedichten, anekdotes en verhalen baseert. 
Met humor, vertelt hij leuke anekdotes uit het 
rijke verleden. Als voorbeeld noemt en toont hij 
geschiedkundige boekjes over beleefdheid en sek-
suele voorlichting, hygiëne voorwerpen als antieke 
anticonceptiemiddelen, maar ook spullen uit zijn 
eigen jeugd. De Bekenaar bracht zijn voordracht 
beschaafd, soms pittig maar zeker niet dubbel-

zinnig en, zoals 
genoemd, met veel 
humor. In de zaal 
werd regelmatig in-
stemmend geknikt 
bij de herinnering 
van voorwerpen en 
gelachen bij verha-
len uit het verleden. 
Met het gebruike-
lijke aangeklede 

kopje koffi  e of thee en een heerlijk drankje met 
versnapering  in de pauze  hadden de gasten van 
de Zonnebloem mede dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers een ontspannen en gezellige middag.

Thema-expositie FotoBE
Vanaf zaterdag 19 november is er 
weer een expositie te zien van FotoBE 
in de serre van Cultureel Centrum de 
Schalm. Deze keer zijn er twee thema’s: natuur 
en tegenstellingen. 

Voor het thema natuur zijn we een avond gaan foto-
graferen in de Loonse en Drunense Duinen. Allemaal 
in hetzelfde gebied, maar met een verschillende kijk: 
dat leverde bij de nabespreking een mooie discussie 
op. Hieruit is de fi nale opdracht ontstaan: Kijk eens 
anders naar de natuur dan je normaal gesproken doet 
en maak een foto die buiten je comfortzone ligt. De 
resultaten hiervan zijn te zien op de expositie.  

Het thema tegenstellingen is heel vrij gehouden. De 
fotografen bepaalden zelf op welke manier ze met 
het onderwerp aan de slag gingen: kleur, zwart-
wit, letterlijk of meer fi guurlijk. We zijn natuurlijk 
tegelijkertijd blijven zoeken naar mooie beelden: 
technisch in orde, mooie vlakverdeling en wellicht 
een verhaal dat verteld wordt... We zijn benieuwd 
wat u in de beelden ziet!

FotoBE presenteert zich zaterdag 19 november van 
12.00 tot 16.00 uur tijdens de Welkom Fair. Heeft 
u vragen over de foto’s of interesse in fotografi e, 
spreek gerust een van de aanwezige fotografen aan! 

Natuurwandeling november 
2022
Op dondermiddagmiddag 24 novem-
ber 2022 gaan we wandelen bij Bos-
wachterij de Vijf Eiken in Dorst. Dit is een groot 
wandelgebied waar rond 1800 de eik is geplant 
om zandverstuivingen tegen te gaan. Eerst was 
het een militair oefenterrein, maar in 1899 kwam 
het in handen van Staatsbosbeheer. Het gebied 
is bekend om de leemkuilen, gegraven voor de 
steenindustrie en heeft nu een mooie plantengroei 
en is rijk aan allerlei vogels. Soms grazen er ook 
Schotse Hooglanders. Een wandeling die zeker de 
moeite waard is. Na afl oop drinken we koffi  e, op 
eigen rekening. We vertrekken vanaf Eikenbosch 2, 
het oude winkelcentrum om half twee en zijn rond 
vijf uur weer terug. Wij carpoolen en medereizigers 
betalen € 2,- aan de chauff eur. Aanmelden is niet 
nodig. Veel plezier!
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Het zal niemand zijn ontgaan: ons dorp groeit. Iedere 
maand weer worden er nieuwe delen opgeleverd en 

komen er daarmee ook nieuwe bewoners in ons 
mooie dorp. Velen komen van buitenaf en zijn 

nog niet zo bekend hier. Om de bewoners 
welkom te heten wordt in Koningsoord 

en De Schalm voor de eerste keer 
de Welkom Fair gehouden. Voor de 

verenigingen in ons dorp de uit-
gelezen kans zich te presenteren 
aan de nieuwe bewoners.
Eugène Paridaens, één van 
de initiatiefnemers van deze 
fair, blikt alvast vooruit naar 
zaterdag 19 november. ‘Het 
is een leuke en laagdrempe-
lige manier om in contact te 
komen met de verschillende 
verenigingen. Ons dorp telt 
ruim 100 verschillende vereni-
gingen: van sportief, hobby tot 

carnaval. We willen de dorps-

Welkom Fair in Koningsoord
Nieuwe bewoners maken kennis met onze verenigingen

genoten een warm welkom bieden en de mogelijk-
heid geven zich te oriënteren op de, mogelijkheden 
die er in ons dorp zijn. Komende zaterdag staan er 
35 verenigingen die zich voorstellen.
Ook voor de verenigingen is het een leuk initiatief: 
‘Zo zal ook dit weekblad acte de préséance geven 
om zich voor te stellen. “We laten zien dat er moge-
lijkheden zijn voor ondernemers zich in het weekblad 
voor te stellen en we hebben de speciale ‘nee/nee 
maar wel Ja-De Schakel’- stickers liggen.  
Martijn Baarendse van de SOK (Stichting Openbaar 
Karnaval) geeft aan: ‘Veel mensen weten niet dat 
ons dorp met carnaval ook heel veel organiseert en 
gezellig is. Wij willen laten zien hoe ons dorp blauw-
geel kleurt en Knollevretersgat heeft. Wij nodigen de 
nieuwe bewoners graag uit mee te vieren en hebben 
daarvoor ook een speciaal pakket klaarliggen. Het 
‘Ge heurt er nu bij pakket’ voor 22 euro waarin onder 
andere de Knollevretersvlag en de sjaal zit. 
Niet alleen nieuwe bewoners zijn welkom natuurlijk, 
zegt Eugène, maar ook bewoners die een kijkje willen 
nemen bij al onze bruisende verenigingen.

De Welkom Fair
is tussen 12 en 16 uur

in De Schalm

Entree is gratis
Tekst: Elke van Dommelen
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van de maand
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van de maandvan de maand
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Met dank aan Donja Bezems 
uit Berkel-Enschot.

Stuur uw foto van de maand
in naar: info@schakel-nu.nl

van de maandvan de maand

Gisteren was ik met mijn lieve h
ond aan het 

wandelen in het buitengebied bij
 de hemeltjes en 

kon niet anders als dit plaatje e
ven vastleggen.

Wat heeft ons mooie dorp toch v
eel te bieden! 

Nooit meer weg hier!

WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

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

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



Jong Brabant pakt uit tegen 
Baardwijk: 5-1
Sinterklaas is nog maar net in het land 
of Jong Brabant pakt al meteen fl ink 
uit tegen het hooggeklasseerde Baardwijk. Al snel 
kwam Jong Brabant op een 1-0 voorsprong door 
een doelpunt van Tim Suos na een heel knap 
opgezette aanval over diverse schijven, zoals 
trouwe Jong Brabant supporter/voormalig clubman 
Joop Freling de totaalopzet van deze fraaie aanval 
vakkundig omschreef, waarmee hij de iets te laat 
gearriveerde redactie meteen goed informeerde 
over de snelle openingstreff er, waarvoor dank! Dat 
vervolgens ook vrij snel de 2-0 viel door goalgetter 
Tom Bastings zegt iets over de eff ectiviteit van dit 
Jong Brabant, terwijl Baardwijk bij vlagen zeker ook 
goed voetbal liet zien. Voor de gasten leidde dat 
zelfs, enigszins onnodig, tot de 1-2 vlak voor rust. 
Gelukkig hield Jong Brabant in de tweede helft het 
heft in eigen hand en kon het door doelpunten van 
opnieuw Tom Bastings, Thijs Maas en Floris Ermen 
uitlopen naar 5-1. Door ook goed verdedigend 
werk en attent keepen van Floris Jonkers kwam 
Jong Brabant verder niet echt in gevaar tegen het 
voetbalvaardige Baardwijk, dat overigens na een 
forse overtreding met slechts tien man de eind-
streep haalde. Verder was het mooi om te zien hoe 
Daan Roeff en na een lang verblijf in het buitenland 
weer meteen verdienstelijk als invaller van de partij 
was en hoe Marnick Muskens na een langdurige 
herstelperiode van een blessure zijn rentree maakte 
in de tweede helft, wat het weer royaal aanwezige 
publiek met een enthousiast applaus wist te waar-
deren. Kortom, een mooie en letterlijk en fi guurlijk 
zonnige voetbalmiddag aan de Berkelseweg, 
waardoor Jong Brabant aansluiting houdt bij de 
koppositie. Komende zondag wacht de uitwedstrijd 
tegen Were Di in Tilburg. Graag tot dan. 

Redactie Jong Branbant

Houdt de tak het blad nog vast, 
dan wordt een strenge winter onze gast.

Drinkt en snatert eend en gans, 
dan is er voor regen een kans.

Jean-Paul Korst

White Demons
De competitie is volop in gang en er 
worden mooie resultaten behaald. Zo 
wist ons dames 1 team afgelopen weekend weer te 
winnen en staan zij nu gedeeld op de tweede plek in 
de competitie. Ook onze heren 1 wist de punten in 
Berkel-Enschot te houden en staan nu zelfs eerste! 
Bij de jeugd speelden weinig kinderen dit weekend 
een wedstrijd. Maar dit was helemaal niet erg voor 
deze keer want Sinterklaas kwam natuurlijk aan 
in Nederland maar ook in Berkel-Enschot. En wat 
zagen we daar? Handbalpieten! We zijn er trots op 
dat deze Pieten aan de kinderen in Berkel-Enschot 
lieten zien hoe leuk het is om te handballen! 

Voor de D-C-B jeugd die 
heel fanatiek zijn hebben 
we samen met hand-
balvereniging Taxandria 
en Roef regiotrainingen 
opgezet. Deze trainin-
gen zijn 4 november 
gestart maar tot uiterlijk 
18 november kunnen zij 

zich nog aanmelden. Hiermee willen we zorgen dat 
er genoeg uitdaging is voor de fanatiekste jeugd-
leden. We kennen geen selectie om mee te doen 
aan de regiotraining. We gaan er wel vanuit dat ze 
beschikken over de juiste instelling (wil) en basis-
vaardigheden (kunde). De training is iedere vrijdag 
van 19.00 uur tot 20.30 uur in sporthal  Stokeind in 
Moergestel en wordt gegeven door twee speelsters 
van PSV dames 1! 

Misschien zien we één van deze spelers ook over 
een aantal jaar voorbij komen op TV net als Niels 
Versteijnen.

Welkom Fair
Zoals de titel al zegt, zaterdag bent u 
van harte welkom op de Welkom Fair 
in Cultureel Centrum de Schalm. Van 12.00 tot 
16.00 uur. Voor een schaakpartij tegen een ervaren 
clubschaker, voor een probleemstelling op het 
demonstratiebord, of gewoon voor informatie over 
Schaakvereniging De Oude Toren. Bijzonder is ook 
dat de club enkele fraaie schaakspellen  zal ten-
toonstellen. Als u eenmaal “gegrepen” wordt door 
de fraaie kanten van het schaakspel, dan laat het u 
niet meer los. Kortom, ontdek de geheimen van het 
spel en ontwikkel uw vaardigheden. Misschien kunt 
u wel beter schaken dan u denkt.

15

Sport



Gevonden

Verloren

11-11 sleutelbos met 9 sleutels en autosleutel Tegenover de kerk Berkel- Enschot 013-5334332
10-11 Fietsslot kabel met cijfers kleur zwart Fietspad durendaalweg ter hoogte van 06-15025241
  Guido Gezellelaan
31-10 Ketting met bedels geloof hoop en liefde Jumbo Berkel-Enschot 06-44744839
   

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

Beste Donateurs,
Heel hartelijk dank voor uw donatie!

Wij zijn ontzettend blij dat u De Schakel een warm hart toedraagt. 

Draagt u stichting Weekblad de Schakel ook een warm hart toe?

scan deze QR code:Maak dan uw bijdrage over op:
NL50 RABO 0106847953 
tnv  de Nieuwe Schakel

of

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur, Stichting Weekblad de Schakel

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

mQEGDlJmTReXuIQ16



Van landbouwmechanisatie naar autoservice
Na jaren gewerkt te hebben in de landbouwmecha-
nisatie, wilde Sven dichter bij huis gaan werken. Hij 
kwam terecht bij Ooto B.V. waar hij part-time als 
monteur gewerkt heeft. Totdat hij daar de kans kreeg 
om voor zichzelf te beginnen en een gedeelte van de 
garage kon huren. Zo ontstond Autoservice Dieltjes, 
een mooie kans die hij met beide handen heeft aan-
gegrepen.

Reparatie, onderhoud en advies
Autoservice Dieltjes voert onderhoud uit aan alle mer-
ken auto’s van elk bouwjaar: van klein onderhoud tot 
uitgebreide service en aircowerkzaamheden. Ook kunt 
u er terecht met alle soorten schade. Met moderne 
uitleesapparatuur wordt het probleem nauwkeurig 
bepaald. ‘Voor de diagnose wordt altijd een vast tarief 
gerekend. Wij stellen een off erte op en daarna bepaalt 
de klant of de auto bij ons wordt gerepareerd of niet.’ 

APK
Autoservice Dieltjes verzorgt uiteraard voor u ook de 
APK. Reparaties gaan altijd in overleg, transparantie 
over de prijs is erg belangrijk voor Sven: ‘Ook wij 

moeten helaas de hogere aardoliekosten doorrekenen, 
maar ik zal nooit een prijsstijging doorvoeren zonder 
de klant daarvan op de hoogte te stellen. De relatie 
met onze klanten staat bij ons op nummer 1! ’

Moderne en klassieke auto’s
Autoservice Dieltjes is vooral gericht op onderhoud, 
reparaties en schade aan modernere auto’s. Daar-
naast bevindt zich onder hetzelfde dak de fi rma Ooto 
B.V. die gespecialiseerd is in reparatie en restauratie 
aan klassieke auto’s sinds 2003. Klanten die bezitten 
over zowel een moderne auto als een klassieke auto 
kunnen daardoor op één adres terecht.

Voor een afspraak of advies kunt u bellen naar 
06-40542228 of mail naar sven@autoservicedieltjes.nl. 
U kunt altijd een vrijblijvende off erte aanvragen op 
www.autoservicedieltjes.nl. Autoservice Dieltjes is ook 
te vinden op www.werkspot.nl en voorin dit weekblad 
De Schakel. 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto’s: Bas Haans

Autoservice Dieltjes

Reparatie, onderhoud, APK en schadeherstel aan uw auto

Transpara� ie en kla� vriend� ijkheid staan bovenaan!

Centraal in het dorp, maar nog niet heel 
bekend: sinds november vorig jaar is Sven 

Dieltjes een garagebedrijf begonnen in 
Berkel-Enschot. ‘Mijn bedrijf is gevestigd in 

een deel van de garage van Ooto B.V. 
aan de Torenakker 1a.’

moeten helaas de hogere aardoliekosten doorrekenen, moeten helaas de hogere aardoliekosten doorrekenen, 

Bedrijf
in

Beeld
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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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TORENTJESHOEF (6)
Zoals ik eerder beschreef bestond de 
historische hoeve Torentjeshoef te Berkel 
uit twee woondelen en een tot stal 
verbouwde schuur onder één kap. Het pand kreeg 
toenmalig de adressen Abdijlaan 20/22. Persoonlijk 
denkt de schrijver dezes dat de omwaterde hoeve 
in oorsprong een hoofdgebouw had bestaande 
uit een woondeel, veestal en schuur. Wanneer er 
in de oorspronkelijke koestal een tweede woning 
is gemaakt is me onduidelijk. De op deze hoeve 
geboren Franciscus Josephus Cornelis (Frans) 
Vermeer, geboren 6 december 1914, huwde op 31 
maart 1948 te Udenhout met Francisca Joanna 
Maria (Ciska) van Iersel die aldaar geboren is op 7 
september 1919. Na hun huwelijk huurden ze een 
gemengd boerenbedrijf aan de Heikantsebaan 8 
alhier. De eerste 2 kinderen werden daar geboren. 
Begin jaren ‘50 der vorige eeuw verhuisde het 
gezin Vermeer-Van Iersel naar Torentjeshoef en 
ging boeren op huisnummer 22. Aldaar werden 
nog 6 kinderen geboren. Helaas stierf Ciska op 
21 februari 1967. Weduwnaar Frans Vermeer is 
op 10 oktober 1969 bij de notaris geweest omdat 
hij de boerderij met bijna 6  ha. had verkocht aan 
de gemeente Berkel-Enschot. Frans kocht daarna 
grond aan de Heukelomseweg 5 om er een huis 
met een eenvoudige veestalling te bouwen. In Heu-
kelom wonend huwde Frans voor de tweede keer. 
Hij trouwde te Hamont (België) met de weduwe 
Cor Verkerk-Verschuren en bleef 'klein' boeren te 
Heukelom. Later ging Frans werken bij Boomkwe-
ker De Jong uit Haaren. Hij stierf te Udenhout op 
17 maart 1991.

Foto: Clasien Vermeer.
Tekst: Rinus van der Loo.

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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KONINGSOORD 3
5057 DK BERKEL-ENSCHOT
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Herfst Middenbouw 2 
Deze week gaan wij aan de slag 
met het project herfst! Thuis 
hebben de kinderen herfstspullen gezocht die op 
het overzicht stonden en deze mee naar school 
genomen. Sommige dingen waren goed zoeken! En 
we hebben dan ook bijna alles al kunnen vinden, 
behalve bramen. Deze proberen we deze week nog 
te verzamelen en dan 
is het compleet. Met al 
deze spullen hebben 
we een herfsttafel ge-
maakt. We hebben ook 
nog van herfstspul-
len hele leuke dieren 
geknutseld! 

MB2

Supporter Van 
Schoon! In de boven-
bouw zijn we deze 
week begonnen met 
ons nieuwe project: 
milieu en kringloop. 
Als opening van het 
project hebben we 
ons via de site www.
nederlandschoon.nl 
ingeschreven als Sup-
porter van Schoon. Ie-
dere bovenbouwgroep 
hebben we verdeeld 
over de straten rondom Rennevoirt. We gingen met 
afvalprikkers en vuilniszakken op pad. En niet voor 
niets! Want we kwamen terug met redelijk gevulde 
zakken. Wij hebben afval geprikt in een stukje van 
de Antonie van Dijcklaan, Eikenboschweg, Jeroen 
Boschlaan, Vincent van Goghlaan, het veldje bij 
Het Zwaantje, de Zwaanstraat en de Abdijlaan. 
We vonden het heel leuk om te doen, maar hopen 
wel dat mensen de straten gewoon netjes houden. 
Want… Met hetzelfde gemak gooi je het in de 
afvalbak! 

Groetjes, BB2

Het Pauwelspad (2)
Afl evering twee uit de serie over 
het Pauwelspad. Vandaag de 
route van Het Witte Kasteel in Loon op Zand naar 
het natte natuurgebied De Brand over een afstand 
van zo’n 9 kilometer. De route is te downloaden via 
www.pauwelspad.nl 
Via een statige beukenlaan kom je uit op het voor-
plein van het omgrachte Witte Kasteel. Het huidige 
kasteel dat stamt uit 1777 is gebouwd op de resten 
van een ouder kasteel. In 1383 werd de heerlijkheid 
Loon op ’t Sant of Venloon door hertogin Johanna 
van Brabant uitgegeven aan ridder Pauwels van 
Haestrecht. Hij liet het oorspronkelijke kasteel 
bouwen, een ‘borch’, een stenen woontoren. Land-
schapspark Pauwels ontleend zijn naam aan deze 
adellijke heer. Een korte wandeling door het dorp 
brengt ons al snel in het bosgebied van de Loonse 
duinen. We lopen door het oude Venloon. Hier lag 
het oorspronkelijke dorp dat op het einde van de 
Middeleeuwen verplaatst werd in de richting van 
het Witte Kasteel. Door houtkap, overbegrazing 
en verdroging was het zand van deze wat hoger 
gelegen zandrug bloot komen te liggen en een 
speelbal geworden van de wind. De akkers van het 
oude Venloon werden overstoven, wat verplaatsing 
noodzakelijk maakte. Het licht geaccidenteerde 
bosgebied waar wij hier doorheen lopen bestaat uit 
door de wind opgeworpen zandheuvels die in later 
eeuwen door beplanting met eiken en dennen zijn 
vastgelegd. Verderop heeft de wind nog vrij spel 
en betreden wij de ‘Brabantse Sahara’, een van de 
grootste nog overgebleven stuifzandgebieden van 
West-Europa. Bijzondere soorten als zandzegge 
en kortmossen kunnen zich hier handhaven aan 
de randen van deze woestijn waar in de zomer de 
temperatuur kan oplopen tot boven de 50 graden 
celsius.

Tekst: Lambert Winkelmolen. Foto: Hans Scholtes
Vragen, opmerkingen: 
https://stichtingnieuwewarande.nl

Volg De Schakel op Insta
de_schakel_be
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Zondag 20 november 09.30 en 10.30 uur
PIETENDANS (workshop) 
In deze dansles kun je lekker dansen op sinterklaas-
muziek, trippel trappel over de daken gaan en zo snel 
mogelijk verlanglijstjes verzamelen. Aan het einde 
ben je een echte Piet met een echt Pietendiploma! 
Misschien komt zelfs de echte Piet ons een bezoekje 
brengen. Van 09:30 tot 10:15 voor 2,5 tot 4 jaar en 
van 10:30 tot 11:15 voor 4 tot 6 jaar 
Entree: €7.50 Tickets: www.onskoningsoordcultureel.nl  
Meld je snel aan! Er zijn nog maar een paar plaatsen.

Zondag 20 november, aanvang 11.00 uur
‘sOTTOvoces (zang)
Acht ervaren en geschoolde zangers, verrassen met 
een kwalitatief hoogwaardig programma deze och-
tend. Bezoekers kunnen een uur lang genieten van 
mooie Engelse a capella muziek. 
Entree €10; tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl 

Zondag 27 november 2022, aanvang 11.30 uur. 
Paulus Schäfer Trio met als gast: Dominique 
Paats (accordeon)
Paulus Schäfer hoort tot de fine fleur van de Euro-
pese Sinti-gitaristen. Met Martin Limberger (gitaar) 

en Matheus Nicolaiewski (contrabas) vormt hij een 
trio van superniveau. Voeg daarbij de accordeonvir-
tuoos Dominique Paats, gepokt en gemazeld in de 
Malando-school, en er ontstaat een unieke sfeer die 
doet denken aan Django Reinhardt en de Hot Club 
de France van Stéphane Grappelli. Hun vorige op-
treden in De Schalm was een groot succes. Wat een 
genot om deze rasmuzikanten opnieuw te horen.

Entree 10,- (incl. koffie/thee in de pauze)

Woensdag 30 november, aanvang 14.00 uur
SPRUIT CINEMA IN DE BIBLIOTHEEK    

EEN BIJZONDER FILM-
AVONTUUR IN DE BIEB.
FILM NOVEMBER: CORALI-
NE EN DE GEHEIME DEUR
Coraline is een feest voor het 
oog, een megaspannende 
en wondermooi vormgege-
ven kinderboek verfilming 
die zeker niet alleen voor kinderen is.In dit spannende 
avontuur ontdekt het jonge meisje Coraline dat er een 
wereld schuil gaat achtereen geheime deur in
haar flat, waarin alles op het eerste gezicht veel mooier 
lijkt dan haar eigensaaie leventje. Coraline is gebaseerd 
op het gelijknamige kinderboek van Neil Gaiman.

Waar; in de Bibliotheek Berkel-Enschot/Kerkzaal
Voor wie; iedereen vanaf 8 jaar
Het bezoeken van een film kost 2,50 euro, aanmel-
den kan via www.spruittilburg.nl 

22



Vrijdag  2 december, aanvang 20.00 uur 
ANN KING singer-songwriter 
De uit Den Haag afkomstige 
ANN KING is een gepas-
sioneerde songwriter en 
zangeres met een krachtige 
stem met een groot bereik. 
Vanaf haar geboorte is ze al 
onafscheidelijk van muziek 
en tijdens haar jeugd trad ze 
overal op, in musicals en met 
haar eigen muziek in zowel 
Nederland als België. Deze 
getalenteerde en volwassen 
geworden jonge artiest is zeker uw bezoek waard! 
Entree €10 Tickets www.onskoningsoordcultureel.nl 

Zaterdag 3 december van 13.00 tot 15.00 uur       
PEPERNOTENFEEST      
De Sint is weer in het land en 
daarom vieren we het Peperno-
tenfeest met lekkers en leuks!
Er is muziek en we gaan peper-
noten bakken met Bakker Bert!
Kennen jullie het Pepernoten-
lied?
Natuurlijk gaan we zingen, en 
rijmen én een hele mooie teke-
ning maken voor de Sint.
P.S. Juliette de Wit is de beste tekenaar van het land en 
zij tekent een feestelijk Sinterklaas ABC. Doe je mee!
A is van Aankomst na de reis overzee. Sint staat aan 
dek en de Pieten zijn mee..

Leeftijd vanaf 4 jaar t/m 7 jaar
In de Bibliotheek Berkel-Enschot. 
Het is gratis, maar niet vergeten om je aan te melden 
via: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Zondag 3 december, aanvang 11.00 uur 
STAGE BIJ DE SINT (3+)
Hakim gaat op stage bij 
Sinterklaas om goochel-
trucjes te leren bij de 
goochelpiet. Maar eerst 
moet hij laten zien wat 
hij kan. Dan krijgt hij een 
diploma van de Sint per-
soonlijk. Als hij het goed 
doet natuurlijk. Hakim 
is bij het grote en kleine 
publiek bekend is door 
zijn rol in Sesamstraat. 
Entree €7.50 
Tickets www.onskoningsoordcultureel.nl 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
Voor de kinderen
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
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 fi lmliefhebber 
30 november 19.30 uur: Filmcafé: Ballad of a white 

cow
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Activiteiten   kalender
De komende maand
17-11-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier

17-11-22 CC de Schalm foyer 13.30 KBO/De Schalm Riktoernooi

17-11-22 Bibliotheek/Werkplaats 14.00-16.00 Cursus Klik en Tik

19-11-22 Manege de Kraan 10.00-21.00 Dressuurwedstrijd Paarden

19-11-22 Van Opstal 20.00 KPJ BE/Heukelom Jubileumfeest

19-11-22  
tot  FotoBE Openingstijden Thema-expositie natuur & tegenstellingen

15-01-23  Schalm

20-11-22 Manege de Kraan 10.00-18.00 Dressuurwedstrijd Paarden

20-11-22 CC de Schalm 9.30 + 10.30 Pietendansworkshop

20-11-22 Ons Koningsoord 11.00 s'OTTO voces koor, Stg. Expo + CC Schalm

23-11-22 Sporthal 't Ruiven 13.30 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

23-11-22 De Druiventros 14.00 Parkinson Café Midden-Brabant

24-11-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa 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!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!

MEVIO 
SCHOENEN

Kinder,-Dames,-en Herenschoenen

Kijk op onze webshop of kom naar onze winkel 
aan de Trouwlaan 299 in Tilburg.

Gratis parkeren voor de deur!

www.mevio-tilburg.nl

Het bestuur van Cultureel Centrum De 
Schalm is op zoek naar een 

bestuurder (v/m)
die de voorzittersrol op zich wil nemen. 

Heb jij affiniteit met culturele en sociaal
-maatschappelijke activiteiten, wil jij 
een dagdeel in de week actief zijn als 
vrijwilliger* in een bestuur, woon je in 
Berkel-Enschot en ben je trots op Ons 
Koningsoord? Dan is deze vacature 
misschien iets voor jou. Mail je reactie 
naar communicatie@deschalm.net, 
ook als je graag eerst in een gesprek 
nader geïnformeerd wilt worden? 

*Vrijwilligersvergoeding van toepassing
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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.

LEZING SINT NICOLAAS
Al meer dan 25 jaar legt Markus Vankan pr. zich toe 
op het verzamelen van Sint-Nicolaas-voorwerpen. Op 
basis van deze collectie organiseert hij regelmatig ten-
toonstellingen. Daarnaast geeft hij al vele jaren lezin-
gen over Sint Nicolaas, ditmaal in onze parochie: op 
woensdag 23 november 20.00 uur in de parochiezaal 
van de St.-Willibrordus. Aanmelden via info@johan-
nesxxiiiparochie.nl is gewenst. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 20 november: 
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Gregoriaans koor (pastoor Looyaard).
Intenties: Gerrit en Adrie van Bavel-Biemans; Francis-
cus en Maria van Esch-van de Pas; voor de weldoe-
ners van de kerk; Theo van Aken (1e jrgt.).
10.00 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor (pastoor Dorssers).
Intenties: Martinus en Joanna van Laarhoven-van 
Iersel; Sylvia Sinot-Knehans (1e jrgt.); Wim en Gini 
Klemans-Pessers en dochter Toos .

Dinsdag 22 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 24 november:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 25 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

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

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

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

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

CADEAU-IDEE geef iets moois voor aan de muur! 
WITTE MUUR zoekt KLEUR… 
Veiver@veiver.nl 0650851578

Feetz pedicurestudio in Berkel-Enschot heeft 
nog ruimte voor aanname van nieuwe cliënten. 
Aangesloten bij ProVoet 318859. Contact via: 
www.feetzpedicurestudio.nl of 06-12220001

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
5 bolussen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

4 harde broodjes4 harde broodjes €10,00

+

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag
Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag
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DAGEN

  ⛳ Kreitenmolenstraat 3  |  Udenhout  |  Tel: 013 - 511 15 25  |  E: info@hoppenbrouwers.nl

P r e s e n t a t i e 
van de nieuwe 

GIGA 10 en J8



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

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

Geldig in week 47
zondag 20 t/m 
zaterdag 26 november 2022

WEEKENDPAKKERSdo vr za
24 nov 25 nov 26 nov

47/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
**Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% 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

Coca-Cola
Alle flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk

Karvan Cévitam  
Alle bussen à 50-60 cl, 
combineren mogelijk

Campina Yoghurt
Alle pakken à 1 liter of bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, 
combineren mogelijk

Robijn Klein & krachtig Alle flacons à 19 wasbeurten
of capsules Alle varianten, combineren mogelijk
5 stuks**
Bijv. Robijn Klein & krachtig color original, 
5 flacons à 19 wasbeurten

51.45 20.58
De actieprijzen variëren van 16.98 - 34.98

2.98 - 4.78

2 stuks

2.49

9.96

4 flessen

66..99
Robijn Klein & krachtig
of capsules
5 stuks**

6.98 - 7.18

2 bussen

55..9999

Alle Beemster Kaas

11
1.52 - 2.63

Per 100 gram

11..2929

TOT 50% KORTING 

PLUS 
Luxe oranje tompoucen Doos 2 stuks,
oranje marsepeingebakjes Doos 2 stuks
of oranje soesjes Doos 10 stuks

3.50

Per doos

22..4949

55==22
 HALEN BETALEN

Campina Yoghurt 
Alle pakken à 1 liter of bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

3.28 - 4.98

2 stuks

22..7979

PLUS Blonde d’Aquitaine 
Biefstuk

PLUS Blonde d’Aquitaine 
Kogelbiefstuk

Sint dripcake, 
speculaascake gesneden of 
speculaascake met chocolade
Vers van de bakkerij

3.49 - 4.49

Per stuk

22..9999
Per schaal

22..2929
5.20

Per 200 gram

33..9999
6.68

Per 200 gram

44..4949
PLUS Nederlandse 
Cocktailtrostomaten
Schaal 500 gram

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


