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Toonaangevend viert feest!

Boyband Fource naar junior Eurosongfestival
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MV Concordia huldigt jubilarissen

Bedrijf in Beeld: Keukenstudio John de Laat
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CoLoFon

oVERhEID

GEMEEnTE TILBURG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

STADSWInKEL BERKEL-EnSChoT,
(in Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

DoRPSRAAD BERKEL-EnSChoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DoRPSInFoRMATIEPUnT ‘LoKET BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12. Telefoon 
nummer tijdens openingstijden 06-53768978 of via de 
e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

ALARMnUMMER  112

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

WIJKAGEnTEn  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

hUISARTSEnPoST  0900–33 22 22 2

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

ooK ADVERTEREn 
In DE SChAKEL

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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ADVoCATEn & noTARISSEn

BoGAERTS & GRoEnEn ADVoCATEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

Advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

Advocatenkantoor Snikkenburg-den haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

Daamen de Kort van Tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

Letselschade? Damen Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

VAn RAAK ADVoCATUUR & MEDIATIon
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZo|o13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

BAnKEn

RABoBAnK hART VAn BRABAnT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & AAnVERWAnTE BEDRIJVEn

VAn AnTWERPEn ELEKTRoTEChnIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPAnELEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken Ton van de Wouw tel. 06-51108539

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

STAATS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GERARD VAn BERKEL SChILDERWERKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

hERMAn PETERS SChILDERWERKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

AnDRIES BoUWADVIES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

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

CULTURELE InSTELLInGEn & KUnST

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

DIVERSEn

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

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

KBo B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

Sjef Coolen Interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl 

GEZonDhEID

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

ToPFYSIoThERAPIE BERKEL-EnSChoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

oSTEoPAThIE VAn EIJCK D.o.-MRo lid nVo/nRo
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIoThERAPIE DE hooGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

MEDISCh PEDICURE! Lid provoet. Kom langs voor al 
uw voetproblemen. Vergoedingen zijn mogelijk.
Wendy van de Wouw Tel: 0613951265 Heukelom
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FYSIoThERAPIE UDEnhoUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

Therapeutisch Centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

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

FonKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

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

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en Loopbaanadviseur 06-51690459 

KInDER- & GEZInSCoACh Loutje Bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

oSTEoPAThIE MAURA JAnSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZonDhEIDSCEnTRUM KonInGSooRD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, R.Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Verloskundigepraktijk de Pareltjes  T: 06-29044940
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

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

FYSIoThERAPIE Berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

FYSIo oP MAAT Berkel-Enschot, FYSIoThERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Free Body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

TAnDARTS M.J.M. nAAIJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & Boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

KAPPERS & 
SChoonhEIDSSPECIALISTEn

AnThÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZonDER afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

ASJA hAIRSTYLInG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MonIQUE’S hAIRSTYLInG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KAPPER & Co, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SChoonhEIDSSALon C`EST MoI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness&massage. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

YoUR BEAUTY InSPIRATIon, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SALon oRTEGA, KAPSALon
CAREFoRSKIn BY RooS, SChoonhEIDSSALon
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86
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UITVAARTBEGELEIDInG

Uitvaartbegeleiding harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding In harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTRA VITA, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KInDERoPVAnG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

Kinderopvang humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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Tijdens het concert worden leerlingen van alle ni-
veaus door een band begeleid. Jeroen heeft nog 
geen datum geprikt, maar het concert zal rond 
maart/april plaatsvinden. Vanwege het jubileum 
organiseert hij de komende tijd ook masterclas-
ses voor leerlingen. ‘Eigenlijk als eenmalig extra-
tje over bijvoorbeeld muziekgeschiedenis of een 
gastles van een producer.’
 
Lessen
Jeroen heeft nu ongeveer 75 leerlingen die les 
krijgen in piano, keyboard, DJ/Producing of band-
coaching. Dit doet hij allemaal vanuit een aparte 

ruimte bij zijn huis, die helemaal in het teken staat 
van muziek.
 
Divers
Vanuit zijn eigen passie voor muziek begon Jeroen 
aan een opleiding aan het conservatorium en een 
opleiding music management. Een paar jaar later 
besloot hij zich fulltime te richten op het lesgeven. 
‘Het is heel divers omdat je contact hebt met alle 
leeftijdsgroepen en het is prachtig om te zien hoe 
zij met muziek bezig zijn op hun eigen niveau.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

15 JAAR: 
ToonAAnGEVEnD VIERT FEEST!
 

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 

In 2002 begon Jeroen Granneman met het geven van muziekles-
sen vanuit zijn ouderlijk huis. Muziekschool Toonaangevend is 
inmiddels een begrip in Berkel-Enschot en dat mag gevierd wor-
den. Zo volgt er volgend jaar een concert met alle leerlingen. 
‘Alles staat in het teken van het jubileum.’
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ACTIVITEITEnKALEnDER

oKToBER

LATER

23-9 CC de Schalm 20.00 uur Opening theaterseizoen mmv. VOTO en Sfeer en Meer
24-9 CC de Schalm 11.30 uur Ensemble Solune, Stg. Expo
24-9 Brem 4 14.30 uur Familievoorstelling “LaVioLou, Koningin van Eenvoudige 

Komaf” 
24-9 Brem 4 16.00 uur Familievoorstelling “LaVioLou, De Burgerin” 
26-9 Brasserie Robben 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
27-9 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Descendants
29-9 de Kraan 45 17.30 uur  Dorpsquiz
30-9 Ons Koningsoord 11.00 uur Officiële opening, Kunstroute, presentatie verenigingen
30-9 Ons Koningsoord 14.00 uur Biljarten Joop van Wingerden bokaal, SB Concordia
30-9 de Kraan 45 20.30 uur Kraanpop Extravaganza 

1-10 Ons Koningsoord 11.00 uur Open dag Koningsoord, Kunstroute
1-10 de Kraan 45 14.30 uur Kraanpop Zondag 
4-10 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
8-10 CC de Schalm 10.30-16.30 uur Hobbymarkt
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
19-10 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
20-10 CC de Schalm 20.00 uur Joris Linssen & Caramba in Serenade
20-10 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
22-10 CC de Schalm 15.00 uur Goeien aard met muziek
24-10 de Stulp 14.30 uur ontspanningsmiddag Zonnebloem
25-10 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Salesman
26-10 Eeterij de Bron 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
28-10 Boerderij Denissen 20.00 uur  A’meezingnight, Inbetween
28-10 CC de Schalm 20.00 uur Berrie Kolmans met trio, Stg. Expo
29-10 CC de Schalm 14.30 uur Bart LUST Quintet, Stg. Expo

1-11 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
8-11 CC de Schalm 20.00 uur Literair café Ronald Giphart, Bibliotheek
11-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
11-11 Koningsoord 14.30 uur Muzikale middag de Zonnebloem
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie paarden
12-11 CC de Schalm 11.30 uur Les Enfants du Paradis, Stg. Expo
12-11 Druiventros 14.00 uur Hoe Ist? Fist, opening carnavalsseizoen
15-11 Riddershoeve 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-11 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
17-11 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
17-11 Koningsoord 14.00 uur optreden Gouden Mix KBO
19-11 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
22-11 CC de Schalm 20.00 uur Lezing: Slag bij Waterloo door Jan Pieter Six, Stg. Expo

SEPTEMBER
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De Berkel-Enschotse Jannes Heuvelmans (14) 
won zaterdag het Junior Songfestival met de 
boyband Fource. Samen met Niels (12), Max 
(14) en Ian (13) vertrekt hij in november naar 
Georgië om daar Nederland te vertegenwoor-
digen tijdens de Europese versie. ‘Ik besef het 
eigenlijk nog steeds niet’, zegt Jannes.

Op 26 november is de boyband te zien op de Ne-
derlandse televisie. ‘We gaan negen dagen naar 
Georgië en dan wordt er gerepeteerd, bezoeken 
we het land en zijn er interviews.’ Samen met de 
andere finalisten, maken de jongens dan een num-
mer. 

Spannend
Spannend is het wel, vindt Jannes. ‘Het was voor-
al heel leuk en gezellig, maar het is nu ook span-

nend. Je weet nog niet zo goed wat er allemaal 
gaat gebeuren.’ 

Eigen nummer
De heren krijgen nu een eigen nummer waarmee 
zij Nederland gaan vertegenwoordigen. Een deel 
van dat nummer moet in het Nederlands. ‘Dat is 
wel lastig omdat je niet goed weet hoe dat in de 
smaak valt bij andere landen.’

Enige boyband
Toch ligt er een kans voor Fource. Er doen dit jaar 
namelijk geen andere boybands mee. ‘Maar ik zou 
het vooral leuk vinden als het nummer in Neder-
land aanslaat onder mijn eigen leeftijdsgenoten.’

Tekst: Annebelle Nooteboom 
Foto: redactie (Bron: R. Heuvelmans)

JAnnES WInT JUnIoR 
SonGFESTIVAL
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P        Ruime GRATIS parkeergelegenheid

3 ETAGES  |  2.000 M2  |  RUIM 50 TOPMERKEN  |  LATENZO UDENHOUT ELKE ZONDAG OPEN  
|  SHOP & LOOK 24/7 OP WWW.LATENZO.NL  |  EIGEN ATELIER  |  TROUW- EN MAATKOSTUUMS  
| IN UDENHOUT DINSDAG T/M ZATERDAG GRATIS LUNCH BIJ HET WINKELEN

UDENHOUT Kreitenmolenstraat 80
T 013 - 511 60 96

TOT ZO 
    BIJ LAT  NZO!

MIS ‘M NIET, DE NAJAARS-COLLECTIE ‘17

DAYSDAYS
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De voorletters van alle gezinsleden van Ingrid 
van Rooij zijn verwerkt in het woord Grip! Het 
zorgt voor een stoere naam, die past bij het 
enthousiasme waarmee Ingrid haar kindermo-
debedrijf is aangegaan en dze heeft uitgebreid 
tot wat het nu is! 

Ingrid
Ingrid van Rooij liep tegen een leuke partij kinder-
kleding aan bij het online zoeken naar iets voor 
haar kinderen. De overige kledingstukken verkocht 
zij soms door aan de kinderen van familie of col-
lega’s. Zo is Ingrid’s hobby inmiddels uitgegroeid 
tot een heuse winkel die sinds juli 2016 officieel 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Betaalbare mode
Met afwisselend outlet kindermode en ook nieuwe 
collectie, biedt Ingrid leuke en betaalbare kleding 
aan. Ze verkoopt merken zoals Skurk, Name IT en 
Noppies, in de maten 56 t/m maat 176. De col-
lectie wisselt snel en er is voor ieder wat wils; 
stoer, chique, hip en klassiek. De winkel is open 
op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Tip: houd de Facebookpagina Grip-
Kidswear in de gaten voor actuele informatie!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

GRIP! KIDSWEAR
St. Willibrordstraat 32
5056 HW Berkel-Enschot
T: 06-40210622
info@gripkidswear.nl
www.gripskidswear.nl

GRIP! KIDSWEAR
IS KLAAR VooR BUSInESS

SChAKELTJESBEDRIJF In BEELD
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Voor meer informatie, �
een proefbox of klant worden? 

Bel �
013-82 00 954

 Mail

 

�

smits@etenmetgemak.nl

 蕟bsite �

www.etenmetgemak l �

Website

www.etenmetgemak.nl

Proefbox
U kunt geheel vrijblijvend een proefbox bij ons bestellen. De proefbox bevat drie 
verschillende maaltijden naar keuze voor een kennismakingsprijs van slechts € 14.95 
inclusief bezorging. Wordt u klant? Dan kosten de reguliere maaltijden € 5.99 p.s.

Al meer dan 2000 klanten gingen u voor en genieten dagelijks van een verse maaltijd 
van Eten met gemak!

U bent niet in de gelegenheid om te koken 

of u kunt het zelf niet meer? Maar toch wilt 

u een lekkere en gezonde maaltijd 

nuttigen? �

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Eten met gemak selecteert alleen de 

lekkerste en meest verse ingrediënten om 

voor u een smaakvol en gevarieerd 

assortiment maaltijden te koken. Deze zijn 

te bewaren in de koelkast en kunt u 

eenvoudig opwarmen in uw oven of 

magnetron. U heeft geen afname 

verplichting. �

�

Elke week is er keuze uit 60 verschillende 

maaltijden, voorgerechten en desserts. 

Ook hebben wij speciale menu’s voor alle 

denkbare diëten, zoals zoutarm, �

glutenvrij enzovoort.  

Wij zijn Edwin en Marina Smits en wij 

bezorgen onze heerlijke �

maaltijden 1 of 2x in de week bij u thuis, 

desgewenst tot in de koelkast.  

Verse Maaltijdservice
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Na de gebruikelijke repetitie op woensdag, kreeg 
Frans een oorkonde en speld van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen. ‘Dat is toch wel bij-
zonder, maar ik ben nog niet de oudste hoor. We 
hebben iemand die al 72 jaar lid is en daar heb ik 
een goede voorganger aan’, zegt Frans.

Inzet
Frans speelt niet alleen van kleins af aan bij de 
muziekvereniging, maar zet zich ook op veel an-
dere vlakken in. Hij verzorgt de ledenadministratie 
en de jaarlijkse donateursactie en samen met zijn 
vrouw is hij beheerder van het muziekhuis. 

Het leukste vindt hij natuurlijk muziek spelen in het 
HarmonieOrkest.’Het mooiste aan zo’n vereniging 
is dat je met alle leeftijden muziek maakt’, zegt 
Frans. Hij wil jongeren dan ook aanmoedigen om 
muziek te maken. ‘Het is goed om de geest te ont-
wikkelen en geestelijk fit te blijven.’

Passie
Ook de voorzitter van Concordia kwam tijdens de 
avond aan het woord. Hij zette Jos in het zonnetje 
en reikte een speld uit voor zijn 25-jarige jubileum. 
‘De passie is begonnen toen ik op 8-jarige leeftijd 
meeging naar repetities van mijn vader’, zegt Jos.

Voor Jos is het niet alleen de muziek. ‘Het gaat 
ook om het sociale er om heen. In die 25 jaar heb 
ik heel wat mensen voorbij zien komen.’ Als voor-
zitter van de muziekcommissie helpt hij ook mee 
om de concerten te regelen. Daar heeft hij nog 
steeds veel plezier in en hij is voorlopig nog niet 
van plan om de vereniging te verlaten. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

ConCoRDIA ZET 
JUBILARISSEn 
In hET 
ZonnETJE

Muziekvereniging Concordia vierde 
het 60-jarige jubileum van Frans Broe-
ders (73) en het 25-jarige jubileum van 
Jos van Baast (34). Voor de heren is 
muziek een grote passie. Op 6 septem-
ber kregen zij allebei een speld. 
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Uw persoonlijke keuken
bij Keukenstudio John de Laat

Bosscheweg 32

5056 KC

Berkel-Enschot

T: 013 – 543 72 24

www.johndelaat.nl

info@johndelaat.nl

Maandag:  gesloten

Dinsdag: 9.30 - 17.30

Woensdag: 9.30 - 17.30

Donderdag: 9.30 - 17.30

Vrijdag: 9.30 - 17.30

Zaterdag: 10.00 - 16.00
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Keukenstudio John de Laat 
Bosscheweg 32
5056 KC  Berkel-Enschot 
T: 013 – 543 72 24
E: info@johndelaat.nl 
I: www.johndelaat.nl

John de Laat helpt klanten al dertig jaar met 
veel plezier aan hun ideale kwaliteitskeuken. 
Een jaar geleden verhuisde de studio naar de 
Bosscheweg 32 in Berkel-Enschot. ‘Service 
staat bij ons hoog in het vaandel. We zien veel 
klanten die terugkomen.’

Naast service en persoonlijk contact weet de keu-
kenstudio zich te onderscheiden door de werk-
zaamheden die zij kunnen uitvoeren. ‘We kunnen 
alles op het gebied van keukens: van het afbreken 
van de oude keuken tot het plaatsen van de nieu-
we keuken met apparatuur’, zegt John de Laat.

Eerlijkheid en transparantie 
Eerlijkheid en transparantie tegenover de klant zijn 
voor John ook belangrijke begrippen. ‘We geven 
gewoon de nettoprijs. De klant weet meteen waar 
hij of zij aan toe is.’

30 JAAR KEUKEnSTUDIo 
John DE LAAT 

naamsverandering
Eerder had John een showroom op de Bredase-
weg, Schouwburgring en later aan de Ringbaan. 
Het was toen nog een Miele Keukencentrum. 
‘Miele vroeg of ik een eigen zaak wilde beginnen 
en dat is een beetje uit de hand gelopen.’ Tegen-
woordig levert John vooral keukens en apparatuur 
van de merken Tristar en Keller en apparatuur van 
Atag en Siemens. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

SChAKELTJESBEDRIJF In BEELD
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Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 sept

J.K. van Hoof

, keurslager
Kreitenmolenstraat 27

Udenhout

013-5111273

VLEESWARENKOOPJE

Varkensfricandeau + 

gekookte worst

2 x 100 gram 3

70

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Botermalse entrecote

100 gram 2

15

KEURSLAGERKOOPJE

Beierse frikadel

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Surprise rol (gehakt gevuld 

met pulled pork)

100 gram 1

75

MAALTIJDIDEE

Varkenshaas in

champignonroomsaus

100 gram 1

50

DE LEKKERSTE VLEESWAREN

komen uit eigen keuken!

Coppelmans altijd scherp geprijsd!

A
anbieding geldig van 20 t/m

 26 septem
ber 2017 en zolang de voorraad strekt. 3.49

Violen
Volle doos, 12 stuks.

In diverse kleuren.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

IS hET oP 22 SEPTEMBER 

ZonnIG En KLAAR,

 VELE SToRMEn VoLGEn noG, 

REKEn MAAR.

DAGELIJKS WAT Zon En 

KoELTE In DE nAChT, 

BEREIDEn EEn hERFST VoL 

KLEUREnPRAChT.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Zaterdag 23 September 2017, Cultureel Centrum de Schalm in Koningsoord. 
openingsavond Eerste Theaterseizoen 

De kluchtige eenakter:

het laatste avondmaal (VoTo) 
Opgeluisterd  met muziek van Sfeer&Meer Music 
van Jeroen Granneman en Friso de Boer. 
Kaarten zijn gratis, drank is voor eigen rekening. 
Op=op! Oh nee…vol is vol!! 
RESERVEREN IS VERPLICHT. www.deschalm.net.

STIChTInG VoTo speelt bij de opening van het 
nieuwe theaterseizoen van De Schalm de geestige 
eenakter ‘Het laatste avondmaal’. Het is de eer-
ste opvoering van VOTO in de nieuwe Schalm in 
Koningsoord. Speciaal hiervoor heeft Vincent van 
Rijsewijk deze kluchtige eenakter geschreven. 

SFEER&MEER MUSIC brengt heerlijke herken-
bare songs. Deze worden omgetoverd tot lounge 
pop en lounge jazz met een sausje van hippe 
beats. Smooth vocals met opzwepende saxsolo’s 
en swinging piano’s. Chique entertainment en tra-
ditionele jazzstandards in de stijl van Frank Sinatra 
met het charisma van Michael Bublé. De sfeer van 
de jaren ’50 gecombineerd met een tijdloze, frisse 
en jonge uitstraling van nu. Maar ook romantische 
ballads en knallende Nederlandstalige meezin-
gers. Als het stijlvol maar toch swingend moet 
zijn! We zijn van alle markten thuis. Natuurlijk een 
gezellige interactie met de gasten! 

hET LAATSTE AVonDMAAL is geïnspireerd op 
de klucht ‘Zusters in zaken’ die VOTO vier jaar ge-
leden heeft opgevoerd. De link met Koningsoord 
mag duidelijk zijn. Waar de zusters in ‘Zusters in 
zaken’ de commercie toe moesten laten in hun 
abdij, staat in ‘Het laatste avondmaal’ het vertrek 
uit het klooster centraal. 

Verbijsterd
In deze komische eenakter heeft Moeder overste 
zo lang mogelijk gewacht met het brengen van 
het nieuws dat de zusterorde moet verhuizen. 
Tijdens het diner slaat deze mededeling echter in 
als een bom. De vier nonnen, pastoor Jansen en 
zelfs koster Harrie zijn verbijsterd. Zeker als zelf de 
Heer zich ermee komt bemoeien. Is dit het begin 
van een nieuw bedevaartsoord of juist de start van 
een nieuwe woonwijk?

Eigen handel
De plotselinge verhuizing zorgt voor de nodige 
hilariteit. Niet in de laatste plaats omdat alle aan-
wezigen hun eigen handel en wandel erop nage-
houden hebben de laatste jaren. De abrupte ver-
huizing dreigt alle geheimen te onthullen. In alle 
commotie wordt het laatste avondmaaltijd zelf 
overgeslagen. Hoe dit afloopt? Kom dan kijken 
naar de eenakter ‘Het laatste avondmaal’!

Eenmalige opvoering
‘Het laatste avondmaal’ wordt slechts eenma-
lig opgevoerd ter gelegenheid van de opening 
van het theaterseizoen op zaterdag 23 septem-
ber 2017 om 20.00 uur in Cultureel Centrum De 
Schalm, Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 
5057 DJ Berkel-Enschot. 
Deze eenakter wordt geregisseerd door Ruud Vugs 
en gespeeld door Anneke Vugs, Saskia Broers, 
Monique van de Pas, Annelies Fleuren, Lobke van 
de Wouw, Jaap Vugs, Vincent van Rijsewijk en er 
is een speciale gastrol voor Ruud Vugs. 
Voor meer informatie, neem contact op met CC 
De Schalm 013 5331808 of kijk op de site www.
deschalm.net

Herziene Fullcolor advertentie De Nieuwe Schakel 2017 ; te plaatsen in week 37 en 38 (bij voorkeur 
boven aan een pagina) Afmeting: 33 x 148 (1/6) 

 

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                   BASISCURSUS MINDFULNESS                                                                                                                                                                                     
Voor minder last van stress en angst, een betere balans en concentratie of 
positiever zijn. Misschien wil je leren mediteren of anders kijken naar jezelf en 
het leven? Dat kan: do-avond 28 sept start basiscursus van acht lessen in 
Udenhout (De Peppel), op vrij-ocht 29 sept in Haaren (Het Bergkristal). 
Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199. Welkom! 
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ga naar multimate.nl/multimatehelpt

Geef je 0p!
H0e kunnen wij j0uw vereniging,
 stichting 0f buurt helpen?

Binnenkort starten wij onze landelijke spaaractie ‘Multimate helpt!, Sparen voor je buurt’.  

Met deze actie kunt u bij ons sparen voor een klustegoed om bijvoorbeeld het clubhuis eens 

een flinke verfbeurt te geven of de woonruimte van het bejaardenhuis op te knappen.

In de periode van 30 oktober t/m 31 december 2017 ontvangen klanten bij iedere besteding van 20 euro 

een hulpmunt van 1 euro, bestemd voor het lokale doel naar keuze, en een kortingsmunt van 1 euro, 

te besteden door de klant bij een volgend bezoek. Aan het eind van de actie tellen we het gespaarde 

bedrag. Dit bedrag mag u besteden in onze winkel in de vorm van producten en/of klusuren.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen?

Onderneem dan snel actie! 

Wij selecteren 3 doelen voor deelname. 

Ga naar multimate.nl/multimatehelpt om je aan 

te melden en upload ook een foto van de klus. 

Aanmelden kan t/m zaterdag 8 oktober 2017.

Sparen voor je buurt
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Stichting EXPo presenteert in C.C. De Schalm op nieuwe locatie
Zondag 24 september 2017, 11.30 uur, entree € 8,- (inclusief koffie/thee tijdens de pauze)
reserveren: 013 - 5331333; www.deschalm.net

Ensemble Solune: Chansons, typisch Frans, 
bestemd voor heel de wereld
Hoe zal dat klinken? Franse chansons vanaf het 
priesterkoor van de vroegere trappistinnenkerk?  
Wij zijn even benieuwd als u naar het openingcon-
cert van Stichting EXPO in ons nieuwe home.  
Chansons als Padam, Padam en Les Feuilles Mor-
tes  zijn overbekend in de rijke traditie van dit gen-

re. Solune laat zich inspireren door deze traditie, 
maar kleurt de pareltjes uit La douce France heel 
verrassend in vanuit de uiteenlopende muzikale 
achtergrond (alle leden hebben een conservato-
riumachtergrond, sommige zijn afkomstig uit de 
jazzwereld). Hier staat één brok ervaring voor het 
publiek, met ook de nodige optredens in Frankrijk.
Solune bestaat uit:
- Mony Wouters - zang 
- Laetitia van Krieken - piano, accordeon
- Caroline Kamp - contrabas, basgitaar
- Oscar Alblas - percussie

Hoe bereikt u de nieuwe locatie per auto? Volg 
vanaf het centrum van het dorp de Raadhuisstraat. 
Ga vlak voor de overweg linksaf de bouwweg die 
speciaal aangelegd is en u bereikt de locatie. 

Meer info: www.solune-musique.nl

* Nachtkleding    * Ondergoed
Slimstraat 14, Udenhout  06-83205558

E EC H T LW

Nieuwe collectie nachtmode:
dames - heren - kinderen

Deze week
Gratis

huissokken
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Datum GEVonDEn Vindplaats Telefoon  
17-9 Zilveren sleutelhanger paadje tussen Scouting/Skish/ 013-5332023  
  TVBE en Tobias Asserlaan
11-9 Roodkapje-knuffel met tutdoekje + fopspeen speeltuintje hoek Eikenboschweg- 06-29331045  
  Verdilaan
10-9 zwarte tag (elektronische sleutel) Koningsoord 06-15137451
6-9 Drone merk Syma Wilhelminaplantsoen 06-28474096
4-9 OV chipkaart  omg. Tobias Asserlaan 013-5331956
31-8 fietssleutel trimbaan bij handbalveldje 06-54668634
23-8 bankpas t.n.v. A.L. Hermeling Benzinepomp Berkel-Enschot 06-14150325
22-8 Huissleutel grijs aan ring Abdijlaan 06-20151619

Datum oMSChRIJVInG Verliesplaats Telefoon
27-8 Breitling herenhorloge groene wijzerplaat/ omgeving Molenstraat 013-5336400  
 bruin lederen band

SChAKELTJESGEVonDEn

SChAKELTJESVERLoREn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de BEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

SChAKELTJESBEAPP

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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BAB
Als voor de meesten de vakan-
tie er weer op zit, wordt, jaar-
lijks,  door de BAB een leuke 

foto-puzzel-fietstocht georganiseerd.
Dit jaar was dat op 10 september, en het weer was 
beter dan er voorspeld was, het bleef de hele dag 
droog.
De tocht was dit jaar ca. 33 km. en ging door zo-
wel de bossen als door het Brabants Landschap, 
halverwege werd er bij De Gerritshoeve gestopt 
voor de lunch.

Tijdens het tweede gedeelte van de tocht was er als 
extra een wedstrijdje “Woorden maken” ingelast.
Na afloop verzamelde iedereen zicht in de tent bij 
Torenakker 97, onder het genot van een drankje 
werden de wedstrijdbekers uitgereikt aan de 3 
beste teams.

Als slot van de dag kwam een snackwagen voor-
gereden en konden de deelnemers zich te goed 
doen aan frites, kroketten, enz.
Het was weer een geslaagd evenement.

Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com

PIPPIJn BESTAAT 
30 JAAR!

Op 22 oktober 2017 vieren wij een feestje: Pip-
pijn bestaat 30 jaar! Om dit te vieren hebben wij 
een ochtend vol muziek en gezelligheid voor u in 
petto: 

Eerst zal er om 11:00 in de Willibrorduskerk in 
Berkel-Enschot een viering plaatsvinden met een 
jubileumtintje. Tijdens de viering zullen wij als 
koor ondersteund worden door flink wat special 
guests. Na de viering vindt in dezelfde kerk vanaf 
12:15 een miniconcert plaats van ongeveer drie 
kwartier. Tijdens dit concertje zullen wij verschil-
lende nummers uit al die 30 jaren dat we al be-
staan ten gehore brengen. Vanaf 13:00 zal in de 
parochiezaal een lunch door ons worden verzorgd 
om ons jubileum met onze leden, oud-leden en 
andere geïnteresseerden te vieren.

Wij willen u van harte uitnodigen om ons jubileum 
samen met ons te komen vieren. 30 jaar is een lan-
ge periode en wij zijn trots dat we het samen zin-
gen al zo lang volhouden met zoveel plezier. Een 
belangrijke reden voor ons plezier in het zingen is 
dat we dit samen doen – Pippijn is niet alleen een 
koor, maar ook een vriendenclub waar iedereen 
welkom is. Ook daarom is iedereen welkom om dit 
heugelijke feit met ons te vieren. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd.

U bent dus van harte uitgenodigd om naar ons 
te komen luisteren tijdens de viering en het mini-
concert. Wilt u bij de lunch zijn? Dan willen wij u 
vragen om u hiervoor aan te melden. Zo kunnen 
wij zorgen voor voldoende eten. Aanmelden kan 
tot uiterlijk woensdag 4 oktober door een e-mail 
te sturen naar jubileumpippijn2017@hotmail.com 
met daarin het aantal personen dat u wilt aanmel-
den en uw naam.

Tot 22 oktober!

UITnoDIGInG VooR hET TWEE-
DE JooP VAn WInGERDEn 
ToERnooI
Tijdens de officiële opening van Woonlandschap 
Ons Koningsoord op zaterdag 30 september vindt 
in de biljartzaal het tweede Joop van Wingerden 
toernooi plaats. De deelnemende senioren biljart-
verenigingen zijn: KBO-de Schalm, Concordia, de 
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Carambole en de Manneke’s. De biljartsport sluit 
naadloos aan bij het verleden van Ons Konings-
oord:  stilte, rust, het streven naar perfectie, je legt 
er je ziel en zaligheid in.

De wedstrijden vangen aan om 14.00 uur in de bil-
jartzaal, onder de bibliotheek.

Wij hopen u op Ons Koningsoord in de biljartzaal 
te mogen ontmoeten. U zult zien: het is een talent-
volle groep die nog jaren verder kan, het zijn de 
winnaars van morgen.

Namens KBO-de Schalm, Concordia, de Caram-
bole en De Manneke’s,

Herman Janssen

SAMEn UIT 
DInEREn BIJ 

BRASSERIE RoBBEn oP 
DInSDAG 26 SEPTEMBER
Alle senioren van Berkel-Enschot zijn 
weer uitgenodigd voor een diner bij Bras-
serie Robben. U kunt er van een heerlijke 

3-gangenmaaltijd gaan genieten. Zie voor het 
menu de website van de KBO www.kboberkelen-
schot.nl.
U bent allen van harte welkom, alleen of met part-
ner, vriend, vriendin of buur, en dat alles voor € 

17,50 euro p.p. (exclusief de drankjes).
U kunt kiezen tussen vlees of vis. Aanmelden kan 
tot zaterdag 23 september via de hierboven ge-
noemde website of telefonisch bij Ine van de Wiel, 
tel.: 013-533 37 57 of Ria van de Kam, tel.: 013-
533 26 21. Geef bij het aanmelden a.u.b. aan of u 
vlees of vis wilt en/of u een dieet hebt.
U bent op dinsdag 26 september vanaf half zes 
van harte welkom bij Brasserie Robben, om zes 
uur starten we met het diner.
Tot Ziens!

Werkgroep Socma
KBO/SWO

Piusplein 56, Tilburg
info@msmakelaars.nl
telefoon 013 5359235
www.msmakelaars.nl

Zes redenen om nu een huis te (ver)kopen

Er is altijd wel een reden om het niet te doen...
maar er zijn nu ook veel redenen om het wel te 
doen!

Reden 1: de rente is laag
De hypotheekrente schommelt tussen de 1,5% en 
3%, in combinatie met de mogelijkheid om rente 
10, 20 of 30 jaar vast te zetten. Door de lage 
hypotheekrente kun je groter wonen terwijl de 
hypotheeklast gelijk blijft. Je bespaart eventuele 
boetes die opgelegd worden bij het openbreken 
van je huidige hypotheek.  

Reden 2: tweede inkomen telt mee
Het percentage van het laagste inkomen dat 
meetelt voor de financiering wordt per 1 januari 
2018 verhoogd van 60% naar 70%.

Reden 3: NHG grens
De grens van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
staat op € 245.000,- vrij op naam en wordt in 2018 
gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.  

Reden 4: kopen is goedkoper dan huren
Vanwege de lage rentestanden en stijgende 
huurprijzen is kopen maandelijks goedkoper. 
Met als bijkomend voordeel dat je door de gestelde 
voorwaarden ook aflost op je hypotheek en dus 
vermogen opbouwt.

Reden 5: 101% leencapaciteit
In 2017 is het nog mogelijk om 1% meer te lenen 
dan de koopsom. Vanaf 2018 is dat niet meer moge-
lijk en is uitsluitend de koopsom te financieren. 
De overdrachtsbelasting en notariskosten moeten 
uit eigen middelen betaald worden. 

Reden 6: huizenprijzen stijgen
Vanaf 2008 kelderden de woningenprijzen met 
meer dan 20%. Inmiddels zitten de prijzen weer in 
de lift en is het gat met 2008 flink ingelopen.

Mocht je op korte of lange termijn overwegen om 
een woning te (ver)kopen, wacht dan niet te lang! 
Wij maken graag een afspraak om de mogelijk-
heden te bespreken.

Tot ziens in ons mooie dorp! 
Chris van den Akker 
Paul Mols

Bron: NVM en Vereniging Eigen Huis

DoWnLoAD

DE SChAKEL BEAPP
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JonG BRABAnT KLAAR 
VooR CoMPETITIE-
START!
Met een klinkende bekeroverwinning 

op het zeer matige Broekhoven afgelopen zondag, 
waarbij zelfs de 10 op het scorebord verscheen, 
kan de competitie vanaf aanstaande zondag met 
vertrouwen tegemoet worden gezien door Jong 
Brabant 1.Weliswaar was de tegenstand beperkt, 
het combinatiespel, de spelvreugde en de soms 
creatieve acties maakten het de tegenstander ook 
lastig, hoewel de scherpte ook bij Jong Brabant 
zeker nog niet altijd op competitieniveau was.  
‘Ondanks de korte voorbereidingsperiode en het 
geregelde gemis van enkele spelers beginnen 
bepaalde patronen zichtbaar te worden’, ziet en 
zegt trainer Boy v.d. Bogaard. ‘Verder hecht ik veel 
waarde aan spelvreugde en ook dat zie ik op de 
trainingen en in wedstrijden terug’, aldus Van de 
Bogaard. Het helpt daarbij dat het succesvolle 
jonge team van vorig jaar, met nagenoeg alleen 
Berkel-Enschottenaren in de gelederen, voor een 
belangrijk deel in tact is gebleven, inclusief trainer 
en staf! 

Komende zondag treedt Jong Brabant om 14.30 
uur aan in Diessen tegen de plaatselijke RKDSV. 

Redactie Jong Brabant

GIGA-KAnGoER-
oEDAG BIJ oJC’98

Als u dit leest, is het alweer net voorbij. Het spek-
takel voor leerlingen van groep 1 en 2 op het ver-
nieuwde sportcomplex aan de Rauwbrakenweg. 
Maar wat zijn die maar liefst 200 jongens en meis-
jes lekker bezig geweest. Allerlei spelletjes waarin 
samenspelen, balsport en ook een beetje korfbal 
gecombineerd werden, gingen erin als koek. Deze 
dagen worden met medewerking van het KNKV 
georganiseerd om jonge kinderen plezier in spor-
ten te laten ervaren. Nou, dat is gelukt. Hulde voor 
alle vrijwilligers van OJC’98 voor de organisatie en 
begeleiding.
Afgelopen weekend was OJC’98 ook sportief suc-
cesvol. Alle seniorenteams wonnen, bij de jeugd 
werd er ook goed gepresteerd. Leuk was ook hoe 
de allerjongsten voor het eerst een wedstrijd won-

nen. De boomlange coach Erik moest door de 
knieën om zijn spelertjes een  high five te geven.
De uitslagen waren:
‘t Capproen 1 - OJC’98 1   5 - 14
Rust Roest 6 - OJC’98 2 10 - 13
Klimop mid - OJC’98 mid   8 - 12
OJC’98 jun 1 - DKB jun 2 11 - 5
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 2 11 - 5
SDO asp C3 - OJC’98 asp C1   0 -12
OEC pup D2 - OJC’98 pup D1   3 - 8
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1   6 - 3
OJC’98 pup E2 - Eymerick pup E2   3 - 2
Volgende week luidt het program:
NKV mid - OJC’98 mid (dinsdag 19 sept)
zaterdag 23 september:
OJC’98 1 - Volharding/Emergo 1 15.30 uur
OJC’98 2 - Rust Roest 6 14.00 uur
Voltreffers jun 1 - OJC’98 jun 1
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3 14,00 uur
OJC’98 asp C1 - SDO asp C3 13,00 uur
OJC’98 pup D1 - OEC pup D2 12.00 uur
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1 13.00 uur
Eymerick pup E2 - OJC’98 pup E2
Komende vrijdag wordt het nieuwe complex offici-
eel geopend, zaterdagavond is er feest.

WIELBRAEK 
2017

Op 10 september j.l. vond de jaarlijkse Wielbraek 
wedstrijd plaats waarbij er in de ochtend dressuur 
en in de middag springen op het programma stond.
De overkamping bij dressuur vond plaats tussen Ro-
wena Bertens met haar pony Marble in de klasse D-B 
en Ilona van Loon met haar paard Illy in de klasse B 
waarbij laatstgenoemde de felbegeerde  Wethouder 
van Gorp Wisselbokaal in de wacht wist te slepen.
Bij de overkamping van het springen wist Susanne 
van Loon met haar paard Giandra in de klasse L 
foutloos te blijven en bleef daarmee Anouk van de 
Pas met haar pony Sunny in de klasse B-B voor 
waarmee ze de Wielbraek wisseltrofee won. 
Overzicht van de prijswinnaars:
Dressuur pony’s:
  Klasse Cat. % Punten
1 Laura Moeskops - Milton  B D 75,17 225.5 
 (introd.)
2 Puck Buijnsters - Ingaro L1 D 75,00 225 
3 Rowena Bertens - The B D 73,83 221.5
 Mickle’s Marble
4 Anouk Van de Pas - Sunny L1 B 73,17 219.5
5 Puck Buijnsters - Tapas M2 C 71,67 215 
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www.silegno.nl

ELKE ZONDAG OPEN

KOSTUUM
ACTIE

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE  Udenhout

KOSTUUM
ACTIE
KOSTUUM
ACTIE

Mijn passie: Mode.  
Mijn missie: Ervoor zorgen dat je graag bij Si ,Legno komt.

Mijn stelling: Je kunt overal mooie kleding kopen; 
ik moet mij ervoor inspannen dat je het bij ons wilt kopen.

Edwin.

DE ALLERMOOISTE KWALITEIT
Van maat 46 t/m maat 60,

ook lengtematen en kwartmaten,
diverse kleuren en designs. 

Normaal 499.95  NU 269.-

OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-21u    ZA 10-17u    ZO 12-17u
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Dressuur paarden:
  Klasse % Punten
1 Ilona Van Loon-Egberts - Illy B 69,83 209,5
2 Annelies Vissers - Fay Royal Z1 67,21 228,5
3 Valerie Huijbregts - Ice cream B 66,5 199,5

Springen pony’s:
1 Anouk Van de Pas - Sunny B-B
2 Rowena Bertens - nn  B-B
3 Puck Buijnsters - Tapas C-Z
4 Puck Buijnsters - Ingaro D-B

Springen paarden:
1 Suzanne Van Loon - Besseling Giandra L

Een overzicht van alle uitslagen is te vinden op de 
website www.cavalieren.nl.
Traditiegetrouw werd deze mooie dag afgesloten 
met een gezellige BBQ!

TVBE
De competitie is weer begonnen voor de 
tennis en voor het padellen bij de Ten-
nisvereniging Berkel-Enschot voor Ten-
nis en Padelsport. Meer informatie is te 
vinden op onze website www.tvbe.nl 

Met sportieve groet,
Miranda Kristelijn,  Namens TVBE.
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OPEN HUIS ZATERDAG 30 SEPTEMBER A.S.
Van 11.00 tot 15.00 uur

Bezoek onderstaande huizen zonder afspraak

Aan de rand van de ruim opgezette woonwijk 
“Berkelse Akkers” staat dit fraaie half vrijstaan-
de herenhuis. Deze goed onderhouden woning 
is gunstig gelegen ten opzichte van scholen, 
sport- en groenvoorzieningen alsmede ten 
opzichte van de uitvalswegen naar Tilburg en 
’s-Hertogenbosch. Een woning met mogelijk-
heden en zeker een bezichtiging waard.
Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

Royale vrijstaande woning in de gewilde 
woonwijk ”De Achthoeven” met ruime garage 
met plaats voor 2 auto’s en onderhoudsvrije 
tuin met terrassen, vijverpartij en volop priva-
cy. In de nabijheid zijn diverse voorzieningen 
bereikbaar, zoals, scholen, winkels, open-
baar vervoer, het groene park en sporthal “De 
Roomley”.  Tevens ligt deze woning gunstig 
ten opzichte van de uitvalswegen naar Tilburg, 
’s-Hertogenbosch en Breda.
Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

Durendaelweg 79, Berkel-Enschot

Beemd 22, Udenhout

Bezoek onze website voor meer informatie 
of neem telefonisch contact met ons op:

www.vostersonroerendgoed.nl
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GoED IDEE VooR MEER 
DIVERSITEIT In DE nATUUR? 
DoE MEE!
Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren 
(LNMH) en Streekfonds Het Groene Woud dagen 
bewoners in Het Groene Woud uit om met crea-
tieve ideeën te komen voor meer biodiversiteit in 
dit Nationaal Landschap. De beste ideeën voor 
meer variatie in planten, bomen en diersoorten 
ontvangen een financiële bijdrage om de creatieve 
hersenspinsels daadwerkelijk uit te voeren.

Het Groene Woud kent een rijke schakering 
aan flora- en faunasoorten. Tegelijkertijd is deze 
kwetsbaar. Een toekomstbestendige biodiversiteit 
vraagt dan ook om nog meer variatie in planten, 
bomen en diersoorten. Groepen particulieren en 
clubs die de natuur een warm hart toedragen, 
worden van harte uitgenodigd om hiervoor met 
creatieve ideeën te komen. Voor de beste ideeën 
liggen vouchers klaar van € 250,-, € 500,- of € 
1.000,- om ze ook echt realiseren. Streekfonds Het 
Groene Woud heeft hiervoor in totaal € 10.000,- 
beschikbaar gesteld.

‘Goed idee, gaan we doen!’
Bent u actief in een club of lid van een burgeri-
nitiatiefgroep in Nationaal Landschap Het Groene 

Woud? Doe dan mee. U krijgt alle vrijheid om een 
vernieuwend biodiversiteitsproject te bedenken 
en voor te stellen. Het is de bedoeling dat u uw 
idee als club ook zelf gaat uitvoeren.

Aanvraagformulier Het biodiversiteitsproject loopt 
van september 2017 tot eind 2018. De vouchers 
worden in verschillende rondes toegekend. Aan-
vragen voor de eerste ronde kunt u tot uiterlijk 30 
september 2017 indienen bij LNMH, de trekker 
van het project. Vraag het aanvraagformulier aan 
via lnmh.projecthgw@gmail.com.
Meer informatie nodig? Neem dan contact op met 
LNMH-projectleider Tiny Vermeer, telefoon: 06 – 
22123917.

BEZoRGERS 
GEVRAAGD

De Schakel is met spoed 
op zoek naar bezorgers. 
Op dit moment speciaal 
in de omgeving 
Madeliefstraat, 
Klaproosstraat en 
Heggewikke. 
Ben jij 13 jaar of ouder en vind 
jij het leuk om wekelijks, tegen 
een kleine vergoeding, op 
woensdag de Schakel te 
bezorgen? 
Stuur dan een mail naar 
info@schakel-nu.nl of bel 
met onze bezorgcoördinator 
familie de Brouwer: 013-5400741.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPSTEKERTJE
Tegoed
Beste mensen in Berkel-Enschot, Biezenmortel en 
Udenhout, de vakanties zijn voorbij en de meesten 
van u zijn inmiddels weer aan het werk of heb-
ben hun gewone dagelijkse bezigheden weer op-
gepakt. Ik zeg bewust, de meesten van u, want 
zelf heb ik nog vakantie wanneer ik dit Opstekertje 
schrijf. En er zullen nog wel een aantal mensen zijn 
die in het naseizoen hun vakantiedagen opnemen. 
Iedereen zag ik in de maanden juli en augustus 
een tijdelijk afscheid nemen met de mededeling: 
“Ik heb vakantie, tot over … weken.” De een heeft 
drie weken, de ander vier weken vakantie. Die nog 
naar school gaan zelfs zes weken of meer. Soms 
was ik misschien wel een beetje jaloers op al die 
vakantiegangers, maar nu kan ik met een glimlach 
zeggen: “Ik had het nog tegoed en nu heb ik va-
kantie.” Toch keek ik die laatste paar weken voor 
mijn vakantie er wel naar uit. Ergens naar uitkij-
ken maakt dat je verlangen groter wordt. Zo mag 
heel ons leven een ‘uitkijken naar’ zijn. Uitkijken 
naar je eerste dag op school in groep 1, zoals 
onze kleindochter dit jaar. Uitkijken naar een fijne 
vakantie. Uitkijken naar een jubileum. Uitkijken 
naar genezing. Maar ook zijn er mensen waarvoor 
geen genezing meer mogelijk is. Waar kunnen zij 
nog naar uitkijken? Als diaken probeer je mensen 
daar nabij te zijn in hun ziekte en pijn. Geloof kan 
dan troost en kracht geven om vol te houden. Ik 
hoop dat in ons uitkijken naar, God ook een plek 
mag hebben. Uitkijken naar Hem geeft onze ver-
langende ziel rust en vrede. De heilige Augustinus 
van Hippo beschreef dit in zijn belijdenissen als 
volgt: “U hebt ons zo gemaakt dat wij naar U toe 

willen gaan, en ons hart kent geen rust, totdat het 
rust vindt in U.” (Conf. 1,1,1). De moderne mens 
is rusteloos omdat er in zijn leven vaak geen of 
onvoldoende ruimte is voor God. Daarvoor zou ik 
u als goede raad en opsteker mee willen geven: 
“Zoekt God en u zult rust vinden in Hem.”

Diaken Ton. 

TER nAGEDAChTEnIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Harry Bae-
ten, 73 jaar.

AAnKonDIGInG InFoRMATIEAVonD EERSTE 
CoMMUnIE VIERInGEn BERKEL-EnSChoT 
Dit schooljaar vinden de vieringen voor de Eerste 
Communie in Berkel en Enschot op de volgende 
data plaats:
Zondag 3 juni 2018 in de St. Caeciliakerk in En-
schot 
Zondag 10 juni 2018 in de St. Willibrorduskerk in 
Berkel.
Wilt u uw kind de Eerste Communie laten doen 
of twijfelt u nog, kom dan naar onze gezamenlijke 
informatieavond. Deze wordt gehouden op maan-
dag 9 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal 
naast de Willibrorduskerk. U bent van harte wel-
kom. U kunt zich aanmelden via communie.ber-
kelenschot@gmail.com (onder vermelding van de 
naam en het adres en kerk van uw kind). Graag 
aanmelden vóór 2 oktober.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opne-
men met één van de leden van de betreffende 
stuurgroep via bovengenoemd mailadres.
Werkgroep Eerste Communie, Toren St. Caecilia 
Enschot en Toren St. Willibrordus Berkel.

WIJ ZIJn oP ZoEK
In verband met het verlopen van de grafrechten 
zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van 
de volgende personen:
Albertus Leenders 27-02-1909/01-11-1985, graf 
A 272; Wilhelmina Vloet 02-03-1911/30-04-1998, 
graf A 273; Wilhelmina Mastenbroek-Melger 17-
11-1922/06-10-1998, graf A 328.
Indien u informatie hebt gelieve contact op te nemen 
met de kerkhofbeheerder van de begraafplaats van 
de St. Willibrorduskerk Dhr. J. Roosen 06-13609622 
of met het parochiesecretariaat 013-5331216.

AGEnDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 27 september 10.00 uur: Bezoekers-
groep.
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Donderdag 28 september 20.00 uur: Doopvoorbe-
reiding.
St. Lambertuskerk:
Donderdag 28 september 20.00 uur: Werkgroep 
vrijwilligers.

VIERInGEn VooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 23 september: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.

Zondag 24 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Marietje Mallens-de Rooy (nms. Broe-
derschap OLV van Kevelaer)
Overl. familieleden Wehmijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Heren koor. 
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Ria van den Hout-van ’t Hof; Wim en 
Sjaan Jansen-Robben; Francien Jansen-Geerts; 
Harrie  Schoenmakers (verj.); Marjolijn de Vries (6e 
jrgt.); Riki Roosen-Pijnenburg (jrgt.); voor 2 overle-
den zussen van de Ven, Annie en Emmy.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Lou-
isa van Huijgevoort.

Maandag 25 september:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 26 september: 
9.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 28 september:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 29 september
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PRoTESTAnTSE 
GEMEEnTE oISTERWIJK 
C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 24 september: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
We vieren de maaltijd van de Heer.
De collectes zijn voor de Rudolph Stichting en 
voor de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 24 september: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Een dienst gericht op kinderen van nul tot vier jaar 
en hun (groot)ouders. Op het niveau van de kinde-
ren beleven we een Bijbelverhaal. We vertellen het 
verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende 
peutermelodieën) en belevingsgerichte activitei-
ten. Dit keer is het thema: de bruiloft in Kana.

Agenda
20 september 10.00 uur: Gespreksgroep voor ou-
deren
23 september 19.30 uur: Concert Duo Cibeles – 
viool en cello

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

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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Wespennest en Vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren. 
06-22449735 of info@a3p.nu
www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

Loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijdkosten in Berkel-En-
schot!

AUToRIJSChooL KLEIJnGELD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingspercentage. 
Tel 013-5333408,  06-20402338  
www.autorijschoolkleijngeld.nl

Last van een wespennest of ander ongedierte bel 
06 42 00 00 73  info@oBenP.nl Udenhout

Te huur in Berkel-Enschot stallingsruimte/op-
slagruimte ± 130 m2 info: telefoon 06-54345431

GRATIS InLooPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. VAn RAAK ADVoCATUUR. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl

25 september - (technische) Banenavond bij 
hoppenbrouwers Techniek - ook voor bijbanen, 
BBL- en stageplaatsen - 
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

De Tweewieler Udenhout MTB clinic op 9/16/23 
September, er zijn nog een aantal plaatsen vrij. 
Voor meer info zie onze facebookpagina of bellen 
013-5115990 mag natuurlijk ook

Maandaanbieding September 25% korting op alle 
verlichting*. Bij de Tweewieler Udenhout

Restant GIRO-helmen met 50% korting. Bij de 
Tweewieler Udenhout

Stuurgroep Kersttocht zoekt nieuwe koren, or-
kesten, groepen of individuen voor deelname aan 
kersttocht op 16-12-2017 in Berkel. Aanmelding 
of informatie: hankelco@gmail.com

Maandmenu  september 2017
Amuse, brood en boter

Zalm / Haring kaviaar
Gerookt / Groene kruiden / Meat radijs / Zwarte olijf / Mierikswortel

of
Kalf

Americain / Piccalilly / Rode biet / Kwartel ei / Kappertjes

* * * *

Schelvis
Gebakken / Risotto / Patisson / Meiraap / Beurre blanc gele curry  & kokos

of
Parelhoender

Gebakken / Dorré mousseline / Snijboon / Bospeen / Pedro Ximinez jus

* * * *

Dessert
Ananas / Perzik / Pistache / Merenque / Kokos sorbet 

€ 27,00 p.p.
Het maand menu als een 4-gangen diner is ook mogelijk à € 32,00 p.p.

Als vierde gang: Rode paprika soep
Romig / Bleekselderij / Komkommer / Crutomat 
   





De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.

Een aandeel in elkaar

Kijk voor locaties en tijden op Rabobank.nl/woonweken.

Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw

woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur

beantwoordt je woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.

Loop binnen zonder afspraak

www.rabobank.nl/hartvanbrabant


