
Jaargang 52, week 40, 4 oktober 2017

DEZE WEEK:
Gin Gezeik wint DorpsQuiz

Kraanpop: feesten in die grote, witte tent

Ons Koningsoord officieel geopend

 
En verder: Dorpsraad roept op ‘Denk mee over ontsluiting van ons dorp’, 
René van Broekhoven ontvangt Koninklijk lintje en Aantal bewoners 
luncht in kader van Week van de Eenzaamheid.



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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correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans
coverfoto: Bas Haans

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

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

Oplage: 5.000 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

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
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.

SPREEKUUR 
WEthOUDER
Wethouder Erik de Ridder 
is dorpswethouder voor 
Berkel-Enschot. Donder-

dag 12 oktober 2017 houdt hij  van 15.30 tot 16.30 
uur spreekuur in Berkel-Enschot. U kunt dan met 
de wethouder en medewerkers van het team Wij-
ken in gesprek over allerlei onderwerpen die Ber-
kel-Enschot of uzelf aangaan. Wilt u gebruik maken 
van het spreekuur? Dan kunt u een afspraak maken 
via Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg. Hij 
is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 90 77 
en per e-mail marc.van.akkeren@tilburg.nl.

GEMEEntEniEUWS
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Kwartetten, macrameeën, pallets-race, ruiken 
aan urine, varkensruggen tellen en je verkle-
den als held. Ook de 3e editie van de Dorps-
Quiz, was zo onvoorspelbaar als wat. De 101 
teams hebben er vrijdagavond een hele klus 
aan gehad om alle vragen, opdrachten, en 
puzzels voor 22.00 uur in te leveren. En daarna 
door naar de Kraanpop tent om met z’n allen te 
wachten op de ontknoping: Gin Gezeik won het 
van Doeltreffend en Broekies & Co. 

Een feest om nog lang over na te praten en hope-
lijk vallen de foto’s mee (ga naar onze site: www.
schakel-nu.nl). Naar schatting 2500 buurtbewo-
ners waren vol verhalen en nieuwsgierig naar hun 
resultaat naar De Kraan gekomen. Dat resulteerde 
in een dampende, dansende en vrolijke mensen-
massa in een stampvolle tent. 

Doe-opdrachten
Alle lof voor de organisatie, die ook dit jaar een 
boeiende quiz verzonnen. Dacht je dat je alles 
vanuit je luie stoel kunt Googelen? Vergeet het 
maar. Eropuit moest je. Al fietsend door het dorp 
om punten te scoren met de doe-opdrachten. Zo 
werd er heel wat afgeteld bij het gezondheids-
centrum. Op het Wilhelminaplantsoen lag het 
wedstrijdveld voor een snelheids-en behendig-
heidsoefening met pallets. Kon je ervaren dat een 
3-d bril je niet helpt om de Scrabble-score bij de 

opticien uit te rekenen en dat de opdracht bij het 
hotel er eentje was met een vies paardenluchtje. 
Extra punten scoorde je door je zelf geknoopte 
hangpotje te versieren met een plantje en bij de 
geheime opdracht werd je technisch inzicht zwaar 
op de proef gesteld bij het in elkaar zetten van een 
stoffen kledingkast.  

tijdsdruk
Ondertussen zijn je andere teamgenoten online 
en onder hevige tijdsdruk alle antwoorden aan 
het zoeken. Waar ligt GPS-coördinaat 5135’25,9 
N \ 005 08’40”O? Wat is de familienaam van Jan 
van Martientjes? Facebook afstruinen op zoek 
naar gelijkenis in een kinderfoto van destijds in het 
huidige gezicht van een de 15 organisatoren. Of 
aan het luisteren naar een cabaret fragment om de 
ontbrekende tekst aan te vullen. Of gewoon weten 
dat Youri van Gelder in de Carnavalsoptocht op de 
hak werd genomen. 
De wisseltrofee “Wijzer” is niet zo gemakkelijk te 
winnen. In totaal 455 vragen en opdrachten en 
maar viereneenhalf uur tijd. Voor Gin Gezeik nu 
dus de eer om te genieten van slimste team van 
Berkel-Enschot en Heukelom en van een barbe-
cue. Voor alle bijna 2500 deelnemers nagenieten 
van een leuke avond en gezellig feest en uitzien 
naar de 4de editie. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

Gin GEZEiK Wint DORPSQUiZ
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ActivitEitEnKAlEnDER

nOvEMBER

lAtER

7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
8-10 CC de Schalm 10.30-16.30 uur Hobbymarkt
11-10 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gilde St. Joris en St. Sebastiaan
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
19-10 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
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 Scouting Blokhut 18.15 uur Halloween wandeltocht Stg. Jeugdwerk/Scouting
28-10 Boerderij Denissen 20.00 uur  A’meezingnight, Inbetween
28-10 Scouting Blokhut 20.15 uur Halloween griezeltocht Stg. Jeugdwerk/Scouting
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
29-10 Café Mie Pieters 15.00-18.00 uur Optreden Pitch, pop-rock coverband

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 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gilde St. Joris en St. Sebastiaan
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-11 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
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
24-11 CC de Schalm 20.00 uur Steven Brunswijk: als ik mezelf kon zijn
25-11 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur paarden/pony’s
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
29-11 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Ex Machina

6-12 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
9-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden
9-12 Koningsoord 14.30 uur Kerstviering mmv. Friends De Zonnebloem
10-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden

OKtOBER
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Na een avondje intensief rekenen en speuren 
voor de knappe koppen, was het zaterdag en 
zondag tijd voor wiegende heupen en schuife-
lende voetjes. Kraanpops negentiende editie 
was er een van drankjes, dansjes en vrolijke 
gezichten. Honderden trommelvliezen, been-
spieren, keeltjes en levers werden flink op de 
proef gesteld. 

Tijdens het jaarlijkse Kraanpop maakt dat alle-
maal niets uit. Dan worden de glazen in een hoog 
tempo leeggedronken en weer bijgeschonken en 
voelen de Berkel-Enschottenaren zich herenigd 
tot één grote dorpsfamilie. En dat allemaal in die 
grote, witte tent aan De Kraan. 

Kroeg 
Vrolijke gezichten en dansende mensen; wat be-
stuurslid Jaap Vugs betreft is Kraanpop geslaagd. 
‘Een gezellig en gemoedelijk sfeertje, daar gaat het 
om.’ Met name de zondagmiddag en –avond, een 
dag met Hollandse hits voor jong en oud, vallen 
bij de Berkel-Enschottenaren goed in de smaak. 
De avond is nog niet begonnen, of de glazen bier 
gaan als warme broodjes over de toonbank. Ook 
de eerste polonaises zijn inmiddels ontstaan. ‘Het 

is hier net een kroeg’, zegt de achttienjarige feest-
ganger Sem enthousiast. ‘De muziek is tof, ik sta 
gezellig te ouwehoeren met mijn vrienden, en…’, 
zegt hij, terwijl hij zijn arm opheft, ‘er is bier.’ In 
andere woorden: wat wil je nog meer?

Attracties 
Ook over de zaterdagavond van Kraanpop, een 
avond met ‘dance- en feestmuziek’ voor de jeugd, 
is te spreken. Naast de gebruikelijke overvolle 
dansvloer konden de bezoekers achter in de tent 
lol trappen bij allerlei attracties. Zo was daar ‘de 
achtbaan’, bestaande uit een badkuip die heen en 
weer werd geschommeld. Ook maakten de feest-
gangers kans op grappige prijzen. ‘Lekker suf’, 
lacht bestuurslid Jaap Vugs. ‘Maar op zo’n avond 
natuurlijk hartstikke grappig. Er is naast gedron-
ken vooral veel gelachen.’ 
In de komende jaren hoopt Jaap dat Kraanpop 
een echte traditie wordt van de Berkel-Enschot-
tenaren. Jaap: ‘Kijk bijvoorbeeld eens naar de 
DorpsQuiz; die wordt door heel het dorp gedra-
gen. Dat hopen we met Kraanpop ook te krijgen: 
een gevoel van verbondenheid.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

FEEStEn in DiE GROtE, 
WittE tEnt AAn DE KRAAn 
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Nieuw in Oisterwĳ k!

Wilt u plaatselĳ k vet verliezen, huidversteviging 
en defi nitief vetcellen verwĳ deren?

De cryo21 is het nieuwste apparatuur op het ge-
bied van cryotherapie ( vetcellen bevriezen en 
het verstevigen van de huid). Hiermee kunnen 
probleemzones in een aantal behandelingen als 
sneeuw voor de zon verdwĳ nen. Denk aan het 
storende vetrandje over de broekrand, vetrollen 
op de rug, kwabjes op de heupen, slap buikje, 
lovehandels, zadeltassen, onderkin en kwabjes 
onder de bovenarmen. 

‘‘Direct waarneembaar, veilig, 
pĳ nloos en 

blĳ vend resultaat.’’

Tĳ dens de 30 minuten 
durende behande-
ling wordt de huid 
gekoeld naar ca 
4 graden Celsius, 
waardoor de vet-
cellen kristallise-
ren en afgevoerd 
worden door het 
lichaam. Het resul-
taat: 2 tot 4 centime-

ter minder omvang 
in slechts 1 behande-

ling. Direct waarneem-
baar, veilig, pĳ nloos en 

blĳ vend resultaat.

De vetcellen die weg zĳ n 
komen niet meer terug! 
Kĳ k voor meer informatie 
op mĳ n website: www.
ingridblom.eu

Cryo dagen in Oisterwĳ k 
Te mooi om waar te zĳ n?
Kom het zelf ervaren tĳ dens de cryo dagen.
Tĳ dens deze dagen is er een cryotherapeute in 
mĳ n salon aanwezig waar u voor slechts 50 euro 
i.p.v. de reguliere 100 euro een behandeling 
kunt ondergaan, ook u zult versteld staan van 
het directe resultaat. Een complete kuur van 6 
behandelingen bedraagt 600 euro. Als u na de 
proefbehandeling een kuur inplant dan krĳ gt u de 
proefbehandeling gratis.

Tevens krĳ gt u op deze cryo dagen nog 1 extra 
behandeling cadeau als u de kuur direct betaalt. 
Dat komt dus neer op 8 behandelingen voor 
slechts 75 euro per behandeling.

De cryo dagen zĳ n op:
24,25 en 27 oktober en op 

1 en 2 november 2017

Ook in de avond is mogelĳ k . Inschrĳ ven kan via 
mĳ n website : www.ingridblom.eu of telefonisch 
een afspraak maken op 0647307932

‘‘De vetcellen die weg zĳ n 
komen niet meer terug! ‘‘
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Een mijlpaal voor Berkel-Enschot: Ons Ko-
ningsoord is zaterdag officieel geopend. ‘Een 
monument van stilte en bezinning krijgt nu een 
plek in een nieuwe gemeenschap’, zei Wim van 
den Donk, Commissaris der Koning. Samen 
met burgemeester Noordanus verrichtte hij 
de openingshandeling. Zij onthulden de wind-
haan, een windwijzer in de vorm van een haan. 

Voordat de opening officieel kon plaatsvinden, 
genoten genodigden van een kopje koffie of thee 
tijdens de muzikale klanken van muziekvereniging 
Concordia. De foyer van De Schalm vormde het 
decor van deze ontvangst. Over de rode loper ver-
trok iedereen vervolgens naar de Kerkzaal, achter 
de bibliotheek. Cabaretière Karin Bruers praatte 
daar de ochtend aan elkaar. 

‘Bloed, zweet en tranen’
Verantwoordelijk wethouder Mario Jacobs sprak 
de mensen toe over het grootse project. Dat de re-
alisatie van het woonlandschap niet zonder slag of 
stoot ging, bleek wel uit zijn woorden. ‘We kunnen 
het in drie woorden samenvatten: bloed, zweet en 
tranen. Hier staat een trotse wethouder om wat 
we met z’n allen hebben bereikt. Ik heb weleens 
gedacht dat het nooit ging lukken: plafonds kwa-
men naar beneden en in de kelder stond het water 
kniehoog.’
Ook de Van den Donk sprak zijn trots uit en felici-
teerde iedereen met het geweldige resultaat. De 
burgemeester was aanwezig in het kader van zijn 

‘afkickprogramma’. Zaterdag was het namelijk zijn 
laatste dag als burgervader. De opening van Ko-
ningsoord was een van de laatste klusjes die hij 
verrichte.

Grote tegenslagen 
Na de officiële opening riep Karin Bruers de verte-
genwoordigers van de verenigingen en bedrijven 
naar voren die zich in het voormalige klooster ge-
huisvest hebben. Ook projectontwikkelaar Hen-
drik Roozen nam plaats op een van de stoelen en 
vertelde over de grote tegenslagen zoals het water 
in de kelder. Bruers ging doorlopend in gesprek 
met alle vertegenwoordigers.

In de middag konden geïnteresseerden het voor-
malige klooster bekijken. Om twee uur startte de 
jaarlijks terugkerende Kunstroute. Het is de eerste 
keer dat Stichting EXPO, De Schalm en de biblio-
theek de route in Koningsoord kunnen organiseren. 
Bezoekers konden het werk van tien geselecteerde 
kunstenaars bewonderen in de kloostergangen.

Open dag 
Het hele weekend stond in het teken van de rea-
lisatie van dit project. Zo vonden er op zaterdag 
verschillende concerten plaats. Op zondag open-
de Koningsoord de deuren voor iedereen tijdens 
de open dag met activiteiten voor jong en oud.  

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

OnS KOninGSOORD: 
‘BlOED, ZWEEt En tRAnEn’
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DORPSRAAD
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De Dorpsraad buigt 
zich de komende 
tijd over een goede 
verkeersontsluiting 

in en rondom het groeiende Berkel-Enschot. 
De afgelopen jaren hebben zij alles in de strijd 
gegooid om veilige oplossingen te zoeken voor 
de spoorwegovergang bij de Raadhuisstraat 
en de Kraan.

De komst van de Koningsoordlaan zorgt ervoor 
dat deze overgangen nu niet meer veilig zijn. ‘We 
wilden graag dat de overwegen openbleven, maar 
het gaat ons allereerst om de veiligheid en bereik-
baarheid van Berkel-Enschot’, zegt vice-voorzitter 
Henk Denissen.

Kraan blijft open
Er zijn verschillende onafhankelijke onderzoeken 
geweest. In december 2016 besloot de gemeen-
teraad dat de overgang bij de Raadhuisstraat dicht 
moest en de Kraan kon onder voorwaarden open-
blijven. Mede op aandringen van de Dorpsraad 
is er toch een nieuw onderzoek gekomen. Daarin 
is onderzocht hoe beide overgangen veilig open 
kunnen blijven, binnen de kaders. De Dorpsraad 

met bewoners, de gemeente Tilburg en ProRail 
zijn daarbij op zoek gegaan naar alternatieven. Uit 
dit onderzoek kwamen op zich veilige oplossin-
gen, maar die voldeden niet aan de compensatie-
eisen van Prorail. Deze eisen waren, verrassend 
genoeg, gebaseerd op de ‘oude’ situatie: vóór de 

aanleg van de Koningsoordlaan. Daarover en de 
toepasselijke verkeerscijfers is veel discussie ge-
weest. Zo heeft de wijze waarop de Koningsoord-
laan is aangelegd behoorlijke gevolgen gekregen. 
De gemeenteraad besloot in september dat de 
Kraan met verkeersaanpassingen open kan blijven. 
De Raadhuisstraat moet dicht als de Koningsoord-
laan er volledig ligt, maar blijft open voor niet-ge-
motoriseerd verkeer. Het sluiten van deze overgang 
heeft een grote impact op de verkeersontsluiting van 
Berkel-Enschot. ‘Al het verkeer dat over die spoor-
wegovergang gaat, moet een alternatieve route ne-
men’, zegt Jan van Esch, die zich als bewoner in-
spant voor een goede ontsluiting. De Dorpsraad wil, 
samen met bewoners, de infrastructuur van Berkel-
Enschot voorbereiden op de sluiting. 

verkeersontwikkeling monitoren 
Dorpsraad en bewoners vormen samen de werk-
groep Ontsluiting. De werkgroep was betrokken 
bij de studies over de spoorwegovergangen en 
buigt zich in de toekomst over de inrichting van 
een veilige verkeersstructuur. Betrokken bewo-
ners kunnen daar meepraten over dit onderwerp. 
‘We willen de verkeersontwikkeling monitoren om 
een veilige omgeving met zo min mogelijk overlast 
te creëren. Niet alleen het sluiten van de spoor-
wegovergang vraagt om maatregelen, maar ook 
de uitbreiding van Berkel-Enschot’, zegt Van Esch.

Denk mee 
De Dorpsraad vraagt bewoners op te staan als zij 
mee willen denken over deze kwestie. ‘Het is mooi 
om te zien dat we de afgelopen jaren met bewo-
ners geparticipeerd hebben. Dat is een mooi pro-
ces geweest met stevige discussies, maar altijd 
met hetzelfde doel’, zegt Denissen.

Tekst: Annebelle Nooteboom 

BEWOnERS BUiGEn Zich 
OvER OntSlUitinG 

Denk mee over de veiligheid en 
bereikbaarheid van Berkel-Enschot
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Een aandeel in elkaar

Stem via www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Rabobank Hart van Brabant stelt € 250.000 beschikbaar voor verenigingen en

stichtingen. Als lid van deze bank mag u stemmen van 3 t/m 17 oktober 2017

via onze website. Uw stem is geld waard! U steunt uw favoriete club toch ook?

Bent u lid van Rabobank Hart van Brabant? Breng uw stem uit!

Leden van Rabobank Hart van Brabant ontvangen hiervoor een persoonlijke stemcode.

Steun uw
favoriete
club!

Uw stem is
geld waard!

Stem van
4 t/m 17
oktober
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In het leger krijg je functioneel ontslag als je 
met een soort prepensioen gaat. Voor René was 
dat toen hij twee jaar terug 57,5 werd. De or-
ganisatie verzocht hem nog twee jaar langer te 
blijven en nu met 59,5 was het dan toch zover. 

René zit niet graag stil, dus kostte het weinig 
moeite om ja te zeggen toen ze hem vroegen om 
als burger nog een klus van een paar jaar te doen. 
Op de laatste dag van september kreeg hij door 
burgemeester Gillissen van Venray het lintje opge-
speld. Het zou eerst door burgemeester Noorda-
nus gebeuren, maar die nam op die dag afscheid. 

Een brede staat van dienst
Na zijn technische opleiding aan de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda heeft hij zowel ope-
rationele functies als staffuncties bij defensie ge-
had. René begon als pelotonscommandant bij de 
Luchtdoelartillerie. Maar hij bleef niet op één plaats 
zitten: steeds werd hij ingezet op andere plekken. 
Toen bezuinigingen een zodanige omvang kregen, 
dat het erop leek of de luchtdoelartillerie in rook 
zou opgaan, heeft hij er alles aan gedaan om dat 
onderdeel operationeel te houden.

Uitzending naar Bosnië 
Uitzending naar Bosnië werd een volgende stap. 
René werd daar Commandant van de Liaison and 

Observerteams, eerst onder Engelse vlag en later 
onder Nederlandse vlag. Hij heeft daar goed om 
zich heen gekeken. Mensen leven daar onder heel 
andere omstandigheden als wij gewend zijn. Daar 
moet je in je optreden en in je management goed 
rekening mee houden.

hoe geef je leiding?
‘Je kunt wel denken dat je in een hiërarchische 
organisatie als het leger kan volstaan met bevelen 
geven, maar dat zal niet werken. Als je leiding-
geeft, moet je steeds op zoek naar mogelijkheden 
om anderen zelfstandig hun taken te laten uitvoe-
ren’, aldus René.
René heeft niet alleen in het leger zijn sporen ver-
dient. Hij is ook als vrijwilliger actief bij voetbalver-
eniging Jong Brabant en was dat ook bij de Mixed 
Hockey Club Berkel-Enschot; daarnaast geeft hij 
bijles in wiskunde aan scholieren van het middel-
baar onderwijs. Hij heeft zijn lintje echt verdiend.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

REnÉ vAn BROEKhOvEn 
BEnOEMD tOt 
RiDDER in DE ORDE 
vAn ORAnJE nASSAU 
MEt DE ZWAARDEn

René: Je moet altijd mensen de kans 
geven om zelfstandig hun werk te 

doen; pas dan kan het wat worden.
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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

Rectificatie

GRiP! KiDSWEAR
Met afwisselend outlet kindermode en ook nieuwe 
collecties, biedt Ingrid van Rooij bij Grip! Kidswear 
merken aan zoals Skurk, Cars en Vinrose in de 
maten 56 t/m maat 176. De collectie 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. Maar houd 
de Facebookpagina in de gaten voor actuele in-
formatie!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

Grip! Kidswear
St. Willibrordstraat 32
5056 HW Berkel-Enschot
06-40210622
www.gripkidswear.nl
info@gripkidswear.nl
www.facebook.com/gripkidswear
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Er werd gezellig van gedachten gewisseld over 
het nieuws van de dag. Het eigen risico in de 
zorg en Ons Koningsoord kregen de volle aan-
dacht. De plaats van handeling was een lange 
tafel waaraan 10 mensen zaten. Ze waren af-
gekomen op een buurtlunch bij Albert Heijn in 
het kader van de Week van de Eenzaamheid. 
Deze lunch werd georganiseerd door Sensoor 
(Telefonische Hulpdienst) en Albert Heijn. 

De lunchtafel was gedekt met broodjes, crois-
sants, beleg en koffie en thee. Het smaakte voor-
treffelijk. We kwamen niets tekort. Behalve de 
bezoekers waren er twee mensen van Sensoor 
aanwezig en Loek Ketelaars, de manager van Al-
bert Heijn aan het Heuneind.

Eenzaam
In Nederland voelt 6% van de mensen zich een-
zaam. Voor Berkel-Enschot komt dit neer op ruim 
700 mensen. Daarvan had iets meer dan 1% de 
moeite genomen om naar de buurtlunch te ko-
men. De mensen die er waren, stelden dit initiatief 
erg op prijs. Maar kennelijk trek je met zoiets wei-
nig mensen. Eigenlijk is dat één van de grootste 
problemen bij eenzaamheid. Je lost dat niet zo-
maar op door een lunch te organiseren, hoe zeer 
dat ook door de aanwezigen wordt gewaardeerd.

Wekelijkse lunch
‘Waarom zou zoiets niet elke week georganiseerd 
kunnen worden’, opperde één van de aanwezi-
gen. Ja, dat zou heel mooi zijn, maar wie gaat dat 
doen? Elders gebeurt dat wel, maar het vraagt 
een forse organisatie. Twee bewoners van Toren-
tjeshoef waren ook aangeschoven voor de lunch. 
Zij vertelden dat zoiets eigenlijk helemaal niet ge-
organiseerd hoefde te worden. Op Torentjeshoef 
kan iedere inwoner van Berkel-Enschot om 12 uur 
aanschuiven voor een warme maaltijd. Het eten is 
er prima en voor € 8,60 kun je nauwelijks zelf een 
warme maaltijd klaarmaken. 

telefonische hulpdienst
De mensen van Sensoor vertelden dat veel van 
de mensen die hen bellen, kampen met eenzaam-
heidsproblemen. Vooral ’s nachts speelt dat een 
rol. De telefonische hulpdienst is dag en nacht 
bereikbaar. Er werken 35 vrijwilligers; het telefoon-
nummer is 013-5441544.

Albert Heijn had de tafel ruim gedekt. Aan het 
einde was er nog het nodige over. In plastic zak-
jes namen we de restanten mee naar huis. ‘Tja, ik 
moet het anders toch maar weggooien’, zei Loek 
Ketelaars de manager van Albert Heijn.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

BUURtlUnch in 
WEEK vAn DE EEnZAAMhEiD
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WIE ZIJN WIJ?
 
U kunt bij ons terecht voor verzekeringen, pen-
sioenen, hypotheken, kredieten en de aankoop 
van een huis. Voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf. 
Wilt u advies of heeft u een schade? Dan hel-
pen we u snel. Ook uw bankzaken kunt u bij ons 
regelen, want wij zijn zelfstandig intermediair 
van de RegioBank.

ZO WERKEN WIJ
 
U weet bij ons precies waar u aan toe bent.  
Wij bieden duidelijkheid, zekerheid en gemak. 
We zijn open en transparant en zijn totaal  
onafhankelijk van leveranciers van financiële 
producten. Uw wensen staan bij ons centraal! 

MEER WETEN?
 
In deze folder staat een overzicht van wat we 
voor u kunnen betekenen. Wilt u meer weten? 
Op www.vandenhoven.nl leest u alles over 
ons en onze producten. U mag ook altijd bel-
len of een afspraak maken, op ons kantoor in  
Berkel-Enschot, Rijen of bij u thuis. Waar ú wilt. 

  
 

“U WEET BIJ ONS 
PRECIES WAAR U 
AAN TOE BENT.”
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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 
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UitSlAG MAAnDPUZZEl

Onder de vele goede oplossingen van de puzzel van de maand 
september zijn de volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Nico van Oirschot, Kloosterstraat 6

2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  A. Verhagen, St. Caeciliastraat 30

De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afhalen bij: Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 in 
Berkel-Enschot (geldig legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te besteden op het Winkel-
centrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel september: iNTErNETgEBruiKEr

MAAnDPUZZEl

hORiZOntAAl
1. papierplant; 7. papegaai; 12. mannetjeshond; 
13. Boheemse nationale dans; 14. binnenvaartuig; 
15. deel van bijbel (afk.); 17. inwendig orgaan; 19. 
akelig; 21. onder andere (afk.); 22. hoogste gedeel-
te van een hellend dak; 24. jaar dat pas is begon-
nen of binnenkort zal beginnen; 27. boomsoort; 
28. land in Azië; 30. het kortstondig neervallen van 
regen; 31. European Article numbering (afk.); 32. 
bezemkruid (heester); 33. gesel; 35. kookgerei; 
37. streling met de tong; 38. vierkante rugzak voor 
soldaten; 41. vlug (snel); 42. onheil; 44. openbaar 
vervoermiddel; 46. echtgenoot; 47. gevierde zan-
geres of actrice; 48. niet helder (van water); 49. 
bedehuis; 50. vriendelijk en aardig; 52. eiland in 
de grote oceaan; 54. mannelijk beroep; 56. hoofd-
deksel; 58. met de schaatsen ondergebonden 
over het land lopen; 61. medicijn; 62. Franse schil-
der; 64. middelbaar technisch onderwijs (afk.); 65. 
jongensnaam; 67. schapenproduct; 68. haarkrul 
70. teken; 72. kerel (vent); 73. in gedachten ver-
zonken zijn; 76. Nederlandse Omroep Stichting 
(afk.); 77. paardenkracht (afk.); 78. dienaar van 
een ridder; 79. telwoord; 81. neon (scheik. afk.); 
82. grote bontgekleurde papegaai; 83. interest; 
84. mannelijk dier; 86. trainen; 87. snelle pas.

vERticAAl
1. iemand die nieuwe wegen opent, onbekend 
land verkent; 2. public relations (afk.); 3. Japanse 
valutaeenheid; 4. gesneden hengst; 5. gezegde; 6. 
uitgeslapen; 7. kunstmatig gegraven waterweg; 8. 
korf waarin de vis levend bewaard wordt; 9. ex-
ternal access register (afk.); 10. te koop (afk.); 11. 
kaassoort: 16. kever; 18. Europese Investerings 
Bank (afk.); 20. voorzetsel; 21. Spaanse uitroep; 
23. boterton; 25. melkklier; 26. militair voertuig; 
27. zwaardwalvis; 29. verlangen vol heimwee;  
32. muts die tot onder de kin doorloopt; 34. roem 
(aanzien); 36. aan tafel zitten om te eten; 37. kip-
peneigenschap; 39. inrichting voor de verzorging 
van huisdieren; 40. na verloop van zekere tijd; 42. 
voorspoed (gunstig toeval); 43. planeet die wij 
bewonen; 45. Metaal Recycling Federatie (afk.); 
46. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 
51. mager (schriel); 53. bergweide 54. haarreini-
ger; 55. vrouwelijk dier; 56. polikliniek (afk.); 57. 
ver (in samenstelling) 59. reclame-verlichting; 60. 
onzin (wartaal); 62. tegenovergestelde van antiek; 
63. kleine soort van witte duif; 66. recht stuk van 
een rivier; 67. verdwenen (foetsie); 69. steen; 71. 
elektrisch geladen materieel deeltje; 73. hemel-
lichaam; 74. kampeerverblijf; 75. wreed Romeins 
heerser; 78. voor (in samenstelling); 80. drink-
schaal; 82. gereed (klaar); 85. militaire politie (afk.).

PUZZEl & Win:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.
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Datum GEvOnDEn vindplaats telefoon 
30-9 fiets omgeving Tobias Asserlaan 06-11738491
20-9 Sleutelhanger bieropener met huissleutel,  De Kraan 013-5333863 
 fietssleutel en klein sleuteltje slot
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

Datum OMSchRiJvinG verliesplaats telefoon
27-9 Aapjes sleutelhanger met lichtje en apengeluid.  Fietsroute Berkelseweg -  06-48113259  
  Durendaelweg - Julianastraat -   
  WC Eikenbosch - BS Rennevoirt
28-9 Knuffel konijn x 2 Berkel-Enschot 06-52345373
18-9 Sleutelhanger uit Nieuw Zeeland met huissleutel Druiventros tot tilburg 06-81188935  
 brievenbus en klein fietssleutel en een blauw met   
 wit ronde druppel sleutel, staat nummer op.

SchAKEltJESGEvOnDEn

SchAKEltJESvERlOREn

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

SchAKEltJESBEAPP

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl



vEREniGinGSniEUWS

23|

in MEMORiAM 
FRAnS vAn DEn BROEK 
De schok was groot toen we hoorden dat onze 
nestor van biljartclub Peerke Donders woensdag 
27 september was overleden. Hoewel we wisten 
dat de toestand van Frans na een hartinfarct kri-
tiek was, kwam het bericht van zijn overlijden hard 
aan.
Frans was een levensgenieter en een geluksvo-
gel. Wekenlang bivakkeren op een camping in het 
Brabantse land of een verblijf in Frankrijk, genieten  
van zijn familie, zijn vrienden, zijn kennissen. Ge-
nieten van de dinsdagavond met zijn biljartmaten.
Een geluksvogel, jazeker. Nog niet zolang geleden 
stapte hij in het mandje van een heteluchtballon 
nadat hij in de decembermaand de hoofdprijs won 
van de winkeliersactie. Velen benijdden zijn lucht 
uitstapje. In het biljartspel was het geluk ook vaak 
aan zijn zijde. Hoewel hij wat minder caramboles 
moest produceren in de onderlinge wedstrijdjes, 
slaagde hij er met grote regelmaat via een lucky 
klosje het duel naar zijn hand te zetten. Met enige 
ironie, maar zeker ook met bewondering noemden 
we zijn klosballen “een franske”.
Frans kan er op rekenen dat we ook in de toekomst 
zijn franske’s zullen blijven herinneren. Frans was 
een onmisbare schakel op de dinsdagavond. Hij 
was de wedstrijdleider. Hij bepaalde wie tegen wie 
speelde en hield als wedstrijd secretaris alle sco-
res en gemiddelden via een ingenieus computer-
programma nauwgezet bij. Daarnaast was hij ook 
de man die met een kwinkslag of een enigszins 
pikant grapje het ongedwongen sfeertje binnen de 
biljartclub hoog hield.
Frans, we gaan je missen. Martje en de naaste fa-
milie wensen we de komende tijd heel veel sterkte 
om zonder Frans het leven toch weer zinvol te la-
ten zijn.

Biljartclub Peerke Donders:

John en Annelies Hopmans
Jan Moonen
Jan Berkepeis
Jan van Berkel
Marcel van der Westerlaken
Cees Weijters
Hans IJzer
Jan Harting

EiGEnhEiD
Zo langzamerhand leren we foto’s 
van mensen herkennen. Zo houdt 
Theo Engels ervan om ’s avonds 
bij kunstmatig licht te fotograferen. 

Wegen, fabrieken, havens of de kermis: er ontstaat 
mooi contrast tussen het donker van de nacht en 
de kleur van de omgeving. Bij foto’s van wegen of 
de kermis zit er ook nog veel beweging in. 

Joop Peters fotografeert juist vaak veel kleiner en 
stiller: insecten, onderdelen van planten, stenen of 
glas. In haar foto’s zijn de kleurtonen vaak wat zach-
ter, scherptediepte kleiner. Zij heeft ook iets met lij-
nen, wat bij architectuur fotografie mooi terug komt.

Ze hebben beiden een winnende Foto van de 
Maand gemaakt. U kunt vast zelf zien welke foto 
van wie is. 

Wilt u ook uw eigen stijl van fotografie verder ont-
wikkelen? Vanaf januari hebben we weer enkele 
plaatsjes vrij!

Voor meer info: www.fotobe.nl

KBO JEU DE BOUlES
‘t is weer voorbij die mooie zomer!!
Als afsluiting daarvan werd op donderdag 
28Sept. jl een petanquetoernooi georga-

niseerd voor de 50 plussers van Berkel-Enschot.
Mede dankzij onze sponsor A.H. Konden we we-
derom over mooie prijzen beschikken:
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Bij de dames kon de eerste prijs worden toege-
kend aan:
    
Cor vd Bruggen die  2x won met 10 pnt.
2e werd Wil Vromans  2x gewonnen 9pnt.
3e werd Riet vd Schoot  2x gewonnen 6pnt.
4e werd Henriette Lapien  2x gewonnen 3pnt.
    
Bij de Heren was Phil van Soest eerste met 
 3 gewonnen 28pnt.
2e werd Jo vd Bruggen  3 gewonnen 28pnt.
3e werd Ad Zoontjes      3 gewonnen 19pnt.
4e werd Frans Vromans  3 gewonnen 14pnt.
    
We kunnen terug kijken op een geslaagde middag, 
met dank aan alle medewerkers.

Werkgroep KBO Jeu de Boules

tWEEDE JOOP vAn 
WinGERDEn tOERnOOi 
bij de opening van Ons Koningsoord op zater-
dag 30 september 2017
Het was een eer voor de 22 senioren biljarters om 
bij de opening van Ons Koningsoord de biljartkel-
der in gebruik te mogen nemen tijdens het Twee-
de Joop van Wingerden toernooi. Het biljartspel 
is eeuwenlang onveranderlijk gebleven, het geeft 
ons het gevoel dat wij het verleden langer kunnen 
laten duren. Daarom stappen wij ook niet over op 
poolen; wie met de mode trouwt, is vlug weduw-
naar. Toch nodigen wij Joost en zijn vrienden, uit 
de Special over Koningsoord (blz. 17), graag uit 
om eens met de senioren te komen spelen op de 
traditionele biljarts in de kelder.

Huub Coenen van de senioren biljartclub Concor-
dia heette alle deelnemers en belangstellenden 
van harte welkom. Daarna begonnen de wedstrij-
den volgens het schema van de wedstrijdleider, 
Theo Boers. Het was voor verschillende biljarters 
even wennen aan de nieuwe omgeving. Misschien 
een reden waarom er geen spectaculaire gemid-
deldes op het bord verschenen. De ouderdom zit 
de biljarters immers ook op de hielen. In dit ge-
bouw is bescheidenheid altijd een deugd geweest. 
Opvallend is ook dat de biljarters bij een bijna on-
zichtbare misser de indruk gaven van pech of ge-
luk. Dat idee strookt niet meer met de moderne 
idealen van het meester zijn over je eigen lot. Dit is 
wel even wennen. Je kon zien dat een overwinning 
bij de senioren toch nog een moreel hogere status 
heeft dan het leed na een verliespartij.
 

In deze week met speciale aandacht voor een-
zaamheid was het verheugend te constateren 
dat er zo’n grote belangstelling was voor dit eve-
nement dat de eenzaamheid, in ieder geval voor 
even, verdreef. Ons Koningsoord was vanmiddag 
gemeenschap vormend, zoals de commissaris 
van de Koning het vanmorgen wenste, en dat 
dankzij het biljarten. 

De eerste winnaar in Ons Koningsoord is Biljart-
vereniging De Carambole, Proficiat. Mieke van 
Wingerden overhandigde de beker aan hun eer-
ste man, Ben Kolsteren. Tweede was Concordia, 
derde KBO-De Schalm en vierde, juist buiten het 
podium, De Manneke’s.

Huub Coenen besloot deze geslaagde middag 
met de wens om vaker zo’n ontmoeting in Ons 
Koningsoord te organiseren. Het initiatief ligt bij 
de winnaar, De Carambole. 
Namens De Carambole, Concordia, KBO-De 
Schalm en De Manneke’s,
Herman Janssen. 

RABO-StEMMEn 
nAAR cOncORDiA 
Beng……ook Concordia 

vraagt ondersteuning van de RABO-leden. We 
weten best dat er vele kapers op de kust zijn, 
maar  misschien dat onze muziek overwint!

Beng…….twee stemmen vragen wij ter ondersteu-
ning van ons goede doel dat we bij de Rabobank 
hebben neergelegd. We zouden daar heel erg blij 
mee zijn. Dan zijn er altijd nog drie stemmen over 
voor een ander óók belangrijk doel. Stemmen kan 
geschieden tussen 3 en 17 oktober en de Rabo-
leden hebben onlangs al een inlogcode ontvangen 
om hun keuze te maken. Hopelijk zijn we niet net 
te laat. 
Beng……..Ons doel is een nieuwe geluidsinstal-
latie; het krakkemikkige krijgertje (lees: een afdan-
kertje van 15 jaar geleden) gaat soms te keer met 
horten en stoten. Proestende en onverwachte ge-
luiden komen uit de luidsprekers en het lijkt eigen-
lijk nergens meer op. Meestal staat dat ding dan 
ook heel zachtjes aan zodat niemand het hoort. 
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Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van een 
geluidsinstallatie. Vandaar ons verzoek en de ex-
tra ondersteuning.
Beng…….Helpt u ons mee? Misschien dat we bij 
een volgende gelegenheid u met trots een super 
geluid kunnen aanbieden in ons Muziekhuis. Dank 
je wel.

StARt niEUWE 
EhBO-cURSUS in 
nOvEMBER 2017
EHBO-vereniging St. Alphon-
sus in Berkel-Enschot biedt 

een volledige EHBO-cursus aan, incl. reanimatie/
AED en EHBO aan Kinderen.
Wij starten met deze cursus op woensdag 1 no-
vember 2017. De cursus wordt gegeven op de 
nieuwe locatie: 
Ons Koningsoord 
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot

Het betreft 11 lessen op de woensdag van 19.30 
tot 22.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is er 

geen les. Het volgen van een EHBO-cursus bij 
onze vereniging kost slechts € 125,-. 
Meestal krijg je dit bedrag terug via je (aanvullen-
de) zorgverzekering.
Dit bedrag is inclusief lesboek 27e druk én 1,5 jaar 
lidmaatschap. Dus tot en met 2019 ben je gratis 
lid en kun je herhalingslessen volgen bij onze ver-
eniging. EHBO aan Kinderen is nu een integraal 
onderdeel van de EHBO-cursus. De cursus start 
bij minimaal 6 aanmeldingen.
De lage cursusprijs is mogelijk door de donatie 
van Stichting Kruiswerk Berkel-Enschot.

Interesse om de cursus te volgen of heb je nog 
vragen? Mail naar secretaris@ehbo-be.nl 

Bij ons is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

DOWnlOAD

DE SchAKEl BEAPP
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Uniek kennismakingsaanbod

Defi nitief vetcellen verwĳ deren met Cryo-TherapieDefi nitief vetcellen verwĳ deren met Cryo-Therapie

Weg met die rol op je buik. Ga voor strakke billen, slanke bovenbenen en laat die 
onderkinnen verdwĳ nen als sneeuw voor de zon. 

Met deze revolutionaire methode verwĳ deren wĳ  defi nitief vetcellen waardoor je 
omvang wordt verminderd en je huid verstevigd. Het resultaat is meestal direct 
zichtbaar en altĳ d blĳ vend. De behandeling is pĳ nloos.

Heerlĳ k toch? Meer informatie op www.ingridblom.eu of bel 06-47307932

van €100
nu voor

€50 Maak gebruik van onze 
kennismakingsbehandeling van 
24 oktober t/m 2 november*  
* Alleen op afspraak
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tEnniS-BRiDGE
Op zondag 19 november 2017 orga-
niseren we weer een tennis-Bridge 
toernooi in het paviljoen van TVBE.
Aan deze jaarlijkse clubactiviteit kun-
nen alleen leden en oud-leden van 
TVBE deelnemen. Hun levenspartners 
zijn daarbij natuurlijk ook van harte 
welkom. 

De ontvangst is om 10.45 uur, we gaan om 11.00 
uur van start en rond 17.00 uur sluiten we het 
sportieve gedeelte af. In de middagpauze is er tijd 
voor een lunch.

Het is dus een tennis/bridge toernooi, maar mocht 
u niet meer kunnen tennissen dan kunt u zich op-
geven voor alleen het bridgen.
  
Mocht het weer tegen zitten dan gaan we niet 
tennissen maar organiseren we alleen een bridge-
drive. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon (in-
clusief lunch), contant te voldoen bij binnenkomst.

Tot uiterlijk zondag 12 november kunt u zich in-
schrijven bij tam.boers@ziggo.nl of telefonisch   
0135334581. Misschien tot ziens?! 

WhitE DEMOnS 
hart voor uw club – 
Rabobank hart van Brabant

SPORtPARK RAUWBRAKEn 
Thuishaven van Handbalvereniging White Demons 
- Herontwikkeld

Jarenlang overleg met gemeente tilburg
Zo’n 15 jaar zijn de handballers van White-De-
mons met de gemeente in de slag geweest om 
een eigen sporthal te realiseren. Sinds mei 2017 
is dit plan van de baan, omdat er minder geld 
beschikbaar was. Wel is ondertussen het gehele 
sportpark flink gerenoveerd. 

Beachhandbalvelden
Beachhandbal is steeds populairder geworden. 
White-Demons wist jarenlang op een provisorische 

wijze dit aantrekkelijke spel te beoefenen. Nu zijn 
er drie mooie  beachhandbalvelden. Hiermee loopt 
White-Demons absoluut vooruit op de toekomst, zo-
dat het aantrekkelijk blijft om te (blijven) handballen.

Prominente plek voor clubhuis ‘de Kraacht’
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om 
een blaashal ter beschikking te stellen, zodat er 
ook met slechte weersomstandigheden optimaal 
gebruik gemaakt kan worden van het sportpark. 
Het clubhuis van White-Demons neemt een pro-
minente plek in op dit vernieuwde sportpark en 
gaat daarom ook op de schop. Er is een interne 
verbouwing noodzakelijk en renovatie van het in-
terieur staat eveneens op stapel.

Een volwaardige en uitnodigende thuishaven waar 
leden en bezoekers zich happy voelen zal met ei-
gen middelen moeten worden gerealiseerd. De 
‘man/vrouw uren’ zullen uit eigen gelederen komen.

Een kers op de taart
White Demons wil van het clubhuis een pronkstuk 
maken. Een kers op de taart van de fraaie aan-
winst in Berkel-Enschot. Mede door de sympa-
thieke actie ‘Hart voor uw club’ van de Rabobank 
hopen wij een en ander te kunnen realiseren.

Als u lid bent van de Rabobank Hart van Brabant, 
hebt u een stemkaart ontvangen. De stemperiode 
loopt van 3 tot en met 17 oktober. Stem op White 
Demons in de actie; Hart voor uw club. https://www.
mijnbankenik.nl/hartvanbrabant/hart-voor-uw-club 
Als lid van de Rabobank mag u meebeslissen.

Uw stem is dus voor ons geld waard
Hartelijk dank!

Handbalvereniging White-Demons

WhitE DEMOnS 
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 30 september 
White Demons HS1 - Internos HS1 
27 - 29

Wh. Dem/Taxandria DC1 - 
HVM/Goodflooring HMC DC3 08 -23
White Demons D2 - R.H.V. D2# 22 - 04
White Demons D1# - Olympia’89 D1# 23 - 26
Zondag 01 oktober 
RED-RAG Tachos/Witte ster HS3 - 
White Demons HS3 16 - 16
Olympia’89/DOS’80 HS3 - Wh. Dem. HS2 29 - 25
Heerle DS3 - White Demons DS1 13 - 25
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Overlijden van 

Rika Wolfs-de Kort
 
Wij danken iedereen voor de belangstelling, 
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne 
brieven en kaarten die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van Rika Wolfs-de Kort 
uit de Zwaanstraat.
 
Zaterdag 30 september hebben wij onder 
grote belangstelling afscheid van haar geno-
men in de St. Ceciliakerk te Berkel-Enschot, 
met medewerking van pastoor van Eijk en 
het fantastische gemengd kerkkoor, waar 
Rika zelf ook bijna 50 jaar lid van was. 
 
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het ver-
driet.
 
Broers en zus van Rika.

Biezenmortel Udenhout Berkel-Enschot
013-5111458 013-5110307 013-8501555

www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

NIEUWS van Leo Geerts
Alléén vrijdag 6 oktober SUPER ACTIE.

WORSTENBROODJES 
€ 1,00 p/s  op=op 

Nieuw bij Leo Geerts

4 t/m 7 okt 10% korting op alle doosjes bonbons 
van Albèrt chocolade.

Geerts – Gezellig – Genieten

Bezoek onze sfeershow!

Aanbieding geldig van 4 t/m
 10 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt.

Elke zondag open!

Bolchrysant
Deze prachtige chrysant kan zowel binnen 
als buiten. Heeft een diam. van ±40cm. 
In diverse kleuren.
4.99

1.99

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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De Beuk DS1 - White Demons DS2 15 - 16
handbalshop.nl/Witte Ster DS2 - 
White Demons DS3 18 - 08
R.H.V. D1 - White Demons D3 27 - 06
Programma a.s. weekend:
Woensdag 04 oktober
21:00 uur White Demons DMW1 - Avanti DMW2
Zaterdag 07 oktober
09:30 uur White Demons D3 - Novitas D2
10:25 uur White Demons F1 - Taxandria F1
19:20 uur White Demons DS1 - R.H.V. DS2
19:30 uur Desk HS1 - White Demons HS1
Zondag 08 oktober
09:00 uur RED-RAG/Tachos D2 - Wh. Dem. D2
09:45 uur RED-RAG/Tachos D1 - Wh. Dem. D1#
09:45 uur Taxandria E2# - White Demons E1
10:00 uur Blauw Wit E1 - White Demons E2
10:00 uur White Demons HS3 - G.H.V. HS3
11:15 uur White Demons DS3 - Taxandria DS2
11:25 uur RED-RAG/Tachos DC1 - 
 White Demons/Taxandria DC1#
12:30 uur White Demons DS2 - Blauw Wit DS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JUDOclUB 
BERKEl-EnSchOt
‘tEn Shi’
Zondag 1 oktober vormde Sport-

hal Stokeind in Moergestel het strijdtoneel van het 
“Open Oisterwijk” toernooi van Team Coolen. Te-
gen de 200 judoka’s van Team Coolen, J.V. Kuatsu, 
J.C. Liempde, Jan de Rooy, Judo Klub Tilburg, Sint 
Jan Moergestel en J.C. Berkel-Enschot ‘ten shi’ 
namen het er op vier wedstrijdmatten tegen elkaar 
op. Onze vertegenwoordiging bestond dit keer uit 
Jules van Boxtel, Ties 
Christiaans, Nikita Ma-
chielsen, Aaron en Lana 
Razenberg en Loek Seun-
tjens. Voor Lana was het 
het allereerste toernooi en 
hoewel ze groeide in haar 
wedstrijden moest ze ge-
noegen nemen met een 
derde plaats. Dat gold ook 
voor broer Aaron en voor 
Jules en Loek,  zodat het 
toernooi voor ons dit keer 
resulteerde in vier bronzen 
plaatsen.

Ties liet zich in zijn eerste wedstrijd beetnemen 
(ook letterlijk), maar dat gebeurde hem niet nog 
een keer en zijn overige wedstrijden sloot hij af 
met winst. Voor hem een welverdiende tweede 
plaats met “zilveren” beloning. Nikita was inge-
deeld in een poule met jongens. Die waren wat 
groter en zwaarder dan zij, maar ze vocht écht als 
een leeuwin en wist zo toch beslag te leggen op 
een welverdiende tweede prijs. Omdat de winnaar 
van haar poule op het moment van de prijsuitrei-
king nog (weer) bezig was in een andere (zwaar-
dere) poule mocht ze haar zilveren plak zelfs in 
ontvangst nemen op de hoogste podiumplaats en 
dat vonden wij eigenlijk wel terecht.
Allemaal hierbij nogmaals bedankt en gefeliciteerd 
met jullie prijzen!

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ 
(www.judotenshi.nl).

vERDiEnDE 
OvERWinninG 
JOnG BRABAnt: 2-0
De eerste thuiswedstrijd van het sei-

zoen, tegen HHC uit Heusden, wist Jong Brabant 
eveneens  om te zetten in een verdiende overwin-
ning. Op een mooi moment in de wedstrijd, vlak 
voor rust, kwam de thuisploeg door een straf-
schop op 1-0. Christian van der Linden wist zijn 
tweede ‘elfmeter’ van het seizoen strak te benutt-
ten. Tijdens de thee kon het strijdplan enigszins 
aangepast worden, wat tot meer kansen leidde na 
rust.Doordat de tweede treffer op zich liet wach-
ten nam de spanning langs de lijn toe. Gelukkig 
viel de bevrijdende tweede treffer toch nog, nu 
van de voeten van de nieuwe aanwinst Fara Abdu-
rakhmanov na een fraaie en bekwame assist van 
de weer speelklare Mattijs Jansen. Volgens trainer 
Boy van de Bogaard had die tweede goal wel snel-
ler mogen vallen. “ Slordig dat we de voorsprong 
niet eerder wisten uit te bouwen, kansen daartoe 
hadden we slimmer kunnen uitspelen”, aldus de 
hoofdtrainer. En zo werd het voor de Jong Braban-
ders extra aantrekkelijk om nog even uit te rukken 
naar Kraanpop. Een prima seizoenstart dus, al is 
‘Parijs nog ver’ natuurlijk. En alvast ook een leuke 
vraag voor de dorpsquiz van volgend jaar: welke 
speler van Jong Brabant scoorde de eerste twee 
wedstrijden van het seizoen 2017/2018 twee straf-
schoppen? Volgende week wacht een uitwedstrijd 
bij Blauw Wit ‘81. Redactie Jong Brabant
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OJc’98
Het was een geweldig week-
end voor OJC’98. Het eerste 

won met onverwacht grote cijfers van concurrent 
Voltreffers, en verder haalden bijna alle ploegen 
punten. De aspiranten C wonnen zelfs twee keer. 
Daarbij waren de resultaten van de twee junioren-
teams ook verrassend. Junioren 1 won uit nog we,l 
van de ongeslagen koploper Rust Roest en het 
tweede juniorenteam haalde het eerste puntje en 
deed dat ook al tegen de koploper uit. Zo draaien 
verschillende teams bij senioren en de jeugd nu 
mee in de top.
De uitslagen:
OJC’98 mid - NKV mid 18 - 11
Voltreffers 1 - OJC’98 1 13 - 21
Rust Roest jun 1 - OJC’98 jun 1 11 - 13
Rodebo jun 1 - OJC’98 jun 2 11 - 11
DSC asp C4 - OJC’98 asp C1   1 - 10
OJC’98 asp C1 - SDO asp C3   7 - 1
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1   1 - 3
DOT pup E2 - OJC’98 pup E1   3 - 5
SDO pup E4 - OJC’98 pup E2   2 - 1
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
dinsdag 3 oktober:
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3 20.00 uur
woensdag 4 oktober:
Eymerick mid 1 - OJC’98 mid  
zaterdag 7 oktober:
OJC’98 1 - ZKV 1 15.30 uur
OJC’98 2 - OEC 2 14.00 uur
OJC’98 jun 1 - KVS jun 1 12.30 uur
OJC’98 jun 2 - DSC jun 3 14.00 uur
OJC’98 asp C1 - KVS asp C1 13.00 uur
OJC’98 pup D1 - KVS pup D1 12.00 uur

OJC’98 pup E1 - PSV pup E4 11.00 uur
OJC’98 pup E2 - DKB pup E2 11.00 uur
Kom eens kijken op onze vernieuwde accommo-
datie; meedoen kan natuurlijk ook. Er zijn trainin-
gen op dinsdag en vrijdag.
 

OPEninG 
BOUlE Ô DROME
Een wens is in vervulling 
gegaan.
Onze vereniging, Voor Ons Ple-

zier (VOP) heeft bij haar buitenbanen de beschik-
king gekregen over een Boule Ô Drome, bestaan-
de uit een nieuwe kantine, sanitaire voorzieningen 
en een zevental binnenbanen.
Graag willen wij u uitnodigen om onze accommo-
datie te komen bezoeken op zaterdag 14 OKTO-
BER 2017 van 13.30 uur tot ± 17.00 uur op ons 
terrein op Sportpark Zeshoeven, Sportlaan 15e te 
Udenhout
Er zijn boulewedstrijden in de vorm van een ope-
nings-mini-mix. (inschrijven tussen 13.00 -13.30 
uur.) De wedstrijden duren tot ± 17.00 uur. Het is 
ook mogelijk om zomaar een balletje te gooien. Een 
van onze leden zal u dan graag informatie geven.                                                                                                   
Ook aan de kinderen hebben we gedacht, er is 
een springkussen, er wordt een kleurwedstrijd ge-
houden, de ouders kunnen boulen en de kinderen 
kunnen sjoelen.
Voor een hapje en drankje zal worden gezorgd!

Namens bestuur Petanque Vereninging VOP
Hans Verhagen Voorzitter
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KERSttOcht… 
hARt vOOR UW 
clUB
De kersttocht is al jarenlang 

een begrip in Udenhout, Berkel, Enschot en, sinds 
afgelopen jaar, ook in Biezenmortel. Afwisselend 
wordt er de laatste zaterdag vóór kerstmis de 
kersttocht gehouden.
Dit jaar vindt de kersttocht op 16 december plaats 
in Berkel. Het is de zeventiende keer, dat hij wordt 
gehouden. Veel mensen zien er  weer naar uit. De 
voorbereidingen zijn ook weer in gang gezet.
De kersttocht wordt mogelijk gemaakt door de in-
zet van zeer velen. Dat zijn koren, orkesten, scho-
len, gilden, buurtcomité’s, etc. Maar ook individu-
ele vrijwilligers leveren hun bijdrage bij de inrichting 
van locaties en de opbouw en afbraak van tenten.
Financiële ondersteuning vindt o.a. plaats door de 
dorpsraden. Plaatselijke ondernemers leveren een 
bijdrage door goederen of middelen beschikbaar 
te stellen.

De Stuurgroep Kersttocht wil de traditie van de 
jaarlijkse kersttocht graag voortzetten. Hij zoekt 
daarvoor ook financiële steun buiten de dorpsra-
den. Dit jaar heeft hij zich aangemeld bij de Rabo-
bank in het kader van de actie Hart voor uw Club.
De aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zaak 
is nu dat de kersttocht zo veel mogelijk stemmen 
krijgt bij de verkiezing, die de Rabobank van 3 t/m 
17 oktober onder zijn leden organiseert.De leden 
krijgen daartoe na 1 oktober een stembiljet toe-
gestuurd. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen en 
maximaal 2 op eenzelfde project. 
De Stuurgroep Kersttocht roept de leden van de 
Rabobank op om hun stem op de kersttocht uit te 
brengen. Hoe meer stemmen de kersttocht krijgt, 
hoe groter het bedrag dat toegewezen wordt. En 
dat zorgt dan mede voor het voortbestaan van de 
kersttocht in de komende jaren. Dus leden van de 
Rabobank: steun de kersttocht en stem erop!!

nUWAn & FRiEnDS 
UnPlUGGED 2017
Ook dit jaar is Nuwan&Friends weer terug, 
maar dan in een bijzondere uitvoering, namelijk; 
Nuwan&Friends Unplugged 2017.
Dit jaar zal Nuwan in samenwerking met verschil-

lende muzikanten zoals o.a. Jeroen Granneman 
en Frans van der Meer een muzikale avond ver-
zorgen. Er zullen deze avond ook gastoptredens 
plaatsvinden van Frédérique Arnold en
Friso de Boer. Nuwan wil met deze setting weer 
back to basic zoals hij ooit in een aantal jaren ge-
leden begonnen is. De nummers die hij de afgelo-
pen 10 jaar heeft gezongen zullen terugkomen in 
een unplugged uitvoering.

Zin in een relaxte en gezellige avond vol muziek? 
Kom genieten op 7 oktober a.s. bij Boerderij De-
nissen in Berkel-Enschot. De deuren zijn geopend 
vanaf 20.00 uur. 
Kaarten zijn online te koop via http://www.ticket-
kantoor.nl/shop/unplugged2017. Daarnaast kunt 
u de kaarten ook aan de deur kopen.
Tot dan!

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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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
EEnhEiD in vERSchEiDEnhEiD
Wie van voetbal houdt, heeft een favoriete speler. 
Voor de een is Johan Cruijff dé voetbalspeler bij 
uitstek, voor de ander is het misschien Pelé, en 
weer een ander ziet in Ronaldo de verpersoonlij-
king van perfectie als het om speeltechniek gaat. 
Iedere speler heeft zijn eigen stijl, zijn sterke en 
zwakke kanten, zijn specialismes en zijn Achilles-
hiel. Er is dus een flinke verscheidenheid onder 
(goede) voetbalspelers, maar tegelijkertijd moeten 
we concluderen dat ze allemaal verbonden zijn in 
één systeem en één doelstelling: beheersing en 
vervolmaking van het voetbalspel. Ze zoeken al-
lemaal binnen de grenzen van de sport de (voor 
hen) ideale spelmanier, zodat ze kunnen uitblinken 
en tot voorbeeld voor anderen kunnen dienen. 
We kunnen dus zeggen dat er binnen de eenheid 
van de voetbalwereld er een verscheidenheid aan 
spelers en speelstijlen bestaat, en de meesten zul-
len van mening zijn dat deze verscheidenheid een 
verrijking van de sport oplevert.
Eenheid in verscheidenheid is een wijdverspreid 
begrip en is zelfs het motto van de Europese Unie. 
Hoewel we in Nederland wel graag willen dat alle 
neuzen één kant op staan, zijn we over het alge-
meen toch wars van eenheidsworst. We erkennen 
dat iedereen zijn sterke en zwakke kanten heeft en 
dat we elkaar zo kunnen aanvullen waar dat nodig 
is. Ook in de vroege Kerk van de eerste eeuwen na 
Christus zag men die onderlinge verschillen eerder 
als een voordeel dan een nadeel: de apostel Pau-
lus (zelf duidelijk een apostel met een heel andere 
stijl dan bijvoorbeeld Simon Petrus) schrijft in een 
brief aan de jonge gemeente van Korintië (1 Kor 

12 voor wie het terug wil lezen) dat ieder op zijn of 
haar eigen manier bijdraagt aan het geloof. Hij ver-
gelijkt de geloofsgemeenschap met een lichaam en 
spreekt over de verschillende lichaamsdelen, die 
allemaal toch een ander uiterlijk en functie hebben, 
maar die toch tot één lichaam behoren en stuk voor 
stuk onmisbaar zijn. Zo is de hand niet de voet en 
het oog niet het oor, maar alle ledematen zijn met 
elkaar verbonden in dat ene lichaam.
Die eenheid in verscheidenheid is op allerlei ver-
schillende niveaus van de Kerk van toepassing, 
zowel vandaag de dag als doorheen de tijd. De 
ene parochie is de andere niet, de verschillende 
geloofsgemeenschappen binnen de nieuwe fusie-
parochies hebben hun eigen krachten en blinde 
vlekken, de Nederlandse bisschoppen hebben 
hun eigen specialismes en aandachtspunten, kar-
dinalen verschillen van mening, de ene Paus geeft 
op een ander manier invulling aan het Petrusambt 
dan de volgende, en zelfs de heiligen blinken al-
lemaal op hun eigen manier uit. Iedere katholiek 
geeft zijn geloof op eigen manier vorm. Maar we 
blijven allemaal met elkaar verbonden in Christus 
en in het verlangen op een zo goed mogelijke ma-
nier gestalte te geven aan Zijn boodschap in ons 
dagelijks leven. Dat de Geest ons op verschillende 
manieren daartoe kracht geeft mag blijken wan-
neer u eens buiten uw eigen geloofsgemeenschap 
liturgie viert: overal worden andere aspecten be-
nadrukt. Dit is voor de Katholieke Kerk geen na-
deel, maar een gave en een zegen.

DOcUMEntAiRE-REEKS catholicism
Een uitgelezen kans om eens kennis te maken met 
de verscheidenheid van de Katholieke Kerk wordt 
u aangeboden in de documentaire-reeks Catho-
licism. Opgenomen op verschillende continenten 
geeft het een mooi beeld van hoe verschillende 
geloofsgemeenschappen vorm hebben gege-
ven aan hun Christelijke leefwijze. Elke aflevering 
vertelt Robert Barron over een ander aspect van 
het geloof terwijl hij over de hele wereld reist, wat 
prachtige beelden oplevert. Na het bekijken van 
de aflevering, praten we rustig na over de eerste 
indrukken. Dit najaar komen we nog vier keer sa-
men: 4 oktober en 1, 15 en 29 november. Alle afle-
veringen staan op zich en u kunt op iedere avond 
“instromen”. We beginnen om 20:00 met koffie of 
thee. De bijeenkomsten zijn telkens in het paro-
chiezaaltje van de Willibrordkerk te Berkel. U bent 
allemaal van harte uitgenodigd!

OKtOBER ROZEnKRAnSMAAnD
In oktober is er elke dag de gelegenheid om er-
gens het rozenhoedje te gaan bidden. In de Ma-
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riakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en 
donderdag om 18.30 uur, in de St. Willibrordus-
kerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de ka-
pel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke 
woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in 
de wereld en vrede in onszelf. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

tER nAGEDAchtEniS
In de St. Caeciliakerk namen we deze week met 
een kerkelijke uitvaart afscheid van Rika Wolfs- de 
Kort, 84 jaar.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 9 oktober 13.00 uur: secretaresse-overleg.
Maandag 9 oktober 20.00 uur: informatieavond 1e 
H. Communie Berkel en Enschot.
Donderdag 12 oktober 20.00 uur: werkgroep 
kersttocht.
St. caeciliakerk:
Maandag 9 oktober 19.30 uur: Werkgroep Joblezing.
St. lambertuskerk:
Maandag 9 oktober 19.00 uur: S.U.M.
Maandag 9 oktober 20.00 uur: Parochiebestuur
Donderdag 12 oktober 19.00 uur: M.O.V.

viERinGEn vOOR DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 7 oktober: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.

Zondag 8 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg; Cees Aarts(verj.), overl. fam. Aarts-Brou-
wers, Nels Aarts-van Kasteren en Toon Aarts.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Heren koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. ouders van Dongen-Brenders; 
Jo van Iersel-Priems (trouwdag); Wim Koenraad 
(verj.); Thijs van Oosterhout (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van 
Damian Pijnappels.

Maandag 9 oktober:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 10 oktober: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 12 oktober:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 13 oktober
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

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 8 oktober: ds. Winanda de vroe, 10.15 
uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
4 oktober 20.00 uur: 25+ gespreksgroep – Prayer 
Course
5 oktober 20.00 uur: Leerhuisavond met Wim 
Weeren over Luther, de Bijbel en wij
11 oktober 14.30 uur: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de bijbel’

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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cARniBESt, natuurlijke complete verse vlees-
voeding voor honden, katten en fretten. cARni-
BESt is gegarandeerd vrij van varkensvlees, bind-
middelen, conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Tevens dierproefvrij! hobby-Mix 
voor Dieren, 013 5331689

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.van-
raakadvocatuur.nl

Denkspelletjes speciaal ontwikkeld voor vele 
huisdieren om de hersenen te trainen. Natuurlijk 
bij hobby-Mix voor Dieren.

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

Vele kussens voor de helft van de prijs, bij hobby-
Mix voor Dieren. 013 5331689

Gehele collectie hondenkleding 25% korting, 
inclusief de nieuwe collectie! hobby-Mix voor 
Dieren.

Leuk idee voor Dierendag: Schitterende adres-
penningen voor u huisdier, GRATIS gegraveerd en 
klaar terwijl u meekijkt! hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot,

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!

Op zoek naar een GlAZEnWASSER voor buiten 
of binnen? Mail dan naar
VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.
COM of bel 0624136243

DE DiEREnDOUchE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. hobby-Mix voor Dieren

cARniS SnAcKS. Deze snacks zijn ambachte-
lijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en Vis. hobby-Mix voor Dieren.

Ervaren jonge vrouw geeft bijles in natuurkunde, 
wiskunde en scheikunde. Komt ook aan huis. 
Uren en tijden in overleg.  Tel: 32 495048380

Nieuw van BOZitA graanvrij honden- en kat-
tenvoer. De voeding bevat geen toegevoegde 
conserveringsmiddelen, smaakversterkers en 
kleurstoffen. Ga voor info en spaarkaartactie naar 
hobby-Mix voor Dieren. 013-5331689

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

PRinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
hobby-Mix voor Dieren. 

Actie AlMO nAtURE: honden- en kattenvoer 
6 halen 5 betalen. hobby-Mix voor Dieren

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 Uden-
hout www.electroservice.nl

tv, internet of WiFi problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout

013-5111525

hERFStWORKShOPS BlOEMSchiKKEn bij 
bloemenatelier EXTRA VITA. ma 9- wo 11 en do 
12 oktober. St. Willibrordstraat 5 Achterom. 
06-22114370 www.extra-vita.nl

FOtO’S

Bekijk alle foto’s van 
de evenementen op 
www.schakel-nu.nl



Word jij onze 
nieuwe collega?
Keurslager  Jan-Karel van Hoof staat bekend als een vol 
ambachtelijke Keurslagerij waarbij vakmanschap, service en 
kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij hebben op dit moment 
een vacature  voor een:

Ben jij klantvriendelijk, enthousiast en vind je het leuk om 
klanten te adviseren bij het kiezen uit ons grote assortiment 
vleesspecialiteiten, worstsoorten en andere lekkernijen?  
Neem dan contact met ons op! 

Geïnteresseerd of meer weten?
Lijkt een baan in ons enthousiaste verkoopteam je wat?  
Bel even of mail (info@vanhoofudenhout.keurslager.nl)

ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE

ZATERDAGHULP /  
VAKANTIEKRACHT

VANAF 16 JAAR

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl



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


