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DEZE WEEK:
Riddershoeve stopt

Fietslabyrint in Torentjeshoef

Met Passie: Josignes cultuur fascinatie

 
En verder: De Politie tipt: voorkom inbraken!
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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



6 |

FabUloUS haiRDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

il Mio SoGno Schoonheidsverzorging & Pedicure 
Kruisakker 5 B-E – 0622657699 - www.ilmiosogno.org

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.

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten
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Beste inwoners van Berkel-Enschot:
De donkere dagen komen er weer aan. De politie 
weet uit ervaring dat in de maanden oktober tot 
maart het aantal woninginbraken helaas weer toe-
neemt. De wijkagenten van Berkel-Enschot heb-
ben veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel 
en geven u daarom hieronder een aantal tips om 
inbraken te voorkomen. 
 
Goed hang- en sluitwerk met politiekeurmerk: 
Een inbreker heeft over het algemeen maar 30 
seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er 
langer over, dan is de kans op ontdekking groot en 
vertrek hij meestal. Goed hang- en sluitwerk helpt 
een inbraak voorkomen. Voor informatie kunt u 
terecht bij onze netwerkwerkpartner Multimate in 
Berkel-Enschot. 

veilig wonen:
• Doe ramen en deuren op (nacht)slot ook als u 

(even) weg bent.
• Zet/leg geen ladders en ander klimmateriaal 

(o.a. vuilcontainers) voor het grijpen.
• Zorg extra goed voor waardevolle spullen. Zet/

leg ze uit het zicht voor inbrekers en berg kleine 
zaken (goud, zilver, juwelen, waardepapieren) 
op.

• Merk waardevolle spullen, maak desnoods een 
foto. 

• Zorg voor voldoende verlichting (binnen/buiten) 
vooral bij deuren en donkere doorgangen.

• Zet fietsen, bromfietsen, scooters altijd op slot. 
Ook binnen.

• Sluit op tijd gordijnen, rolluiken, etc. en maak 
geen doorzonwoning van uw woning. 

Whatsapp:
In wijken waarin whatsapp groepen actief zijn liggen 
landelijk gezien de criminaliteitscijfers lager dan in 
wijken waarin geen groepen zijn. Berkel-Enschot 

telt op dit moment een kleine 24 groepen. Is in uw 
wijk nog geen groep actief en heeft u belangstelling 
neem dan contact op met de wijkagenten. 

acties
De politie houdt in deze maanden samen met 
gemeente, Bijzondere Opsporing Ambtenaren 
(Boa’s) en buurtpreventie diverse acties. Deze ac-
ties zijn divers en bestaan uit voorlichting, preven-
tieve en repressieve acties alsmede zichtbare en 
onzichtbare acties. 

Uw hulp is nodig
Ondanks alle extra inspanningen kan de politie dit 
NIET alleen en heeft zij uw hulp nodig. U woont in 
de wijk en weet wie er wel en niet thuis horen te 
zijn. U kunt afwijkingen binnen uw wijk als beste 
signaleren. 
Bij onraad of verdachte situaties kunt u 112 bel-
len en bij mindere dringende zaken kunt u melding 
maken bij 0900-8844 of bij de wijkagenten. 
Mocht u vreemde figuren in uw wijk zien probeer 
het signalement van de persoon en de looprich-
ting door te geven. Ziet u een vreemde, verdacht 
auto, probeer van het voertuig het kenteken, de 
kleur, het merk en rijrichting door te geven. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u via e-mail contact 
opnemen met de wijkagenten en/of cluster 2 team 
Groene Beemden:
Goof.van.Bragt@politie.nl
Nihat.Karacan@politie.nl
Cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

vooRKoM inbRaKEn; DE PoliTiE TiPT!
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Familie Van Laarhoven stopt 1 november met 
Riddershoeve. Het 25-jarig jubileum in januari 
wordt dan net niet gehaald. Walter van Laar-
hoven vindt het op 66-jarige leeftijd welletjes. 
Hij is dan 45 jaar ondernemer geweest. Alles 
waar hij en z’n vrouw Fillie aan begonnen, is 
goud geworden. Samen met zijn dochters en 
vrouw vertelt Walter met een bescheiden trots 
over de mijlpalen en bijzondere momenten. De 
schakel ging op de koffie en voelde meteen 
een warme gastvrijheid bij deze horecafamilie. 
Een terugblik.  

‘De kunst van een goed lopende zaak is zorgen 
dat alles klopt en je goed voorbereid bent. Al-
les vooraf in detail uitwerken. Dat begint bij het 

gesprek vooraf. 
Wat wil de klant? 
Bij ons was alles 
mogelijk. We von-
den overal een 
oplossing voor. 
Ik zei ook altijd: 
zeg het meteen 
als je iets mist of 
anders wilt, want 
dan kunnen we 
er iets aan doen. 
Een dag later 
ben je te laat’, 
geeft Walter het 
geheim prijs. 

van cafetaria tot beste asperges-restaurant 
Walter nam op 21-jarige leeftijd de cafetaria van 
zijn ouders over in Baarle Hertog. Daar leerde hij 
zijn vrouw Fillie kennen. ‘Ik ging vakantiewerk bij 
hem doen, en tot op de dag van vandaag doe ik 
dat nog’, grapt Fillie. Na negen jaar vertrokken ze 

naar Tilburg. Samen maakten ze 
partycentrum Riddershof in Tilburg Noord beroemd 
in de wijde omgeving. Uitbereiding was een logi-
sche stap en dat volgde in 1993 met het verbou-
wen van Café Kerkzicht tot partycentrum Ridders-
hoeve. Drie jaar later schoven dochter Monique en 
schoonzoon Ronald Verlaan aan voor hun Horeca-
avontuur, dat ruim 18 jaar mocht duren. Het eet-
huis werd onder hun auspiciën een restaurant van 
formaat. In 2005 werd er een complete kookstudio, 
een rendez-vous kamer en een kelder met gezellige 
bar bijgebouwd. In 2013 kreeg het restaurant een 
complete make over. Bekroning van het hele team 
van koks en medewerkers kwam in 2015 met de 
prijs beste asperges-restaurant van Brabant.

RiDDERShoEvE SToPT
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‘Kerstavond is 
iets dat men-
sen vieren’
Vooral de tijden 
rondom Kerst 
weet Fillie nog als 
de dag van giste-
ren. ‘In de glorie-
tijd van de koude 
schotels was 23 
december bij ons 
om 8.00 uur op-
staan. Zeecontai-
ners stonden op 
de parkeerplaats 
om voor duizenden 
mensen een kerst-
maal te bereiden. We werkten ’s nachts door en de 
volgende dag kon iedereen hun bestelling ophalen. 
Dan stonden er lange rijen tafels met eten klaar, al-
les op alfabet gerangschikt. Rond zessen waren we 
klaar. En alles klopte precies. Geen schaal te kort. 
Dan waren we moe en voldaan. Na de verkoop van 
Riddershof kwam er iets meer ruimte voor ons om 
Kerst te vieren. Ik herinner me nog dat ik een keer 
vroeg: wat gaan we doen op Kerstavond? De mei-
den waren toen ongeveer 16 jaar oud en snapte het 
niet. Waarom moeten we iets doen, dan? Toen be-
sefte ik dat ze niet wisten dat Kerstavond iets is dat 
mensen vieren’. 

adrenaline
Wat Walter zal gaan missen is de adrenaline die 
door het lichaam giert bij bijzondere opdrachten. 
‘Bij grote feesten kon ik heel mijn ziel en zaligheid 
kwijt. Het 50-jarig bestaan bij Van de Bersselaar in 
Udenhout. Voor 1400 gasten 8 borden met hapjes 
en dan ’s avonds een diner voor 300 man. Dat was 
geweldig om te doen. Maar ook de kleine tafel in 
het restaurant. Zorgen dat elk bord als een creatie 
op tafel komt.’  

carrière in 1 menu
De surpriseparty op zijn 65ste verjaardag was te-
kenend voor al die jaren in de business. Het team 
had voor elk decennia een apart hapje bedacht. 
Uit de 50er jaren het gevulde ei. In de flower po-
wer was de Hors d ’Oeuvre overal te zien en in de 
70er jaren de kaasfondue. Typisch voor de jaren 
80 de Oxtail Clear. Heldere ossenstaartsoep met 
een scheutje Madeira. Echte ohja momenten. Nu 
is het voor Riddershoeve tijd om het laatste menu 
te presenteren. Met hun uitzwaai-menu, willen ze 
nog een keer een cadeautje aan de gemeenschap 
geven. 

net Sinterklaas
‘Als ik met ons pap door de stad loop, dan is het 
net of ik naast Sinterklaas loop. Hij kent iedereen 
en steekt telkens z’n hand op. Hij onthoudt ge-
zichten als geen ander’, aldus dochter Monique. 
Voor Walter dus genoeg bijkletsen met iedereen 
de komende tijd. Hij heeft er nu de tijd voor. En 
genieten van de 3 kleinkinderen. ‘De drie kleine 
meiden zijn ook al behept met het horeca bloed’, 
vertellen opa en oma met trots. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto’s: Bas Haans, Peter Timmermans 

en Riddershoeve

Uitzwaaimenu

25 jaar | € 25,00 | 4-gangen

VOORGERECHT
Rundercarpaccio  

Spekjes | Parmezaan | Kletskop | 
Truffeldressing

Visterrine
Gerookt | Vissoorten | Krokant | 

Saffraan dressing 

Wild 
Paté | Rode ui | Compote | 

Peperkoek 

Geitenkaas (vegetarisch)
Salade | Peer | Amandel | Vijg 

TUSSENGERECHT
Kreeftensoep

Romig | Cognac | Rivierkreeft
 

Tomatensoep
Hoenderfilet | Prei | Ook vegeta-

risch te bestellen

HOOFDGERECHT
Vis verrassing 

Gebakken | Mousseline | Kruiden 
saus

Hert
Gebakken | Sukade | Sjalot saus

Runderentrecote
Gebakken |  Rode wijnsaus

Papillotte (vegetarisch)
Groentes | Brie | Uit de oven

NAGERECHT
Uitzwaai dessert

Parade | Zoet | Krokant | IJs  

Kaas 
Plankje | Compote | Krentenbrood 

| + 5 Euro

zwaait

uit
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acTiviTEiTEnKalEnDER

novEMbER

laTER

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’meezing Night, Inbetween mmv Marc van Alphen
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
10-12 Arbies Beachhouse 13.00 uur Bruisend Knollebal
10-12 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert Inbetween
13-12 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gilde St. Joris en St. Sebastiaan

oKTobER
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Afgelopen vrijdag werd in het verzorgingshuis 
Torentjeshoef een zogenaamd fietslabyrint, 
een hometrainer met een groot tv-scherm, of-
ficieel geïntroduceerd. Met een fiets en daarop 
een camera had men eerder straatopnamen 
gemaakt in Berkel-Enschot. Op een tv-scherm 
worden die afgespeeld. Door op de hometrai-
ner te gaan zitten en te gaan trappen, kan je 
door Berkel-Enschot fietsen zonder de kans te 
lopen dat je door een snelle fietser van de sok-
ken wordt gereden.

verlies van het volume aan spieren bij weinig 
beweging
Corrie Klomp, medewerkster welzijn, vertelde bij 
de introductie dat vallen bij oudere mensen rela-
tief veel voorkomt, vaak met fatale gevolgen. Dat 
wordt vooral veroorzaakt door een afname van het 
spiervolume door te weinig bewegen, waardoor je 
niet meer zo veel grip hebt op de stabiliteit van je 
lichaam. Dus is het van groot belang dat je veel 
beweegt, ook in een verzorgingshuis. Maar hoe 
doe je dat als je slecht ter been bent en het niet 
meer zo vlot gaat? 

het fietslabyrint als oplossing
Er zijn een paar honderd video’s van zulke fiets-
tochten gemaakt, maar er was er geen van Ber-
kel-Enschot. Dus moest die gemaakt worden. 
De familie Wouters heeft deze kosten voor haar 
rekening genomen. Het resultaat mag er zijn. Er 
zijn verschillende routes door Berkel-Enschot. De 
video’s zijn gemaakt met prachtig fietsweer in de 
zomer: het beeld is helder en groot, je hoort de 
wind om je heen en de merels fluiten onderweg, 
als je goed luistert.

Even wennen
Corrie Klomp nodigt de bewoners uit om een keer 
een fietsroute uit te proberen. Mijnheer Van Ant-
werpen start als eerste. De andere bewoners van 
Torentjeshoef kijken gefascineerd toe. Ze zien de 
echte buitenwereld weer voor zich, die soms ver 
weg was. Sommigen kennen het dorp heel goed 
en weten precies waar de fietser zich bevindt; an-
deren corrigeren dat weer.
Het is even wennen, maar mevrouw Baarst en Me-
vrouw Heydens volgen al gauw. Het blijft niet bij 
een paar keer rondtrappen; er wordt flink doorge-
fietst. De bewoners van Torentjeshoef zullen vaak 
en graag door Berkel-Enschot gaan fietsen, dat is 
wel duidelijk.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

FiETSEn ZonDER vallEn 
in ToREnTJEShoEF

Fietsen door Berkel-Enschot, 
terwijl je binnen zit
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‘Als ik te ver ga bij mijn moeder, krijg ik nog 
steeds een klap in mijn gezicht. Dit is maar 
twee keer in mijn leven voorgekomen hoor’, 
lacht Josigne van Aanholt (34). ‘Ik had ze ook 
zeker verdiend!’ Josigne heeft een fascinatie 
voor culturen niet gek want.

In de Zuid-Amerikaanse cultuur heerst een diep 
respect voor ouderen. Brutaal zijn of niet gehoor-
zamen is not done en met U aanspreken heel 
gewoon. Josigne stelt dat respect er vanzelf zou 
moeten zijn. ‘Tuurlijk moet je netjes omgaan met je 
ouders. Zij zijn jouw voorbeeld, je bent er dankzij 
hen. Logisch toch!’
Josigne is opgegroeid in Curaçao (14 jaar), Spanje 
en Nederland heeft een fikse fascinatie voor cul-
turen. Niet gek; in haar aderen stroomt de halve 
wereldcultuur! Ze spreekt Papiaments, Spaans, 
Nederlands en Engels. 
In het traditionele Spaanse dorp, werd het gezin 
van Aanholt liefdevol opgenomen in de gastvrije 
cultuur. Alle zondagen kwamen ook zij met ‘hun 
nieuwe Spaanse familie’ bij elkaar. ‘Want familie’, 
zegt Josigne stralend, ‘hoeft niet persé een bloed-
band te hebben. Elkaar respecteren, liefhebben, 
zonder te oordelen luisteren en er echt zijn voor 
elkaar; dat is het!’ 

Ze gaf graag Engelse les en werd stewardess. Ook 
genoot ze van het geven van voorlichting aan jon-
geren over de kwalitatief betere opleidingen en de 
kans op financiële steun in Nederland. Met pijn in 

haar hart vertrok ze toch naar Nederland voor de 
studie van haar eigen broertje. 

iedereen is gelijk
Josigne woont nu met plezier in multiculti Neder-
land. Trots kijkt ze op: ‘Hier is iedereen gelijk, heb-
ben mensen dezelfde kansen en niemand wordt 
onderdrukt. Petje af voor Nederland!’ In de meeste 
landen is hulp niet (zo goed) geregeld. ‘Als je in 
Curaçao geen werk hebt, krijg je niks en heb je dus 
geen geld voor eten of onderdak. Mensen eten of 
wonen bij elkaar; zijn echt op elkaar aangewezen. 
Vandaar het Antilliaanse spreekwoord: ‘Een hand 
wast de ander, ze worden beide schoon.’ 

Waar liggen jouw roots?
Josignes moeder is half Portugese- Venezolaanse en 
haar vader half (blanke) Antilliaan- Indiër. Hoe komt 
ze dan toch aan die oer- Hollandse achternaam? 
‘Mijn voorvaderen zijn Nederlands geweest’, vertelt 
Josigne. ‘Met DNA- onderzoek kun je laten bepalen 
waar je roots liggen.’ Een grootse lach breekt door. 
‘Met verrassende resultaten! Zo dacht een Engels-
man 100% Engels te zijn, terwijl hij toch 34% Iers 
was. Een Koerdische en een Turk bleken zelfs familie 
te zijn! Bijzonder hè? Je hebt meer gemeen met de 
wereld dan je vaak zelf beseft!’

Dna- onderzoek (PR-stunt):
//youtu.be/7mqWYuKvbXY

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bas Haans

cUlTUUR FaScinaTiE

MET PaSSiE
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Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Wanneer kiest u voor Kozion?

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? Kom dan 
naar onze showroom in Udenhout
voor een vrijblijvende offerte.

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl

oKTobER hEEFT 31 DaGEn, 
MaaR vaaK hET DUbbElE aan SToRM En REGEnvlaGEn.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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vrijdag 20 oktober 2017
aanvang: 20.00 uur 
entree € 19,- incl. consumptie

Theaterconcert 
cultureel centrum De Schalm - ons Koningsoord
In 2017 en 2018 speelt Joris Linssen & Caramba 
meer dan 120 voorstellingen van het theatercon-
cert ‘Serenade’. In dit theaterconcert staat het 
Mexicaanse gebruik centraal, om een orkestje in 
te huren, voor een liefdesserenade of een ode aan 
de doden. Zanger Joris Linssen en zijn amigo’s 
bewijzen dat dit ook in Nederland kan.
 
In deze meeslepende show vol aanstekelijke lied-
jes en ontroerende verhalen doet meesterverteller 
Joris Linssen verslag van de liefdesserenades die 
Caramba bracht in heel Nederland en vertellen de 
Caramba’s het muzikale verhaal van hun Allerzie-
len-toer door Nederland op de Dag van de Doden, 
2 november. Op Allerzielen (Día de los muertos, 
Mexicaanse dodendag) maakte de groep een 
rondreis langs belangrijke plekken van overleden 
Nederlandse artiesten, om ze te eren met een lied 
en in de zomer stonden de amigo’s onder menig 
balkon een liefdeslied te zingen. Joris Linssen en 
zijn vrienden smeden deze verhalen en liedjes 
aaneen tot een hartverscheurende en hilarische 
voorstelling. Een ode aan het leven, de liefde en 
de muziek.

Caramba is wederom uitgebreid met zangeres/
percussioniste Djem van Dijk, die ondermeer een 
prachtig duet zingt met Joris: ‘Verlangen’ van 
Bram Vermeulen.

over Serenade zei het publiek: 
‘Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en muzikali-
teit. Dit blijft nog lang bij me.’
‘Deze avond zal ik niet vlug vergeten, maar als een 
parel in mijn hart bewaren.’
‘Het plezier en de energie die de muzikanten uit-
stralen is geweldig!’

Er is ook een gelijknamige cd “Serenade” ver-
schenen in november 2016 bij Coast to Coast. 

Zang en teksten: Joris Linssen
Accordeon en zang: Marcel van der Schot
Gitaar en zang: Kees van den Hoogen
Contrabas en zang: Erik van Loo
Percussie en zang: Djem van Dijk 

Regie: Aike Dirkzwager
Licht en geluid: Christian Toonk
Decor: Rogier Willems

meer info: jorislinssen.nl

JoRiS linSSEn & caRaMba

in SEREnaDE
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Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon 
3-10 jongensfiets (12-13 jr) Details: lichtbruin, bidon Eikenboschweg ter hoogte 06-20780000  
  van Zwaantje
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 06-29331045  
  Eikenboschweg-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
29-9 Portemonnee Rijbewijs pinas INGB V. van Dijk Eikenbosch 06-33861241
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 route Druiventros tot Tilburg 06-81188935  
 huissleutel 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

Piedemonte “Cuatro Tierras”
De bekende en zeer gewaardeerde 

Piedemonte DO Navarra Crianza zit 

nu in een splinter nieuw jasje.

Elke druif Merlot, Cabernet sauvig-

non, tempranillo en garnacha is af-

komstig van een andere wijngaard 

met eigen inbreng.

12 maanden rijping zorgen voor 

verfijning en afronding.

Nu 4 halen 3 betalen € 7,95 per fles.
Op = Op

Slijterij wijnhandel Kuijpers
Slimstraat 8, Udenhout.
www.slijterijkuijpers.nl
info@slijterijkuijpers.nl
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vERZaMElaaRS-
vEREniGinG 
DE ToREnhoEK
Zondag 15 oktober wordt er weer 
de maandelijkse ruilbeurs gehou-
den door Verzamelaarsvereniging 
“De Torenhoek”. 

De beurs is in Ons Koningsoord, C.C. “De Schalm” 
in de kerkzaal, Trappistinnentuin 77, DJ Berkel-
Enschot. 
Van 10.00 tot 13.00 uur kan men er terecht voor 
o.a. postzegels, poststukken, bierviltjes, suiker-
zakjes en balpennen. Tot a.s. zondag.

Voor inlichtingen kunt u bellen: 013-533 34 19.
Bestuur verzamelaarsvereniging

“DE TORENHOEK”.

a’MEEZinG niGhT 
MET in bETWEEn

Het is tijd om de kelen te schrapen, muziekteksten 
te repeteren en de juiste toon te zoeken.
Het is tijd voor  een A’meezing Night 2.0 !!
Op zaterdag 28 oktober a.s. organiseren wij voor 
de vierde keer dit leuke meezing festijn.
Wij zijn heel erg blij dat we te gast mogen zijn bij 
Boerderij Denissen. De avond zal vooral in het 
teken staan van gezellig samen meezingen met 
oude maar ook nieuwe bekende nummers. Neder-
lands talige, maar zeker ook Engelse, Duitse en 
zelfs Franstalige liedjes zullen de revue passeren.
Voor de 2.0 versie hebben we dit jaar een gastop-
treden van Marc van Alphen, bij vele van jullie wel 
bekend. Hij zal gedurende de avond een aantal 
bekende nummers ten gehore brengen en ons de 
kans geven om voluit mee te zingen. 
Wij nodigen u van harte uit op zaterdag 28 okto-
ber om 20.00 uur in Boerderij Denissen. Toegangs-
kaarten inclusief consumptie, meezingkrant en een 
leuke verrassing zijn € 5,- per stuk en verkrijgbaar 
via leden van Inbetween of bij Boerderij Denissen.
Wij hebben er heel veel zin in, graag tot dan!!
En had u nog niet gestemd voor Rabobank Hart 
voor uw Club actie, zanggroep Inbetween is erg 
blij met 1 of 2 stemmen. Het kan nog tot en met 
17 oktober.

vRoUWEn conTacT 
GRoEP bERKEl-EnSchoT
hEUKEloM

Op 20 september zijn we  gestart met de Jaarver-
gadering in Ons Koningsoord. Het was nog niet 
optimaal, maar we hebben er alle vertrouwen in 
dat het helemaal goed gaat komen.
Het thuisrikken is weer gestart, voor alle rikkers 
gezellige kaartuurtjes.

Ook in dit verenigingsjaar gaan we weer regelma-
tig lunchen, op dinsdag 10 oktober is dit bij Klein 
Speik in Oisterwijk. Vertrek met de fiets 12.30 uur 
bij het oude postkantoor.

Op woensdag 18 oktober is de oktoberviering in 
Ons Koningsoord. Na het officiele deel komen le-
den van de politieke partijen met ons debatteren 
en luisteren wat er leeft bij de mensen in Berkel-
Enschot. 

Op maandag 23 oktober gaan we naar De Breierij 
in Beneden Leeuwen.

Er kan weer gestemt worden bij Hart voor Uw Club 
op uw vereniging. Bent u lid van de Rabobank laat 
u stem dan niet verloren gaan. Kunt u zelf niet 
stemmen, neem dan contact op met een van de 
bestuursleden die u hier graag mee willen helpen. 
U kunt stemmen tussen 3 en 17 oktober. Laat U 
stem niet verloren gaan !!!!

Wilt u meer weten over VCG (VrouwenContact-
Groep) kijk dan eens op onze website, 
www.vrouwencontactgroep.nl 

vRiJWilliGERS-
PRiJS 2017 van 

DE GEMEEnTE TilbURG
Stem op Udenhouts Koffiemomentje
De groep vrijwilligers van het Koffiemomentje in 
Udenhout is één van de drie vrijwilligersorganisa-
ties die genomineerd zijn voor de Vrijwilligersprijs 
2017 van de gemeente Tilburg. Ruilwinkel Tilburg 
Zuid en het Regionaal Archief  Tilburg, de twee an-
dere genomineerde organisaties, zijn zware con-
currenten. Maar de vrijwilligers van het Koffiemo-
mentje Udenhout verdienen de hoofdprijs.

het Koffiemomentje, ontstaan uit een samen-
werkingsverband van enkele lokale zorg- en ou-
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derenorganisaties, is
bedoeld voor senioren 
die uit zichzelf niet zo ge-
makkelijk onder de men-
sen kunnen komen.
Een ochtend in de week verblijven zij in het Tref-
punT Senioren Udenhout, waar ze onder het ge-
not van een kopje koffie de gebeurtenissen van de 
afgelopen week bespreken, hun zorgen delen of 
bijkletsen. Sommigen doen een spelletje, leggen 
een kaartje of handwerken. Om 12.00 uur is er een 
kop soep en liggen er belegde broodjes klaar voor 
de lunch. Er zijn inmiddels twee groepen. Dank-
zij de veelzijdige inzet van toegewijde vrijwilligers 
krijgen deze veelal eenzame ouderen het gevoel er 
weer bij te horen.

Kbo Udenhout roept dan ook alle inwoners van 
Tilburg, berkel-Enschot en Udenhout op de 
stem uit te brengen op Koffiemomentje Uden-
hout. Dat kan tot en met maandag 23 oktober.
Ga daarvoor naar www.contourdetwern.nl , klik op 
‘Klik hier’ in de gele balk en volg de verdere aan-
wijzingen op. Via onze website www.kbo-uden-
hout.nl hebt u direct toegang tot de stempagina 
van de Vrijwilligersprijs 2017. Op onze site vindt 
u ook oplossingen in het geval uitbrengen van de 
stem van meerdere personen op uw computer niet 
mogelijk blijkt.

Digitaal stemmen een probleem voor u?
Neem contact op met
Ton van Nieuwburg, tel. 013-511 1440
Wil Haans, tel. 013-511 2348
Jaap Bensing, tel. 013-511 4064

halloWEEnTochT
Zaterdag 28 oktober is het zover, 
we gaan weer wandelen en grie-
zelen tijdens de Halloweentocht! 
De tocht wordt dit jaar in samen-
werking met scouting Berkel-En-

schot georganiseerd.
Er zijn voor de wandeltocht maar 
liefst 5 starttijden vanaf 18.15 uur. 
(zie www.jeugdwerkberkelenschot.nl 
voor alle tijden)

De griezeltocht voor de wat oudere kinderen heeft 
2 starttijden, 20.15 en 20.45 uur.
Ook dit jaar starten we vanaf de blokhut van de 
scouting aan de Gen. Eisenhouwerweg 7.
Tijdens de wandeltocht is er van alles te zien en 
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. Ook 
krijgen ze wat drinken en iets lekkers. Onze inmid-

dels beroemde te zoeken griezelige voorwerpen 
hangen, liggen en staan weer langs een gedeelte 
van de route. Wie vind ze allemaal en verdient 
daarmee een prijs ? Bij terugkomst na de tocht bij 
de blokhut is er voor de begeleiders nog een lek-
ker kopje koffie/thee en voor de kinderen nog wat 
drinken (bewaar hiervoor je toegangsbewijs)
De griezeltocht is voor kinderen vanaf 9 jaar en 
wordt gelopen in groepjes begeleidt door een 
van onze vrijwilligers. Zou de tocht weer net zo 
eng zijn als vorig jaar? Kom en ga het meemaken 
als je durft ! En als je misschien iets minder goed 
durft ga je lekker dicht bij je begeleider lopen. Ook 
na de griezeltocht is er bij terugkomst nog iets te 
drinken en lekkers.
Kaarten voor dit Halloweenfestijn zijn te koop voor 
€ 2 in de voorverkoop, mochten er nog kaartjes 
over zijn dan kunnen deze op de avond zelf nog 
gekocht worden voor € 3. Houd onze Faceboo-
kpagina en website in de gaten, hier zullen wij 
vermelden of er nog kaarten te koop zijn en voor 
welke tijden. We hebben voor elke starttijd een be-
perkt aantal kaarten dus koop op tijd!
Kaarten zijn t/m vrijdag 27 oktober te koop bij Qi-
elly Kids Fashion op winkelcentrum Eikenbosch 
en Schoenmakerij Joep van den Berg in de St. 
Willibrordstraat.
Vind je het leuk om ons te helpen, wij kunnen altijd 
hulp gebruiken die dag zelfs voor een paar uurtjes! 
Neem contact op met info@jeugdwerkberkelen-
schot.nl voor meer informatie.

Griezelige groeten, 
Het Halloweenteam van 

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

Kbo - DE SchalM RiK-
ToERnooi 2017-2018
Het jaarlijkse riktoernooi wordt georga-
niseerd in samenwerking met Cultureel 

Centrum de Schalm. Iedereen uit Berkel-Enschot 
boven de 50 jaar is van harte welkom.
Er wordt gespeeld in Ons Koningsoord op 6 don-
derdagmiddagen van half twee tot ongeveer vijf uur.
U wordt per bijeenkomst ingedeeld door het trek-
ken van een tafelnummer.
U kunt dus rustig alleen komen.
Bij dit toernooi wordt gespeeld om mooie dag- en 
eindprijzen. Daarnaast is er een wisselbeker.
De bijdrage is € 2,50 per bijeenkomst, inclusief 
koffie of thee.
Er wordt gespeeld voor één eurocent per twee 
punten.
De rikcommissie hoopt op een grote opkomst en 
wenst u vast gezellige speelmiddagen.
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De data van het riktoernooi 2017– 2018, die ook 
tijdig gepubliceerd worden in De Nieuwe Schakel, 
in de Activiteitenagenda van De Nieuwe Schakel 
en op de website van KBO Berkel-Enschot zijn:
 2017 2018
 19 oktober 18 januari
 16 november 22 februari
 21 december 22 maart (finale!)
Namens de KBO Rikcommissie:
Jeanne Rodenburg 013-533 30 59
Willie Stroot 013-533 27 55

Naast een zakelijke netwerkclub 
van vrouwelijke onderneemsters, 
vervult BEEzonder ook een maat-
schappelijke rol. Een paar keer per 
jaar vervullen we een wens van ie-
mand die een steuntje in de rug of 

een opkikker kan gebruiken! Dit keer de wens van 
Margot Peijs van Neer:
Mijn wens is in vervulling gegaan: 
Wat tijdens de voorjaarsmodeshow als grap be-
gon werd werkelijkheid! Ik ben uitgenodigd mee 
te lopen als mannequin in de najaarsmodeshow! 
Deze wens is in vervulling gegaan door netwerk-

club Beezonder. Afgelopen woensdag avond 4 
oktober heb ik 5 leuke setjes kleding mogen sho-
wen op de catwalk in de druiventros, van de win-
kels Liff en Bailiff. Wat heb ik genoten.....!!! Anne-
mieke had met zorg leuke passende kleding voor 
mij uitgezocht. De sfeer was leuk, vooral achter de 
schermen met de andere mannequins en helpers. 
Veel familie en kennissen waren aanwezig in de 
volle zaal. Het was best stoer om te doen, super 
leuke nieuwe ervaring. Als het aan mij ligt, loop 
ik volgend voorjaar weer mee. Iedereen die mee 
heeft geholpen super bedankt! 

Margot Peijs van Neer

Wil je ook een wens in vervulling laten gaan? Dit 
kan door de wens in de lade van de BEEzondere 
kast te doen. De BEEzondere kast staat in de wan-
delgangen bij de Bibliotheek in Ons Koningsoord.
Meer informatie: www.beezonder.com en Face-
book: debeezonderekast/

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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naJaaRScoMPETiTiE 
TvbE GoED van STaRT
We zijn op de helft van de najaarscom-
petitie 2017. We mogen niet klagen 
over de kwaliteit van de wedstrijden en 
ook de weergoden helpen meestal een 
handje mee, alleen afgelopen vrijdag 
was er net iets teveel regen, waardoor 

niet alle wedstrijden konden worden gespeeld.Van 
de 12 teams die competitie spelen: 5 herenteams 
en 3 damesteams op vrijdag, een damesteam op 
zaterdag en twee jeugdteams op zondag, zijn er 
inmiddels 3 herenteams die aan kop staan, 1 da-
mesteam en 1 jeugdteam doet ook mee in de bo-
venste regionen. De overige competitieteams doen 
het ook niet slecht, maar een kampioenschap lijkt 
er vooralsnog niet meer in te zitten. Daarnaast zijn 
we ook blij met de goede resultaten van ons aller-
eerste padelcompetitieteam. Een sterk gemengd 
team en de dames hebben laten zien niet onder 
te doen voor de heren tijdens de competitieda-
gen. Ook hier is nog kans op een kampioenschap. 
Met al hun enthousiasme voor padel en de toene-
mende belangstelling voor deze sport, verwach-
ten we in het voorjaar nog meer padelteams voor 
de competitie in te kunnen schrijven. We wensen 
alle spelers en ook onze gasten van de Rauwbra-
ken, die nog even geen banen hebben, maar bijna 
weer wel, nog heel veel succes de tweede helft 
van deze tennis- en padelcompetitie.

Met sportieve groet,
Namens TVBE,

Jeanne Teuwsen

KaRaTESchool 
FURinKaZan
Afgelopen zaterdag en zondag 
hebben diversen leerlingen van ka-
rateschool Furinkazan meegedaan 

met het internationale toernooi ElHatri in Eindho-
ven. Meer dan 600 deelnemers streden voor een 
plaatsje op het erepodium. Op het onderdeel kata 
wist Styn van Berkel de 3e plaats te veroveren 
en Dennis Boudewijns de 2e. Zondag was het de 
beurt aan de kumite mensen( vrij gevecht) Naiche 
Sikteuboen vocht mooie partijen en liet zien dat 
hij een van de betere was in zijn ( grote) poule. 
Uiteindelijk behaalde hij de 3e plaats maar door 

een fout in de pouleadministratie moest hij alsnog 
1 wedstrijd spelen, helaas verloor hij die partij en 
werd uiteindelijk 4e.

STEM oP SchaaK-
vEREniGinG DE oUDE 
ToREn!
In het kader van de actie Rabobank 

“Hart voor uw club” verzoeken wij de leden van de 
Rabobank bij het uitbrengen van de vijf stemmen 
ook te denken aan de kleine verenigingen, waar-
onder Schaakvereniging De Oude Toren.
Onze bestedingsdoelen zijn: bijdrage aan de 
Noord-Brabantse Rapidschaakkampioenschap-
pen, aanschaf elektronische klokken en aanschaf 
grote schaakstukken met tegelbord.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Bestuur Schaakvereniging De Oude Toren, 

Berkel-Enschot

WhiTE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend:
Woensdag 04 oktober
White Demons DMW1 - 
Avanti DMW2 13 - 06

Zaterdag 07 oktober
Desk HS1 - White Demons HS1 32 - 28
White Demons DS1 - R.H.V. DS2 16 - 14
White Demons D3 - Novitas D2 12 - 07

Zondag 08 oktober 
White Demons HS3 - G.H.V. HS3 34 - 21
White Demons DS2 - Blauw Wit DS1 12 - 06
White Demons DS3 - Taxandria DS2 02 - 04
RED-RAG/Tachos DC1 - 
White Demons/Taxandria DC1# 26 - 08
RED-RAG/Tachos D1 - Wh. Demons D1# 27 - 11
RED-RAG/Tachos D2 - Wh. Demons D2 04 - 12
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Programma a.s. weekend:
Woensdag 11 oktober
19:30 uur De Beuk DS1 - White Demons DS1
 
Zaterdag 14 oktober
09:30 uur White Demons F1 - Taxandria F2#
10:25 uur White Demons E1 - RED-RAG/Tachos E2
11:30 uur White Demons D1# - Habo’95 D1#
11:35 uur Avanti D1# - White Demons D2
12:20 uur Avanti E2 - White Demons E2
19:20 uur White Demons DS1 - Groene Ster DS1
20:45 uur White Demons HS1 - G.H.V. HS2

Zondag 15 oktober
10:00 uur Wh. Dem. DS3 - RED-RAG/Tachos DS4
10:00 uur Avanti DC1# - 
 White Demons/Taxandria DC1#
10:30 uur S.V. ORION Z E1 - White Demons E3
11:15 uur White Demons HS2 - 
 Handbal Someren HS2
12:00 uur O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D3
12:30 uur White Demons HS3 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HS3
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met edith-
vandij@gmail.com.

JUDoclUb bERKEl-
EnSchoT ‘TEn Shi’
In het tweede lesuur van donderdag 
5 oktober was er geen gewone ju-

doles, maar een les waarin de judoka’s eens een 
keertje samen met een ouder konden stoeien en 
oefenen. Zeven judoka’s deden samen met zes 
ouders mee aan de speelse “ouder/kind-les”. Zo 
konden de ouders ook eens een heel klein beetje 
aan den lijve ondervinden wat judo zoal inhoudt. 
Er werd door de kinderen en hun ouders serieus 
geoefend en gestoeid, maar er werd ook aardig 

wat gelachen, dus we denken dat we mogen spre-
ken van een best wel leerzame, maar vooral ook 
een plezierige “ouder/kind-les”. Voor zowel de 
kinderen als hun ouders (alsook voor onszelf) een 
leuk en geslaagd lesje!

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

MElD vooR 19 
novEMbER Til-
bURGSE SPoRT-

KaMPioEnEn En SPoRTvRiJ-
WilliGERS 2017 aan
Op vrijdag 15 december 2017 reikt Toine van Pe-
perstraten in Theaters Tilburg de jaarlijkse
sportprijzen uit tijdens het Tilburgs Sportgala. Een 
feestelijk evenement waar sportkampioenen en
sportvrijwilligers gehuldigd worden in de catego-
rieën: sportman, sportvrouw, sporter met een
beperking, sportploeg en sportvrijwilliger van het 
jaar. Daarnaast is er aandacht voor de
jeugdsportstimuleringsprijs, overige Tilburgse 
sportkampioenen (individueel en in competitiever-
band) en wordt uit naam van de Stichting Topsport 
Opleiding de Mariska Lips Award uitgereikt aan de 
student die sport en school op de beste manier 
combineert.

De voorbereidingen om weer een mooi en gevari-
eerd programma neer te zetten, zijn inmiddels in
volle gang. Alleen is een sportgala natuurlijk niets 
zonder kampioenen en bijzondere prestaties.
Daarom een oproep aan alle sporters, coaches, 
begeleiders, bestuurders, commissies, ouders en
andere betrokkenen om ze aan te melden op: 
http://www.tilburgssportgala.nl/aanmelden-2-2/.
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Aanmelden kan tot 19 november 2017. Daarna zal 
een onafhankelijke en deskundige jury de
nominaties per sportprijs vaststellen. Vervolgens 
kunnen de lezers van het Brabants Dagblad
stemmen op hun favoriet(en).

Het Tilburg Sportgala gratis bijwonen? Vanaf 1 no-
vember 2017 zijn toegangskaarten gratis te
verkrijgen via: www.tilburgssportgala.nl.

hERFSTKaMPioEnEn-
bal biJ oJc’98

Opnieuw prima resultaten, al werkte het weer niet 
mee. Het eerste boekte de verwachte winst, en 
de jeugdteams die bovenaan staan - A1, C1 en 
D1 - vermorzelden hun tegenstanders, die ook 
nog kans dachten te hebben. Alle drie werden ze 
herfstkampioen. Proficiat. Het tweede junioren-
team boekte zijn eerste winst en ook de E-pupillen 
scoorden erop los. En dan vergeten we de onge-
slagen midwekers nog bijna. Daarmee zijn zij de 
vierde herfstkampioen. dat is bijna de helft van de 
ploegen. Wat een luxe.
De uitslagen waren
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3   7 - 8
Eymerick mid 1 - OJC’98 mid   4 - 14
OJC’98 1 - ZKV 1   9 - 4
OJC’98 2 - OEC 2   7 - 10
OJC’98 jun 1 - KVS jun 1 14 - 3
OJC’98 jun 2 - DSC jun 3   9 - 8
OJC’98 asp C1 - KVS asp C1 12 - 1
OJC’98 pup D1 - KVS pup D1 15 - 2
OJC’98 pup E1 - PSV pup E4 10 - 0
OJC’98 pup E2 - DKB pup E2   1 - 5
Volgende week is er nog een vrij volledig programma:
dinsdag 10 oktober:
OJC’98 mid - Klimop mid 20.15 uur
zaterdag 14 oktober:
OJC’98 jun 2 - Rodebo/Maaskanters 1 14.30 uur
OJC’98 asp C1 - DSC asp C4 13.30 uur
OJC’98 pup D1 - DSC pup D3 13.30 uur
OJC’98 pup E1 - DOT pup E2 12.30 uur
OJC’98 pup E2 - SDO pup E4 12.30 uur
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen trainingen. 
daarna gaan we weer de zaal in.

Maaltijdidee
Gegrilde 
gildehoen kip

per stuk 750

Menu van de week
Andijviestampot met
gehaktbal

per menu 695

Trots van de keurslager
Runder
stooflapjes

4 stuks 750

Special
Kip parmigiana

100 g 180

Keurslagerkoopje
Ambachtelijke rookworst

elke 2e
GRATIS

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27
5071BA Udenhout
0135111273
info@vanhoofudenhout.keurslager.nl
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Geldig van 9 t/m 14 oktober

Vleeswarenkoopje
100 gram grillham + 100
gram rookworstsalade

200 g 375
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Nieuw in Oisterwĳ k!

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

De cryo21 is de 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 en de bovenar-
men, slap buikje, lovehandels, zadeltassen en de 
onderkin.

‘‘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. U zult versteld staan van het directe 
resultaat. Een complete kuur van 6 behandelin-
gen bedraagt 600 euro. Als u na de proefbehan-
deling een kuur boekt dan krĳ gt u de proefbe-
handeling 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! ‘‘

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 
In haar praktĳ k, gelegen aan de 
Kerkstraat 37 in Oisterwĳ k, wordt 
de klant op een professionele wĳ -
ze tevreden gesteld door diverse 
huidbehandelingen en ook defi nitief 
ontharen door middel van IPL
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alZhEiMER nEDERlanD 
ZoEKT collEcTanTEn 
vooR collEcTEWEEK 
van 6-11 novEMbER

Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van 
particuliere giften. De organisatie zoekt om die re-
den nog dringend naar enthousiaste collectanten 
voor de collecteweek van 6 tot en met 11  novem-
ber aanstaande.
Waarom collecteren?
Dag in dag uit worstelen honderdduizenden men-
sen in Nederland met de gevolgen van demen-
tie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing 
neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén 
op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. 
Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en 
meest kostbare ziekte te worden in Nederland. 
Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de 
patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest.  
Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waar-
devolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint 
met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale 
ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te 
stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken 
en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te 
kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. 
Met een paar uur tijd kunnen geïnteresseerden 
zich als collectant inzetten tijdens de collecteweek 
van 6  tot en met 11 november 2017. Aanmelden 
kan bij: Nettie Moonen tel. 06-36215321 of bij Ma-
rion Pelgrom tel. 06-51640555 of via www.alzhei-
mer-nederland.nl/collecte of 033-3032661. 

PRoGRaMMa alZhEiMER
caFÉ oiSTERWiJK-
MoERGESTEl
Dinsdag 17 oktober 2017

Thema: Wat betekent het  voor je om dementie te 
hebben.
Gast:  Een persoon met dementie.
Aan de hand van een interview met een persoon 
met dementie maken we deze avond kennis met 
de kenmerken en de gevolgen van dementie. Wat 
betekent het om de diagnose te krijgen en hoe kun 
je er mee omgaan. Hoe belangrijk is het voor je om 
mee te blijven doen in de maatschappij. Deze en 
nog andere vragen komen aan de orde.
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie jong en oud, familie, vrien-
den, hulp en dienstverleners en andere belangstel-
lende zijn van harte welkom. De gasten praten met 
elkaar over dingen die ze meemaken, over dementie 
en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverle-
ning. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer.
Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar beteke-
nen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en 
wat dit voor hem of haar betekend.
Graag heten we u allen van harte welkom.

Inloop vanaf 19.30; Programma van 20.00-22.00 
De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk, vooraf 
aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie: Jeanne Verberk 
Tel: 013-5284571 of email j.verberk@ziggo.nl

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op alzhei-
mermiddenbrabant@gmail.com

STaRT niEUWE Eh-
bo-cURSUS in no-
vEMbER 2017
EHBO-vereniging St. Alphonsus 

in Berkel-Enschot biedt een volledige EHBO-cur-
sus aan, incl. reanimatie/AED en EHBO aan Kin-
deren.
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 
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KoM JE ooK 
naaR onS 

acTiviTEiTEnUURTJE biJ 
KinDERDaGvERbliJF bonbini?
Op dinsdag 31 oktober 2017 nodigen we alle kin-
deren van 0-4 jaar uit Udenhout en omgeving van 
10 tot 11.15 uur uit om met ons mee te doen. Rond-
om het Thema “Regen” van ons VVE programma 
(Vroeg Voorschoolse Educatie) gaan we samen een 
leuke activiteit doen met herfstbladeren! 
Wij hebben er zin in!
Kom samen met je papa, mama, opa, oma of op-
pas naar Kinderdagverblijf Bonbini.  Tot dan!!
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden

coDERDoJo in 
DE biblioThEEK 
bERKEl-EnSchoT

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op za-
terdag 14 oktober van 13:00 tot 15:00 uur weer 
een Coderdojo.  
Tijdens deze Coderdojo gaan kinderen zelf aan de 
slag met Mbots. Tijdens de workshop kunnen de 
deelnemers zelf aan de slag met een Mbot, een 
robotauto, die je precies kunt laten doen wat je 
zelf wilt.

Iedereen tussen de 7 en 17 jaar kan gratis en 
op creatieve manier leren programmeren. Bij de 
workshop gaan we deze keer aan de slag met 
een Mbot, een robotauto. Het maakt niet uit als 
programmeren nieuw voor je is, onze vrijwilligers 
helpen je graag op weg!

Kinderen t/m 12 moeten een ouder / verzorger 
meenemen. Toegang is gratis. Wel vooraf aanmel-
den op: www.codebrabant.nl of berkelenschot@
bibliotheekmb.nl  Heb je thuis een laptop: fijn als 
je deze meeneemt!

MinEcRaFT:
‘KoninGSooRD in 
cREaTivE MoDE’ 

Vroeger werd Koningsoord bewoond door de 
Trappistinnen. Niemand mocht in het klooster naar 
binnen. Nu de nonnen er niet meer wonen, is het 
klooster verbouwd naar een prachtige plek om te 
wonen en te werken. 

Op woensdag 18 oktober gaan we samen de toe-
komst van ons Koningsoord bouwen in Minecraft! 
Wat denk jij dat er in Koningsoord gaat gebeuren? 
Doe mee en bouw het zelf op 18 oktober! Op het 
eind van de middag gaan we gezellig samen piz-
za’s snacken!!
Van 14:00 tot 18:00 uur. Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 
Meld je aan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl

aGlEET van DER 
bRUGGEn JUbilaRiS 
biJ DE ZonnEbloEM
Tijdens de vrijwilligersvergadering 
van de Zonnebloem werd Agleet van 

der Bruggen in het zonnetje gezet vanwege haar 
10 jaar vrijwilligerswerk. Agleet is graag geziene 
vrijwilliger en fijne gesprekspartner voor haar gas-
ten die, veelal met een fysieke beperking, minder 
kunnen genieten van wat voor anderen gewoon is.
Ook is zij actief tijdens de ontspanningsmiddagen 
en uitstapjes om het haar gasten naar de zin te 
maken.
Voorzitter Ruud Brugmans dankte Agleet voor 
haar jarenlange inzet voor de Zonnebloem met 
een heerlijke fles wijn en de toezegging dat de 
nieuwe regiomanager haar de bijbehorende Zon-
nebloemspeld persoonlijk komt overhandigen. 
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bEDanKT! 
De collecte van het Prinses 
Beatrix Spierfonds heeft in Ber-
kel-Enschot € 2.730,81 opge-
bracht. Mede dankzij uw gift kan 
het Prinses Beatrix Spierfonds 
veel nieuwe onderzoeken naar 

genezing en een beter leven voor spierziektepati-
enten financieren. Het fonds krijgt geen overheids-
steun en is volledig afhankelijk van donateurs en 
de inzet van vrijwilligers. Wij zijn u dankbaar voor 
uw gift!
Namens de collectanten en het Prinses Beatrix 
Spierfonds, Dorothé Hutten

vakgarage Robben 

neemt na 45 jaar afscheid van 

betsie Scheepens!

 

betsie 

ontzettend bedankt 

voor je harde werk en inzet!
 

Bezoek onze sfeershow!

Elke zondag open!

Bosviolen 
Volle doos, à 12 stuks. 

In diverse kleuren.

3.49
Aanbieding geldig van 11 t/m

 17 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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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@johannesxxiiiparo-
chie.nl

TER naGEDachTEniS
In de St. Caeciliakerk namen we deze week met 
een kerkelijke uitvaart afscheid van Marieke van 
de Wiel-Valkenaars, 87 jaar en van Riet van Rijse-
wijk-Bergmans, 84 jaar.

aFSchEiD En RoUW
Dinsdag 31 oktober zal Leo Fijen in de St. Lam-
bertuskerk te Udenhout een lezing komen geven 
met als thema “Afscheid en rouw”. De lezing be-
gint om 20.00 uur en zal duren tot ongeveer 22.00 
uur, inclusief pauze. Meer informatie volgt in de 
Nieuwe Schakel van volgende week.

aGEnDa
St. caeciliakerk:
Donderdag 19 oktober 20.00 uur: doopvoorberei-
ding.
St. lambertuskerk:
Dinsdag 17 oktober 20.30 uur: doopvoorberei-
ding.

viERinGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 14 oktober: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: Pastoor Looyaard.

Zondag 15 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Intenties: Maria Berkelmans (verj.)
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Michel Damen (1e jrgt.); Mia Kin-Hop-
penbrouwers; Rina Brekelmans-Valk (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 16 oktober:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 17 oktober: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 19 oktober:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 20 oktober
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
15.00 uur St. Caeciliakerk: Huwelijk van Marie 
Sophie Verhoeven en Uriel Elgezua Fernandez.

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 15 oktober: voorganger: ds. Gerda Sil-
vis-andringa uit venlo, 10.15 uur
De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie: We-
relddiaconaat, en voor de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.,
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agenda
11 oktober 14.30 uur: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de bijbel’
14 oktober 15.30 uur: Film ‘Luther’ in de Andreas-
kerk in Hilvarenbeek
14 oktober 19.30 uur: Club 412
18 oktober 10.00 uur: Gespreksgroep voor oude-
ren

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

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 worden vetcellen bevroren waardoor ze defi nitief 
verdwĳ nen zodat je omvang vermindert en je huid verstevigt. Het resultaat is 
meestal direct zichtbaar en altĳ d blĳ vend. De behandeling is pĳ nloos.

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

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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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. Slim-
straat 8a, Udenhout. 013-5908877 www.vanraak-
advocatuur.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!

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

Restant atb en raceschoenen met hoge korting. 
Bij de Tweewieler Udenhout

25% korting op een grote collectie zomer fiets-
kleding. Bij de Tweewieler Udenhout

oktober maandaanbieding: 25% korting op alle 
regenkleding (ook op reeds afgeprijsde regenkle-
ding) bij de Tweewieler Udenhout

Nieuwe en bijna nieuwe merklaarzen, maat 39/40 
o.a. nieuwe Uggs. Spotprijzen! Ook mooie dames-
kleding, diverse maten. 013-5334237

huurwoning gezocht in Berkel-Enschot voor net 
gezin met 3 kinderen. Periode december 2017/
januari 2018 tot april 2018. Tel 0032488044643

Atelier = iEDER-EEn= is er voor iedereen. Ieder-
een is welkom op mijn atelier dat professioneel en 
toegankelijk is voor iereeen. Iedereen is van harte 
welkom. Tel: 06-51166194 Marjo

KRinGlooP TilbURG, Ceramstraat 12, Tilburg: 
Gratis ophaalservice voor uw overbodige bruik-
bare huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische 
apparaten, witgoed en computers. Wij zijn bereik-
baar op 013-5771778 voor het maken van een af-
spraak, het is ook mogelijk uw spullen af te geven 
op bovenstaand adres. Openingstijden zijn van 
dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.

bent u vrijdag de 13e jarig? Kom persoonlijk 
langs bij Lekkernij en wij maken uw feestdag gratis 
nog completer. lekkernij, natuurlijk!
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Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl

NU EEN
RAY-BAN
MONTUUR
INCLUSIEF

GLAZEN
VANAF

€ 199,-





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


