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DEZE WEEK:
Vaardigheidsdag Brandweer 

JOP Container voor jongeren officieel geopend

Zon en schaduw langs de Beukendreef
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COlOFOn

OVErhEiD

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

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

DOrPSraaD BErKEl-EnSChOt
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

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

Stichting hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

alarMnUMMEr  112

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

WiJKaGEntEn  0900-88 44

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

hUiSartSEnPOSt  0900–33 22 22 2

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

OOK aDVErtErEn 
in DE SChaKEl

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

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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aDVOCatEn & nOtariSSEn

BOGaErtS & GrOEnEn aDVOCatEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

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

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

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

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

Van raaK aDVOCatUUr & MEDiatiOn
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZO|O13 advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

BanKEn

raBOBanK hart Van BraBant
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & aanVErWantE BEDriJVEn

Van antWErPEn ElEKtrOtEChniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZOnnEPanElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken ton van de Wouw tel. 06-51108539

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

StaatS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GErarD Van BErKEl SChilDErWErKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

hErMan PEtErS SChilDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

CUltUrElE inStEllinGEn & KUnSt

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

DiVErSEn

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

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

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

louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

GEZOnDhEiD

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

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

OStEOPathiE Van EiJCK D.O.-MrO lid nVO/nrO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSiOthEraPiE DE hOOGE riJt (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

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

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

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

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

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

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

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en loopbaanadviseur 06-51690459 

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

OStEOPathiE MaUra JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZOnDhEiDSCEntrUM KOninGSOOrD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P.v.Stempvoort, 
T. Bloem-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
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SalOn OrtEGa, KaPSalOn
CarEFOrSKin BY rOOS, SChOOnhEiDSSalOn
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

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

‘t Zwaantje 1 • 5056 ED Berkel-Enschot • 013 533 12 39 • www.riddershoeve.nl

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
Hoenderfi let | Prei | Ook vegetarisch 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

t/m
29 oktober

zwaait

uit
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Zaterdag 14 oktober werd vanuit de Brand-
weer Midden en West- Brabant/Cluster Oost 
de jaarlijkse Vaardigheidsdag georganiseerd. 
Wat voor de Brandweermedewerkers een goe-
de oefening is, blijkt voor de “burger” een hele 
belevenis!

Vaardigheidsdag 
‘Deze dag is een soort oefencarrousel van de om-
liggende brandweerposten (Tilburg, Udenhout, 

Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, Diessen, 
Goirle en Riel)’, vertelt Erik de Laat, teamleider/be-
velvoerder van de Post in Berkel-Enschot. ‘De be-
doeling is dat iedere post een oefenenscenering 
uitzet en dat die wordt beoefend door de verschil-
lende korpsen’. Doelstelling is om de Brandweer 
zo realistisch mogelijk te laten oefenen, door ze te 
confronteren met mogelijke incidenten. 

Scooterongeval
Een Brandweerwagen met draaiende motor, met 
bij het rechtervoorwiel een gehavende scooter. De 
“bestuurder” van de scooter ligt met zijn been be-
klemd onder dat wiel. Brandweerlieden lopen rond 
en bekijken hoe ze de situatie het beste kunnen 
benaderen; door het wiel met hydraulische kus-
sens te liften. Als het handjevol toeschouwers niet 
zou weten dat er geoefend werd op de T-splitsing 
Egge – Den Herd, zou dat heel wat schrik aan 
kunnen jagen. Het ziet er zomaar naar uit zo’n 
ongeval. Dit keer in scene gezet, maar gebeurte-
nissen als deze zijn de realiteit van de dag voor 
de hardwerkende Brandweer. Na een onderlinge 
terugkoppeling, mogen een stel bofferds van kin-
deren even in de brandweerwagen en is het weer 
op naar de volgende oefening! 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

JaarliJKSE VaarDiG-
hEiDSDaG BranDWEEr
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aCtiVitEitEnKalEnDEr

nOVEMBEr

latEr

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 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Herfstbingo
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 Café ‘t Raadhuis 20.00 uur Optreden Patrick Bruurs
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 
1-11 Ons Koningsoord 19.30 uur Start EHBO cursus
5-11 Druiventros 14.00 uur Die Walddrum Musikanten 
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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Bij de opening van de Jongeren Ontmoetings Plek 
(JOP) afgelopen woensdag waren behalve dertien 
jongeren ook de gemeente, Dorpsraad, Jong Bra-
bant, politie, Bewoners Overleg Groep, R-newt 
jongerenwerk en bewoners vertegenwoordigd. 
Dat geeft meteen aan dat er bij de komst van één 
simpele container veel partijen zijn betrokken en 
dat er behalve blije reacties ook verliezers zijn. 

Door omwonenden zijn zeven bezwaarschriften 
ingediend. Een poging om de vergunning in te la-
ten trekken door tussenkomst van een rechter is 
gestrand tijdens een hoorzitting op 21 september. 
Begrijpelijk dus dat de voorzitter van de Dorps-
raad tijdens de opening een warm welkom uit-
sprak voor de aanwezige bewoners. De officiële 
opening verrichtte Henk Denissen samen met jon-
gerenwerkster Katie Jayne Eppenhof en Paul, een 
18-jarige jongere uit Berkel-Enschot. De initiatief-
nemers waren hiervan getuigen vanaf hun droge 
en windvrije zitplekje in de container. 

Paul heeft samen met zijn vrienden de container 
geverfd. De zeecontainer is van voren open in een 
boogvorm. Aan de drie dichte kanten staan sta-
len banken en in het midden twee tafels die met 
beton zijn volgestort. Volgens Henk Denissen vol-
ledig hufterproof. 
Met de jongeren zijn afspraken gemaakt om de 
plek zelf schoon te houden tot aan de met verf 
getrokken streep op het asfalt. Dat de jongeren tot 
nu toe hun taak serieus nemen, blijkt wel uit de 
volle afvalbak naast de container.  

Katie Jayne Eppenhof is vooral trots op de vele 
stappen die deze groep jongeren hebben ge-
maakt. “Ik begon met afstand en bespeurde 
weinig vertrouwen, motivatie en verantwoorde-
lijkheidsgevoel bij de groep. Daar zijn ze nu maan-
den later, toch echt in gegroeid.” Dit geeft aan dat 
jongeren een plek verdienen. Voor de toekomst is 
haar wens dat jongeren ook ruimte krijgen in het 
nieuwe dorpscentrum bij Koningsoord. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

COntainEr VOOr JOnGErEn 
nU OFFiCiEEl GEOPEnD

Katie Jayne Eppenhof, jongerenwerker 
R-newt: “Trots om te zien hoe de 

jongeren hun best hebben gedaan 
voor de JOP in samenwerking met alle 

betrokken partijen”

Bert van de Wijngaard, voorzitter Jong 
Brabant: “Ik gun ze die plek van harte; 
ons is meer politiesurveillance beloofd”

Buurtbewoner uit directe omgeving:  
“Die jongens moeten ergens beginnen 
en ze moeten er zelf iets van maken”
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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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Veertig jaar geleden kocht de familie De Wolf het 
huis aan de Lucas van Leijdenstraat met een kleine 
achtertuin die direct grenst aan de Beukendreef. De 
heer De Wolf vertelt dat er toen boompjes stonden 
van ruim een meter hoog. Dat zijn nu forse exem-
plaren. Hij kreeg steeds meer last van schaduw-
werking van steeds maar doorgroeiende beuken. 
Hij stapte naar de gemeente en verzocht om daar-
van verlost te worden. Na langdurig overleg achtte 
de gemeente de bezwaren reëel. Enkele bewoners 
van huizen aan de noordkant van de Beukendreef 
steunden zijn acties. De gemeente liet eerst nog de 
beuken door een deskundig bedrijf onderzoeken. 
Die kwamen tot de conclusie dat het beter was om 
alle 44 beuken uit de meest noordelijke rij weg te 
halen. Zij staan te dicht op elkaar en zouden zich op 
den duur niet goed kunnen ontwikkelen.

Gezonde bomen kappen?
Daar was niet iedereen gelukkig mee. Er staan drie 
rijen magistrale beuken en dat geeft de Beuken-
dreef cachet en een echt groen karakter. Lidia van 
Amelsvoort, die met haar gezin aan de zuidkant 

van de Beukendreef woont, kreeg pijn in haar hart 
toen ze hoorde dat de gemeente een bomenrij met 
44 gezonde beuken wilde gaan kappen.

Een petitie
Ze is van mening dat de te kappen bomen in prima 
staat zijn. Juist de beuken aan de zuidkant, die in 
de volle zon staan, zijn in slechte conditie. Deze 
hebben snel last van de straling van de zon. Dat is 
ook goed te zien aan hun ijlere bladerdak. Beuken 
zijn juist gewend om in bossen andere bomen om 
zich heen te hebben. Als je een rij beuken gaat 
kappen, loop je volgens Lidia een forse kans dat 
de overblijvende beuken onder de extra zonne-
straling verder achteruit gaan. Dat is ook de me-
ning van de Stichting Stadsbomen Tilburg. Lidia 
startte een petitie en kreeg binnen korte tijd meer 
dan 400 handtekeningen.

hoe verder?
De gemeente moet zich nog beraden en er is nog 
een kapvergunning nodig. Als je door Berkel-En-
schot fietst, ontkom je niet aan de vraag hoe kaal 
het dorp zal worden als je alle bomen, die schadu-
wen in tuinen werpen, zou kappen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

ZOn En SChaDUW 
lanGS DE BEUKEnDrEEF

Kleine boompjes worden groot
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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
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GOEiEn aarD MEt MUZiEK
Het gehele jaar door zijn de Elckerlyc-speellieden 
in Brabant, maar af en toe ook ver daarbuiten, te 
vinden bij volksfeesten, historische optochten, 
jaarmarkten en bij allerlei verenigingen en instel-
lingen waar wat te vieren valt.
Kastelen, kloosters, buitenhuizen en buurthuizen; 
overal laten zij zich horen.

Na ruim twintig jaar optreden vanuit de Schalm, 
gaan de Elckerlyc-speellieden verhuizen naar Ons 
Koningsoord.
Het zal ongetwijfeld even wennen zijn voor deze 
groep, maar zij hopen dat het enthousiaste pu-
bliek dat hen elke keer weer bezoekt, hun weg 
zullen vinden naar de nieuwe locatie van Ons Ko-
ningsoord in Berkel-Enschot.
Want ook hier gaan zij weer hun Brabants Vlaams 
programma presenteren met hun liedekens, ver-
halen en speelstukjes met een grote verscheiden-
heid aan volksinstrumenten. 

Het eerste muziekfestijn is op zondagmiddag 22 
oktober a.s. 
Zoals gebruikelijk is de aanvang 15.00 uur en de 
toegang gratis.

Filmcafé De Schalm - Ons Koningsoord presenteert:

thE SalESMan
Iran / Frankrijk, 2016, 125 minuten
Regisseur: Asghar Farhadi
Met: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti en Ba-
bak Karimi
 
Wegens gevaarlijke werkzaamheden aan een na-
bijgelegen gebouw wordt een koppel, Emad en 
Rana, gedwongen hun appartement te verlaten. 
Ze verhuizen naar een nieuw appartement in het 
centrum van Teheran. Door een incident dat ver-
band houdt met de vorige huurder zal het leven 
van het jonge paar echter drastisch veranderen. 
Deze film van de maker van het Oscar-winnende 
A separation is ongemeend spannend. De kleinste 
details zorgen ervoor dat de kijker op het puntje 
van zijn stoel zit.

Emad en Rana werken in de film met hun toneel-
groep aan de opvoering van het toneelstuk Death 
of a Salesman, de klassieker van Arthur Miller uit 
1949. De regisseur trekt subtiele parallellen tussen 
dit stuk en het verhaal van zijn hoofdpersonen.
Shahab Hoseini won de prijs voor de beste man-
nelijke hoofdrol op het prestigieuze filmfestival van 
Cannes.
 

woensdag 25 oktober 2017
inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 7,50  Met bibliotheekpas € 6,-. 
passe-partout voor  alle films € 30,-. 
Filmcafé  | C.C. De Schalm Ons Koningsoord
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Datum GEVOnDEn Vindplaats telefoon 
15-10 Sleutels, rood, blauw, geel  Durendaelweg 013-53324 89
12-10 OV chipkaart MAT Ariaans Craenweide 013-5332106
11-10 Alcatel one touch telefoon (met melding Raadhuisstraat bij schutting Klooster 013-5335535  
 Robin Telefoon)
20-9 dames sjaal zwart/rood/wit geblokt Jeroen Boschlaan 013-5332613
3-10 jongensfiets (12-13 jr) Details: lichtbruin, bidon Eikenboschweg ter hoogte van 06-20780000  
  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  

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 huis-  route Druiventros tot Tilburg 06-81188935

SChaKEltJESGEVOnDEn

SChaKEltJESVErlOrEn

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

SChaKEltJESBEaPP

Oogzorgweken
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SaMEn Uit Di-
nErEn BiJ DE 

BrOn OP DOnDErDaG 
26 OKtOBEr
Alle senioren van Berkel-Enschot zijn 
weer uitgenodigd voor een diner bij 
Eeterij de Bron. We kunnen er van een 

heerlijke 3-gangenmaaltijd gaan genieten en dat 
voor € 17,50 per persoon (excl. de drankjes). U 
kunt kiezen tussen vlees of vis. Zie voor het menu 
de website van de KBO: www.kboberkelenschot.nl.
U bent allen van harte welkom, alleen of met part-
ner, vriend, vriendin of buur. Geef het even aan 
wanneer u voor de eerste keer komt  zodat we u 
wat extra aandacht kunnen geven. 
Aanmelden kan tot en met maandag 23 oktober 
via de hierboven genoemde website of telefonisch 
bij Ine van de Wiel tel: 013 533 37 57 of Ria van de 
Kam tel: 013 533 26 21. Geef bij het aanmelden 
a.u.b. aan of u vlees of vis wilt en/of u een dieet 
hebt. Op donderdag 26 oktober vanaf half zes 
bent U dus van harte welkom bij Eeterij de Bron, 
om zes uur starten we met het diner.
Tot Ziens!

Werkgroep Socma
KBO / SWO

KBO WanDElt OP 26 
OKtOBEr 2017 rOnD 
”DE iJZErEn Man” in 
VUGht

In 2014 hebben we dezelfde wandeling gemaakt 
alleen het tijdstip was toen februari. Dus de na-
tuur laat zich nu van een andere kant zien. Was het 
toen het begin van de groei, nu zien we door de 
herfstkleuren en de velen soorten paddenstoelen 
het einde van het groeiseizoen.
Een totaal ander zicht, alleen het water van de 
IJzeren Man is het zelfde gebleven.
De waterpartij is niet van nature ontstaan, maar 
door mensenhanden met behulp van de techniek, 
(De IJzeren Man).
Wat de paddenstoelen betreft, hebben we bij het 
“voorlopen” gezien, dat, als het voor die tijd niet 
vriest, we precies in de top zitten.
Ook de vergezichten over het water met de ver-

schillende watervogels zijn juweeltjes. Na afloop 
genieten we van een versnapering op eigen kos-
ten en praten nog wat na over de wandeling.
Al met al weer een wandeling die je mee moet lo-
pen, om van al het mooie wat de natuur ons biedt. 
Dus wandelschoenen aan en geniet.
• We starten om half twee bij het oude postkan-

toornabij het winkelcentrum.
• We carpoolen en betalen € 2,- aan de chauffeur.
• Rond vijf uur zijn we weer terug in Berkel-En-

schot.

SCOUtinG
Afgelopen zaterdag ochtend zijn we 
met de welpen gezellig appels met 
rozijnen en kaneel gaan koken op 
kampvuur. 

Eerst in groepjes de vuurtjes gemaakt, toen de ap-
pels geschild de rozijnen en kaneel er bij in pakken 
in aluminiumfolie en dan in het vuur bakken.
Terwijl de appels bakken nog even een spelletje en 
dan lekker smikkelen. 
Al met al een leuke,gezellige maar zeker lekkere 
zaterdag ochtend bij de welpen. 
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Kortingskoopavonden
Intertoys Oisterwijk

Wanneer? dinsdag 31 oktober en woensdag  
 1 november, van 18 tot 21 uur
Wat?  15% korting op het
 complete assortiment **

En ook:  reserveren kan via email 
 intertoys-oisterwijk@live.nl  of 
 telefonisch 013-20 20 005

Ook voor bedrijven!
** muv boeken, batterijen en giftcards. 

Op spelcomputers en games krijg je 5% korting. 

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

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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ClUBKaMPiOEn-
SChaP SEniOrEn 
BilJart COnCOrDia

Zoals elk jaar zijn de clubkampioenschappen 
weer gehouden onder leiding van Ben Hoppener 
en Henk Loode, dit jaar op woensdag 11 oktober. 
De beste spelers van de maandaggroep en die 
van de woensdaggroep namen het tegen elkaar 
op. De strijd ging om het kampioenschap libre, 
het kampioenschap bandstoten en het algemeen 
kampioenschap.

Bart Hooijmaijers en Ad van Zundert streden om 
de libre-titel. Bart speelde subliem en Ad had zijn 
dag niet. Bart won. De strijd om het bandstoten 
ging tussen Maarten Janssens en Frans Roosen. 
Beiden speelden niet al te best en uiteindelijk won 
Maarten.

Gé Castelijn en Huub Coenen speelden een libre- 
en bandstootpartij om het algemeen kampioen-
schap. Huub won de libre-partij. Na de libre-partij 
werd er de partij bandstoten gespeeld. Het was 
zeer spannend. Gé miste zijn laatste te maken ca-
rambole, waardoor Huub nog een carambole kon 
maken. Gé won weliswaar het bandstoten, maar 
Huub werd nipt algemeen kampioen vanwege de 
laatste misser van Gé.

De zes spelers kregen een fles wijn. De winnaars 
kregen ook een herinneringstrofee. De algemeen 
kampioen kreeg natuurlijk ook nog de wisselbeker. 
Als dank voor hun inzet voor hun laatste keer kre-
gen de twee organisatoren een fles wijn.

Het publiek was tijdens de wedstrijden redelijk stil, 
zoals het hoort. Ze zagen prachtige caramboles, 
maar ook enorme missers. Het was een leuke en 
gezellige middag.

Huub Coenen, secretaris S.B. Concordia

hErFStKaMPiOEnEn-
Bal BiJ OJC’98

Het laatste volledige wedstrijdprogramma voor de 
zaal verliep met wisselend succes. De midwekers 
en de C-aspiranten hielden hun ongeslagen sta-
tus moeiteloos vast. De D-pupillen verloren hun 
eerste puntje maar blijven aan de top. De andere 

ploegen verloren na soms spannende strijd.
De seniorenploegen waren vrij.
De uitslagen waren:
OJC’98 mid - Klimop mid 13 - 9
zaterdag 14 oktober:
OJC’98 jun 2 - Rodebo/Maaskanters 1   7 - 8
OJC’98 asp C1 - DSC asp C4 15 - 1
OJC’98 pup D1 - DSC pup D3   1 - 1
OJC’98 pup E1 - DOT pup E2   4 - 6
OJC’98 pup E2 - SDO pup E4   0 - 3
Volgende week zijn er nog een paar wedstrijden:
Terda 1 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 10.30 uur
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen trainingen. 
Daarna gaan we weer de zaal in.
Eerst met trainingen op woensdag en vrijdag (en 
de senioren 1 op maandag in Udenhout) en vanaf 
11 november is er weer zaalcompetitie.

WhitE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend:
Woensdag 11 oktober
19:30 uur De Beuk DS1 - 
 Wh. Dem. DS1      11-15

Zaterdag 14 oktober
White Demons DS1 - Groene Ster DS1 21 - 21
Avanti D1 - White Demons D2 11 - 09
White Demons D1 - Habo’95 D1   29 - 12
White Demons HS1 - G.H.V. HS2      33- 24

Zondag 15 oktober 
White Demons HS3 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HS3 20 - 25
White Demons HS2 - 
 Handbal Someren HS2 25 - 23
White Demons DS3 - 
 RED-RAG/Tachos DS4                           11 - 05
Avanti DC1 - 
 White Demons/Taxandria DC1 12 - 10
O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D3 11 - 10
 
Programma a.s. weekend:
Zondag 22 oktober 
10:00 uur White Demons HS2 - E.H.V. HS1
11:55 uur Desk D1 - White Demons D2
12:40 uur Desk DC1# - White Demons/Taxan-
dria DC1#
 
Zaterdag 28 oktober
09:30 uur White Demons E3 - De Beuk E1# 
10:00 uur Aristos D1# - White Demons D1# 
10:30 uur White Demons D3 - Orion Z D1# 
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Het geluk vermenigvuldigt 
zich slechts wanneer je 
het met iemand deelt.

Bij elke verkochte 10 Liter emmer Globatex 
Color gaat er €10,- naar Stichting Jannekes  
Droom!

Goed afwasbaar

Spat- en aanzetvrij

Zeer milde geur

Lange opentijd

Globatex Color is een oplosmiddelvrije matte 
muurverf  voor binnen. Globatex Color is uitstekend   
geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en  
pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen en
leverbaar in alle denkbare kleuren

.

Stichting Janneke’s Droom is een Tilburgse stichting 
die gezinnen met MCG (meervoudig complex 
gehandicapte) kinderen ondesteunt.

Hun ondersteuning varieert van advies op verschillende 
gebieden tot de aanschaf van aangepast speelgoed voor 
bepaalde MCG-kinderen. Daarnaast organiseren zij kleine 
evenementjes zoals de jaarlijks terugkerende “Stichting 
Janneke’s Droom Brusjesdag”. De Brusjesdag is een dag, 
waar de gezonde broertjes en/of zusjes van de beperkte 
kinderen in het middelpunt staan.

Omdat de Stichting Janneke’s Droom slechts bestaat uit 
het bestuur en vrijwilligers, allen met MCG-kinderen, zijn 
de mogelijkheden om structureel fondsen te werven en 
zelf inzamelacties te organiseren beperkt. Daardoor zijn 
zij voor de � nanciering van hun activiteiten veelal aan 
gewezen op giften en inzamelactie door particulieren en 
ondernemingen zoals Verf- en behangspeciaalzaak Marco 
van den Berg, die stichting en de doelgroep een warm hart 
toedragen.

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

161003_Advertentie_148x104.indd   1 12-10-17   11:42
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10:30 uur G.H.V. E1# - White Demons E1 
11:25 uur White Demons D2 - Heerle D1 
13:35 uur E.H.V. F1 - White Demons F1 
19:00 uur Elshout DS3 - White Demons DS3 
20:45 uur Roef HS1 - White Demons HS3

Zondag 29 oktober
10:00 uur White Demons DS2 - Elshout DS2 
12:50 uur Taxandria HS1 - White Demons HS1
13:20 uur Acritas HS1 - White Demons HS2
15:15 uur White Demons/Taxandria DC1# -
 O.H.C. ‘01 DC1 
15:35 uur RED-RAG/Tachos DS2 - 
 White Demons DS1
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met edith-
vandij@gmail.com.

JOnG BraBant 
OnnODiG OnDErUit: 
1-3
En zo loopt Jong Brabant op eigen 

terrein plotseling een zeperd op tegen Nevelo na 
een weekendje gedwongen rust (vorige week af-
gelast). Na de eerste helft leek er geen vuiltje aan 
de lucht voor de thuisploeg: Jong Brabant was de 
bovenliggende partij. Ook na rust leek het de goe-
de kant op te gaan. Na 50 minuten scoorde Luuk 
Robben 1-0. Daarna liep het echter mis voor Jong 
Brabant, waar slordig spel de overhand kreeg. 
Eindstand 1-3 door nog een derde tegendoelpunt 
in de allerlaatste minuut. De sterke competitiestart 

heeft zodoende een klein deukje opgelopen. Ge-
lukkig zijn er voldoende aanknopingspunten voor 
een positief vervolg van het seizoen. Komende 
zondag krijgt Jong Brabant de kans om zich, we-
derom op eigen veld, te revancheren tegen Els-
hout SC.
 Redactie Jong Brabant

Bezoek onze sfeershow!

Elke zondag open!

3.99

Aanbieding geldig van 18 t/m
 24 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt.

Leucothoe Zeblid
Deze winterharde heester heeft in

de winter een mooi rood  blad.
In 17cm-pot. 

5.99

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl



20 |

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD
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SUCCESVOllE 
hErFSttOEr naar 
POStEl
Zeventig Zonnebloem-gasten en 
vrijwilligers maakten woensdag-
middag 11 oktober een prachtige 

herfsttocht naar Postel. 
Maar liefst twee touringcars waren er nodig om 
het gezelschap met bijbehorende rolstoelen en 
rollators door het Brabantse land naar de abdij 
van Postel te brengen. Een kleurrijke route, niet al-
leen omdat de herfst zich in meer dan vijftig tinten 
groen, geel en bruin liet zien, maar ook omdat dor-
pen als Netersel, Casteren en Eersel hun rustieke 
schoonheid in al hun pracht toonden.

Na het passeren van de Nederlands-Belgische 
grens ging de route naar het bosrijke Postel met 
zijn imposante abdij uit de twaalfde eeuw.

Bij aankomst in Postel stond voor iedereen een 
smakelijke koffietafel met authentiek abdijbrood 
en abdijkaas, vergezeld van krentenbrood en 
overheerlijke vlaai, klaar in gasthof ‘De Beiaard’.

Gelukkig waren de weergoden onze Zonnebloem-
gasten gunstig gezind, zodat velen een wandeling 
konden maken om de indrukwekkende kruiden-
tuin te bezoeken, een lichtje op te steken in de 
kapel van de abdijkerk of een van de lekkernijen 
uit de abdijwinkel mee naar huis te nemen.
Al tijdens de terugreis naar Berkel-Enschot, aan 
het eind van de middag, klonken vele positieve re-
acties: prachtige locatie, gezellige middag. En het 
had voor iedereen véél langer mogen duren!

(tekst en foto Jan Simons)

rOnDlEiDinG in 
‘OnS KOninSGOOrD’

In het kader van de NEDERLAND LEEST organi-
seert Bibliotheek Berkel-Enschot op woensdag 1 
november een rondleiding in de voormalige abdij 
‘Onze Lieve Vrouw van Koningsoord’.
Het voormalig klooster is de afgelopen jaren ver-
bouwd en heringericht tot multifunctioneel ont-
moetingscentrum. Jack van der Sanden neemt 
u mee en vertelt vol passie over de geschiedenis 
van het klooster en de zusters Trappistinnen.
U krijgt uitleg over de Pandhof (kloosterhof) met 
aandacht voor de symboliek van de Stiltetuin en 
de Pandgangen (kloostergangen). Verder worden 
de verschillende kloosterruimtes, de voormalig 
kloosterkerk, die nu in gebruik is als bibliotheek en 
podiumzaal, en de de glas-in-loodramen belicht. 
Er valt veel te vertellen over het priesterkoor, de 
kapittelzaal en de neogotische kruisribgewelven in 
de kerk en kloostergangen. Er is meer dan genoeg 
te zien en te beleven in Ons Koningsoord. U ben 
van harte welkom!
De rondleiding van 1 november heeft als thema 
‘In de kerk’, met aandacht voor de kerkzaal en is 
gratis inclusief een kopje koffie of thee.
U kunt zich aanmelden via het volgende email-
adres: berkelenschot@ bibliotheekmb.nl Deelna-
me  max. 15 personen per rondleiding.
De Bibliotheek Berkel-Enchot, woensdag 1 no-
vember van 11:00 tot 12:00 uur

VErhalEnBOUWErS 
(BE) – aGEnDa itEM 

Schrijf mee met de VerhalenBouwers!
Vind je schrijven leuk en wil je er nóg beter in wor-
den? Sluit je dan aan bij de VerHalenBouwers. 
Ester van Zundert, journalist en schrijfcoach, gaat 
workshops geven in de Kenniswerkplaats van 
de Bibliotheek in Koningsoord. Daar krijgt jouw 
schrijftalent de ruimte en samen met andere ver-
halenbouwers kun je werken aan van alles en nog 
wat! Wordt het een kort verhaal of een spannend 
boek? Wij gaan er samen voor zitten. 

Wanneer? 
De workshops beginnen in november en er zullen 
zes bijeenkomsten zijn. Data en tijdstippen liggen 
nog niet vast. Meer informatie volgt later nog. 

Meedoen? 
Leuk! Je kan meedoen als je tussen de 9 en 19 
jaar oud bent. Per bijeenkomst betaal je €5.  
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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 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

iS DE WiJnMaanD WarM En MOOi, 
Dan KOMt Er EEn StrEnGE WintEr aChtEraan.

WiE OP St. lUCaS (18 OKtOBEr) Gaat ZaaiEn, 
Zal hEt ‘t Jaar DaarOP MEt GEnOEGEn MaaiEn.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Op zaterdag 28 oktober a.s. vanaf 20.00 uur organiseren 
wij voor de vierde keer dit leuke meezing avond in Boerderij 

Denissen.

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 num-
mers. Zowel Nederlands- als Engelstalig. Mmv zanger Marc 

van Alphen

Kaarten zijn te koop bij Boerderij Denissen en via de leden van 
InBetween. Toegang EUR 5,- inclusief consumptie, meezing-

krant en een leuke verrassing.

Want, met samen (mee)zingen gaat er een wereld voor u open!
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Aanmelden kan door te mailen naar: estervan-
zundert@gmail.com met daarin de volgende ge-
gevens: je naam, je leeftijd, dagen en tijdstippen 
waarop je kunt meedoen met de VerHalenBou-
wers. Ook kun je in de mail alle vragen stellen over 
de VerHalenBouwers. 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kan je mailen naar estervan-
zundert@gmail.com. Of kijk of www.tilburgjunior.
nl voor voorbeelden van de VerHalenBouwers. Op 
www.bibliotheeknieuwestijl.nl vind je alle activi-
teiten van de bibliotheek terug. Je kunt er kennis 
maken, verhalen delen, ontmoeten, ontdekken, 
ontwikkelen en ontspannen. We dagen je uit. 

EGErlänDErMUSiK MEt DiE 
WalDDrUM MUSiKantEn.
Op Zondag 5 november vult kapel Die Walddrum 
Musikanten vanaf 14.00 uur de grote zaal van 
Hotel De Druiventros met warme Egerländer- en  
Böhmische klanken.
De toegang is zoals gewoonlijk gratis, de “wirt” 
van de Druiventros schenkt u graag een kopje kof-
fie, biertje of een goed glas wijn in, maar natuurlijk 
zijn er ook de marketentsters die u graag voorzien 
van een echte Oostenrijkse Schnaps.
Die Walddrum Musikanten brengen u een com-
binatie van bekende meesterwerken, maar dit 
jaar hebben ze onder de bezielende leiding van 
“kapelmeisters” Willem de Wit en Dennis Nonne-
maker hun repertoire uitgebreid met vele nieuwe 
stukken, die ze u graag ten gehore brengen.
U vindt Hotel de Druiventros aan de Bosscheweg 
11 te Berkel Enschot, het parkeren is er gratis. De 
Schnaps staat koud en de instrumenten zijn ge-
poetst, dus we ontvangen u graag voor een ge-
zellige Brabantse muziekmiddag met een stevige 
scheut Tirol.
Meer informatie: www.diewalddrummusikanten.nl 
of Facebookpagina. 

Die Walddrum Musikanten.

DOWnlOaD

DE SChaKEl BEaPP
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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
Vol van verwachting.
Beste mensen in Berkel-Enschot, Biezenmortel en 
Udenhout, in het Brabants Dagblad van 30 sep-
tember las ik een artikel over de officiële opening 
van Koningsoord. ‘Een gerenoveerd kloostercom-
plex als nieuw hart voor je dorp: kan het mooier?’, 
zo stond er geschreven. ‘Een hart dat klopt van 
verwachting en zorg’, luidde de kop van het arti-
kel. In het artikel las ik verder over mooie plekjes 
voor ontmoeting en lekker eten, doorkijkjes en 
glas-in-lood ramen die getuigen van een rijk en 
heilig leven, een kapittelzaal omgeturnd tot zaal 
voor yoga en beweging, een kapel waar nu de bi-
bliotheek is met een afbeelding van jongeren die 
verdiept zijn in boeken en smartphones. Ook las ik 
over gemor en gemopper over zaken die niet goed 
waren gegaan en een belofte van de eigenaar en 
bouwer dat alles zal worden opgelost. Alles bij el-
kaar vond ik de beschrijving van Koningsoord een 
mooie afspiegeling van de situatie waarin de post-
moderne mens leeft. Over het algemeen wonend 
in een mooi huis, een auto om je in te verplaatsen, 
een baan die redelijk tot goed wordt betaald en ga 
zo maar door. Maar God is vaak verdwenen in dit 
plaatje. Zoals Hij in Koningsoord samen met de 
zusters is vertrokken. Of zie ik dit fout, zien wij dit 
fout? Beste mensen, mag ik u geruststellen. God 
is niet verdwenen. Niet uit Koningsoord en ook 
niet uit de rest van ons dorp of provincie of vult u 
maar in. Hij is er nog steeds, altijd. Het probleem 
zit in ons zelf. Wij zelf zijn vaak blind, doof of on-
verschillig geworden om Jezus te ontmoeten. 
Daarom zou ik willen voorstellen: trek erop uit, ga 
op zoek naar Jezus en Hij zal zich laten vinden. Als 

wij willen investeren in onze zoektocht naar Jezus, 
dan zal Hij zijn liefde investeren in ons zoekers.

Diaken Ton. 

aFSChEiD En rOUW
Lezing op dinsdag 31 oktober door Leo Fijen in de 
St. Lambertuskerk te Udenhout. 
Aanvang: 20.00 uur.
Een avond die thuis hoort in deze week van Aller-
heiligen en Allerzielen. In zijn werk heeft Leo Fijen 
vaak reportages en uitzendingen gemaakt met na-
bestaanden. Die verhalen heeft hij gebundeld in 
het boek ‘Leven met de dood’. Pas als je de dood 
hebt meegemaakt, besef je hoe waardevol het  
leven is. Leo vertelt concrete verhalen en geeft  
handreikingen om te rouwen en verdriet te heb-
ben maar ook om door het sterven heen getroost 
te worden en weer tot leven te komen. U bent van 
harte welkom. De toegang is gratis.

30 JariG JUBilEUM PiPPiJn
Pippijn bestaat 30 jaar en dat gaat gevierd wor-
den. Komende zondag, 22 oktober, zal de zon-
dagsviering een jubileumtintje krijgen, onder an-
dere door de aanwezigheid van special guests. Na 
de viering, vanaf 12:15 zal Pippijn een miniconcert 
van 45 minuten geven in de Willibrorduskerk. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd om hiernaar te 
komen luisteren. Vieren doe je samen, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd!”

aGEnDa
St. Caeciliakerk: 
Woensdag 25 oktober 19.30 uur: Torengroep.
St. lambertuskerk:
Dinsdag 24 oktober 20.30 uur: doopvoorberei-
ding.
Woensdag 25 oktober 20.00 uur: ouderavond 
communicanten – Leerlandschap Wichelroede.
St. Willibrorduskerk:
Vrijdag 27 oktober 16.00 uur: 1e bijeenkomst 
communicanten.

ViErinGEn VOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 21 oktober: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: Pastoor Looyaard met diaken van 
Kuijk.
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Zondag 22 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Rika Wolfs-de Kort (nms Broederschap 
OLV van Kevelaer)
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
bgv het 30 jarig jubileum van jongerenkoor Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Gerda Kennis-Dekkers; An Kuijpers-Er-
kens; Cor van de Sande-Walschots en kleindoch-
ters Helène en Cristie.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Ade-
line Granneman.

Maandag 23 oktober:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 24 oktober: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 26 oktober:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 27 oktober
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
19.00 uur St. Josephkerk: Vormselviering m.m.v. 
Pippijn.

In deze viering zullen 20 vormelingen van onze Jo-
hannes XXIII Parochie gevormd worden.
Vormheer: Deken J. Miltenburg.

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 22 oktober: Voorganger: ds. Willemien 
Roobol uit Nieuwe Niedorp, 10.15 uur.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk: het crisispastoraat.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
18 oktober 10.00 uur: Gespreksgroep voor oude-
ren
25 oktober 20.00 uur: 25+gespreksgroep – Prayer 
Course

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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Schakeltjes kunt u nu ook opgeven via onze web-
site. www.schakel-nu.nl/advertenties/

GratiS inlOOPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van raaK aDVOCatUUr. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl

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

Ervaren jonge vrouw geeft bijles in natuurkunde, 
wiskunde en scheikunde. Komt ook aan huis. 
Uren en tijden in overleg. Tel 0032-495048380

aUtOriJSChOOl KlEiJnGElD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingspercentage. 
Tel 013-5333408,  06-20402338  
www.autorijschoolkleijngeld.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-Enschot!

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

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Ser-
vice van laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 
Udenhout 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

Tac Vincentius Udenhout. Mooie violen 10 stuks 
E2,50, Potchrysanten 3 stuks E6,- .Tac Vincentius 
open: maandag t/m vrijdag 9.15u - 15.15u zater-
dag 10.00u - 14.00u

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

Teken de petitie voor behoud van de beuken! 
WWW.PEtitiES.nl

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

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

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, til-
burg: Gratis ophaalservice voor uw overbodige 
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elek-
trische apparaten, witgoed en computers. Wij zijn 
bereikbaar op 013-5771778 voor het maken van 
een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af te 
geven op bovenstaand adres. Openingstijden zijn 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.

GEVEL ONDERHOUD / SPECIALISTISCHE REINI-
GING Gevelreiniging middels stoom, reinigen van 
dakpannen / goot / dakkapel / TRESPAVOCHT-
BESTRIJDING injecteren / impregneren. Gevel 
schilderwerken. Boktor en houtworm bestrijding 
/ sanering. ROVAPO Totaal onderhoud van A tot 
Z WWW.GEVELONDERHOUD.INFO Mail: Robert-
vanpoppel@hotmail.com Gsm; 06-53465075

Huurwoning gezocht per 1 januari of evt. iets eer-
der voor ons gezin met dochters van 5 en 9 jaar. 
Wij willen per voorkeur in Berkel-Enschot wonen, 
maar Udenhout, Oisterwijk of Heukelom is ook 
een goede optie. Tel: 06-53405844 of mail romke-
maartje@home.nl

Te koop gevraagd in Berkel-Enschot. Vrijstaand 
woonhuis of bouwgrond op tenminste 1000 
m2.Op korte of lange termijn. info@jemadijk.nl of 
06-47187745

Schakeltjes kunt u nu 
ook opgeven via onze 
website. 

www.schakel-nu.nl/
advertenties/





www.rabobank.nl/pinpin

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app
Op latere leeftijd zullen kinderen zelf digitaal hun bankzaken moeten regelen, maar op 

jonge leeftijd komen ze ook al veel in aanraking met geld. Ze krijgen zakgeld, een beloning 

voor een mooi rapport of doen een heitje voor een karweitje. Kinderen die op jonge leeftijd 

met geld om leren gaan, plukken daar in de toekomst de vruchten van. Met Rabo PinPin 

leren kinderen spelenderwijs en in een veilige omgeving met geld omgaan.

Download Rabo PinPin dan nu in de app stores. 

Spelenderwijs 
leren over 

geld
samen met 
Rabo PinPin


