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DEZE WEEK:
Reünie Heilig Hart school

Ron Beukering haalt 5e Dan

Met Passie: Doctor Who
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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, 
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

Uw persoonlijke keuken
bij Keukenstudio John de Laat

Bosscheweg 32
5056 KC
Berkel-Enschot
T: 013 – 543 72 24
www.johndelaat.nl
info@johndelaat.nl

Ma  gesloten
Di 9.30 - 17.30
Wo 9.30 - 17.30
Do 9.30 - 17.30
Vr 9.30 - 17.30
Za 10.00 - 16.00
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Uitstapjes, de schoolmusical, “schipper mag ik 
overvaren?”, de kusjeskring: nostalgie. Na 44 
jaar schudden 29 oud-klasgenoten van basis-
school De Heilig Hartschool elkaar opnieuw de 
hand. Dat doen ze aankomende vrijdag bij de 
reünie in café Mie Pieters.

Het ‘feest’ is nog niet eens begonnen, en nu al 
slaat het organisatieteam verrukt zijn handen in-
een. ‘We hebben er zin in!’ klinkt het in koor. En dat 
mag ook wel; het groepje oud-klasgenoten heeft 
vier maanden naar deze bijzondere gebeurtenis 
toegeleefd. Het idee om elkaar na al die tijd weer 
te treffen, ontstond zelfs al jaren eerder. ‘Dat was 
tijdens Berkel-Enschots 800/850-jarig bestaan’, 
vertelt organisatielid Wil van der Loo. ‘Daar kwam 
ik een aantal mensen van mijn basisschooltijd 
tegen. Gezellig was dat, om elkaar weer eens te 
treffen. ‘We zouden een reünie moeten organise-
ren!’ riep ik toen. En dat is precies wat we hebben 
gedaan.’ 

Hernieuwde kennismaking
Wil bracht een team bijeen, bestaande uit Peter 
Robben, Marlies van Laak, Petra Robben en hij-
zelf. Allen met hetzelfde doel: een hernieuwde 
kennismaking met de vijfde en zesde klas van de 
Heilig Hartschool van 44 jaar geleden, wat we nu 
kennen als Klein Berkeloo. ‘We hebben veel goe-
de herinneringen aan die tijd’, vertelt Marlies. ‘Als 
kind zag en interpreteerde je de dingen natuurlijk 

heel anders. Daar kunnen we vrijdag open met el-
kaar over praten.’ 
Ook Petra geniet van dat stukje nostalgie. ‘Weten 
jullie nog, dat uitstapje naar de Efteling?’ Haar 
collega’s kijken haar verbaast aan. ‘Dat kan ik me 
echt niet herinneren, hoor!’ merkt Wil op. ‘Ik ook 
niet’, valt Marlies hem bij. De reünie is nog niet 
begonnen, of het gespreksonderwerp van de dag 
gaat over ‘toen’. 

Blowen en hippies
Want wat is er destijds toch veel gebeurd. De jaren 
’60/’70, de tijd van ‘peace’, blowen en de hippies. 
Het viertal moet erom lachen. ‘Wat waren ze op 
school toch bang dat we zouden ontsporen.’ 
De ontkerkelijking en begin van gemengde klassen 
waren kenmerkend voor die tijd. ‘Volgens mij zijn 
we allemaal goed terecht gekomen’, zegt Wil. Om 
daar een idee van te krijgen, heeft het team een 
vragenlijst voor de oud-leerlingen opgesteld. ‘Ge-
zamenlijk hebben we zo’n 43 kinderen’, laat Mar-
lies zien. ‘Zeventien mensen getrouwd, bijna geen 
scheidingen. We doen het als klas best goed.’ 

Meer verklappen kan het viertal niet: vrijdagavond 
wordt een avond vol verrassingen. ‘Misschien 
bloeien er wel nieuwe liefdes op’, grapt Petra. En 
nieuwe vriendschappen? Gegarandeerd. 

Tekst: Sabine Doevendans
Fotograaf: Bas Haans 

tERUG 
naaR ScHool
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activitEitEnKalEnDER

novEMBER

latER

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 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Abdijkerk
1-11 Ons Koningsoord 19.30 uur Start EHBO cursus
5-11 Koningshoeve 15.00 uur Requiem Kamerkoor Ad Parnassus 
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
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
14-12 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
15-12 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
15-12 Koningsoord 14.30 uur kerstviering mmv NEVA KBO

oKtoBER



9|

Hoofdtrainer van Nederland, de 5de Dan, de twee-
de 5e Danner in Europa en de 8ste wereldwijd! Dit 
zijn de resultaten van het examen Hapkido in Sy-
dney van Ron van Beukering uit Berkel-Enschot.
De 62-jarige Ron van Beukering, trainer van Hap-
kido Complete Self Defence uit Berkel-Enschot 
vertrok enkele weken geleden met trainer M. Doh-
men naar Sydney om examen te doen. In Sydney 
is het hoofdkwartier van deze vorm van zelfverde-
diging gevestigd. Op dit niveau is het een ‘must’ 
om in Sydney bij de grondlegger van deze metho-
de, Grootmeester G. Booth, examen af te leggen. 
Hapkido is een allround methode voor zelfverde-
diging, waarin verschillende martial arts gecombi-
neerd worden zoals bv: judo, jiu-jitsu, taekwondo.
Voorafgaand aan het hapkido examen stuurde 
Ron 240 video- opnames naar de grootmeester. 
Deze opnames dienden eerst goedgekeurd te 

Ron BEUKERinG Haalt 
5E Dan in SYDnEY

worden om aan de volgende stap te kunnen be-
ginnen. Een andere vereiste was, dat je 5 jaar lang 
4e Dan moest zijn en chief instructor. Verder was 
er een aantal trainingsuren vereist, maar met zijn 
1900 uren voldeed Ron daar makkelijk aan. Als 
laatste vereiste was het verplicht om een essay te 
schrijven. Nadat er goedkeuring voor het examen 
was verleend, kon de reis naar Australië begin-
nen. Op het vliegveld in Sydney werden hij en zijn 
vrouw opgehaald door de grootmeester zelf. Op 
zich al een hele eer. Het examen zou na 2 dagen 
beginnen. Het eerste onderdeel duurde ongeveer 
een uur. Er werd een technisch gedeelte gedaan 
en enkele sparringen tegen meerdere personen 
tegelijk. Een behoorlijk zware proef.
Gedurende de week die daarop volgde, werd van 
hem verwacht dat hij de dagelijkse trainingen zou 
volgen en een kort seminar zou geven. Aan het eind 
van die week werd er een celebration diner gegeven. 
Dit was het hoogtepunt van het Sydney avontuur.
Er waren kandidaten van verschillend niveau. Van 
de tweede tot de 6e Dan. Op het hoogste niveau 
zijn drie personen geslaagd voor de 5e Dan en 1 
voor de 6e Dan. Een geweldig resultaat. Wereld-
wijd is alleen master J.Trinh 6e Dan in Kwan Nyom 
Hapkido en Ron van Beukering een van de acht 
5e Danners.
Onlangs was de huldiging in de sportschool van 
Vereniging Yong, Kerkstraat 9b, Berkel-Enschot. 
De leden hadden een inzameling gedaan en gaven 
twee bokspalen cadeau. Het was een geslaagd 
feestje. Meer informatie: completeselfdefence.nl

Tekst en foto’s: Redactie DNS 
(Bron: Ingrid Beukering)
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Datum GEvonDEn vindplaats telefoon 
16-10 Sleutelhanger zwarte band met twee sleutels Plantsoen bij Den Herd 013-5336116
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 013-5335535  
 Robin Telefoon) Klooster
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

Datum oMScHRiJvinG verliesplaats telefoon
16-10 Witte knuffel konijntje uit H&M (belangrijk mg. Albert Heijn/Torentjeshoef 06-47469977  
 voor ons dochter)
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  
 brievenbus-, fietssleutel en blauw wit druppel sleutel

ScHaKEltJESGEvonDEn

ScHaKEltJESvERloREn

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

ScHaKEltJESBEaPP

Oist  Exclus ief  stoffeert  meubels en kussens helemaal  naar uw wens . 
Modern of  k lass iek ,  in  stof  of  leer  en voor part icu l ieren en bedr i jven . 

Ki jk  op www.Oist .nl  voor  meer ideeën.

STOF TOT 
NAD E N KE N

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 .
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‘Elke aflevering grijpt me’, vertelt Linda de Vrij 
(27). Daar waar iets gebeurt met aliens is tijd-
reiziger Doctor Who altijd op tijd ter plaatse. 
Hij stapt in zijn Tardis, een blauwe telefooncel. 
Van binnen is dit een gigantisch ruimteschip, 
waarmee hij door de timevortex heen kolkt 
naar elk tijdstip van elk jaar in elke plaats. Niks 
is onmogelijk!

Realiteit en fantasie mengen zich perfect wanneer 
hij afreist naar de tijd van Shakespeare, Hitler of 
de vulkaanuitbarsting bij Pompeï. ‘Dit hebben ze 
zo knap gedaan’, aldus Linda, ‘dat ik me soms af-
vraag: weten we wel echt wat er toen is gebeurd?’ 
Ook op reis naar het heden neemt De Doctor zijn 
kijkers mee naar onwerkelijke werelden, waarin al-
les mogelijk is en niks te voorspellen valt. 
Dit houdt Linda in zijn Tardisgreep!   

timevortex: verleden en toekomst
De zoektocht naar de bron van Time Lord Rock 
(muziek geïnspireerd door Doctor Who) bracht 
Linda 7 jaar geleden pas bij haar geheimzinnige 
held, maar de serie wordt sinds 1963 al wekelijks 
uitgezonden op de BBC, met een onderbreking 
van 1989 tot 2005. De Doctor is door de jaren heen 
door 13 verschillende acteurs gespeeld; ieder met 
eigen trekjes en karakteristieken. ‘De Doctor re-
genereert als hij sterft in een ander lichaam’, ver-

telt Linda lachend, alsof het de normaalste zaak 
van de wereld is. Zo moest De Doctor steeds zijn 
nieuwe lichaam ontdekken. Opnieuw leren lopen, 
rennen, eten... Dit brengt hilarische beelden met 
zich mee. De Tardis ziet er ook al 13x anders uit en 
elke nieuwe Doctor ontmoet andere of weer oude 
reisgenoten. In Engeland is de introductie een hele 
happening. Deze keer wordt het helemaal span-
nend, want de 14de Doctor wordt een vrouw!

allesomvattend
Doctor Who is uitgegroeid tot een diverse serie 
met morele kwesties, maatschappelijke dilemma’s 
en heerlijke Britse humor. Allesomvattend, voor 
jong en oud! 
De verzameling van Linda omvat ook alles. Een Tar-
dis op truien, jurkjes, t-shirts, agenda’s en telefoon-
hoesjes. Een Doctor Who kussensloop en de speci-
ale editie van het monopoliespel mag natuurlijk niet 
ontbreken. Linda’s vriend is uiteraard ook een ware 
fan! Dit jaar waren ze op Dutch Comic Con als Doctor 
nummer 11 en River Song, Linda’s favoriete karakter. 
‘Twee meiden wilden zelfs met ons op de foto!’ lacht 
Linda. Aan haar volgende Who outfit wordt gewerkt. 
‘Helaas is Cosplayen (verkleden als idool) in Neder-
land niet groot, maar wij hebben Carnaval.’ 

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bas Haans

DoKtER WiE? 

MEt PaSSiE
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litERaiR caFE MEt RonalD GiPHaRt

Woensdag 8 november 2017
‘ons Koningsoord’ 20.00 uur

BacH En nEES tiJDEnS HEt REQUiEM in KoninGSHoEvEn

Ronald Giphart werd op 17 december 1965 gebo-
ren te Dordrecht, als zoon van een huisvestings-
ambtenaar en Wijnie Jabaaij, die later Tweede 
Kamerlid zou worden voor de PvdA. Hij heeft één 
zus: Karin. Zijn ouders scheidden toen Giphart 
11 was. Hij ging met zijn vader in Soest wonen 
en verhuisde in 1987 naar Utrecht, waar hij Ne-
derlands ging studeren. Na drie jaar brak hij zijn 
studie af. Tijdens zijn werk als nachtportier begon 
hij te schrijven. Giphart debuteerde in 1992 met 
Ik ook van jou. Hij schreef daarna nog diverse ro-
mans en was redacteur van het literair tijdschrift 
Zoetermeer.
Giphart publiceert in uiteenlopende tijdschriften, 
waaronder het NS-tijdschrift Rails, waarvan hij 
enige tijd hoofdredacteur was. Hij schrijft ook on-
der het pseudoniem Arnold Hitgrap (anagram).
In 1998 maakte hij samen met Joost Zwagerman 
de literaire theatershow Hamerliefde, die in 2000 
wegens succes werd verlengd. In datzelfde jaar 
was hij bij de gemeenteraadsverkiezingen lijstdu-
wer voor de lokale partij Leefbaar Utrecht.
In 2003 was zijn novelle Gala boekenweekge-
schenk. Sommige christelijke boekhandels wei-
gerden het geschenk te verstrekken vanwege de 
godslasterlijke taal, het voorkomen van overspel 
en bedrog. De Bond tegen vloeken protesteerde 
tegen de islamgrievende scènes in het boek. Ge-
durende een zaterdag was Gala geldig als 2e-

klastreinkaartje voor 
treinreizen binnen 
Nederland.
Hij treedt ook op in 
het theater; in het 
seizoen 2005/2006 
met Bart Chabot en 
Martin Bril in het pro-
gramma Giphart en 
Chabot met Bril.
De schrijver zit de 
jury van de Grote 
Jongerenliteratuur 
Prijs voor.
Ook schrijft Giphart columns voor dagblad de 
Volkskrant en voor het tijdschrift KIJK.
Giphart is in 1997 getrouwd en heeft twee zonen 
en een dochter.

De avond wordt verzorgd door: Bibliotheek Ber-
kel-Enschot, CC de Schalm, KBO en KVG.
Toegangsprijzen: 
 KBO-leden Berkel-Enschot € 4.00
 Bieb-leden € 5.00
  Niet-leden  € 7.50
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek Berkel-
Enschot of te bestellen per mail bij berkelen-
schot@bibliotheekmb.nl 
De kaartverkoop start op 21 oktober.

Meer dan een requiem voor de doden, is het Re-
quiem van Nees een requiem van de verrijzenis 
van het licht. Het requiem is positief en hoopvol 
van toon. De grote afwisselingen in stijlen die 
Nees in dit a cappella werk gebruikt, maken het 
tot een afwisselend geheel van vreugde en leed, 
van drama en beschouwing. 
Jesu, meine Freude is met maar liefst elf delen 
het meest omvangrijke motet van Bach. Het stuk 

Op zondag 5 november presenteert Kamerkoor Ad 
Parnassum voor de negende keer op rij het Requi-
em in Koningshoeven. Traditiegetrouw brengt het 
koor op de eerste zondag van november een klas-
siek requiem in combinatie met een hedendaagse 
compositie. Dirigent Anthony Zielhorst koos er dit 
jaar voor om de puurheid van het werk van de Bel-
gische Vic Nees te combineren met de dramatiek 
van twee werken van Johann Sebastian Bach. 

KUnSt En cUltUUR
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is geschreven voor een vijfstemmige bezetting. 
�Jesu, meine Freude en Gottes Zeit bezingen elk 
op eigen wijze de relatie met Christus, met sterven 
en heengaan. En precies op dat niveau ontmoeten 
Nees en Bach elkaar: niet het verdriet, maar het 

perspectief op de eeuwigheid staan tijdens dit Re-
quiem in Koningshoeven centraal.   
Het Requiem in Koningshoeven vindt plaats op 
5 november om 15.00 uur (Eindhovenseweg 3, 
Berkel-Enschot). Kaarten voor het Requiem in 
Koningshoeven zijn verkrijgbaar via reserveren@
kamerkooradparnassum.nl. 

Toen Anthony Zielhorst, dirigent van Kamerkoor 
Ad Parnassum, tijdens een concert in de Elzen-
veldkapel Lea Nees ontmoet

Ad Parnassum heeft als koor een lange en inten-
sieve relatie met de Belgische Vic Nees onderhou-
den. Toen dirigent Anthony Zielhorst bij een con-
cert in Antwerpen diens weduwe ontmoette, nam 
hij ter plekke de beslissing. In Het Requiem (2008) 
wacht al enige jaren op uitvoering en een 

SticHtinG EXPo PRESEntEERt:

Jazz in onze nieuwe behuizing, hoe zal dat klin-
ken? Kom het beluisteren nu het BaRt lUSt 
Quintet in Berkel-Enschot komt spelen. Alweer een 
formatie van nationaal niveau waarbij de combinatie 
trombone en saxofoon een niet zo gebruikelijke is.
Het quintet wisselt eigen en eigenzinnige compo-
sities af met overbekende nummers uit vroeger 
jazztijden. Ellingtons “The Mooche” bijvoorbeeld 
en ook “Let’s Face the Music and Dance” (Irving 
Berlin) klinkt opeens erg modern.

Het BART LUST Quintet bestaat uit:
 - Bart Lust trombone
 - Bart Wirtz saxofoon
 - Steven Hupkens piano
 - Joris Teepe bas
 - Joost Kesselaar drums
meer info: www.bartlust.nl

zondag 29 oktober 2017, Cultureel Centrum De 
Schalm Berkel-Enschot, aanvang 14.30 uur, en-
tree € 8,- (inclusief consumptie in de pauze)
reserveren: 013 - 5331333 of via 
www.deschalm.net “bestellen”
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Spectaculair concert:

“icE anD FiRE”

Een verrassend uitgangspunt voor een spectacu-
lair concert op Zaterdag 28 oktober 2017 in de 
Broekhovense Kerk in Tilburg. Aanvang 20.15 uur. 
Entree gratis.

tHE GaME oF tHRonES.
Het is de bekende tune gecomponeerd door Ra-
min Djawadi voor de TV-serie die gebaseerd is op 
de boeken: “A Song of Ice and Fire”. Het is voor 
deze speciale ontmoeting het beginpunt om al-
lerlei spectaculaire muziekstukken onder de aan-
dacht te brengen door de twee gerenommeerde 
muziekgezelschappen, die elkaar ontmoeten bij 
dit Ice and Fire- concert. Ons eigen HarmonieOr-
kest Concordia en op uitnodiging: Fanfare Wilhel-
mina uit Numansdorp / Hoekse Waard. Een avond 

vol verrassingen met muziek waarbij je de koude 
rillingen over het lijf voelt lopen. Muziek waar de 
ijzige winden door de frisse klanken heen waaien.  
En zoals Ice and Fire polair is, zullen tijdens dit 
concert ook de warme zwoele ritmische klanken 
uit de bekende Zuid-Amerikaanse streken te ho-
ren  zijn. Een concert vol contrasten, vol passie en 
spanningsvelden.

Muziekvereniging Concordia is blij deze avond 
samen te mogen vullen met een toporkest. De 
fanfare uit Numansdorp (onder de rook van Rot-
terdam) spelen in de eerste divisie, hebben al heel 
wat prijzen binnen gesleept, vergaren steeds meer 
landelijke bekendheid en de ambities spatten er 
van af.  Bij hun 120 jarig jubileum vorig jaar, mocht 
HarmonieOrkest Concordia daarbij aanwezig zijn.
Bij binnenkomst zal het volledige programma op u 
liggen te wachten. Dus van harte welkom.
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SticHtinG EXPo PRESEntEERt:
zaterdag 28 oktober 2017, 
Cultureel centrum De Schalm, Berkel-Enschot, 
aanvang 20.00 uur, entree € 8,- (inclusief koffie/thee tijdens de pauze)
reserveren: 013 - 5331333 of via www.deschalm.net”bestellen”

Berrie Kolmans met zijn trio MUZiKaal GEBRoED in

MoEDERS MooiStE
Berrie Kolmans verraste bij vorige optredens met 
een ontroerend muziekprogramma met dichter 
Albert Megens en met een flamboyant optreden 
met zijn band. Hij gaat nu opnieuw verrassen met 
een  liedjesprogramma geïnspireerd op ... Maria, 
moederfiguur bij uitstek. Zelf gemaakte liedjes wel 
te verstaan. Hij speelt en zingt ze zelf met onder-
steuning van:  
Anke van Esch zang etc
Fons Toonen drums, contrabas etc
Een uniek optreden: geen platgetreden paden, 
je proeft nog het maakproces. Boeiend voor ver-
schillende generaties. Aanbevolen voor iedereen.

meer info: www.berriekolmans.nl

Molenhoefstraat 44, Udenhout

www.brasserie-robben.nl

013 - 533 62 30

Najaarsmenu
Tonijn  Geschroeid | tartaar | wasabi | sesam | zeewier

of

Eend  Gerookt | confit | uitjes
***

Scholfilet  Mousseline | krabbenjus | jonge prei
of

Wildpeper  Knolselderijpuree | spruitjes | preisselberen
***

Parfait  Nougatine | tia maria
of

Kaas  Terrine | stroop | druifjes | + € 3.00

Prijs per persoon - € 24,50
Uitbreiden met kopje bospaddenstoelensoep + € 3.50

Geopend op donderdag tot en met zondag
Parkeren voor de deur, reserveren is fijn!

Kijk ook op onze site voor nieuwe najaarsarrangementen en meer!

Molenhoefstraat 44 Udenhout | 013-5336230 | www.brasserie-robben.nl

Potchrysant
Kan binnen en buiten. 

Diverse kleuren, in 
kleine 12cm-pot. 

1.75

Elke zondag open 
van 12 tot 17 uur!

Potchrysant
Kan binnen en buiten. 

Diverse kleuren, in 
kleine 

0.99

8 november Winterwonderavond!
Haal uw uitnodiging in de winkel

Aanbieding geldig van 25 t/m
 31 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt.

Bezoek onze 
sfeershow!

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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‘t Zwaantje 1 • 5056 ED Berkel-Enschot • 013 533 12 39 • www.riddershoeve.nl

En dan zijn we 25 jaar,
afgerond 300 maanden,

1304 weken en
8569 dagen verder.

 

In die tijd was een kilo aardappelen nog 1,39 gulden. 
En was wakame of romanesco niet iets wat je op de menukaart terug kon vinden.  

 
Het is goed dat dingen veranderen en aan alles komt een einde. 
Zo ook aan mijn carrière en aan Riddershoeve Berkel-Enschot. 

Ik wil u bedanken voor de ontzettend warme reacties 
en een volle zaak de afgelopen weken, maar bovenal voor 25 mooie jaren. 

 
Ik zwaai u voor de laatste keer uit vanuit de Schakel. 

 
Gastvrije groeten, 

Walter van Laarhoven

Alleen door vaklui geplaatst!

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
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GilDE BiJ JUBilEUM 
En aFScHEiD Dia-
KEn Jan JooStEn

Op zondagmorgen 22 oktober trok een afvaar-
diging van ons gilde St. Joris en St. Sebastiaan 
naar het verpleeghuis en hospice “De Volckaert” 
in Dongen. Het was op deze mooie plek dat dia-
ken Jan Joosten zijn 25 jarig jubileum als diaken 
vierde, maar tevens ook afscheid nam vanwege 
het bereiken van de pensioen gerechtigde leef-
tijd. Om 10.00 uur was er een eucharistieviering, 
tijdens welke Jan Joosten op zijn geheel eigen 
wijze afscheid nam en zijn dank uitsprak voor al 
het moois dat hem als diaken was gegeven.

Jan Joosten en zijn 
vrouw Annemiek zijn al 
jaren lid van ons gilde. 
Het Gilde St. Joris en 
St. Sebastiaan over-
handigde Jan tijdens de 
receptie dan ook een 
zilveren gildespeld, als 
dank voor zijn trouwe 
lidmaatschap en zijn in-
zet voor het Gilde.
Wij hopen Jan en Anne-
miek nog vaak te mo-
gen ontmoeten tijdens 
onze Gilde activiteiten. 

Tevens hopen wij dat zij nog lang mogen genieten 
van hun kinderen en kleinkinderen en van elkaar.
Meer weten van ons Gilde? 
Kijk eens op www.sintjorisensintsebstiaan.nl. 

Restorations Nederland is een bedrijf dat zich 
bezighoudt met het cosmetisch herstellen van op-
pervlaktebeschadigingen aan interieur en exterieur.

Beschadigingen aan o.a.:
Tegels(keramisch), natuursteen, sanitair, harde 
oppervlakken, porselein, leder, kunststoffen en 
lakbeschadigingen. Ook herstellen wij losliggende/
holklinkende tegelvloeren dmv injecteren zonder hak 
of breekwerk.

Wij werken ook voor verzekeringsmaatschappijen.

COSMETISCH EN OPPERVLAKTE SCHADE HERSTEL VAN INTERIEUR EN EXTERIEUR

www.restorations.nu | info@restorations.nu | +31 (0)6 543 474 99

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 games krijg je 10% en op consoles ontvang 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
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KOM MUFFINS VERSIEREN,
MAAK EEN DROMENVANGER, LAAT 
JE SCHMINKEN & LUISTER NAAR 

DE VERHALEN VAN DE HEKS!

KOM MUFFINS VERSIEREN,
MAAK EEN DROMENVANGER, LAAT 
JE SCHMINKEN & LUISTER NAAR 

DE VERHALEN VAN DE HEKS!

✰✰✰✰www.facebook.com/wc.eikenbosch
Bekijk onze nieuwe website: www.winkelcentrumeikenbosch.nl

Volg
ons op

Deelname is gratis!

DOE MEE

& WIN EEN 

LEUKE 

PRIJS!
Zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 16.00u.Zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 16.00u.

HALLOWEEN BIJ EIKENBOSCH
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tvBE
Vanaf de opening van de Padelbanen in 
september is onze club al meer dan 70 
nieuwe leden rijker. De verwachtingen 
zijn al overtroffen! Veel nieuwe gezichten 
en elke avond weer drukte en gezellig-
heid op de club. Hiermee trekt onze club 

een nog breder publiek en zijn we op de goede 
weg om ons doel te bereiken, een mooie, groei-
ende en levendige club.

Naast de drukte bij het vrijspelen, de lessen en de 
instuif is ook de najaarcompetitie in volle gang, zo-
wel voor de tennisteams als voor ons padelteam. 
Verder komt er weer een intern Bokbiertoernooi 
aan vrijdag 10 november voor het eerst voor ten-
nis en Padel!

HERFStKaMPioEnEn-
Bal BiJ oJc’98

De laatste wedstrijden op het veld dit jaar leverden 
de volle winst op. Het tweede werd daardoor net-
jes tweede in zijn poule en de junioren 1 bewezen 
nog eens dat ze de sterkste zijn in hun klasse. Ho-
pelijk staan ze in de zaal wat zwaarder ingedeeld.
Terda 1 - OJC’98 2   6 - 13
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 16 - 1
Vanaf deze week wordt er weer in de zaal ge-
traind. De selectiegroep traint ‘s maandags in de 
Roomley in Udenhout. Alle overige ploegen gaan 
op woensdag- en vrijdagavond in ‘t Ruiven aan de 
slag. Op woensdag sluit het eerste na de jeugd-
trainingen daarbij aan.
De zaalcompetitie begint in het weekend van 11 
november. We zijn benieuwd of de teams die zo 
goed voor de dag kwamen op het veld ook in de 
zaal mee kunnen doen om het kampioenschap. Het 
eerste moet in elk geval mee kunnen doen om de ti-
tel in zijn klasse, als de voortekenen niet bedriegen.
Maar eerst is er nog de algemene jaarvergadering 
van de vereniging op 6 november.

WHitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zondag 22 oktober 
Wh. Dem. HS2 - E.H.V. HS1 28-18

Desk D1 - White Demons D2 13-13
Desk DC1 - White Demons/Taxandria DC1 18-02

Programma a.s. weekend:
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# 
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 
edithvandij@gmail.com.

KnaP HERStEl JonG 
BRaBant: 2-0 WinSt
Zonder iemand tekort te doen was het 
Thomas van Esch die met twee punt-
gave doelpunten het verschil maakte 

tegen Elshout SC. Eerst rondde hij een wervelende 
individuele actie halverwege de tweede helft af met 
een strakke schuiver in de korte hoek. Vlak voor het 
einde gooide hij de wedstrijd in het slot na een tech-
nisch magnifiek direct ingeschoten halfhoge strakke 
voorzet van rechts van Yannick Pagie. Daarmee 
werd Jong Brabant verdiend winnaar na een haast 
continue veldoverwicht. Lange tijd ontbraken alleen 
de doelpunten, want het veldspel was doorgaans 
op orde. Daar waar de gasten uit Elshout wel de 
aanval probeerden te zoeken, wist een geconcen-
treerde rood-wit verdediging, waar al vroeg Joep 
Ooms met een hoofdblessure uitviel, dreigend ge-
vaar te neutraliseren. Omdat de score lange tijd op 
slechts 1-0 bleef steken, bleef het uiteindelijk nog 
lang spannend, maar werd de overwinning verdiend 
binnengeloodst aan de natte Berkelseweg. Door 
deze overwinning heeft Jong Brabant zich goed her-
steld na het onnodige verlies vorige week en zich na 
vier wedstrijden verdienstelijk en verdiend bovenin 
de ranglijst genesteld. Komende zondag wacht een 
wedstrijd in en tegen het Tilburgse Reeshof.

Redactie Jong Brabant
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Nieuw carnavalsseizoen is aanstaande!
Nog maar een paar weken voordat het nieuwe carnavalsseizoen in Knollevretersgat weer los barst. 
Tijdens het  ‘Hoe ist? Fist’   op zondag 12 november gaan we dit vieren.

U leest het goed; we verplaatsen het evenement naar de zondagmiddag/vooravond en hopen hiermee 
met nog meer mensen deze start van het nieuwe seizoen te kunnen vieren.  Met muziek van eigen 
bodem, de presentatie van de Prins en zijn gevolg, maar ook de presentatie van de Jeugdraad van Elf 
zit het programma lekker vol! We kunnen onder andere hossen op de muziek van Nonsjelaant, Van 
Heukelom, De Bullekes en ook Hofkapel Lof der Zotheid zal van de partij zijn.

Wij hebben er ongelofelijk veel zin in. U ook???

Noteer in uw agenda: Hoe ist? Fist, zondag 12 november v.a. 13.30 uur bij De Druiventros.

Voor in de agenda:
Hoe ist? Fist 12 nov 
Bruisend Knollebal 10 dec
SOK Knollekesmiddag 14 jan
Knollegeblaos (nieuw!) 21 jan
Tonpraoten 2 en 3 febr
Carnaval 10 t/m 13 febr

Adverteren in De Knollevreter? 
Dit jaar valt hij weer op de deurmat; op 27 januari om precies te zijn: 
Carnavalsglossy De Knollevreter.  U mag als trotse ondernemer in/uit 
Knollevretersgat natuurlijk niet ontbreken in dit mooie blad!
Er zijn verschillende mogelijkeden om te adverteren. 
Kijk hiervoor op de website (www.knollevretersgat.nl) of stuur een bericht 
naar advertentie@knollevretersgat.nl. Wij kijken graag samen met u naar de 
mogelijkheden.

Dè wies ik nie! 
• Het motto dit jaar  ‘Zieget te maoke!’ is?
• De orkesten, horeca en SOK er zeker iets van weten 

te maoke door de handen ineen te slaan?
•  Deze samenwerking gaat leiden tot een nieuw 

evenement: Knollegeblaos op 21 januari 2018?
•  Dit een heus Kappellenfestival door ons dorp gaat 

worden?

Motto 2018: Zieget te maoke!
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HalloWEEntocHt 

Spannend!!! Over een paar dagen, za-
terdag 28 oktober, is het zover. 

De Halloween wandel en griezeltocht in Berkel-
Enschot. 
Voor de wandeltocht zijn er diverse starttijden van-
af 18.15 uur en voor de griezeltocht zijn er twee 
starttijden, 20.15 en 20.45 uur. Voor elke starttijd 
zijn er een beperkt aantal kaartjes, kijk op onze 
website voor meer informatie www.jeugdwerkber-
kelenschot.nl
Tot en met vrijdag 27 okt zijn de kaartjes nog voor 
€ 2 te koop bij Qiëlly Kids Fashion op het winkel-
centrum en Schoenmakerij Joep van den Berg in 
de St Willibrordstraat.
Op de avond zelf zijn de resterende kaarten voor € 

3 te koop, houd onze Faceboo-
kpagina in de gaten om te zien 
of er voor de tijd die je zou willen 
nog kaartjes te koop zijn. Helaas 
is het niet mogelijk om kaarten 
voor de avond te reserveren om-

JEUGD
dat wij het te druk hebben met het klaarmaken van 
de route en geen tijd hebben om onze Facebook-
pagina, mail of website daarop te checken.
Vind jij dit jaar al onze voorwerpen van het zoek-
spel ? Als je de gelukkige winnaar wordt zullen wij 
dat hier in de Schakel bekend maken en natuurlijk 
op onze Facebook en website. De prijsjes worden 
bij de Sinterklaasvoorstellingen (19 november) uit-
gereikt of kunnen later opgehaald worden.
Wij en de leden van de RSA scouting Berkel-En-
schot zijn er al klaar voor en hebben er zin in ! De 
heks en de tovenaar hebben hun ketel al boven 
het vuur hangen en trakteren graag op een grieze-
lig drankje whoehahaha. Er staan weer een aantal 
spellen voor jullie klaar en wordt je onderweg en 
na de tocht voorzien van wat lekkers. Na de tocht 
staat ook de koffie/thee weer klaar.
Jullie komen toch ook lekker griezelen tijdens het 
wandelen? We zien jullie graag zaterdag, we star-
ten bij de blokhut van de scouting aan de Gen.
Eisenhouwerweg 7

Griezelige groeten,
Yvette, Corina, Charlotte, Sander, Monique en 
Kees (van scouting Berkel-Enschot),
het Halloweenteam van Stichting Jeugdwerk Ber-
kel-Enschot
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Herfstvoordeel bij uw Keurslager
Sprokkelpakket

Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden

Gekruid gehakt
(half-om-half) 500 gram 

Saucijzen
4 stuks

Gepaneerde schnitzels
4 stuks

Gemarineerde kipfilet
4 stuks

Van € 31,50 Voor 2250
Bovendien 

naar keuze GRATIS  

1 beker soep 

(500 ml)

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

Deze aanbieding is geldig van  
30 oktober t/m 11 november 2017
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voGElcURSUS
Vogels kijken is in: het biedt span-
ning én ontspanning. Veel mensen 
willen graag iets meer weten over 

vogels. Daarom start Vogelwerkgroep Midden-Bra-
bant komend voorjaar een vogelcursus speciaal 
voor beginners. Er zijn 6 theorieavonden op maan-
dag en 6 wandelingen op de zaterdag. De Brand, 
Leemputten, den Opslag en Loonse en Drunense 
duinen zijn gebieden die we kunnen bezoeken. U 
leert vogels herkennen, zowel aan hun uiterlijk als 
aan hun geluid. Maar zeker ook onderwerpen zoals 
de anatomie van vogels, de vogeltrek, de zintuigen, 
welke verrekijkers zijn het meest geschikt, de nest-
bouw en nog vele andere zaken zullen tijdens de 
cursus aan de orde komen. Vragen zoals: Waarom 
kunnen vogels op een tak slapen en vallen ze er 
niet vanaf, waarom zingen vogels eigenlijk, hoe 
komt het dat vogels in de lucht kunnen blijven, zul-
len beantwoord worden.  Vind je het leuk om vo-
gels in eigen omgeving te leren herkennen? Dan 
is deze cursus echt iets voor jouw! Kijk voor meer 
informatie op www.vwgmiddenbrabant.nl

RonDlEiDinG in 
onS KoninGSooRD

Op woensdag 1 november van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats in dit mooie 
monument, nu het multifunctionele ontmoetings-
centrum van Berkel-Enschot.
Deze keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de vroegere abdijkerk, nu bibliotheek en kerkzaal.
Er wordt stilgestaan bij de glas-in-loodramen van 
de Heiligen in het priesterkoor en de grote roosra-
men in de kerk. De plafonds met de kruis-ribge-
welven worden besproken.
Er wordt verteld over de eerste steen, de koorban-

ken, de kruisjes op de muren,de ziekenkapel, de 
kluizenaarskamer,de Poort naar de Hemel etc.
Meer dan genoeg te zien en te vertellen door uw 
gids Jack van der Sanden.
De bibliotheek zorgt voor koffie/thee/lekkers tij-
dens het vragenkwartiertje na de rondleiding op 
de tussenverdieping in de kerk.
Deelname voor max. 15 personen per rondleiding. 
De rondleiding is gratis.
U kunt zich aanmelden bij:  berkelenschot@biblio-
theekmb.nl of aan de balie

WERElDMiSSiEMaanD
2017
Wederom wordt door de Stichting 
MOV Johannes XXIII producten uit 

de derde wereld verkocht. In ons winkeltje vindt 
U koffie, thee, snoep, honing, wijnen en vele (ge-
schenk-)artikelen zoals sieraden, kerstartikelen en 
speelgoed. Komt gerust even snuffelen, U bent 
van harte welkom!!!
In het zaaltje van de Willibrordus kerk, Zondag 29 
oktober na de viering van 11:00 uur

Stichting MOV Johannes XXIII
Donaties zijn ook welkom op 
NL30RABO0152085815 
t.n.v. Stichting MOV Johannes XXIII

StEUn tEaM tEUn tiJDEnS DE 
WintERtiJD cHallEnGE
Zaterdagnacht als bijna iedereen slaapt of thuis 
komt van een avond stappen, gaan 20 toppers 
zich inzetten voor het goede doel.
Op de atletiekbaan van Taxandria in Oisterwijk zul-
len zij om 2.00 uur starten met een Winter-nacht-
run. Zij zullen uur lang wandelen en hardlopen om 
geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Deze 
organisatie zet zich in voor onderzoek naar spier-
ziektes en organiseren daarnaast veel leuke activi-
teiten voor kinderen met een spierziekte.
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Het hardlopen zal op een donkere atletiekbaan 
plaats gaan vinden, waar de lopers zich zelf zullen 
voorzien van allerhande lichtjes om aandacht te 
vragen voor dit goede doel.
Erik Verbunt uit Berkel-Enschot is de initiatiefne-
mer van de hardloopactie in Oisterwijk. 
Zijn jongste zoon Teun (4jr.) heeft een spierziekte 
en is daarmee de drijvende kracht achter deze in-
zamelingsactie.
Erik was blij verrast toen er uit diverse hoeken 
nieuwe acties ontstonden. Zo is Luna, een vrien-
din van Teun een flessen-inzameling-actie gestart 
met groep 8 van Groot Berkeloo.
Maar helaas is er nog veel meer geld nodig voor 
onderzoek. Steun daarom dit mooie initiatief.
Surf naar www.wintertijdchallenge.nl/challenge/
walking-in-a-winterwonderland en doneer een 
klein bedrag. Alle beetjes helpen. Bedrijven zijn 
ook van harte welkom. Voor hen is er een mooi 
plaatsje gereserveerd voor een logo.
Wil je meelopen, aanmoedigen of doneren? 
Neem contact op met erikverbunt@hotmail.com

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

Nu prima tijd voor 
tuinaanplant of planten 
vervangen in uw tuin.

Kom langs of mail voor vrijblijvend advies.

Ilex crenata de beste vervanger voor uw Buxus.

Winter violen, heideplanten, Bolchrysanten.

Beuk– Taxus – hedera voor hagen, 
tot wel 2 meter.

Grassoorten en bodembedekkers

Lei-dakbomen vele soorten ook groenblijvend.

Vele vaste planten, hele jaar groen 
voor haag of solitair

Potgrond-Tuinaarde, vergeet in najaar 
ook niet je Rhododendrons , heideplanten

van turf te voorzien; goed voor de planten 
en je tuin heel de winter netjes.

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
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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
nieuwe schooljaar
Voordat een nieuw schooljaar kan beginnen is 
heel wat werk verricht. Hetzelfde geldt voor de 
parochie. Hoe zal het allemaal gaan? Het was een 
beetje spannend. De werkgroepen die de eerste 
communie in de St. Caeciliakerk en de St. Willi-
brordkerk hebben voorbereid, zijn vorig jaar voor 
een groot deel gestopt. De belangrijkste reden 
hiervoor was, dat zij geen kinderen meer op de 
basisschool hebben. Gelukkig waren er een aan-
tal nieuwe vrijwilligers, die het stokje wilden over-
nemen. Het is een enthousiaste groep, vol met 
ideeën om de voorbereiding een goede invulling 
te geven. Afgelopen juni zijn we begonnen. Aller-
eerst de overdracht van alles wat de vorige werk-
groep opgebouwd heeft. Vervolgens hebben we 
gekeken hoe we de voorbereiding het komende 
jaar zullen aanpakken. Vanuit didactisch oogpunt 
gezien is het wenselijk om meer eenheid te heb-
ben tussen de bijeenkomsten voor de kinderen, 
de vieringen en de versiering in de kerk. 
Het project ‘Gods grootste geschenk’ leent zich 
hier goed voor. Elke hoofdstuk behandelt een ca-
deau: de schepping, het kind, het doopsel en nog 
veel meer. In de vieringen willen we dit terug laten 
komen, zodat er voor de kinderen herkenning is. 
Gekoppeld aan het geschenk willen de kinderen 
een lied leren, dat zij van te voren zullen oefenen in 
de bijeenkomst. Ook zijn er een aantal ouderavon-
den om de ouders mee te nemen in de voorberei-
ding op de eerste communie. 
Het is extra spannend omdat een kind meedoet, 
dat een pinda allergie heeft. Het dringende ver-
zoek is dat er op de kindermiddagen en de ge-

zinsvieringen geen producten gegeten worden 
waar pinda’s in zitten. 

Pastoor Juan van Eijk

tER naGEDacHtEniS
In de St. Willibrorduskerk namen we deze week 
met een kerkelijke uitvaart afscheid van Miet We-
ijtmans-Oppermans, 99 jaar en in de St. Lamber-
tuskerk van Lucielle van Balkom, 47 jaar.

vERKooP DERDE WERElDPRoDUctEn
Wederom worden door de Stichting MOV Johan-
nes XXIII producten uit de derde wereld verkocht. 
Ons winkeltje vindt u op zondag 29 oktober na de 
viering van 11:00u in het zaaltje van de Willibror-
dus kerk. 

aGEnDa
St. lambertuskerk:
Dinsdag 31 oktober 20.00 uur: lezing Leo Fijen 
“Afscheid en rouw”.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 1 november 20.00 uur: bijeenkomst 
Catholicism.

viERinGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
vrijdag 27 oktober:
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.
Intenties: Johan van Alphen, opa van Jannekee 
Janssen.

Zaterdag 28 oktober: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor
Celebrant: Pastoor Looyaard.

Zondag 29 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. fam. van Laarhoven; Overl. fam. 
Huijben-van Kasteren; Overl. ouders Versteijnen-
Huijbregts, Riet Versteijnen-Buis; Egelien van de 
Sande, Lies Schoenmakers en Elly; Pater Ad van 
Esch (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemeng�d koor..
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Mien Verhulst-Roozen (1e jrgt.); Sjaak 
van der Poel (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 30 oktober:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 31 oktober: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Woensdag 1 november: Hoogfeest van aller-
heiligen.
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Donderdag 2 november: allerzielen.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Allerzielenviering 
waarin we met name de overledenen van het afge-
lopen jaar herdenken. Mmv Klein gemengd koor.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Allerzielenviering 
waarin we met name de overledenen van het af-
gelopen jaar herdenken. Mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
20.00 uur St. Caeciliakerk: Allerzielenviering 
waarin we met name de overledenen van het af-
gelopen jaar herdenken. Mmv Dameskoor.

vrijdag 3 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

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 29 oktober: voorganger: ds. Winanda 
de vroe, 10.15 uur.
We herdenken vandaag de gemeenteleden die het 
afgelopen jaar zijn gestorven en steken voor hen 
een kaars aan.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de lan-
delijke kerk: Hervormingsdag.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
28 oktober 13.30 uur: Dienstenveiling voor Kerk in 
Actie-project ‘Onderwijs aan Dalit-kinderen’
28 oktober 20.00 uur: ‘Kom naar voren!’ Muzikale 
voorstelling Kees Posthumus en Juul Beerda

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



28 |



29|

Er zijn nog enkele LUXE HUURAPPARTEMENTEN 
aan de Bosscheweg 57 beschikbaar. Huurprijs 
€1.175,- per maand. Dit appartement en grote 
historische tuin biedt u een groot wooncomfort. 
Kijkje nemen? Bel 013-5432224. Meer informatie: 
www.delangeakker.nl

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

Vrouw is op zoek naar huishoudelijk werk / 
schoonmaakwerk / oppaswerk. Uren en tijden in 
overleg. Tel : 06-86489448

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

Schakeltjes kunt u nu 
ook opgeven via onze 
website. 

www.schakel-nu.nl/
advertenties/
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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. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 www.van-
raakadvocatuur.nl

loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s • 
zonnepanelen. Renoveren of verbouwen badka-
mer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 
013-5333517/06-83771659. Ook voor cv-onder-
houd. Wij rekenen geen voorrijdkosten in Ber-
kel-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 Service 
van Laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 Uden-
hout www.electroservice.nl

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

LET OP: De aanbieding van het sprokkelpakket 
is geldig vanaf maandag 30 oktober! Vriendelijke 
groet Keurslager JK van Hoof

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.

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   GSM; 
06-53465075 Mail: Robertvanpoppel@hotmail.com

Een mooi bloemwerkje voor Allerheiligen en Aller-
zielen (1 en 2 november) komt van BloEMEna-
tEliER EXtRa vita. St. Willibrordstraat 5 Ach-
terom 06-22114370

Opslagruimte te huur. 200m2 of 60m2. In Berkel-
Enschot. Tel 06-57385239

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

verbouwen? Voor advies, verzorgen omgevings-
vergunning en bouwkundige en constructieve be-
rekeningen  bel 06-51206512

10 jaar PoUR toUS! Om dit te vieren zijn wij ex-
tra geopend op zondag 29 oktober van 12.00 tot 
17.00 uur. Loopt u gerust eens binnen om onze 
mooie collectie schoenen, sieraden , tassen enz. 
te bekijken onder het genot van een hapje en een 
drankje. Op deze dag ontvangt u bij uw aankoop 
van ons een leuke attentie. PoUR toUS Achthoe-
venstraat 4 Udenhout 013-5115920

Op zaterdag 28 oktober organiseert Inbetween 
voor de 4e keer weer een A’meezing night bij 
Boerderij Denissen. Gezellig samen meezingen 
met oude maar ook nieuwe bekende nummers. 
Gastoptreden van Marc van Alphen. Aanvang 
vanaf 20.00 uur, entree 5 euro incl. consumptie, 
meezingkrant en een verrassing. U komt toch 
ook? Graag tot zaterdag!

Wegens een verbouwing van onze winkel, zijn wij 30 
okt  t/m 1 nov gesloten. Donderdag 2 november 
staan wij weer graag voor u klaar in onze vernieuwde 
winkel. Da Drogisterij venmans, Udenhout.

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

Zoekt u opslag- werkruimte icm fijne kantoorruim-
te? Nu voor slechts €127.500,- kk mooi hoekpand 
te koop aan de Kapitein Hatterasstraat 1-34. Zeer 
prettige omgeving in het groen. De prijs is inclusief 
3 eigen parkeerplaatsen. Bel 013-5432224 voor een 
bezichtiging. Meer informatie: www.lemmens.nl

Kinderkledingverkoop kortingen tot 70% - 
nieuwe collectie en outlet merken. Geopend: 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 – 16 uur. 
Grip! Kidswear, St. Willibrordstraat 32, BE.





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


