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DEZE WEEK:
Kaasgilde beëdigt Bas van Hest

Oli Veyn presenteert eerste boek

Diamanten bruidspaar Vorstenbosch

Luc Rijsbergen (l) en Bas van Hest (r)
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activiteitenkalender:
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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 

FYSiOtHEraPiE UDEnHOUt / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl
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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

SalOn OrtEGa, KaPSalOn
carEFOrSKin BY rOOS, ScHOOnHEiDSSalOn
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

Vervolg op pagina 6



6 |

FaBUlOUS HairDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

il MiO SOGnO Schoonheidsverzorging & Pedicure 
Kruisakker 5 B-E – 0622657699 - www.ilmiosogno.org

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure en me-
disch pedicure. Wendy van de Wouw 06-13951265 
Baaneind 6 Heukelom.

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

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

Winterroos 
Of Helleborus is een 

winterbloeiendeplant.
In 13cm-pot. 

3.99

Elke zondag open 
van 12 tot 17 uur!

2.49

Aanbieding geldig van 8 t/m
 14 novem

ber 2017 en zolang de voorraad strekt.

Bezoek onze sfeershow!
Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Samen met zijn moeder Mirjam en zijn vader Wil-
liam runt hij Fromagerie Guillaume in Berkel-En-
schot. ‘We brengen onze passie voor kaas over. 
Ieder op zijn eigen manier’, zegt Mirjam. Zij im-
porteren bijzondere boerenkazen uit heel Europa 
en leveren deze aan speciaalzaken, restaurants en 
sterrenzaken. ‘Het is meer dan het leveren van het 
product. We begeleiden het personeel en geven 
masterclasses om alles naar een hoger niveau te 
tillen.’ Daarnaast maakt Mirjam speciale kazen 
met bekende chefs.

toekomst
‘Alles wat met kaas te maken heeft, hebben we 
eigenlijk wel gedaan’, zegt Bas. Zo zette hij ook 
Prins Heerlijk mee op. Mede door zijn toekomst-
gerichte visie kreeg hij de onderscheiding in het 
Redemptoristenklooster Wittem. ‘We willen het 
product kaas modern neerzetten. Je ziet een ont-

wikkeling dat men bewuster bezig is met eten en 
kaas speelt daar een belangrijke rol in.’ 

Passie
De passie die de boeren in de kaas stoppen, wil 
het trio overbrengen aan klanten. ‘Maar onze klan-
ten zijn eigenlijk meer onze vrienden. We moeten 
er samen voor gaan om er iets moois van te ma-
ken.’ Die begeleiding van klanten zit niet alleen in 
het overbrengen van kennis en de presentatie van 
het product, maar ook in het overbrengen van het 
enthousiasme. 

Kazen
Dit alles begon op dertienjarige leeftijd bij een bij-
baantje van William van Hest. ‘Toen ben ik in de 
kaas gerold en bij Bas is het er met de paplepel 
ingegoten.’ Wat er dan precies bijzonder is aan 
deze kazen? ‘Het overgrote deel van deze kazen 
zijn rauwmelksekazen. De melk waarmee de kaas 
wordt gemaakt, wordt niet verhit waardoor iedere 
kaas anders is. Het geeft een karakteristieke smaak 
aan de kaas. ‘Iedere kaas smaakt weer anders.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bron Fromagerie Guillaume 

De Berkel-Enschotse Bas van Hest (28) is als 
jongste ooit door het kaasgilde benoemd als 
Guilde des Maîtres Fromagers aux Pays-Bas. 
‘Je werkt hard, maar dit is iets waar je geen 
invloed op hebt. Dat voelt heel bijzonder’, zegt 
van Hest over zijn onderscheiding. 
Hij kreeg een goede leerschool: zijn vader Wil-
liam van Hest ging hem in 2013 voor. 

Vlnr: Namens het Kaasgilde: Roel Tromp, Huber van der 
Weegen (†) Grand Maître, Maarten van Oeffel en 

Luc Rijsbergen. Uiterst rechts: Bas van Hest

BaS Van HESt BEëDiGD tOt

nEDErlanDSE KaaSGilDE 
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actiVitEitEnKalEnDEr

DEcEMBEr

latEr

11-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
11-11 Koningsoord 14.00 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 Brasserie Hemels 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
16-11 Kapittelzaal Koningsoord 19.30 uur Thema avond Dorpsraad
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
19-11 Café Mie Pieters 15.00 uur optreden St. Louis Slim, blues uit Rotterdam
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
24-11 Café Mie Pieters 20.00 uur Filmkwis, vooraf aanmelden
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
29-11 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Salesman

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 Kerst/Winter concert 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 Druiventros 14.30 uur kerstviering mmv NEVA KBO
15-12 Boerderij Denissen 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
16-12 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie pony’s
16-12 St. Willibrorduskerk 16.30 uur Kersttocht
16-12 Manege de Kraan 18.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie paarden
17-12 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
17-12 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijd selectie paarden
17-12 St. Willibrorduskerk 15.00 uur Kerstconcert La Renaissance, Stg. Expo
21-12 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur  KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018

12-1 CC de Schalm 20.00 uur Leon van der Zanden Kameleon
17-1 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gidle St. Joris en St. Sebastiaan
17-1 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
18-1 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018

nOVEMBEr
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Waarom ga je een boek schrijven? Oli vertelt 
dat ze een interessante baan heeft als onder-
zoekster naar de effecten van medicijnen op 
zieken en dat ze met haar gezin van drie kinde-
ren en een man genoeg leuke dingen te doen 
heeft. Maar er is meer in deze wereld. De ge-
dachten aan zo’n boek blijven in je hoofd rond-
gaan. Maar kun je dat ook in een goed leesbaar 
boek omzetten? Na cursussen en het winnen 
van prijzen raakt ze daarvan overtuigd en het 
boek wordt geboren.

Poorten en erebogen
Op de kaft van het boek zijn symbolen van de 
Brandenburger Tor in Berlijn terug te vinden. Deze 
voormalige stadspoort staat op de grens van het 
voormalige communistische Oost-Berlijn en het 
vrije Westen. Twee verschillende werelden kwa-
men daar bij elkaar. Overal zijn poorten en erebo-
gen. Zijn deze soms ook overgangen naar andere 
werelden, waar andere codes en werkelijkheden 
gelden? Oli Veyn gebruikt dat beeld voor haar eer-
ste boek, dat op 23 november om 17:00 uur wordt 
gepresenteerd in de Bibliotheek Tilburg Centrum 
aan het Koningsplein. 

De Orde van de Poortwachters – initiatie
Het is de vraag hoe de wereld er aan de andere 
kant van de poorten en erebogen uitziet. In the 
Adventures of Alice in Wonderland is die andere 
wereld verwarrend en roept allerlei vragen op uit 
de wereld waarin we leven. Oli heeft gekozen voor 
een bedreigende wereld aan de andere kant van 
de poort, die het noodzakelijk maakt dat de in-

gangen worden bewaakt door leden van de Orde 
van de Poortwachters. Die Orde moet zorgen dat 
de huidige wereld aan deze kant van de poort het 
kwaad buiten de deur houdt. 

nido wordt poortwachter
De hoofdpersoon Nido komt in het boek in aan-
raking met de geheime Orde van de Poortwach-
ters en wordt opgeleid tot Poortwachter. Ze moet 
vechten om de meedogenloze beproevingen on-
der het tirannieke bewind van haar trainer Sert te 
overleven. Gevangen in de Orde en in een drie-
hoeksverhouding met de twee broers Berger en 
Rag, raakt Nido steeds dieper verstrikt in een 
mysterieuze wereld waarin de grenzen van het 
universum vervagen, poorten gesloten moeten 
blijven en sleutels machtiger zijn dan wapens. Het 
is een spannend verhaal voor Young Adults (15 +).

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Redactie (Bron: Oli Veyn)

Sleutels zijn machtiger  
dan wapens

Oli VEYn PrESEntEErt 
Haar EErStE BOEK
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Datum GEVOnDEn Vindplaats telefoon 
4-11 Zonnebril op sterkte  Klaproosstraat 013-5335151
31-10 Jonge wit met zwart en rode lapjeskat (poes) Raadhuisstraat/Dom. S.  013-5442832  
  Dubuissonstraat
30-10 Gouden ring met steentje. Inscriptie: 17-7-1945 Winkelcentrum Eikenbosch 06-40502105
17-10 Oranje kinderbril Speelveld bij parkje richting 06-38689849  
  Berkeloo achter durendaalweg
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 Klooster 013-5335535  
 Robin Telefoon)
20-9 dames sjaal zwart/rood/wit geblokt Jeroen Boschlaan 013-5332613

Datum OMScHriJVinG Verliesplaats telefoon
31-10 Zwarte brillenkoker met bril Korenbloemstr. / St Caecilia str 06-46146006
30-10 Portemonnee blauw Huize Padua 06-51114918
24-10 Slavenarmband zilver/goudkleur Eikenbosch Berkel enschot 06-28473933
22-10 Bruine portemonnee Parkeerplaats Jumbo 06-11079046
16-10 Witte knuffel konijntje uit H&M (belangrijk voor mg. Albert Heijn/Torentjeshoef 06-47469977  
 ons dochter)

ScHaKEltJESGEVOnDEn

ScHaKEltJESVErlOrEn

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

ScHaKEltJESBEaPP

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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Toon en Liza Vorstenbosch uit Heukelom be-
loofden elkaar de eeuwige trouw op 12-11-
1957. Tot op de dag van vandaag en dat is dus 
al 60 jaar. 

Die dag begon met het nieuws dat de getuige die 
nacht vader was geworden. Van de elf kinderen 
was een nieuwe getuige bij Toon snel voor handen, 
met als grote voordeel dat hij in een van de taxi’s 
mocht stappen en niet per fiets hoefde te komen. 
Vanuit Udenhout reed het gevolg naar de boerderij 
van gezin Versteijnen in Heukelom. Als oudste uit 
het gezin met zes kinderen stapte Liza haar nieuwe 
leven in. Ze trouwden in de gemeente Berkel-En-
schot voor de wet en in Oisterwijk voor de kerk. 

Het is nu 15 jaar geleden dat hun stal nog vol 
stond met varkens. Toon ging langs veeboeren 
om het rundvee kunstmatig te insemineren. ‘De 
klanten legden toen nog een dikke sigaar naast 
de koffie klaar’, herinnert deze goedlachse Toon. 
‘Wat echt bijzonder was om mee te maken was 
de geboorte van een vierling bij een koe. Ik heb 
veel nieuw leven gemaakt, maar ze kunnen geen 
van alle papa zeggen!’ Zijn humor en gezelligheid 
kwam van pas tijdens Carnaval. Drie jaar was hij 
lid van de raad van elf. Vele carnavalsoptochten 

hebben ze meegemaakt met de vaak in de prijzen 
vallende grote loopgroep vanuit de hechte Heu-
kelomse gemeenschap. 

Het geheim van een goed huwelijk? Op die vraag 
is het even stil. Dan kijkt Liza opzij naar Toon. Haar 
ogen stralen en ik zie nog steeds een verliefde 
blik. Haar woorden zijn dan nog maar bijzaak: ‘ge-
woon, ieder een beetje z’n eigen ding blijven doen 
en een beetje naar elkaar luisteren.’

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

HEUKElOMS EcHtPaar 
ViErt DiaMantEn BrUilOFt

Wilt U EEn 
EXtra ScHaKEl? 

U kunt een exemplaar 
gratis ophalen in de 
Bibliotheek in 
Ons Koningsoord.
Wekelijks zijn daar extra 
Schakels beschikbaar.
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ScOUtinG
BErKEl-EnScHOt
Vandaag staat het in het teken van 
beestjes bij de welpen eerst zoveel 
mogelijk beestjes zoeken daar na 

kijken wat we allemaal hebben gevonden. 
En daarna lekker uilenballen ontleden wat zit daar 
toch allemaal in? Sommige hadden veel botjes 
anderen minder en sommige zelfs een schedeltje.
Daar na nog ff een spelletje en dan was de zater-
dag ochtend al weer voorbij. 

VErKOOP WElFarE.       
Op zondag 12 november is onze 
jaarlijkse verkoop van 11.00 tot 
15.00 u. in de hal van Torentjes-
hoef. We bieden u een assortiment 

van geborduurde gastendoekjes en slabbetjes. 
Verder veel gebreide en gehaakte artikelen zoals 
shawls, mutsen, omslagdoeken, vestjes e.d. Pan-
nenlappen, schorten en een enkel tafelkleedje 
ontbreken niet. De verzameling poppenkleertjes 
is ook aanwezig. Wij hopen op uw belangstelling.

Het welfareteam.

Rectificatie 

rEaniMatiEcUrSUS 
Deze wordt gegeven op 16 november a.s. in te-
genstelling tot de eerder genoemde data in de 
nieuwe Schakel van vorige week. 
Aanmelden info@reanimatieberkelenschot .nl

4E a’MEEZinG 
niGHt

Op zaterdagavond 28 oktober was het dan zo-
ver, onze 4e A’meezing night met Inbetween bij 
Boerderij Denissen. Na een jaar van afwezigheid 
weer terug op de agenda. Om 20.30 uur werd er 
vanaf de eerste minuut al flink meegezongen met 
het liedje van Gerard Korthout,  Ik hou van Berkel-
Enschot. De sfeer zat er meteen goed in en daarna 
volgden vele Nederlandse maar ook Engelstalige 
hits van toen en nu. Variërend van Boney M, Jan 
Smit, Bruno Mars en de Snollebollekes. Nieuw 
dit jaar was het gastoptreden van zanger Marc 
van Alphen. Maar liefst 3 keer heeft hij opgetre-

den en samen met ons en het hele publiek wist hij 
er een geweldig feest van te maken. Wij hebben 
er van genoten, volgend jaar op naar ons 5 jarig 
`A´meezing Night` jubileum!!
Inmiddels zijn wij al weer druk aan het repeteren 
voor ons Winter/Kerst concert in Koningsoord de 
Schalm op 10 december om 14.30 uur. Nadere 
informatie hierover kunt u de komende weken in 
de Schakel vinden. Noteer alvast de datum, het 
belooft een muzikale middag te worden.

OEr-HOllanDSE 
SintErKlaaSDriVE 

Datum : dinsdagavond 05 december 2017
Start : 19.00 uur
Ronden : 6 ronden van 3 spellen
Prijs  : € 7,50 per deelnemer + 1 ingepakt 

kadootje meenemen t.w.v. € 5,--
Locatie : thuislocatie van b.c. Edelweiss Denk-

sportcentrum B-E   Molenstraat 12
Aanmelden : vissershut@hotmail.com 
Informatie : tel. 013-5336400 

Restitutie tot 1 week voor 
aanvang. Voor een bridge-
maatje kan worden gezorgd!
 
inclusief
warme chocomelk bij bin-
nenkomst
Hollandse versnaperingen 
tijdens het bridgen
meesterpunten 
ludieke prijsjes in natura

afgelopen vrijdag 3 no-
vember heeft het offici-
ele openingsfeest van 
kinderopvang Humani-

tas in samenwerking met Basisschool Berke-
loo plaats gevonden. 
Voorafgaande aan de officiële opening werd er 
door een aantal mensen een kort woordje gespro-
ken. Allereerst werd iedereen welkom geheten door 
Ingrid Hermans, locatiemanager van kinderopvang 
Humanitas. Daarna was het woord aan Ans Rome-
ijn, regiodirecteur van kinderopvang Humanitas. 
Vervolgens sprak Toon Godefrooij namens het col-
lege van bestuur van Stichting Tangent iedereen 
toe, en  ook wethouder Hans Kokke was blij dat 
hij bij dit feestje aanwezig mocht zijn. Als laatste 
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was het woord 
aan Christel Vis-
schers, directeur 
van Berkeloo. 
Daarna was het 
tijd voor clown 
Toedeloe om 
samen met een 
aantal kinderen 
het lint los te ma-
ken en was de 
nieuwe locatie of-
ficieel geopend. 
Alle kinderen en 
ouders hadden 
de gelegenheid om een kijkje te nemen bij zowel 
kinderopvang Humanitas als bij Basisschool Ber-
keloo.
Er waren verschillende activiteiten georganiseerd 
waar de kinderen met plezier aan deel namen. Zo 
was er een speurtocht, een springkussen en een 
stormbaan en konden de kinderen zich mooi la-
ten schminken. Maar natuurlijk was er ook voor 
alle kinderen ranja en een ijsje en waren er door 
de leerlingen van groep 8 voor de ouders hapjes 
gemaakt. Clown Toedeloe en de ballonnenclown 
zorgde voor vele blijde gezichtjes.
Al 25 jaar is kinderopvang Humanitas in Berkel–En-
schot een bekend adres voor kinderopvang. Na een 
periode van verbouwen, inpakken, weer uitpakken 
en inrichten kunnen ze zeggen dat ze trots zijn op 
het resultaat. Het team heeft hard gewerkt om de 
ruimtes gezellig in te richten en de kinderen zich 
snel thuis te laten voelen. En dat is gelukt, de kinde-
ren voelen zich er al helemaal thuis. Maar niet alleen 
de kinderen, ook het team. De medewerkers zijn 

warm ontvangen door het team van Basisschool 
Berkeloo. Kinderopvang Humanitas en Berkeloo 
kijken er dan ook naar uit om de samenwerking in 
de toekomst steeds verder vorm te geven.
We willen iedereen die bij dit feest aanwezig is ge-
weest dan ook hartelijk bedanken voor de belang-
stelling en hopen jullie snel weer te ontmoeten.

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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JEUGD

WiE ZOEt iS KriJGt 
lEKKErS, WiE StOUt 
iS DE…..

De pepernoten liggen al even in de winkel, de zoete 
mandarijntjes in de fruitschappen en ook aan de 
chocoladeletters ontkom je dit jaar niet. Al dat lek-
kers betekent natuurlijk maar één ding: Sinterklaas 
komt bijna naar Nederland! Stichting Jeugdwerk 
Berkel-Enschot heeft vorige week een brief van 
Sinterklaas ontvangen. In deze brief vertelde hij dat 
hij ook dit jaar weer heel graag naar Berkel-Enschot 
wil komen. Op zondag 19 november zal Sinterklaas 
ons bezoeken. De optocht start dit jaar om 11.30 
uur vanaf Boerderij Denissen (Generaal Eisenhou-
werweg) en zal eindigen bij Koningsoord (Raad-
huisstraat). Na de optocht zullen er drie shows 
plaatsvinden bij De Schalm. Kaartjes voor deze 
shows zijn verkrijgbaar bij Schoenmakerij Joep van 
den Berg of Qiëlly kids fashion voor 3 euro per stuk. 
Wil je Sinterklaas graag een handje of tekening ge-
ven, onze zwarte pieten voor de gek houden, een 
sinterklaasliedje zingen of dansen tijdens een van 

onze shows? Kom dan allemaal op zondag 19 no-
vember langs de kant staan tijdens onze intocht of 
bezoek een van onze voorstellingen.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
www.jeugdwerkberkelenschot.nl 

Boomrooierij Weijtmans

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

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

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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KUnSt En cUltUUr

Stichting EXPO presenteert: C.C. De Schalm Berkel-Enschot, woensdag 22 november 2017, 20.00 uur 
entree € 6,00 (inclusief consumptie in de pauze)
reserveren: 013 - 5331333 of via www.deschalm.net/bestellen

1815: SlaG BiJ WatErlOO - 
 EEn lEZinG DOOr Jan PiEtEr SiX
Het had maar een haartje gescheeld of niet Wel-
lington maar Napoleon zou in 1815 de Slag bij 
Waterloo hebben gewonnen. Dan zou Europa er 
nu ongetwijfeld heel anders hebben uitgezien. Al 
jarenlang is Jan Pieter Six gefascineerd door deze 
laatste grote veldslag uit de geschiedenis.
Heel wat facetten komen aan bod: de politieke 
achtergronden, de hoofdrolspelers en hun strate-
gie, de cruciale rol van de Nederlandse troepen 
onder (de latere koning) Willem II. Een boeiend 
stukje internationale geschiedenis enthousiast 
gebracht door Jan Pieter Six, dat ook raakvlak-
ken heeft met Tilburg. Met tal van afbeeldingen. 
Let op: de nieuwe locatie is de voormalige abdij 
Koningsoord. 

KBO BErKEl-EnScHOt 
PrESEntEErt:
Op 17 november a.s. in de Schalm in Ons Konings-
oord, aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur):
‘De Gouden Mix’ met een nieuwe muzikale show 
De zesde muzikale show van vereniging “De 
Gouden Mix” 

‘KraS OP crUiSE’ 
speelt zich af op het voordek  van een cruiseboot 
met direct zicht op de brug en toegangen naar de 
dekken en hutten. De reis langs West- en Zuid-Eu-
ropese landen vertrekt vanuit Nederland, waarbij 
de landen België, Frankrijk, Spanje, Italië en Grie-
kenland worden aangedaan. Een zeer gemêleerd 
gezelschap dat bestaat uit volkse personages, 
bridgedames, een baron en barones, een bijzon-

der aardig eenvoudig maar toch chique echtpaar, 
voetbalsupporters (uitgelaten-burgerlijk-ordinair) 
en de kapitein met bemanning.
Het bonte gezelschap zorgt voor de nodige ver-
wikkelingen en gedoe, jaloezie, ergernissen, hilari-
sche taferelen enz.
Een heerlijke show vol humor en herkenbare lied-
jes, die na de première in oktober jl. alleen maar 
volle zalen heeft getrokken!
let op! Eerdere optredens van ‘de Gouden Mix’ 
waren snel volgeboekt dus bestel tijdig uw kaarten.

Kaartverkoop:  
KBO leden € 5,00 niet leden € 6,00 op maandag 
6 of 13 november van 13.00-14.00 uur in de foyer 
van de Schalm of vanaf 5 november telefonisch bij:   
Marja van Oorschot 013 - 5331080 of Ria v.d. Berg 
013 - 5333107
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KaratEScHOOl 
FUrinKaZan
De jaarlijkse Dentodag van karate-
school Furinkazan Hilvarenbeek werd 
goed bezocht. In de sportzaal van 

buurthuis de Coppele kwamen zo’n 40 karateka’s 
bij elkaar om gezamenlijk te trainen. Dit jaar ston-
den de diverse gezichten van karate centraal. Het 
traditionele budo karate waar men leert krachtig 
te staan en te weren. Onderdeel kata waarbij een 
vast patroon van weringen en tegenaanvallen 
moeten worden uitgevoerd. Sport karate, hierbij 
staat het “vrije” gevecht centraal. En tot slot kara-
te als zelfverdediging ongewapend en gewapend. 
De leerzame gezellige dag werd afgesloten met 
een enbu, dit is een prestentatie van de geleerde 
technieken.    

John Verhoeven

WHitE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 04 november
White Demons D3 - Heerle D2 13-18

Tremeg D1 - White Demons D1 16-13
White Demons DS3 - Heerle DS4 10-20
Zondag 05 november
Elshout DC1 - Wh. Dem./Taxandria DC1 15-05
White Demons HS1 - 
West Brabant Combinatie HS3 42-25
White Demons DS2 - Dongen DS3 22-12
White Demons HS2 - Habo ‘95 HS2 30-21
White Demons HS3 - 
West-Brabant Combinatie HS4 29-18
Programma a.s. weekend:
Maandag 06 november
21:00 uur White Demons DMW1 - G.H.V. DMW1
Zaterdag 11 november
09:15 uur Roef F1# - White Demons F1
10:25 uur White Demons D1# - Swift D1

11:20 uur White Demons E3 - Internos E3#
12:25 uur Wh. Dem./Taxandria DC1# - Internos DC3
13:35 uur White Demons E1 - HVM E1#
19:20 uur Mixed-Up/HVM/HMC HS2 - Wh. Dem HS3
20:30 uur Goodflooring-HMC/HVM/Mixed Up HS1- 
 White Demons HS1
Zondag 12 november
12:30 uur Mixed-Up DS1 - White Demons DS1
13:30 uur Goodflooring/H.M.C. R’veer DS3 - 
 White Demons DS2
13:40 uur Mixed-Up DS2 - White Demons DS3
13:55 uur Taxandria HS2 - White Demons HS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met edith-
vandij@gmail.com

DE  ZaalcOMPEti-
tiE Gaat Van Start

Het komend weekend begint de competitie in de 
zaal. Het eerste start met een thuiswedstrijd. De 
wedstrijden vinden plaats in Sporthal ‘t Ruiven.
Het programma luidt als volgt:
zaterdag 11november:
OJC’98 1 - Atilla 1 15.50 uur
OJC’98 2 - Vriendenschaar 4 14.30 uur
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1
DSC asp C4 - OJC’98 asp C1
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - Eymerick pup E1 13.30 uur
OJC’98 pup E2 - Juliana pup E4 13.30 uur
We zijn erg benieuwd naar de eerste resultaten.

KaMPiOEnEn naJaarS-
cOMPEtitiE 2017
De najaarscompetitie 2017 zit er weer 
op. Dit najaar zijn twee teams met volle 
overtuiging kampioen geworden. Heren 
3 met Michiel Kok, Finn van der Wae-

rden, Marius Poot en Alex Dierckxsens hebben 
nummer twee met een verschil van 8 punten ach-
ter zich gelaten en waren voor het einde van de 
competitie al kampioen. Een mooie prestatie. Ook 
de jongens tot en met 17 hebben zonder al te veel 
moeite het kampioenschap behaald met een ver-
schil van 7 punten op nummer twee. JannikBek-
kers, Maarten Boonstra, Bart Vermeer, Steven van 
der Gaag, Thomas de Boer, Pepijn Kok en Noah 
Poot gefeliciteerd met jullie kampioenschap. Voor 
de opvallende lezer hebben we twee generaties 
kampioenen in het najaar van 2017. Alle andere 
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www.silegno.nl

ELKE ZONDAG OPEN

KORTING
O P  H E E L  V E E L  A R T I K E L E N

MID SEASON SALE

KORTING

MID SEASON SALE

40%

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE  Udenhout

OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u
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teams hebben ook een uitstekende competitie ge-
speeld, maar wisten net niet of helemaal niet de 
bovenste regionen te behalen. Belangrijkste blijft 
een leuk en gezellig potje tennis of padel. 
Komende week gaan we dat weer doen tijdens 
het jaarlijks terugkerende bokbiertoernooi, waarbij 
tennis en gezelligheid voorop staan. Een weekje 
later het tennisbridge festijn en daarna gaan we 
weer volop in de voorbereiding voor de voorjaars-
competitie. Kortom genoeg te beleven bij TVBE.
Met sportieve groet,

Namens TVBE
Jeanne Teuwsen

JOnG BraBant lOOPt 
PUntEn MiS:1-2 
Een goed en energiek Jong Brabant 
leek op een thuiszege af te stevenen 
tegen koploper Gudok. Het waren 

toch de gasten uit Tilburg die uiteindelijk  aan het 
langste eind trokken. Niet in het minst geholpen, 
volgens velen, door grensrechterlijke dwalingen. 
Enkele mooie kansrijke aanvallen van Jong Bra-

bant werden daardoor in de kiem gesmoord. Be-
langrijker is om vast te stellen dat Jong Brabant 
weer een goede partij op de natte mat legde, 
ondanks de afwezigheid van vele vaste waarden 
door blessures en schorsingen. Invallers vanuit 
Jong Brant 2 en de jeugd, zoals een sterk spe-
lende Tom Bastings, kwamen goed tot hun recht. 
Mede daardoor en door een flinke dosis inzet, col-
lectieve kracht en ook individuele kwaliteiten wist 
Jong Brabant in de  2e helft een 1-0 voorsprong 
op te bouwen door een afgemeten doeltreffende 
schuiver van Luuk Robben, na een eveneens af-
gemeten assist van Marnick Muskens. Hoewel 
Jong Brabant vervolgens tot enkele gevaarlijke 
maar dubieus afgefloten aanvallen kwam, wist het 
ook sterke Gudok in de slotfase nog tweemaal 
tegen te scoren. Desalniettemin was trainer Boy 
van de Bogaard vooral te spreken over het vol-
gens plan uitgevoerde spel van zijn manschap-
pen. ‘We hebben laten zien uit een brede groep 
goede voetballers te kunnen putten bij Jong Bra-
bant, daar mogen we best trots op zijn’, aldus een 
teleurgestelde maar bovenal positief gestemde 
Van de Boogaard.

Redactie Jong Brabant

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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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
Bouw mijn kerk op.
In 1210 droomde paus Innocentius op een nacht 
dat de kerk van Lateranen dreigde in te storten. 
Maar dan zag hij plotseling een kleine man, die 
met zijn schouders de instortende kerk stutte en 
weer oprichtte. Toen hij de volgende dag Francis-
cus ontmoette, herkende hij hem als de man die 
de kerk gestut had die nacht. Wat eerder hoorde 
Franciscus, terwijl hij in een kleine vervallen kerk 
aan het bidden was de woorden: ‘ga en bouw mijn 
kerk weer op”. Hij dacht dat dit letterlijk bedoeld 
was en begon de kleine kerk van San Damiano 
te herstellen, maar langzamerhand besefte hij dat 
het niet ging om de herstelling van een stenen 
gebouw, maar om de gemeenschap van de ge-
lovigen. De heilige Petrus schrijft: “Laat uzelf als 
levende stenen voegen in de bouw van de geeste-
lijke tempel”. Petrus noemt de gelovigen ‘levende 
stenen’. God wil wonen tussen de mensen. Het 
Joodse volk had daarvoor een tempel gebouwd. 
Waar mensen eensgezind bij elkaar komen, mo-
gen we ons bewust zijn dat we samen als levende 
stenen Gods tempel kunnen bouwen. Zoals Fran-
ciscus het hoorde: “Bouw mijn kerk op”, geldt dat 
ook voor ons. Samen moeten we blijven bouwen 
aan een samenleving waar we oog en oor voor el-
kaar hebben. Op die manier komt de hemel weer 
een stukje dichterbij.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

aGEnDa
St. Willibrorduskerk:
Maandag 13 november 20.00: vergadering Kerk-
bestuur.

Woensdag 15 november 9.30 uur: bijeenkomst 
Torengroep.
Woensdag 15 november 20.00 uur: bijeenkomst 
Catholicism.
Donderdag 16 november 20.00 uur: werkgroep 
kersttocht.
Vrijdag 17 november 10.00 uur: secretariatenoverleg.

ViErinGEn VOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 11 november: 
17.30 uur St. Josephkerk: Gezinsviering – terug-
komviering communicanten - mmv de Mortelnoot-
jes. 
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor van Looyaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Gezinsviering. Woord- 
en gebedsviering mmv Eigen Wijs.
Voorganger: pastoor van Eijk.

Zondag 12 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Miet van Rijswijk-Segers(jrgt.) en Jan van 
Rijswijk; Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg: Overl. ouders Vugts-Smeijers en Ad Vugts.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
volgens Byzantijnse rites mmv het Tilburgs Byzan-
tijns Koor.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Heren koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Uit dankbaarheid; Marietje van Vught-
Pijnappels (1e jrgt.); Sjo Voermans (verj.); Joke 
Robben-Pijnappels (jrgt.); Ouders Piet en Riek 
Pijnenburg-Hamers; Jan en Joep van Dieren-
Grummels.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 13 november:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 14 november: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 16 november
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering

Vrijdag 17 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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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

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het 
overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa

aD SPanJErS

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld. 

Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor.

Onze dank gaat ook uit naar onze huisarts, het verpleeg-en verzorgingshuis
Thebe de Vloet waar hij de laatste maanden liefdevol werd verzorgd.

 Berkel-Enschot, Corrie Spanjers-Kolsteren
 21 oktober 2017  en familie.

Zondag 12 november: Voorganger: ds. Wim de 
leeuw, 10.15 uur.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie/Binnen-
lands Diaconaat. Dit keer springt Kerk in Actie in 
de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland. Zo 
maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor 
vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactivitei-
ten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp 
of juridische bijstand mogelijk. De tweede collecte 
is voor de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
11 november 19.30 uur: Club 412
15 november 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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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.vanraakadvocatuur.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-
onderhoud. Wij rekenen geen voorrijdkosten in 
Berkel-Enschot!

Maandaanbieding november: 1 jaar GratiS dief-
stalverzekering bij aankoop van een 2de hands 
elektrische fiets, bij de tweewieler Udenhout

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

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.

Alle zomerkleding van 2017 25% korting. Santini 
winterkleding 50% korting. En groot assortiment 
overjarige fietskleding voor €15 per kledingstuk.  
Bij de tweewieler Udenhout

Uitnodiging thema avond Dorpsraad 16 novem-
ber, aanvang 19.30 uur, Kapittelzaal Koningsoord 
over: plannen De Nieuwe Warande, zorg en on-
dersteuning voor thuiswonenden in BE en be-
kendmaking van de nieuwe Dorpsraad. Inspiratie, 
informatie en mogelijkheid tot hetgeven van uw 
feedback.

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

Zoekt u een hovenier om uw tuin winter klaar te 
maken? Bel dan 06-38211643

Ik ben op zoek naar een interieurverzorgster voor 
een halve dag per week. Belangstelling? 
Bel: 013-2112224

aG cleaning zoekt interieurverzorgster voor 
minimaal 10 uur per week. Werktijden kunnen va-
riëren van maandag tot en met vrijdag, ochtend, 
middag of avond. Ben je op zoek naar afwisselend 
werk in de schoonmaak? Solliciteer dan snel!! Bel 
of mail ons op info@agcleaning.nl of 013-5110454

Nu in onze winkel de volledige collectie van KOGa 
van 2018. Bij de tweewieler Udenhout

Per direct gezocht garagebox om te huren. 
06-10946292

Heeft u oud ijzer 
wij halen het gratis op bel 

06-55171614

Bijles taal / rekenen voor leerlingen basis-
school / VMBO door bevoegde leraar? contact: 
a.t.c.m.dejong@home.nl / 0135331634

WELKOM BIJ DE OPENDAG OP ZONDAG 19 
NOV. VAN 10.00 tot 16.00 uur voor meer info 
over de Mindfulness plus training het coachen en 
wandelend coachen de yogalessen en meditatie 
training. Er staat koffie en thee met iets lekkers 
klaar. BIJ FREE BODY FREE MIND Koningin Juli-
anastraat 9 BE






