
Jaargang 52, week 46, 15 november 2017

DEZE WEEK:
Slotavond Hart voor uw club

Herrie in de Druiventros

Prins Carnaval en Jeugdprins bekend

Giphart schrijft verhaal met robot
 

En verder voor de jeugd: Verhaal ‘Het verjaardagscadeau van Pepijn’
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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.

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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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
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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
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Afgelopen vrijdag vond de slotavond van de Hart 
voor uw club-actie van Rabobank Hart van Bra-
bant plaats. Dit jaar stelde de Rabobank 250.000,- 
van haar winst, het coöperatief dividend, be-
schikbaar voor de verenigingen en stichtingen 
in haar werkgebied. Maar liefst 372 organisaties 
hadden zich ingeschreven voor de actie.

In groten getale waren bestuursleden naar het 
Laco Sportcentrum in Hilvarenbeek gekomen, al-
lemaal in spanning welk mooi bedrag zij aan hun 
clubkas mochten toevoegen. De feeststemming 
zat er meteen in, want niemand zou met lege han-
den naar huis gaan. 
De afgelopen periode is er flink ruchtbaarheid 
gegeven aan de actie Hart voor uw Club. Op al-
lerlei originele manieren probeerden verenigingen 
en stichtingen stemmen voor hun goede doel te 
winnen. Berkel-Enschot en Heukelom waren met 
46 organisaties goed vertegenwoordigd. Ook op 
het podium trouwens! Gerard Korthout praatte de 
avond aan elkaar, Vincent van Rijsewijk was de 
alerte side kick en Ger van Laak nam namens TC 
de Rauwbraken deel aan het tafelgesprek.

Cement van de samenleving
Aan tafel ging het gesprek onder andere over het 
werven van sponsorgelden en het aantrekken 
van vrijwilligers en jeugdige bestuursleden. Lilian 
Damen, directievoorzitter van de Rabobank Hart 
van Brabant, vatte het kort samen: overleg met 

sponsors wat je ze kunt bieden uitgaande van je 
eigen kracht, geef jeugd eigen verantwoordelijk-
heid, geef vrijwilligers behapbare taken en leg ze 
in de watten. Ze complimenteerde alle aanwezi-
gen. Het werkgebied van Rabobank Hart van Bra-
bant scoort het hoogst in de regio met een actief 
verenigingsleven. ‘Jullie zijn het cement van de 
samenleving waar wij op verder bouwen.’

Schakel bEapp
Weekblad de Schakel ontving 203 stemmen van 
leden van de Rabobank. Ingrid Roets, hoofredac-
teur en secretaris van de Schakel: ‘Dat is meer dan 
vorig jaar en dat betekent dat we in populariteit zijn 
gestegen. We zijn een stichting en hebben geen 
leden maar wel veel trouwe lezers. Daar zijn we 
heel trots op! Met 6,64 per stem leverde het een 
prachtig bedrag op van 1.347,92. Dit bedrag zullen 
we besteden om de veiligheid in ons dorp nog ver-
der te vergroten. De Schakel een belangrijk com-
municatieplatform, zowel op papier als digitaal. We 
werken intensief samen met Politie, Buurtpreventie 
en Whattsapp groepen. De dorpsapp ‘Schakel BE 
APP’ zal verder geoptimaliseerd en uitgebreid wor-
den met beacons. Zo kunnen we nog alerter reage-
ren en gericht pushberichten uitsturen in geval van 
calamiteiten of verdachte situaties. Wij zijn ontzet-
tend blij met alle stemmen! De Schakel is er vóór en 
door u! Heel hartelijk bedankt!’

Tekst en foto: Ingrid Roets

Hart
Voor UW ClUb Dagelijks bestuur De Schakel vlnr: Elke van 

Dommelen (voorzitter), Ingrid Roets (secretaris) 
en Jeannette van Dal (penningmeester)
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aCtiVitEitEnKalEnDEr

DECEMbEr

latEr

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
25-11 Boeijend Huis 10.00 uur Kerstmarkt en open dag
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
29-11 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Salesman

2-12 Café ‘t Raadhuis 10.00-20.00 uur Vogeltentoonstelling “de Kampioen van Midden-Brabant”, 
VV de Goudvink

3-12 Café ‘t Raadhuis 10.00-16.00 uur Vogeltentoonstelling “de Kampioen van Midden-Brabant”, 
VV de Goudvink

5-12 Denksportcentrum 19.00 uur Oer-hollandse Sinterklaas bridgedrive
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
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
31-12 Denksportcentrum 19.00 uur Oudejaars bridgedrive met buffet
   

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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Hotel de Druiventros is al meer dan veertig jaar 
een begrip in Berkel-Enschot, maar volgens Her-
man en Willem dringend aan verandering toe. 
Daar draait het om in de nieuwe Herrie-serie. ‘We 
kwamen in contact met Herman en Willem en het 
leek ons een mooie kans om meer te leren over 
hun vakkennis’, zegt Janny. 

reacties
Dat het zo groot zou worden, hadden Janny en 
Rob nooit gedacht. ‘We krijgen reacties van men-
sen die we jaren niet hebben gesproken. Dat 
overkomt je allemaal.’ Ook komen er door het 
programma veel toeristen af op het hotel. ‘Er zijn 
mensen uit Groningen en Drenthe die een kamer 
boeken. Of mensen die in de buurt zijn en even 
komen kijken of de muurschildering in de hal nog 
bestaat.’ Of het schilderij er nog is? ‘Iedereen mag 
zelf een kijkje komen nemen’, lacht Rob.

Toch zijn er ook bijeffecten die minder positief zijn. 
‘Je merkt dat mensen je aankijken op straat, maar 
niets zeggen. Je denkt dat het voorbij is als de 
camera’s weg zijn, maar dan begint het pas’, zegt 
Janny. De familie krijgt ook veel negatieve reacties 
via social mediakanalen zoals Twitter. ‘Maar daar 
kijken we niet meer naar.’ 

betere band 
De band met het personeel is door de serie juist 
beter geworden. ‘Iedere woensdag kijken we sa-

men met het personeel naar de aflevering. Ook om 
de band goed te houden, want het overkomt ons 
niet alleen.’ Dit doet de familie ook om context te 
bieden aan bepaalde situaties. ‘Je ziet wel dingen 
terug waarvan je denkt: dat komt verkeerd over. 
Maar je bent niet een of andere acteur. Je ziet echt 
jezelf terug zoals je daar rondloopt door het hotel.’

Toch bood de familie veel weerstand tegen de 
Rotterdamse directheid van Herman en Willem. 
‘Soms is het best wel direct en confronterend’, 
zegt Janny. Of dat terecht is volgens Janny? ‘Tuur-
lijk zijn er verbeterpunten, maar die heb je thuis 
ook. Een ketenhotel in de randstad run je nou een-
maal anders dan een Brabants hotel in een dorp. 
Dat is een groot verschil en daarom hebben we 
veel weerstand geboden. Toch hebben we er veel 
van geleerd: zij hebben ons laten inzien dat er op 
veel vlakken nog wat te behalen is.’ 

afleveringen
De serie is iedere woensdag om half tien te zien 
op RTL 4. Het is een serie van acht afleveringen 
waarvan er nu drie op televisie zijn geweest. De 
laatste aflevering is op 20 december.

Benieuwd naar de foto’s van het nieuwe interieur? 
Ga naar www.schakel-nu.nl of onze Facebookpa-
gina.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotografie: Bas Haans

Herman den Blijker en meneer en Willem Reimers hak-
ken er flink in met het RTL-programma Herrie in de Drui-
ventros. Het programma verbrak afgelopen woensdag 
dan ook de kijkcijfers van alle Herrie-seizoenen. Janny 
en Rob Zoontjes, de jonge generatie, staan er nuchter 
in. De kracht van het programma? Volgens Janny ligt 
dat bij ‘een leuke familie en een Brabants hotel: we heb-
ben gewoon heel veel plezier met elkaar’.

HErriE in 
DE DrUiVEntroS: 

‘JE bEnt niEt 
ÉÉn oF anDErE 

aCtEUr’
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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 Robin Raadhuisstraat bij schutting Klooster 013-5335535  
 Telefoon)
20-9 dames sjaal zwart/rood/wit geblokt Jeroen Boschlaan 013-5332613

Datum oMSCHriJVinG Verliesplaats telefoon
7-11 Baby slof/laars, blauw met bruine bond voering Lupinestraat-Klaproosstraat 06-15201926
31-10 Zwarte brillenkoker met bril Korenbloemstraat / St. Caeciliastraat 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 tErECHt
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

Eikenbosch 4              5056 GB Berkel-Enschot              Tel: 013 533 33 77              www.bersselaaroogzorg.nl

Ervaar het natuurlijke stemgeluid 

nu zelf tijdens de open dag

REPLICATING NATURE

Open dag op 
woensdag 8 november 2017 

in Berkel-Enschot

bersselaaroptiek_adv_140x70mm_02.indd   1 23-10-17   10:00
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SoK MaaKt PrinS CarnaVal En 
JEUGDPrinS bEKEnD oP HoE iSt? FiSt! 

De Stichting Openbaar Karnaval (SOK) maakte 
zondag tijdens het Hoe ist? Fist! bekend wie 
zich dit jaar bij de Raad van Elf voegen. Prins 
Martijn d’n Irste zal Knollevretersgat dit jaar 
voor het derde jaar op rij vertegenwoordigen als 
Prins Carnaval. Nieuw dit jaar was de presenta-
tie van Jeugdprins Freek d’n Irste en zijn gevolg. 
Eerder vond de presentatie van de jeugdprins 
en zijn gevolg plaats op een ander evenement. 

Het Hoe Ist? Fist! is meer dan de presentatie van 
de (jeugd)prins en zijn gevolg. Het is de start van 
het carnavalsseizoen en het bier vloeide afgelo-
pen zondag dan ook rijkelijk. In een van de pas 
gerenoveerde zalen van hotel De Druiventros 
verzamelde het carnavaleske gezelschap in de 
bekende blauw-gele kleuren zich voor het eerste 
feest van dit seizoen. 

Muzikale middag 
De middag werd feestelijk aangekleed door de be-
kende deuntjes van carnavalsbands uit de omge-
ving. Zo trad Hofkapel Lof der Zotheid op en ook 
Nonsjelaant, De Bullekus en Van Heukelom lieten 
zich horen. Aan het einde van de middag trad er 
een artiest op die de carnavalssfeer goed wist te 
behouden.  

Naast de presentatie en de start van het seizoen, is 
het Hoe ist? Fist! ook een mooi moment om vrijwil-
ligers van de SOK in het zonnetje te zetten. Voorzit-
ter Manfred van Zeeland vroeg zes leden op het po-
dium en bedankte hen voor de inzet. Ook kondigde 
hij het nieuwe bestuurslid Toon Klaassen aan. 

bekendmaking
Hieronder de bekendmaking van de Raad en de 
Jeugdraad voor 2018. 

Jeugdraad van Elf
Prins Freek Pijnenburg (Freek d’n Irste) 
Adjudante Angie van Erve
Lijfwacht Thijs Robben
Lijfwacht Marit van Puijenbroek
Lijfwacht Robin van Dun
Lijfwacht Isabel Luijckx
Raadslid Suus Braaksma
Raadslid Roos van Rulo
Raadslid Fleur Bothe
Raadslid Tjibbe de Louwere
Raadslid Isis van Gils
Raadslid Roel Denissen
Raadslid Izaäk Versmissen
Raadslid Guus van Oosterhout
Raadslid Nienke van der Meijden
Raadslid Ewout Roozekrans
Raadslid Nora Putman

raad van Elf
Prins Martijn Barendse (Martijn d’n Irste)
Adjudant Erwin de Bresser 
Lijfwacht Gavin de Bruin
Lijfwacht Daan Hofland
Raadslid Martijn Leijs
Raadslid Gijs van Eijk
Raadslid Corné Brekelmans
Raadslid Vincent de Water
Raadslid Frans van der Schoot
Raadslid Stijl Hofland
Raadslid Lowie Caessens
Raadslid Harold Brans
Raadslid Rob van Oirschot 
Raadslid Erwin van Puyenbroek
Raadslid Rob van Baast

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans
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Auteur Ronald Giphart sprak in de Bibliotheek 
in Koningsoord over het hoofdstuk dat hij sa-
men met een robot schreef. Het is het laatste 
hoofdstuk van het boek ‘Ik, robot’ dat leden 
van de bibliotheek in november gratis krijgen 
tijdens de landelijke campagne Nederland 
Leest. Giphart vertelde tijdens het Literair Café 
meer over de samenwerking met de ‘robot’ in 
het hoofdstuk ‘De robot van de Machine is de 
mens’.

Het boek is een raamvertelling van Isaac Asimov 
rond het hoofdpersonage Susan Calvin, robotpsy-
choloog in 2057 die terugblikt op haar leven. Het 
laatste hoofdstuk is geschreven door Giphart en 
is een experiment samen met het Meertens In-
stituut en de Universiteit Antwerpen. Hij schreef 
het hoofdstuk met Asibot, een website die voor 
iedereen toegankelijk is. ‘De robot vangt de stijl 
van schrijvers en op basis daarvan maakt hij zin-
nen’, aldus Giphart.

asibot
Giphart wilde met dit hoofdstuk een logische ver-
volging op de rest van de hoofdstukken. ‘Zodat de 
mensen die dit boek gratis krijgen, denken: ja, dit 
een goede opvolging van de negen verhalen die 
ik heb gelezen.’ Tijdens het Literair Café liet hij de 
bezoekers kennismaken met Asibot om live een 

stukje te schrijven. Het beginwoord van dit ver-
haal, pannenkoek, kwam uit de zaal. 

De computer gaat aan de slag met het woord en 
het volgende verhaal ontstond: ‘Pannenkoek, je 
hebt niet veel meer te bieden dan een levenslijn 
die je niet kunt vergeten. Die vrouw die ons be-
geleidt en met haar ogen knippert is onmiddel-
lijk weer weg en doet niets dat haar bevalt.’ Het 
systeem kan maximaal 100 leestekens aan omdat 
het niet meer rekenkracht heeft. ‘Vervolgens kun 
je weer door op de vorige zin. Deze tekst bestond 
niet voordat we hier in Berkel-Enschot zaten en 
iemand in de zaal ‘pannenkoek’ riep.’

ontwikkeling 
Betekent deze ontwikkeling dat dit artikel straks 
ook geschreven wordt door een robot? Volgens 
Giphart niet. ‘Nog lang niet. Die ontwikkeling is 
nog niet zover. Maar veel feitelijke artikelen zoals 
sportverslagen en economische berichtgeving 
wordt nu al geschreven met robots.’ Toch kwam 
er ook bij het hoofdstuk van Giphart veel mense-
lijke bemoeienis kijken. ‘Om er een logisch verhaal 
van te maken, moest ik ingrijpen. Het verhaal is 
50% door het systeem geschreven en voor 50% 
door mij.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans

GiPHart SCHrEEF 
SaMEn MEt EEn robot 
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bEnEViSiE
Een van de wedstrijden waar le-
den van FotoBE aan meedoen is 
de Benevisie. Dit is een wedstrijd 
voor amateurfotografen uit Zuid-

west Brabant/Zeeland en de provincie Antwerpen. 
Deelnemers mogen met twee foto’s per categorie 
meedoen: kleur en monochroom en strijden daar-
mee voor acceptatie op de Benevisie expositie. De 
wedstrijd wordt om en om door een Nederlandse 
en Vlaamse vereniging georganiseerd. 

In eerdere jaren heb-
ben we leuke resulta-
ten behaald. En ook 
dit jaar zijn we weer 
dik tevreden. Drie 
foto’s zijn geaccep-
teerd voor de expo-
sitie. Stilleven, van 
Joop Peters, Old still 
beautifull en Working 
clothes van Theo En-
gels wonnen in de 
categorie ‘kleur’. 

Wij zijn trots op jullie!

inbEtWEEn
Vrijdag 10 november was 
de bekendmaking  van de 

bijdrage van de actie Hart voor uw Club van Ra-
bobank Hart van Brabant in de Hispohal in Hil-
varenbeek. Wij hebben als Inbetween maar liefst 
153 stemmen mogen ontvangen, goed voor een 
bedrag van 1015,92. Natuurlijk zijn wij super blij 
hiermee en we willen dan ook graag alle leden 
van de Rabobank heel hartelijk bedanken voor al 
deze stemmen. Fijn dat jullie Inbetween zo’n warm 

hart toe dragen!! Wij kunnen deze bijdrage goed 
gebruiken voor de aanschaf van diverse muziek 
materialen en verbetering van de website, www.
inbetween-be.nl <http://www.inbetween-be.nl> 
En natuurlijk willen wij ook op deze manier Rabo-
bank Hart van Brabant hartelijk bedanken voor het 
mooie bedrag wat wij mochten ontvangen, fijn dat 
jullie het verenigingsleven op deze manier wat ex-
tra steun geven!!

St.niColaaS binGo 
in DE SCHalM 
(KoninGSoorD)  
Op 26 november vindt in de foyer 

van de Schalm in Koningsoord de jaarlijkse KBO 
St.Nicolaas Bingo plaats.
Een gezellige Bingo middag met leuke prijsjes en 
muzikale begeleiding van Willem Bruggeling op 
piano.
Natuurlijk vergeten we de banketletter en peper-
noten niet!
Wij ontvangen u met een gratis kopje 
koffie/thee met iets lekkers, deelna-
me aan de Bingo is gratis, alleen uw 
drankjes betaalt uzelf.
Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 
uur.  

Werkgroep KBO Ontspanning

VErKooP WElFarE.
Hartelijk dank voor de getoonde 
belangstelling bij onze jaarlijkse 
verkoop. De niet opgehaalde prijs-
jes zijn gevallen op de volgende 

nummers:  596--597--610--622--648--768. U kunt 
deze ophalen op dinsdagmiddag in de even we-
ken in de Stulp van Torentjeshoef. Mocht u niet in 
de gelegenheid zijn kunt u contact opnemen met 
Annie Sas tel.  013-5332763. Het Welfareteam.

WalnotEn ZinGEn 
Voor DE ZonnEbloEM
Negentig Zonnebloemgasten geno-
ten afgelopen zaterdagmiddag in Ons 
Koningsoord volop van het vrouwen-

visserskoor “De Walnoten”. En het bleef niet al-
leen bij luisteren, want vele liedjes werden uit 
volle borst meegezongen, begeleid door spontaan 
handgeklap en zelfs een dansje.
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Het koor ontstond in 1998, toen een aantal man-
nen uit Nuenen en omgeving een shantykoor wil-
den starten. De achterblijvende vrouwen besloten 
toen hun eigen koor te beginnen. Zo ontstonden 
hun muzikale klanken over zeevaart, ten gehore ge-
bracht op het vasteland: dat verklaart dan ook hun 
naam “De Walnoten”. Het vissersvrouwenkoor is 
een enthousiaste groep vrouwen die met een lach 
en een traan het leven van de mannen op zee be-
zingen, maar tegelijkertijd de zorg voor het gezin en 
het leven van alledag dragen. In hun originele kledij 
zongen zij onder begeleiding van Yvonne Bouvrie 
met passie een groot aantal prachtige liederen, be-
geleid door twee accordeonisten, Eveline van Rees 
en Wim Leenen. En natuurlijk hoorden ijzersterke 
evergreens als de klok van Arnemuiden en de slui-
zen van IJmuiden bij hun repertoire.
Voeg bij dit muzikaal onthaal nog een lekker kopje 
koffie of thee met de inmiddels befaamde Zonne-
bloemcake, een hapje en een drankje in de pauze: 
dan is het duidelijk dat het een middagje genieten 
was voor alle aanwezige Zonnebloemgasten!

VroUWEn ContaCt 
GroEP bErKEl-
EnSCHot-HEUKEloM
Langs deze weg willen wij de Rabo-

bank en allen die voor ons gestemd hebben, in de 
Hart voor uw club actie, heel hartelijk danken. 

Vrijdag 24 november 
gaan we naar het Ca-
sino XLWIN bij de Drui-
ventros. Na een rond-
leiding en de uitleg van 
de verschillende speel-
mogelijkheden kun je 
zelf je geluk gaan be-
proeven.

Maandag 4 december komen de sinterklaas-
pakjes weer op tafel. We maken er een gezellige 
avond van.
Donderdag 7 december gaan we knutselen bij Ria 
van Beek. Op een ontspannen manier kun je daar 
een mooie kerstversiering maken. 
Woensdag 13 december sluiten we dit kalender-
jaar weer af met onze gezamelijke kerstviering. De 
wijk Heukelom gaat de viering voor ons allen invul-
ling geven. 
Wilt u meer weten over VCG (VrouwenContact-
Groep) kijk dan eens op onze website, www.vrou-
wencontactgroep.nl 

VErZaMElaarS-
VErEniGinG 
“DE torEnHoEK”
Verzamelaarsvereniging “De Toren-

hoek” heeft op zondag 19 november van 10.00 tot 
13.00 uur weer een ruilbeurs in Ons Koningsoord, 
cultureel centrum “De Schalm” in de kerkzaal, Trap-
pistinnentuin 77, DJ Berkel-Enschot. U bent daar 
van harte welkom. Men kan er terecht voor o.a. 
postzegels, suikerzakjes, balpennen en bidprent-
jes. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 
Tot zondag in Ons Koningsoord in de kerkzaal.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

Kbo. WanDElt oP 
23/11 in HEt ZanD tE 
alPHEn

We zijn al weer aan de laatste wandeling van 
het jaar toe.
Ook voor mij is het de laatste  keer dat ik een 
stukje schrijf. Ik draag de volgende keer het stokje 
over aan mijn opvolger. Deze tocht loopt door het 
Brabantse zand en een gebied met naaldbomen. 
De natuur is op het moment in rust. Maar ook dit 
is een belangrijke periode voor een goede start in 
het volgende jaar.
Ook de gevleugelde vrienden zijn nauwelijks te 
horen. Voor de vogels komt ook een tijd aan dat 
ze door ons een handje geholpen  willen worden. 
We kunnen dat doen door wat voer te verschaffen 
in de omgeving van ons huis. Let wel op dat we 
dat doen op plaatsen dat ze geen prooi worden 
voor b.v katten .Wat de wandeling betreft is het 
deze keer echt genieten van de rust die heerst in 
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Het geluk vermenigvuldigt 
zich slechts wanneer je 
het met iemand deelt.

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

Goed afwasbaar

Spat- en aanzetvrij

Zeer milde geur

Lange opentijd

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

.

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

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

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

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

161003_Advertentie_148x104.indd   1 12-10-17   11:42
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de natuur. Na de wandeling genieten we van een 
versnapering op eigen kosten en praten na   over 
de gemaakte wandeling
Op voorhand veel wandelplezier toe gewenst 

Wim Alofs 

• We starten om 13.30 bij het oude postkantoor 
nabij het winkelcentrum

• We carpoolen en betalen € 2,- aan de chauffeur.
• Rond 17.00uur zijn we terug in Berkel Enschot

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

Wilt U in DECEMbEr EEn 
FolDEr biJ DE SCHaKEl 
latEn bEZorGEn?

Reserveer tijdig deze exclusiviteit! 
Wij nemen maximaal 2 folders 
in ons weekblad mee. 

informatie: 
info@schakel-nu.nl   of 
06-20780000
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JEUGD

ZiE GinDS KoMt DE 
StooMboot Uit 
SPanJE WEEr aan! 

Het is bijna zo ver, Sinterklaas en de pieten zijn 
al onderweg met de stoomboot naar Nederland. 
Dat wordt natuurlijk één groot feest. Ook dit jaar 
komt hij weer op bezoek in Berkel-Enschot. Op 
zondag 19 november zal hij aankomen in Berkel-
Enschot, Maar let op! De optocht start dit jaar om 
11.30 uur en zal vanaf Boerderij Denissen (Gene-
raal Eisenhouwerweg) vertrekken en eindigen bij 
ons Koningsoord (Raadhuisstraat). Na de optocht 
zullen er dit jaar drie shows zijn die plaats vinden 

in De Schalm (Koningsoord). 
De tijden van de shows zijn: 
13.30 uur, 14.45 uur en 
16.00 uur, deze shows zul-
len verzorgd worden door 
de fanatieke pieten van de 
Toverbol. Kaartjes zijn nog 
te koop bij Schoenmakerij Joep van den Berg en 
bij Qiëlly kids fashion. De prijs van de kaartjes zijn 
€3,- per stuk in de voorverkoop en zijn tot en met 
vrijdag 17 november te koop. Er kunnen nog wel 
kaartjes aan de deur gekocht worden die zijn €4,- 
per stuk. Wil je Sinterklaas graag verwelkomen in 
ons dorp? kom dan zondag 19 november langs de 
kant staan of bezoek één van de shows. 

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkberkelenschot.nl 
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KUnSt En CUltUUr

StEVEn brUnSWiJK
alS iK MEZElF Kon ZiJn
Wanneer ben je nou helemaal jezelf? Dit is de vraag 
die Steven Brunswijk, alias de Braboneger, zich af-
vraagt in zijn voorstelling: “Als ik mezelf kon zijn”.

Als iedereen kon zeggen wat hij of zij wil zonder 
consequenties en zonder schaamte zou de wereld 
er heel anders uit zien. Regels zijn goed maar ze 
belemmeren ook onze vrijheid. Daarom gaat de 
Braboneger dieper in op deze gevoelens en laat 
mensen tijdens zijn voorstelling hun ware aard zien. 

O.a. bekend van het tv-programma De Brabone-
ger Verkaast (AVRO-TROS)

Meer informatie: www.braboneger.com 

Vrijdag 24 november 2017
Cultureel Centrum de Schalm - Ons Koningsoord
aanvang 20.00 uur
entree € 15,-
cabaret
incl. consumptie

Filmcafé De Schalm - 
ons Koningsoord
woensdag 29 november 2017
Op het programma stond oor-
spronkelijk de film “Ex Machina”. 

Door omstandigheden is deze film echter al het 
filmcafé van oktober besproken. Mocht er alsnog 
belangstelling zijn om de filmtitel “Ex Machina” op 
een andere datum in het programma op te nemen, 
dan kunt u dit in de mail kenbaar maken (info@de-
schalm.net). In deze editie van het Filmcafé staat nu 
de film op het programma die eigenlijk gepland was 
voor de oktober-editie:

tHE SalESMan
Iran / Frankrijk, 2016, 125 minuten
Regisseur: Asghar Farhadi
Met: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti en Babak 
Karimi

Wegens gevaarlijke werkzaamheden aan een na-
bijgelegen gebouw wordt een koppel, Emad en 
Rana, gedwongen hun appartement te verlaten. 
Ze verhuizen naar een nieuw appartement in het 
centrum van Teheran. Door een incident dat ver-
band houdt met de vorige huurder zal het leven 
van het jonge paar echter drastisch veranderen. 
Deze film van de maker van het Oscar-winnende 
A separation is ongemeend spannend. De kleinste 
details zorgen ervoor dat de kijker op het puntje 
van zijn stoel zit.

Emad en Rana werken in de film 
met hun toneelgroep aan de 
opvoering van het toneelstuk 
Death of a Salesman, de 
klassieker van Arthur Miller uit 
1949. De regisseur trekt 
subtiele parallellen tussen 
dit stuk en het verhaal van 
zijn hoofdpersonen.

Shahab Hoseini won 
de prijs voor de beste 
mannelijke hoofdrol 
op het prestigieuze 
filmfestival van 
Cannes.

woensdag 29 november 2017 
inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 7,50  Met bibliotheekpas € 6,-
passe-partout voor  alle films € 30,-. 
Filmcafé - C.C. De Schalm Ons Koningsoord
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MaanDPUZZEl
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HoriZontaal
1. afgunstig; 7. vrouwelijk beroep; 12. waardeloze lap; 
13. olienootje; 14. binnenvaartuig; 15. nikkel (scheik. 
afk.); 17. hoofdstad van Letland; 19. onvriendelijk; 21. 
lidwoord; 22. jongensnaam; 24. zuivelproduct; 27. stap; 
28. een van de oudste gewassen in de wereld; 30. steen; 
31. rivier in Utrecht; 32. windrichting; 33. hertensoort; 35. 
zichtbaar geworden waterdamp (mist); 37. oceaan; 38. 
plooi of groef in de huid; 41. groef in karton of papier; 
42. wanneer de zon veel schijnt; 44. mondwater; 46. zit-
plaats; 47. verward onsamenhangend spreken; 48. pijn-
lijk (moeilijk); 49. smal stromend water; 50. insecteneter; 
52. levend wezen; 54. met een vettige stof bestrijken; 
56. koeienmaag; 58. in de grond spitten; 61. scheeps-
vloer; 62. mannelijk lid; 64. vrijgevig; 65. het mannetje 
van hoenderachtige vogels; 67. rivier in Engeland; 68. 
telwoord; 70. handschoen zonder vingers; 72. ledemaat; 
73. kinderspeelgoed (knuffel); 76. voertuig op twee wie-
len; 77. administratiekantoor (afk.); 78. deel van gebit; 
79. boomvrucht; 81. familielid; 82. nachtkleed voor vrou-
wen; 83. verdieping; 84. Europeaan; 86. luchtpijpje om 
adem te halen bij het zwemmen; 87. het door zijn gedrag 
doen blijken van eerbied (waardigheid).

VErtiCaal
1. sterk alcoholische drank; 2. militaire rang (afk.); 3. 
gehoororgaan; 4. azijn; 5. niet opmaken (bewaren); 6. 
(snij)wond; 7. specerij; 8. wandelplaats; 9. sluiskolk; 10. 
te koop (afk.); 11. geoxideerd; 16. doorschijnend  (iel); 
18. gemeenschappelijk administratiekantoor (afk.); 20. 
boomsoort; 21. marterachtig zoogdier; 23. groot land-
bouwbedrijf in Amerika; 25. inwendig orgaan; 26. gema-
len graan; 27. wortel; 29. ter zijde leggen (niet vervolgen); 
32. deel van gelaat; 34. plechtige belofte; 36. verschij-
ning (dagdroom); 37. hemellichaam; 39. de Mohamme-
daanse godsdienst; 40. zich op de benen snel voortbe-
wegen; 42. in de hoogste mate aangenaam (heerlijk); 43. 
meisjesnaam; 45. deel van oor; 46. slaapplaats; 51. raar 
(vreemd); 53. ernstig; 54. wintersportattribuut; 55. plaats 
in Noord-Holland; 56. verdriet (smart); 57. bibliotheek 
(afk.); 59. gelijk (egaal); 60. zout van salpeterzuur; 62. 
roeispaan; 63. sleepboot; 66. woonboot; 67. naaldboom; 
69. sprookjesfiguur; 71. beker (drinkschaal); 73. militair 
voertuig; 74. jaar (Engels); 75. tocht (trip); 78. kever; 80. 
republiek (afk.); 82. rivier in Italië; 85. muzieknoot.

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

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

73 32 83 31 61 50 65 14 35 52 5 70 39 25 7 34 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

73 32 83 31 61 50 65 14 35 52 5 70 39 25 7 34 40



21|

JEUGD

HEt VErJaarDaGSCaDEaU 
Van PEPiJn

Zondagmiddag 14 mei PSV-PEC Zwolle.

Dat had Pepijn gekozen voor zijn verjaardag!
Hij had er zin in, samen met zijn papa en opa, 
eerst met de auto naar Oisterwijk en dan met de 
bus naar Best want de treinen reden en pas in 
Best met de trein naar Eindhoven. Vanuit het sta-
tion liepen ze zo met heel veel andere fans naar 
het PSV stadion, je kon het grote stadion van verre 
al zien staan.

Het was lekker weer en 
Pepijn had het uit-shirt 
aan van Luuk de Jong, 
hij was er helemaal klaar 
voor. Nog even langs de 
fanshop om iets leuks 
uit te kiezen, het werd 
Phoxy met rugnummer 
99 de mascotte van PSV.
Toen het stadion in, wat 
was dat groot en veel 
trappen. Pepijn vond het 
geweldig en kon alles 
goed zien. Hij was er al 

een keer eerder geweest, maar het is toch wel iets 
anders dan Jong  Brabant zo groot en wat een 
mooie grasmat!  De spelers waren nog aan het in-
lopen en Pepijn dacht 
dat hij Luuk zag lopen, 
maar dat kon niet want 
die was geblesseerd. 
De aftrap werd geno-
men het doel van PSV 
met Zoet op goal was 
de eerste helft vlakbij 
de tribune van Pepijn. 
Dit zou een mooie 
wedstrijd moeten wor-
den, de scheidsrechter 
was Jeroen Manschot. 
Na een kwartier spe-
len was er nog niets 

bijzonders gebeurd het voetbal van PSV niet om 
aan te zien, het was een traag en slaperig spel. Na 
een half uur spelen liet Zoet per ongeluk de bal los 
waardoor Ted van Pavert van PEC Zwolle 0-1 kon 
scoren. Het was meteen stil in het stadion, alleen 
de fans van Pec Zwolle kon je horen juichen en 
zingen.
Pepijn baalde en riep “zet er 
nou Locadia in want zo valt 
iedereen in slaap”. Pepijn 
ging zitten en was boos op 
PSV. 
Even later tikte Philip Cocu 
op mijn arm, ik keek op en 
Philip vroeg aan mij, “Pepijn waar wil je spelen 
voor of achter´. Ik zei: “rechtsachter op de plaats 
van Santiago Arias” Philip zei: “okay, ga maar 
warm lopen en doe je schoenen goed vast dan zet 
ik jou in de tweede helft op de plaats van Arias”, 
Nou toen ben ik me eerst gaan warm lopen en 
heb ik wat water gedronken, even nog naar boven 
gekeken of ik papa en opa zag zitten en ja hoor 
ze zwaaiden allebei naar mij. Marco zei tegen mij: 
“kom op Pepijn je kunt het”, In de tweede helft 
gingen we los, eerst zorgen dat wij geen tegen 
doelpunten zouden krijgen. Dan opbouwen en de 
bal naar voren spelen, ik kreeg de bal van Jeroen 
Zoet en speelde deze door naar Marco die had 
een snoeihard schot bovenkant kruising maar van 
der Hart de keeper van Pec raakte ‘m nog net aan. 
Het publiek “ohh”.

benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

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

Wie jarig 
is
Wie jarig 

trakt� rt !

Bij 3 kogelbiefstukken 

voor 750GRATIS steakmes

JAN-KAREL IS 50 JAAR GEWORDEN! 
Kom de slager feliciteren en neem 

gelijk onderstaande aanbieding mee!

Geldig op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2017
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KaratESCHool 
FUrinKaZan
Afgelopen zondag met 4 leerlingen 
naar Eindhoven vertrokken om mee 
te doen aan het 32e mini ElHatri toer-

nooi. In de ochtend 
werden de kata wed-
strijden gelopen met 
onze 4 karateka’s. Jo-
chem de Cort liep ster-
ke partijen in zijn poule 
en kwam net 2 pun-
ten te kort voor de 3e 
plaats. Femke van den 
Brekel haalde brons 
in haar poule evenals 
Kayleigh Vermetten. 
Styn van Berkel haalde 
zilver.

De middag stond in het teken van kumite (vrije ge-
vecht). Voor onze school deed Kayleigh Vermetten 
mee en behaalde goud in haar zwaar bevochten 
poule. Al met al een zeer succesvolle dag voor Fu-
rinkazan 2 x brons,1 x zilver en 1 x goud.

JonG brabant 
toont KaraKtEr En 
KWalitEit: 2-5 WinSt

Op een nat en zwaar veld moest Jong Brabant, met 
aanvoerder Joep Ooms weer in de gelederen, afge-
lopen zondag in De Moer en in de regen aantreden 
tegen Blauw Wit ‘81. Mooi om te zien dat desal-
niettemin een behoorlijke Berkel Enschotse sup-
portersschare aanwezig was. Door vaste supporter 
Frans Hamers ‘ware diehards’ genoemd. Gelukkig 

waren de supporters niet voor niets gekomen. Al 
leek het daar na de eerste helft niet op, want onder 
meer door een goed uitgespeelde counter stond de 
thuisploeg, die aanvankelijk ook feller oogde dan 
de roodwitten, met de rust met 2-0 voor. Dat ver-
anderde in de tweede helft compleet. Meteen na 
rust nam Jong Brabant overtuigend het initiatief en 
speelde zich heel knap terug in de wedstrijd. Daar-
bij gingen karakter en kwaliteit hand in hand! Liet de 
ploeg van trainer Boy van de Bogaard in de eerste 
helft nog een aantal kansen liggen, dat werd in het 
tweede bedrijf ruimschoots goed gemaakt. Mooi 
aanvalsspel leverde maar liefst vijf doelpunten op 
voor Jong Brabant.Daarvan kwamen twee doel-
punten van de vaardige voeten van Daan Roeffen 
met eenmaal heel knap voorbereidend werk van 
Fara Abdurakhmanov. Verder kwamen jeugdspeler 
Tom Bastings, goaltjesdief Luuk Robben en op de 
valreep invaller Jelle Jonkers tot scoren. Conclusie, 
een hele knappe overwinning na een valse start in 
De Moer. Een wedstrijd dus ook met twee gezich-
ten. De lachende gezichten waren uiteindelijk aan 
Jong Brabant zijde te zien. Trainer Boy van de Bo-
gaard was vooral blij voor zijn spelers. ‘Heel mooi 
dat het team nu wel beloond wordt met drie punten 
na twee wel heel ongelukkige nederlagen, die ze 
heel knap achter zich hebben gelaten’, aldus de 
trainer. Komende zondag wacht voetbalvereniging 
Chaam in Chaam.

Redactie Jong Brabant

WHitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 06 november
Wh.Dem. DMW1 - G.H.V. DMW1 10-13

Zaterdag 11 november
White Demons D1# - Swift D1 20-20
Mixed-Up/HVM/HMC HS2 - Wh. Dem. HS3 19-28
Goodflooring-HMC/HVM/Mixed Up HS1 - 
White Demons HS1 29-34
Zondag 12 november
Mixed-Up DS1 - White Demons DS1 21-14
Goodflooring-HMC Raamsdonksveer DS3 - 
Wh. Dem. DS2 14-10
Mixed-Up DS2 - White Demons DS3 07-10
Taxandria HS2 - White Demons HS2 20-22
Programma a.s. weekend:
Zaterdag 18 november
09:30 uur White Demons D3 - G.H.V. D2
10:25 uur White Demons F1 - Roef F2
10:30 uur DOS ‘80 DC2 - 
 White Demons/Taxandria DC1#
10:50 uur E.H.V. D2# - White Demons D1#
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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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19:00 uur Goodflooring/H.M.C. R’veer D2 - 
 White Demons D2
19:20 uur White Demons DS2 - H.V.M. DS1
20:40 uur White Demons HS2 - Blauw Wit HS1
Zondag 19 november
10:00 uur White Demons DS3 - 
 Goodflooring/H.M.C. R’veer DS4
11:00 uur Desk E1 - White Demons E1
11:15 uur White Demons DS1 - 
 Goodflooring/H.M.C. R’veer DS2
12:00 uur Orion R E2 - White Demons E3
12:30 uur White Demons HS1 - Avanti HS1
Maandag 20 november
20:00 uur Desk DMW2 - White Demons DMW1
Donderdag 23 november
19:45 uur White Demons DS1 - R.H.V. DS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

DE  ZaalCoMPEtitiE 
iS GErStart

De kop is eraf. Het eerste had veel meer moei-
te met Atilla als verwacht. De grote sterke heren 
van de Eindhovense studentenploeg boden flink 
weerstand, maar als team bleek OJC toch net wat 
geroutineerder en homogener. Het tweede ont-
moette onverwacht een even jonge ploeg die echt 
wat beter korfbalde.
Bij de jeugd waren er weer een paar erg grote 
overwinningen. De twee E-ploegjes behaalden al-
lebei punten, een leuk begin.
De eerste  uitslagen waren:
zaterdag 11november:
OJC’98 1 - Atilla 1 13 - 10
OJC’98 2 - Vriendenschaar 4 11 - 17
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1   6 - 21
DSC asp C4 - OJC’98 asp C1`   2 - 21
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1   8 - 7
OJC’98 pup E1 - Eymerick pup E1   7 - 4
OJC’98 pup E2 - Juliana pup E4   5 - 5
Het programma voor volgend weekend luidt als volgt:
zaterdag 18 november:
Tiel 4 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - Ready jun 1 13.35 uur
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3 14.50 uur
OJC’98 asp C1 - KVS’17 asp C1 12.30 uur
OJC’98 pup D1 - KVS’17 pup D1 11.30 uur
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E1
ODC pup F1 - OJC’98 pup F1
Kom kijken naar onze jeugdploegen en beleef hoe 
gezellig korfballen is.

ZonDaG 12 noVEMbEr WaS onS 
JaarliJKSE SnErttoErnooi.
De dag begon helaas met flink wat regen, maar 
op het moment van spelen was het gelukkig weer 
droog. Tussen de middag nog een flinke bui, zodat 
er even niet getennist werd, alhoewel een stel ech-
te die-hards op baan 1, 2 en 3 bleven tennissen.
Ondanks de regen hadden we een hele leuke dag, 
waarbij gezelligheid voorop staat.
We startten met koffie met een speciale fototaart 
met daarop de oude en de nieuwe banen.

Vervolgens 2 rondes 
tennissen en daarna de 
lunch die bestond uit erw-
tensoep met roggebrood 
en spek en een glaasje 
schrobbeler.
Dank je wel, catering 
Wolfs, de soep was top!
 

Rond 15.00 uur eindigde het drukbezette toernooi.

Winterheide 
De Erica carnea, bloeit  

de hele winter en is  
winterhard. In roze,  

wit en rood.  
In 13cm-pot. 

2.49

Elke zondag open 
van 12 tot 17 uur!

Bezoek onze sfeershow!

Aanbieding geldig van 15 t/m
 21 novem

ber 2017 en zolang de voorraad strekt.

1.39

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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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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CoDErDoJo in DE 
bibliotHEEK 
bErKEl-EnSCHot

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op za-
terdag 18 november van 13:00 tot 15:00 uur weer 
een Coderdojo.  
Tijdens deze Coderdojo gaan kinderen zelf verder 
aan de slag met Mbots. Een Mbot, een robotauto, 
die je precies kunt laten doen wat je zelf wilt, zelfs 
tegen elkaar racen.
Iedereen tussen de 7 en 17 jaar kan gratis en op 
creatieve manier leren programmeren. Het maakt 
niet uit als programmeren nieuw voor je is, onze 
vrijwilligers helpen je graag op weg!
Kinderen t/m 12 moeten een ouder / verzorger 
meenemen. Toegang is gratis. Wel vooraf aanmel-
den op: www.codebrabant.nl 
of berkelenschot@bibliotheekmb.nl

oP ZoEK naar 
DE laatStE 
GEtUiGEn Woii

“Vertel es!” 
Persoonlijke verhalen rondom de Tweede Wereld-
oorlog in Noord-Brabant
Kent u of heeft u een verhaal over de Tweede We-
reldoorlog? En wilt u dat verhaal graag vertellen en 
doorgeven aan de toekomst? Kom dan naar het 
Cultureel Centrum De Schalm in Ons Koningsoord 
te Berkel-Enschot op 30 november!

75 verhalen 75 jaar bevrijding in 2019
Misschien heeft u al van het project gehoord of is 
dit de eerste keer. Crossroads Brabant is een initi-
atief om de persoonlijke verhalen en getuigenissen 
van de Tweede Wereldoorlog in Brabant te vertel-
len en te verzamelen. Het lijkt nog ver weg, maar 
tijdens de 75-jarige herdenking van de bevrijding 
van Brabant in 2019/2020, staan deze persoon-
lijke verhalen centraal. Om dit verhaal compleet 
te maken hebben wij u nodig! Daarom organiseert 
Erfgoed Brabant de bijeenkomst “Vertel es!”. Op 
deze avond kunt u uw persoonlijke verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog vertellen.
Deze avond wordt u ook bijgepraat over het pro-
ject Crossroads Brabant 40|45 en de herdenking 
van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant. Graag 
leggen wij uit wat een Crossroadsverhaal is, waar-

om wij persoonlijke verhalen ophalen belangrijk 
vinden en wat er met uw verhaal gaat gebeuren.
Graag wil ik u namens de Stichting Crossroads 
Brabant 40|45 van harte uitnodigen voor de bijeen-
komst op 30 november in het Cultureel Centrum De 
Schalm in Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77 te 
Berkel-Enschot. De bijeenkomsttijden zijn van 15.00 
uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur. 

aanmelden
Graag vernemen we van u of u bij de bijeenkom-
sten aanwezig bent. U kunt zich tot 27 november 
aanmelden via: crossroadsbrabant@erfgoedbra-
bant.nl onder vermelding van bijeenkomst en lo-
catie/datum. Na inschrijving ontvangt u een be-
vestiging.

Voor meer informatie over het project Crossroads 
Brabant 40|45 www.crossroads4045.com.

KErStMarKt in tilbUrG
Dit jaar komt er voor het eerste een kerstmarkt in 
Tilburg op de paleisring. Deze bohemian kerstmarkt 
vindt plaats van 21-24 december op de paleisring 
in Tilburg. Het doel van de kerstmarkt is om geld op 
te halen voor het inloophuis Midden-Brabant (helpt 
mensen met kanker en hun naasten). Graag zou-
den we iedereen oproepen gezellig langs te komen 
op een van deze dagen, te genieten van de sfeer en 
te doneren aan het goede doel. 

Ook zijn we voor de kerstmarkt nog op zoek naar 
koren, muzikanten, noem maar op, die zich daar 
willen laten horen om het nog gezelliger te maken. 
Vanwege het goede doel is er geen budget wat 
we kunnen besteden maar onze dankbaarheid is 
groot. Mocht je interesse hebben laat het me we-
ten door te mailen naar: josjedewez1@gmail.com.

alZHEiMEr nEDErlanD
opbrengst collecte 2017
De collecte van Alzheimer Nederland in 
de week van 6 t/m 11 november 2017 

heeft in Berkel-Enschot € 1.806,19  opgebracht.
De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en 
collectanten.
Als u in 2018 als collectant ook uw steentje wilt 
bijdragen aan een oplossing voor dementie bel 
dan: Nettie Moonen tel. 06-36215321 of  Marion 
Pelgrom tel. 06-51640555  of geef u op via 
www.alzheimer-nederland.nl/collecteren.
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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
inspiratie en inzicht.
Wanneer ben je geïnspireerd en waardoor word je 
geïnspireerd? Hoe kun je anderen inspireren? Voor 
mijn werk mocht ik in maart dit jaar een vragen-
lijst invullen waarvan door Insights Discovery een 
persoonlijk profiel van mij is gemaakt. Het Insights 
systeem is gebaseerd op het persoonlijkheids-
model van Carl Gustav Jung. Carl Jung was een 
Zwitsers psychiater en psycholoog die leefde van 
1875 tot 1961. Hij was de grondlegger van de ana-
lytische psychologie. Het Insights profiel gaat uit 
van 4 hoofdkleuren: blauw – groen – geel – rood. 
Deze hoofdkleuren staan voor persoonlijke voor-
keuren. De hoofdkenmerken voor elke hoofdkleur 
zijn: Helder blauw staat voor de introverte denkstijl 
& beschouwing; Zacht groen staat voor één op 
één relaties & ondersteuning; Stalend geel staat 
voor heldere visie & inspiratie; Vurig rood staat 
voor assertieve actie & leiding. Nu heeft ieder per-
soon van elke kleur in meer of mindere mate wel 
iets. De ene persoon is misschien wat meer blauw 
of geel, de ander weer wat meer rood of groen. 
In de totale gemeenschap van personen vormen 
we zo een kleurrijke regenboog. Hoe kom ik nu 
op mijn onderwerp: Inspiratie en inzicht. Dat komt 
door de mooie vormselviering op vrijdag 27 ok-
tober in de Sint Josephkerk in Biezenmortel. In 
deze viering mocht ik assisteren als diaken. Het 
is heel mooi om van dichtbij te mogen meemaken 
hoe twintig jongeren het sacrament van het vorm-
sel hebben ontvangen. Je ziet de verandering bij 
hen. Ernstig kijken verandert in een blije glimlach. 
De vormheer, deken pastoor Jeroen Miltenburg, 
liet een mooi experiment zien tijdens zijn preek. In 

een groot glas goot hij eerst olijfolie en dan rood-
gekleurd water. Het rode water zakte naar de bo-
dem van het glas en de olie bleef boven drijven. 
Daarna voegde hij enkele bruistabletten toe, sym-
bool voor de heilige Geest. De beide vloeistoffen 
begonnen te mengen en het glas liep over. Zo gaat 
het wanneer je je leven laat inspireren door de hei-
lige Geest. Hij brengt je in beweging en je loopt 
als het ware over om de naam van Jezus te ver-
kondigen. Maar de heilige Geest kan je ook inzicht 
geven voor het maken van belangrijke keuzes in je 
leven. Ik wens iedereen en in het bijzonder de pas 
gevormde jongeren toe dat zij de heilige Geest 
veelvuldig in hun leven toelaten en zich door Hem 
laten inspireren en leiden. 

Diaken Ton.  

tEr naGEDaCHtEniS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Noud van 
de Wouw, 76 jaar.

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 18 november: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: Pastoor Looyaard.

Zondag 19 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga..
Intenties: Martinus en Joanna van Laarhoven-van 
Iersel; Jo Michels en Johanna Michels-van der 
Meijden (jrgt.)
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Resonet.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Overl. ouders van Rijsewijk-Mallens.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 20 november:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 21 november: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
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Woensdag 22 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Intentie: Nelly Brok-Pijnenburg (trouwdag).

Donderdag 23 november
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 24 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

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 19 november: ds. Winanda deVroe, 
10.15 uur.
We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk: voor kerkblad Samen op Weg.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
15 november 10.00 uur: Gespreksgroep voor ou-
deren
15 november 20.00 uur: 25+gespreksgroep – 
Prayer Course

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

UitSlaG MaanDPUZZEl

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Joop Verstijnen, Klaproosstraat 1

2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  H. vd Ven, Kon. Emmastraat 2 

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in  Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel oktober: 
BloEMBollENKWEKER

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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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 yogales-
sen en meditatie training. Er staat koffie en thee 
met iets lekkers klaar. biJ FrEE boDY FrEE 
MinD Koningin Julianastraat 9 bE

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

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

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

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

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? Bel voor een 
vakkundige service-witgoedmonteur, Hoppen-
brouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

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

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

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

te huur medio jan. 2018: 2-kamer appartement 
57 m2, keuken, badkamer, berging, balkon € 820 
excl servicekosten. poort473@ziggo.nl

by Philon Molenstraat 24 Haakgaren (katoen & 
acryl), haakbenodigdhedendon - vrij - zat 9.30 - 
17.00u www.byphilon.nl

Vacature interieurmedewerker ma- en do avond 
Werktijden en dagen in overleg. Interesse? 
Stuur sollicitatiebrief met motivatie naar 
jan.vanesch@kinderopvangtierelier.nl of 
bel 06-19274655






