
Jaargang 53, week 36, 5 september 2018

DEZE WEEK:
KennisPlaats Vesper; netwerk voor 18 tot 88

Marcel Panis houdt van een schoon dorp.

Arina Schuurmans, vrijwilligster van Heukelom
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oVErHEiD

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

DorPSrAAD bErKEl-EnScHot
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt loket bE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-bE@dorpsraadberkelenschot.nl 

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 uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder bEDriJVEn contActEn?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

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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ADVocAAt, JUriSt & notAriS

bogaerts & Groenen Advocaten | tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.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

bart Dirkx JAZorG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

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
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HErMAn PEtErS ScHilDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

AnDriES boUWADViES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

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

KlUSbEDriJF VAn oVErDiJK  06 – 20 19 54 36

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

De GlAZEnWASSEr voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

DiErEnArtS

Anicura Dierenziekenhuis tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

GEZonDHEiD

tHErAPEUtiScH cEntrUM DE ZicHt
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808
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Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

branding coaching voor studiekeuze- en loopbaan-
begeleiding  www.anderskijkennaar.nl  06-51690459 

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
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

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

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

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
FAM, verloskunde praktijk  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld  T: 013-5333306
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

oStEoPAtHiE MAUrA JAnSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.lout4Kids.nl / 06-252 939 92

il Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kruisakker 5 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

FYSiotHErAPiE bErKo fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

FYSio oP MAAt Berkel-Enschot, FYSiotHErAPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

MinDFUlnESS +/YoGA/coAcHinG bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

tAnDArtS M.J.M. nAAiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

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

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

Yoga-en-mind.nl ‘t ruiven 06 28433086

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

Vervolg op pagina 6
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ScHoonHEiDSSAlon c`ESt Moi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness & massage 06-51225761.

YoUr bEAUtY inSPirAtion, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SAlon ortEGA, KAPSAlon   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

FAbUloUS HAirDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UitVAArtbEGElEiDinG

Uitvaartbegeleiding in Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.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
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

20172017
e-bike < € 2.500

* * * *

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

ELEKTRISCHE FIETSEN
6 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 

RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

2017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

MEN ONLY!
Nu tijdelijk extra voordeel!
MEN ONLY!MEN ONLY!MEN ONLY!

Middenmotor met IMS systeem 
€ 2.399 Nu voor € 1.749

Tour 8

€ 2.499 Nu voor € 1.699
IPS systeem met krachtsensor

Suburb Silent Drive
IPS systeem met krachtsensor

€ 2.149 Nu voor € 1.549

Tour 8

SERVICE AAN HUISACTIE GELDIG TOT EN MET ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018
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Samenwerkingspartners
De lokale onderneemsters Carolien Latijnhou-
wers, Gewooncaat Interieur, Ingrid Roets, BEATO 
communicatie & pr en Nihal Vogels van Taart by 
Nihal zijn de partners in KennisPlaats Vesper. Ca-
rolien: “KennisPlaats Vesper presenteert waar-
devolle, nuttige onderwerpen, waar iedereen iets 
aan heeft. Onze ambitie is steeds grote namen uit 
te nodigen. Ellen de Lange-Ros trapt af met een 
lezing geven over Zacht werken.” Ingrid vult aan: 
“Kennisplaats Vesper maakt een verdiepingsslag 
die we ook met netwerkclub Beezonder willen de-
len door met hun een samenwerking aan te gaan.” 
Nihal tot besluit: “Hard werken is niet de hoofd-
moot. Zacht werken, waarbij je vooral zelf geniet 
en van je omgeving. Dat wens ik iedereen toe! Tot 
ziens bij KennisPlaats Vesper!”

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

KennisPlaats Vesper
Datum: 9 oktober 2018
Locatie: Ons Koningsoord, Kerkzaal
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Lezing: Zacht werken, door Ellen de Lange-Ros
Netwerkborrel: 21.30
Einde: 22:30 uur
Toegang: € 10,- inclusief consumptiebon koffie/
thee en het boek Een zaak van zacht werken. 
Meld je vóór 25 september aan via: 
www.bibliotheekmb.nl/kpvesper

KEnniSPlAAtS 
VESPEr

Je zult wel denken… wéér een nieuwe netwerk-
organisatie, er zijn er al zoveel! Marieke Vermeer, 
programmamaker de Bibliotheek Midden-Bra-
bant lacht: “Ja, dat klopt, maar onze zeer brede 
doelgroep maakt deze community uniek. Ons 
Koningsoord is een bijzondere plek die nieuwe 
ambitieuze mensen trekt met ideeën waar wij als 
de Bibliotheek Nieuwe Stijl voor staan. De werk-
plekken boven op de vide worden steeds meer 
benut; ZZP’ers en ondernemers, studenten en 
senioren ontmoeten elkaar. Dat bracht ons op het 
idee om samen met partners een community te 
creëren: KennisPlaats Vesper.” Een kennisplaats 
waar mensen met gemeenschappelijke interesses 
3 keer per jaar bij elkaar komen om met elkaar te 
netwerken, kennis te delen, successen en strug-
gles te delen. Kortom om gelijkgestemde ambiti-
euze mensen te ontmoeten. KennisPlaats Vesper 
kent geen lidmaatschap; iedereen kan aansluiten, 
afhankelijk van het thema. 

Kenniscloud
Niet alleen offline via netwerkbijeenkomsten, 
maar ook online biedt KennisPlaats Vesper een 
discussieforum, aldus Katrijn de Kort, Plus me-
dewerker de Bibliotheek Tilburg Centrum/ Me-
dewerker Producten & Diensten. KennisPlaats 
Vesper brengt digitalisering dichterbij! Ervaar het 
zelf en meld je aan via www.Kenniscloud.nl, Ken-
nisplaats-Vesper.

De Bibliotheek Midden-Brabant lanceert een 
nieuwe netwerkorganisatie: KennisPlaats 
Vesper, een kennisplaats voor ondernemers 
en ondernemende mensen met ambitie van 
18-88. Ons Koningsoord in Berkel-Enschot 
wordt de centrale ontmoetingsplek. Op 9 
oktober a.s. geeft Ellen de Lange de aftrap 
met haar lezing: Zacht werken.

Vlnr: Katrijn de Kort, Carolien Latijnhouwers, Nihal 
Vogels-Mansur, Marieke Vermeer, Ingrid Roets
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ActiVitEitEnKAlEnDEr

t/m 16-9 CC de Schalm openingstijden Fototentoonstelling Peter Timmermans
06-09-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
08-09-2018 Koningsoord 11.00-17.00 uur Open Monumentendag
08-09-2018 ‘t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Monumentendag “Onder d’n Hooizolder”
09-09-2018 Manege de Kraan 9.30 uur Wielbraek, dressuur en springen
09-08-2018 ‘t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Monumentendag “Onder d’n Hooizolder”
10-09-2018 De Stulp Torentjeshoef 14.30 uur KBO ontspanningsmiddag voor thuisblijvers busreis
10-09-2018 Koningsoord, Kerkzaal 20.00 uur Kennisplaats Versper, lezing zacht werken door Ellen 

de Lange-Ros
12-09-2018 Bibliotheek 20.00 uur Beezonder netwerkbijeenkomst
15-09-2018 Muziekhuis 14.00 uur Nationale Zonnebloemdag ontspanningsmiddag
16-09-2018 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
16-09-2018 Gildeterrein de Kraan 53 14.00 uur Burger-Koning schieten Gilde St. Hubertus
16-09-2018 Café Mie Pieters 15.00 uur Route 66, classic-rock 60’s en 70’s
20-09-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
20-09-2018 Koningsoord 20.00 uur Filosofisch café met Ype de Boer
25-09-2018 Quirijnstokstraat 14 9.30-16.00 uur Herhalingsdag EHBO
25-09-2018 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
26-09-2018 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met “Summer”
28-09-2018 Tent Kraanpop 18.00 uur Dorpsquiz
29-08-2018 Tent Kraanpop 20.00-01.00 uur Biercantus Extravaganza
30-09-2018 Tent Kraanpop 14.30-22.00 uur Kraanpop Zondag

03-10-2018 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
03-10-2018 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voorleeshalfuurtje
03-10-2018 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Gastenverblijf”
04-10-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-10-2018 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal voorlezen peuters ism. Factorium Kinder-

boekenweek
06-10-2018 ‘t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
14-10-2018 Café Mie Pieters 15.00 uur De Jugs, rock-covers
18-10-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
18-10-2018 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
21-10-2018 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
25-10-2018 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
31-10-2018 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met “Retour en Bourgogne”

07-11-2018 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
10-11-2018 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop dressuur ZZZ t/m Grand Prix
11-11-2018 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie, dressuur 4/5 jarigen
14-11-2018 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
15-11-2018 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
18-11-2018 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-2018 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll
21-11-2018 Brasserie Valentijn 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO

SEPtEMbEr

lAtEr

oKtobEr
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“Ik hou van Berkel-Enschot. Bij een schoon en 
mooi dorp horen geen blikjes en sigaretten-
doosjes.” Dat is de belangrijkste reden waarom 
Marcel Panis wekelijks langs de bermen struint 
met afvalzak en grijper in een oranje veilig-
heidsvestje. 

En veel rommel ligt er. Een speciaal door de ge-
meente beschikbaar gestelde afvalzak is in een 
ochtend vaak al vol. Vooral bij de entree van het 
dorp bij de hondenkluifrotondes. Een niet onge-
vaarlijk stukje om te lopen. Veel positieve reacties 
krijgt hij ook. Automobilisten die claxonneren en 
hun duimpje opsteken. 

Marcel wandelt dagelijks door zijn wijk om vol-
doende beweging te krijgen en zijn conditie op peil 
te houden. Aan rommel en troep ergert hij zich, 
dus 1x per week doet hij zijn ronde. “Als ieder-
een dat in zijn eigen buurt doet, dan is het aanzien 
toch weer anders”. Daarmee doet hij een oproep 
aan mede dorpsbewoners om mee te helpen. Een 
taak voor de gemeente vindt hij dat niet. “Dat vind 
ik onzin. De gemeente heeft andere taken. Burgers 
kunnen dit ook”. 

oProEP oM DorP 
ScHoon tE HoUDEn

“Mensen moeten opnieuw opgevoed worden”, 
is zijn mening. “Ze kunnen het meenemen, dan 
kun je ook de moeite nemen om het mee terug te 
nemen”. Dat hij door het opruimen een stukje bij-
draagt aan een beter milieu, is een positief neven-
effect. Hij noemt zichzelf dan ook milieubewust. 

Een volle zak neemt hij mee naar huis en zet hem 
dan aan de straat zodat de gemeente hem na 1 
telefoontje diezelfde dag nog komt halen. Maar 
plaatsen bij een afvalbak van de gemeente kan 
ook en dan een appje via de Buitenbeterapp en 
het wordt opgehaald. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

Gratis afvalgrijper 
De gemeente verstrekt gratis zwerfafval-
grijpers en speciale gele afvalzakken. 
Interesse? Stuur een mail naar 
groen@diamant-groep.nl of bel 013 464 17 00. 
Grotere plannen? Bijvoorbeeld met een groep 
het park of de buurt schoonmaken? 
Stuur een mail naar schonestad@tilburg.nl of
bel 013 542 90 77.
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Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl

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



11|

In het dorpje Haghorst werd het buurtcarnaval 
al in haar kiel geworpen alvorens Arina bij Jan in 
Heukelom ging wonen. Haghorst en Heukelom 
stonden beide op 1 pagina, naast elkaar in het 
telefoonboek. “Helemaal mijn ding”, vertelt Arina 
stralend. “Vooral de saamhorigheid! Als je hier 
komt wonen, word je er gelijk bij betrokken en als 
je dat niet wil ook goed.” 

Hand-en-spandiensten
Tijdens het buurtfeest en het Hèùkel Gemèùkel, 
georganiseerd op het grasveld tegenover haar 
huis, loopt Arina af en aan. In 2000 heeft ze de 
Heukelomse Mie aangekleed en sindsdien was 
het gezin Schuurmans jaren te spotten bij de op-
tochten van de reuzen. Tot ze haar aspergewinkel-
tje ook op de zondagen opengooide, waardoor er 
minder reuzentijd was. 

Alaaf
Als vanzelfsprekend stelt ze haar huis 4 dagen 
open met carnaval. Mensen zeggen weleens: “Dat 
jij dat hier wil met al die mensen binnen!” Ik vind 
dat juist gezellig!”, lacht Arina, “Het is wel een 
bende en rotzooi daarna, maar ja...het sluipt erin, 
das met alles natuurlijk, op een gegeven moment 

weet je niet beter.” Het bouwen van de wagen 
van carnavalsvereniging de Rommelpot gebeurt 
in de schuur, waar ook een kast staat met allerlei 
‘Heukelomsspul’ “Tijdens de bouwavonden”, zegt 
Arina, “zorg ik voor de koffie, koeken en de zopie.” 
Ook zit ze in het knip- en naaiteam. Afgelopen jaar 
hebben ze met spoed zo’n 100 gabberpakken ge-
maakt voor groot en klein. “Het geeft een kick om 
dan toch alles op tijd af te hebben”, aldus Arina. 
Na carnaval verkoopt Arina de pakken, met goed 
resultaat, via marktplaats.

Kraanpop en trekkertrek
Arina vind het supergezellig bardiensten te draaien 
bij Kraanpop en Trekkertrek en na het feest nog 
even na te kletsen met haar kinderen en vrienden. 
Ze nemen dan ook van alles mee naar huis... Ik 
vraag me af wat ze bedoelt? “Nou, de T-shirtjes 
van alle vrijwilligers, die was ik dan effe”, besluit 
Arina enthousiast.

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans

VriJWilliGStEr VAn 
HEUKEloM 

Zaterdag 25 augustus 2018 werd Arina 
Schuurmans (56) uitgeroepen tot vrijwillig-
ster van Heukelom. De vrijwilligersprijs, be-
staande uit een beeldje van de Heukelomse 
Mie (één van de reuzen), een oorkonde en 
een geldprijs, wordt eens per 3 jaar uitge-
reikt voor aanvang van het festival Hèùkel 
Gemèùkel. Arina: “Het overviel me, want wat 
ik doe doen toch zovelen.” 
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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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Bedankt voor alle warme woorden, 
kaartjes, bloemen en blijken 

van medeleven bij het overlijden van 

Cees van Baast. 

Het helpt ons om het verdriet 
een plekje te geven.

Luus van Baast- Lambregts
en kinderen.

rEconStrUctiE EiKEn-
boScHWEG – ‘t ZWAAntJE
In opdracht van de gemeente Tilburg is Heijmans In-
fra aan het werk met de reconstructie van de Eiken-
boschweg – ’t Zwaantje. Afgelopen week is er ge-
start met de 2e fase en duurt tot begin oktober 2018. 
De reden dat wij u nu extra informeren is waarom de 
bypass nog gebruikt moet gaan worden.

De reden waarom wij op een later tijdstip de by-
pass nog moeten gebruiken is omdat als wij vanaf 
de kapittellaan richting de abdijlaan riool gaan leg-
gen. Hierdoor moeten wij via de bypass het vrijko-
mende leem afvoeren naar het depot.
Er is geen andere weg om bij het depot te komen. 
Het gedeelte waar we nu bezig zijn (Antonie van 
dijklaan – Abdijlaan) kunnen we gewoon afvoeren 
zonder de bypass te gebruiken alleen het gedeelte 
Kapittellaan – Abdijlaan moet via de bypass.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact 
op met Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager 
van Heijmans Infra. Hij is telefonisch bereikbaar op  
06 – 51 28 26 29 of via de mail: jheijmans3@he-
ijmans.nl
U kunt de uitvoeringstekeningen bekijken op www.
tilburg.nl\wegwerkzaamheden; klik op de kaart of 
gebruik het zoekwoord Eikenboschweg.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewer-
king

Gemeente Tilburg
Heijmans Infra

bEUKEnDrEEF 
bErKEl-EnScHot
De bomenlaan aan de Beuken-

dreef vormt een belangrijke laanstructuur voor 
Berkel-Enschot. De gemeente Tilburg wil deze 
laanstructuur duurzaam in stand houden en de 
bomen voldoende ruimte geven om zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben een aan-
tal omwonenden gemeld overlast te hebben van 
de bomen.

Nadat het eerder niet gelukt is om met alle betrok-
ken partijen tot een gezamenlijk plan te komen, 
heeft de gemeente besloten om het proces samen 

met de dorpsraad Berkel-Enschot op te pakken. 
Het gespecialiseerd groenbedrijf Cobra adviseurs 
is gevraagd de bomenonderzoeken uit 2015 en 
2016 te actualiseren en te voorzien van één duide-
lijk advies over hoe de laanstructuur in de Beuken-
dreef het beste behouden kan worden. 

Vervolg
In overleg tussen de gemeente en de dorpsraad 
is besloten om Cobra adviseurs te vragen de eer-
dere rapporten met een frisse blik te bekijken, 
te actualiseren en te voorzien van een eenduidig 
advies. Voor het onderzoek worden de volgende 
stappen doorlopen:
Nagaan of de kans bestaat dat de bomen onrecht-
matige hinder veroorzaken voor de eigenaren van 
de naastgelegen percelen zoals omschreven in ar-
tikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek;
In overleg met stichting Stadsbomen stellen de 
dorpsraad en de gemeente samen een heldere 
opdracht aan Cobra adviseurs op; 
Uitvoeren van eventueel benodigd onderzoek en 
het opstellen van de geactualiseerde rapportage 
door Cobra adviseurs.

De afgelopen maanden zijn de eerste twee stap-
pen afgerond. Hieruit blijkt dat er aanvullend on-
derzoek nodig is om tot één advies te komen, 
zoals een bovengrondse kwaliteitsbeoordeling, 
groeiplaatsonderzoek en bodemanalyses. Cobra 
adviseurs gaat in opdracht van de gemeente dit 
onderzoek de komende maand uitvoeren. De ver-
wachting is dat het advies van Cobra begin no-
vember klaar is. Op basis hiervan en na overleg 
met stichting stadsbomen en de dorpsraad besluit 
de gemeente vervolgens voor het einde van het 
jaar of het nemen van maatregelen nodig is en 
welke dat dan zijn. 

Meer informatie: www.tilburg.nl/beukendreef
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ScHAKEltJESGEVonDEn

ScHAKEltJESVErlorEn

ScHAKEltJESScHAKEl APP

Datum GEVonDEn Vindplaats telefoon 
27-8 Bosch alarm aan een hanger Omgeving Verdilaan 06-12807036
21-8 Stereo koptelefoon AHS ALTO parkeerterrein bij de bibliotheek 06-20155775

   
Datum VErlorEn Verliesplaats telefoon
2-9 Sleutel van hangslot merk Trelock Berkel-Enschot en omgeving 06-20388579
24-9 Twee steps (JD Bug: 1x blauwe handvatten en Eikenbosch (omgeving) 06-53858271  
 1 x roede handvatten)
19-8 Sleutelbos Omgeving De Ploegschaar 06-11442946  
  Berkel-Enschot

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. Zet er een Foto bij en 
de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.
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FiEtStocHt 
toEr MEE
Op zondag 26 augustus 
2018 werd weer de jaarlijkse 

fietstocht Toer Mee gehouden.
Zoals altijd is de opbrengst bestemd voor het pro-
ject Amanecer van pater Theo Raaijmakers.
De pater heeft in Cochabamba/Bolivia de leiding 
over twee opvanghuizen en een school.
Hij vangt daar straatkinderen op, die hij via scho-
ling een betere toekomst wil geven.
In Berkel-Enschot meldden zich 57 deelnemers 
aan de start, die dit keer weer als vanouds plaats-
vond vanaf Boerderij Denissen.
De deelnemers waren weer lovend over de route 
die voor sommige fervente fietsers toch weer on-
bekende paden opleverde.
Samen met de sponsoring door bedrijven en parti-
culieren heeft de fietstocht in Berkel-Enschot voor-
lopig € 2.800,- opgebracht. Hierbij inbegrepen is 
de opbrengst van € 233,- tijdens de spontane in-
zamelingsactie op de KBO-busreis naar Tongeren.
Door enkele winkels zijn ook goederen in natura 
geschonken die onderweg werden uitgedeeld en 
bij de fietsers in de smaak vielen. Speciaal moet 
hierbij catering Wolfs worden genoemd, wiens tra-
ditionele hapjes zeer op prijs werden gesteld.
Jammer was dat ten tijde van de fietstocht geen 
gebruik kon worden gemaakt van de statiegeld-
zuil bij de AH-supermarkt in Berkel-Enschot. De 
goede doelen staan daarvoor in de rij.
Gelukkig hebben wij voor het project van pater 
Raaijmakers de statiegeldzuil nog kunnen reser-
veren voor de periode van 1 december t/m 30 de-
cember. Tegen die tijd zullen wij u daar zeker nog 
eens aan herinneren!
Namens pater Raaijmakers danken wij iedereen 
hartelijk die aan het behaalde resultaat heeft bijge-
dragen. De pater kan, zoals hij zelf zegt, hiermee 
weer meer kansarme kinderen zicht geven op een 
betere toekomst.
Giften blijven altijd welkom op bankrekening NL-
35RABO0106846574 van de KBO Berkel-Enschot 
met vermelding van “pater Theo” (ANBI-nummer 
816041672).
Tot slot: de fietstocht wordt elk jaar gehouden op 
de laatste zondag van augustus. In 2019 zal dat 
op zondag 25 augustus zijn. Noteer dit alvast in 
uw agenda!

KBO-werkgroep Solidariteit
Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba” 

Sponsors toer Mee 2018
Albert Heijn supermarkt, Apotheek De Lange 
Stight, Autobedrijf Schapendonk, v.d.Bersselaar 
Optiek Udenhout, Bloembinderij Oleander, BKM 
bouwbedrijf, Boerderij Denissen, Café Mie Pie-
ters, Cafetaria Eikenbosch, Catering Wolfs, Café 
Eeterij De Bron, Eva Beauty en Zo, Van Eijck Os-
teopathie, Geerts Schoenen, Huisarts Gyselinck, 
Heuvelmans Mechanisatie, Camping ‘t Heukel-
oms Hoefke, Jumbo Berkel-Enschot, Camping ’t 
Karrewiel, Camping De Heikant, Hobbymix die-
renspeciaalzaak, Kapper & Co, KootenZo, Letsel-
schade “Jurilex”, Lijstenmakerij v.Erp-Broekhuys, 
Makelaardij Shirley Kneepkens, L.A. v.d. Meijden 
Constructiewerken en Smederij, Monuta Tom van 
Dijk, Notariskantoor Daamen De Kort van Tuijl 
Udenhout, Van Nunen Autobedrijf Opel Udenhout, 
Pons Habben-Janssen kaas, Vakgarage Robben, 
Roozen van Hoppe Koningsoord, Sabeh Tours, 
Set in Point hard-en software, Topfysiotherapie 
Groels & Klijn, De Tweewieler Udenhout, De Twee-
wielerspecialist B-E, Uitvaartverzorging Margriet 
van Ingen, Loodgietersbedrijf Weijters, Weijtmans 
Juwelier, Boomrooierij Weijtmans Udenhout, De 
Zeeuwse Visgroothandel Tholen.

NIEUW! 

DANSLES 
KBO EN SWO 

IN BErKEL-ENScHOt VOOr 
ALLE SENIOrEN
Bij Dansschool Van Opstal in de Burgemeester 
Brendersstraat 3 worden al sinds januari 2015 
danslessen gegeven aan een groep senioren. Mo-
nique van Opstal heeft steeds de juiste snaar we-
ten te vinden en mensen weten te inspireren. Wij 
zijn dus al 3,5 jaars!!
Deze groep van 16 mensen gaat weer enthousiast 
door in het komende dansjaar.
Een eventueel ervaren paar zou nog kunnen aan-
sluiten. De eerste les is op donderdag 27 septem-
ber om 10.45 uur.
Ook begint Monique nu met een nieuwe eerste-
jaars groep. Mensen met al wel enige danserva-
ring zijn natuurlijk ook welkom. De dansen die aan 
bod komen zijn foxtrot, Engelse wals, tango, cha-
chacha en kroegswing.
Op donderdag 27 september is er een proefles 
van half tien tot half elf.
Daarna zijn er tot aan de Kerst 9 lessen op de-
zelfde tijd en plaats met een mogelijke nazit.
De kosten bedragen € 50,- voor tien lessen, con-
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tant te betalen tijdens de eerste les aan Van Opstal 
(de Meedoenregeling is van toepassing).
U kunt zich aanmelden vóór 20 september bij 
Frank Smarius: franksmarius@ziggo.nl of 
T: 013 - 533 12 92.
U gelieve te vermelden: 
naam + mailadres + telefoon.

niEUW ScHAAK-
SEiZoEn GEoPEnD.
Clubkampioen Koen Robben scoort 
65% in simultaan.
Huisschakers die niet kunnen scha-

ken? Dat geldt in ieder geval niet voor Bjorn 
Berkemeijer. In de afgelopen donderdag door 
Schaakvereniging De Oude Toren georganiseerde 
schaaksimultaan, wist Bjorn knap remise te halen 
tegen clubkampioen Koen Robben. 
Zoals elk jaar opende de schaakvereniging tradi-
tiegetrouw ook dit jaar het seizoen met een simul-
taan tegen de clubkampioen. Zou Koen zijn per-
soonlijk record van 73% evenaren? Uit 17 partijen 
haalde Koen 11 punten: 7x winst en 8x remise. 
Een score van bijna 65%. Alleen Frans Deckers 
en Leo Elias – beiden geroutinieerde schakers met 
een hoge rating – wisten een overwinning te be-
halen. 
De Oude Toren heeft een druk seizoen voor de 
boeg. In december wordt het 60 jarig jubileum ge-
vierd, in oktober start de bekercompetitie en ver-
der zal zowel het jeugdschaak als seniorenschaak 
[55+] worden opgepakt. Donderdagavond start de 
1e ronde van de interne competitie.

ZoMErcoMPEtitiE  JEU DE 
boUlES 
Na de heetste zomer ooit was het voor de KBO 
Jeu de Boules een grote opgave om de jaarlijkse 
competitie nog af te werken  als gevolg van het 
uivallen  tijdens de hete dagen .Het is evenwel 
toch gelukt tijdens de laatste weken en de uitsla-
gen luiden als volgt:

Dames: 
1e prijs: Tineke Keulemans 
 10 gew.wedstrijden 59 pnt. 
2e prijs: Nelly Weijters
 8 gew.wedstrijden 48 pnt. 
3e prijs: Riet vs School
 6 gew.wedstrijden 37 pnt. 
Heren:
1e prijs: Frans Vromans
 11gew. wedstrijden 90 pnt.
2e prijs: Sjef de Kort
 11 gew.wedstrijden 78 pnt. 
3e prijs: Jan v.Groenendaal
 10 gew.wedstrijden 77 pnt.
4e prijs: Jo vd Bruggen     

FEEStEliJKE MiDDAG 
Voor DE tHUiSbliJVErS 
bUSrEiS Kbo

Op maandag 10 september vindt namens de KBO 
in de Stulp van Torentjeshoef een gezellige ont-
spanningsmiddag plaats voor al die leden die door 
omstandigheden niet met de busreis mee kunnen. 
Wij ontvangen u graag vanaf 14.15 uur met koffie/
thee en cake. 
Tijdens het middagprogramma, vanaf 14.30 uur, 
kunt u genieten van een gezellig optreden van en-
tertainer Johan Bushoff. 
In de pauze serveren wij een drankje en een hapje 
terwijl aan het eind van het middag catering Wolfs 
ons laat genieten van een heerlijke maaltijd. 
Wij verwachten deze middag rond 17.15 uur af te 
sluiten.

Kaarten a € 4.00 zijn vanaf 4 september verkrijg-
baar:
Bij de receptie van Torentjeshoef of telefonisch te 
bestellen bij 
Marja van Oorschot 013-5331080 of Ria van den 
Berg 013-5333107

U bent van harte welkom! 
KBO werkgroep Ontspanning 

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Victor Vermeer Bachelor of Commerce and Tourism (with distinction).

Curtin University, Perth Australië
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KUnSt En cUltUUr

tHEAtErProGrAMMA cUltU-
rEEl cEntrUM DE ScHAlM in 
SEPtEMbEr WEEr VAn StArt!!
Als het goed is of valt in de loop van deze week,  
ook de nieuwe theaterbrochure bij u in de bus. 
Vanaf het verschijnen van deze brochure kunt u 
als volgt reserveren:

Via de site www.deschalm.net en klik dan op “be-
stellen”; 
Telefonisch reserveren, tijdens kantooruren van 
CC de Schalm, tel. 013-5331333.
Rechtstreeks toegangskaarten kopen bij CC de 
Schalm eveneens tijdens kantooruren en uiteraard 
altijd voor aanvang van de voorstelling.
In alle gevallen moet u de kaartjes zelf ophalen. 

Houd de brochure in de gaten! Het programma is 
ook dit seizoen zeker de moeite waard. 

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

auto aan slib, olie en zware 
metalen vrij die in het milieu 

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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Open 
Monumentendag 
2018
Zaterdag 8 september 
11:00 - 17:00 uur

Voormalige 

ABDIJ O.L. VROUW van 
KONINGSOORD (1936-2009)

Berkel - Enschot

ONS KONINGSOORD (2017-)
TRAPPISTINNENTUIN  76
5057 DJ Berkel - Enschot

Woonlandschap Ons Koningsoord
Cultureel Centrum De Schalm
Hemels eten & drinken
Bibliotheek Midden-Brabant
Factorium Podiumkunsten
De Koningswereld
Stadswinkel gemeente Tilburg

De volgende organisaties 
heten u graag welkom: 
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Activiteiten
Ingang /  Poort naar de HEMEL

Rondleidingen

Pandgang

Bibliotheek / abdijkerk

Vide bibliotheek

Kenniswerkplaats bibliotheek 

Kerkzaal

Kapittelzaal

Pandhof / kloosterhof

Foyer / souterrain

Gangen / souterrain

Informatie over de Open Monumentendag en activiteiten in Ons Koningsoord
Informatie en film over Woonlandschap Ons Koningsoord

Twee foto puzzeltochten met plattegrond en antwoordkaart leiden u door het mooie Ons Koningsoord

Foto presentatie over de verbouwing van Ons Koningsoord

Van 12:00 u tot 15:00 u een demonstratie boekbinden door zuster Rafaël aan de leestafel

Tentoonstelling van fotoboeken over Abdijen, Kathedralen en Kerken, vergezeld door koorzangen 
van de Trappistinnen op cd

Demonstratie glas-in-loodwerken door Mariëtte Verhoeven

Tentoonstelling van museum “Onder d’n Hooizolder” over 
voorwerpen uit het klooster 
Optreden van zangkoor: “Berkel-Enschot Zingt”van 15:00 tot 15:30 u
Optredens van Factorium Podiumkunsten

Tentoonstelling van Heemkundekring “De Kleine 
Meijerij” over de 3 kloosters van Berkel-Enschot
Videopresentatie over de zusters Trappistinnen 
door André Oudevrielink

Tuinarchitect Maarten Grasveld vertelt over de 
planten in de binnentuin (12.00 tot 14.00 u)

Fotopresentaties van Open Monumentendagen 2011 
en 2015 in Abdij Koningsoord

Fototentoonstelling over Abdij Koningsoord door 
Peter Timmermans

Hemels eten & drinken
Een spectaculaire culinaire beleving

*Wijzigingen voorbehouden
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MAAnDPUZZEl

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.

HoriZontAAl
1. bloem als datgene waaruit zicht later een vrucht ont-
wikkelt; 7. sterk glanzend glas; 12.  jongensnaam; 13. 
hoofdslagader; 14. bedorven; 15. United Kingdom (afk.); 
17. binnenwater van enige omvang; 19. ladder; 21. per-
sonal computer (afk.); 22. naar aanleiding van (afk.); 24. 
geslepen vindingrijk persoon; 27. streling; 28. liefkozende 
benaming voor klein kind of meisje; 30. Stichting Neder-
landse Ereschulden (afk.); 31. sluw roofdier; 32. United 
States Air Force (afk.); 33. borstbeen; 35. hemelgeest; 37. 
medicijn (geneesmiddel); 38. burger van de stad Rome; 
41. asvaas; 42. snaarinstrument; 44. verpakking voor 
vloeibare stoffen; 46. tienpotig schaaldier; 47. onwel; 
48. onderzeese bom; 49. (ver)bond; 50. Duits automerk; 
52. grondsoort; 54. insect; 56. een onaangenaam gevoel 
van koude; 58. trouwhartig en opgeruimd van humeur; 
61. eikenschors; 62. vishaakje; 64. horizon; 65. voedsel; 
67. Europese rekeneenheid (afk.); 68. lidwoord; 70. bolle 
verheffing op de waterspiegel; 72. snel (vlug); 73. uitver-
koop; 76. een en ander (afk.); 77. maanstand (afk.); 78. 
(snij)wond; 79. fijnste en zachtste veren van vogels; 81. 
muzieknoot; 82. in orde; 83. materiaal waarvan schoenen 
en jassen gemaakt worden; 84. vrouwtjesschaap; 86. de 
gezamenlijke ministers; 87. niet een enkel persoon.

VErticAAl
1. domme fout; 2. oosterlengte (afk.); 3. rivier in Utrecht; 
4. luchtig hol gebak; 5. krijgswezen ter zee; 6. gebogen; 
7. hijsblok; 8. land in Azië; 9. zeepwater; 10. bekende Ne-
derlandse motorrace (afk.); 11. houten staafje met een 
zwavelkopje; 16. voertuig met twee wielen; 18. booms-
oort; 20. rij (reeks); 21. Pan American Airways (afk.); 23. 
model (leest); 25. spijskaart; 26. ogenblik; 27. deel van 
kachel; 29. strelen (aanhalen); 32. uitgelaten vreugde; 34. 
deel van lichaam; 36. geestig (leuk); 37. meisjesnaam; 39. 
het is in orde (goed); 40. stekelige plant; 42. inkerving; 43. 
aanspreekvorm voor een vriend (Lat.); 45. muzieknoot; 
46. kinderdagverblijf (afk.); 51. zwarte kleverige stof; 53. 
boomsoort; 54. verrukkelijk; 55. strook; 56. zangvogeltje 
ter grootte van een vink; 57. klei-achtige grondsoort; 59. 
drie-tenige struisvogel; 60. lafhartig mens; 62. voorlopige 
hechtenis; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. deel van boom; 
67. plaats in Gelderland; 69. windrichting (afk.); 71. durf 
(moed); 73. jongen werpen (van schapen en varkens); 74. 
in de geest levende voorstelling; 75. wildebeest; 78. win-
tersportattribuut; 80. rekenopgave; 82. rivier in Rusland; 
85. dierengeluid.

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

7 74 87 28 68 55 31 59 20 47 39 33 36 4 48 26 72
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FEESTWEEKEND 
45-JARIG BESTAAN HANDBALVERENIGING 

WHITE DEMONS 
7-8-9 SEPTEMBER 2018 

 
In het weekend van 7-8-9 september wordt op grootse wijze het 
jubileumfeest van White Demons gevierd. Van vrijdag 7 tot en 

met zondag 9 september gaat iedereen op feestlocatie ‘De 
Kraacht’ volledig uit zijn dak. 

 
Hieronder een overzicht van de invulling van ons feestweekend: 

 
Vrijdag 7 september 
Dropping voor jeugdleden (en broertjes/zusjes) vanaf 12 jaar. 
Aanvang: 20:00u bij de Kraacht. Meer informatie of aanmelden? 
Stuur een mailtje naar Kristel van Esch (kristel_van_esch@hotmail.com). 
 
Zaterdag 8 september 
Jeugd: Vossenjacht door Berkel-Enschot met aansluitend broodjes hamburger en frietjes! Heb jij 
goede ogen en denk je alle vossen te kunnen spotten? Geef je dan snel op! Aanvang 14:00u bij de 
Kraacht. Opgeven voor de Vossenjacht en/of het eten kan bij Kristel van Esch 
(kristel_van_esch@hotmail.com). Ook volwassenen kunnen zich opgeven voor het eten. 
 
Senioren: De Grote White Demons Pubquiz met aansluitend Sensation White Demons. De pubquiz 
zal om 20:00u starten bij de Kraacht, je hoeft je hiervoor niet op te geven. De dresscode voor het 
Sensation White Demons feest is rood-wit (want het rood-wit gevoel, dat zit in ons bloed).  
 
Zaterdag 9 september 
Terug van weggeweest: het Recreatietoernooi! Denken jij en je vrienden of familie wel een potje te 
kunnen handballen? Verzamel een team van minstens 7 spelers (mag gemengd), vul het 
inschrijfformulier in dat je op de website (www.white-demons.nl) kunt vinden en stuur deze naar 
Kristel van Esch (kristel_van_esch@hotmail.com). Aanvang 11:00u bij de Kraacht. Na het toernooi 
zullen we het feestweekend afsluiten met een BBQ. Meer informatie hierover en opgeven kan 
wederom bij Kristel van Esch.  
 

We hopen jullie allemaal te zien op ons Feestweekend! 
 



SPort
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FEEStWEEKEnD 
Voor 45-JAriG 
WHitE DEMonS

In het weekend van 7, 8 en 9 september 2018 
viert handbalvereniging White Demons in Ber-
kel-Enschot haar 45-jarig bestaan. In het aanko-
mende feestweekend worden allerlei activiteiten 
georganiseerd voor de leden en oud-leden van de 
vereniging. Voorzitter Joep Louer zegt daarover: 
“We gaan er met z’n allen een grandioos feest van 
maken. Met alle leden en vrienden van White De-
mons, met zowel onze jonge als oudere leden, én 
hopelijk ook met veel oud-leden.”. 

Feestweekend
Voor alle leeftijden zijn activiteiten gepland: Op vrij-
dagavond 7 september wordt een dropping georga-
niseerd voor de jeugdleden vanaf 12 jaar. Zaterdag 
8 september start ’s middags met een vossenjacht 
voor alle jeugdleden. Daarna wordt gezamenlijk ge-
geten. De feestavond start om 20.00 uur met een 
leuke White Demons Pubquiz. Alle gelegenheid om 
je algemene en verenigingskennis op de proef te 

stellen en/of bij te spijkeren. En aansluitend volgt 
het Sensation White Demons feest (dresscode: de 
clubkleuren rood-wit). Op zondag 9 september is 
vanaf 11.00 uur het recreatietoernooi voor jong en 
oud op sportpark De Rauwbraken. Het weekend 
wordt afgesloten met een gezellige BBQ. 

Hoe het 45 jaar geleden begon?
De sportieve activiteiten van HV White Demons 
zijn het gevolg van een aantal fanatieke handbal-
lers die in 1973 de koppen bij elkaar staken. Ze 
waren lid van de KPJ, maar moesten deze ver-
eniging verlaten toen ze in het huwelijksbootje 
stapten. Omdat ze de honger naar handbal niet 
konden stillen, trokken ze de stoute schoenen aan 
en riepen een aantal vrienden bijeen. Zodoende 
zag handbalvereniging White Demons in mei 1973 
het levenslicht. In 2000 was er een nieuwe mijlpaal 
toen het clubgebouw van White Demons tot stand 
kwam op Sportpark ‘De Rauwbraken’. In de naam 
van het clubgebouw ligt het geheim van White 
Demons besloten. Op de gevel prijkt de naam 
‘De Kraacht’. In deze Brabantse variant van ‘De 
Kracht’ zit veel verborgen; saamhorigheid, team-
work, de kracht van samenwerking. De eerste zin 
van het clublied zegt ook alles. “De kraacht van 
White Demons is de clubsfeer, sportieve vriend-
schap, elluke keer.” Ook aankomend weekend zal 
dit het terugkerende motto zijn.

WHitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 25 augustus
G.H.V. D1 - White Demons D2 14-01

White Demons E2# - R.H.V. E2 13-03
Wh Demons D1# - RED-RAG/Tachos D1# 08-06
G.H.V. F1 - White Demons F1# 05-03
White Demons HC1# - Aristos HC1
White Demons DC1 - G.H.V. DC1# 08-06
DOS’80/Olympia’89 E1 - Wh. Demons E1 06-09
DOS’80/Olympia’89 E2 - Wh. Demons E3 08-09
Zaterdag 01 september
Olympia’89/DOS’80 HC1 - Wh. Dem. HC1 19-17
White Demons D2 - R.H.V. D2#     08-22
White Demons E1 - G.H.V. E1 17-03
White Demons E3 - 
Goodflooring/H.M.C. R’donksveer E2 06-06
White Demons F1# - G.H.V. F2 05-02
Zondag 2 september 2018
Roef DC1# - White Demons DC1 19-14
O.H.C. ‘01 D1# - White Demons D1# 18-12
Roef E1# - White Demons E2# 07-04
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Programma aanstaand weekend
Dinsdag 04 september 
19:00 uur White Demons HC1# - Aristos HC1
Zaterdag 08 september
09:00 uur DOS’80/Olympia’89 E1# - 
 White Demons E2#
09:30 uur White Demons F1# - Roef F1
09:30 uur White Demons E3 - Roef E2#
10:30 uur White Demons D2 - 
 DOS’80/Olympia’89 D1#
10:30 uur White Demons E1 - Roef E1#
11:00 uur Avanti D1 - White Demons D1#
Zondag 09 september
13:00 uur Swift HC1# - White Demons HC1#
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

oJc’98 niEUWS
Komend weekend gaat de 
eerste helft van de veld-

competitie van start. het sterk verjongde eerste zal 
het erg lastig krijgen in de derde klasse, een klasse 
hoger dan vorig jaar. Hand-having zal al een hele 
toer worden.
Ook het tweede is erg jeugdig. We zijn erg be-
nieuwd naar de resultaten.
Bij de jeugd is er in elke leeftijdsklasse minstens 
een team. We wensen alle ploegen een sportieve 
en succesvolle competitie.
Het programma start met alleen maar thuiswed-
strijden:
zaterdag 8 september:
OJC’98 1 - Reehorst ‘45 1 15.30 uur
OJC’98 2 - STIP 1 13.40 uur
OJC’98 jun 1 - Rust Roest jun 3 12.40 uur
OJC’98 asp B1 - PSV asp B1 13.35 uur
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2 12.15 uur
OJC’98pup D1 - DSC pup D3 11.00 uur
OJC’98 pup E1 - NKV pup E1 10.00 uur
OJC’98 pup E2 - STIP pup E1 11.00 uur
OJC’98 pup F1 - PSV pup F1 11.00 uur
dinsdag 11 september
OJC’98 mid - PSV mid 20.15 uur
De daaropvolgende woensdag,12 september, is er 
iets bijzonders te doen op Sportpark Rauwbraken, 
Meer dan 300 kleuters zijn dan volop aan het spe-
len op de Giga-Kangoeroedag die OJC’98 vanaf 
9.15 uur organiseert. Ze komen van de plaatse-
lijke St. Caeciliaschool en de Tilburgse scholen 
Hazennest en Stellaertshoeve. De bedoeling van 
dit soort dagen is om kinderen op jonge leeftijd 

het plezier van bewegen en sporten te laten erva-
ren. Het succes van vorig jaar was zo duidelijk, dat 
OJC opnieuw alle leden en bekenden mobiliseert 
om sport en natuurlijk korfbal in het bijzonder te 
promoten. En we hopen natuurlijk dat er kleuters 
bij zijn die het zo leuk vinden dat ze de komende 
vrijdagen van 18.30 tot 19.30 mee komen trainen 
met onze eigen kangoeroes.

nK JUniorEn 
oUtDoor 2018
Afgelopen Zondag 2 september is 
op ons buitenterrein voor de eerste 

keer in de geschiedenis een Nederlands Kampi-
oenschap geschoten. De Meierijers werden be-
nadert door de Nederlandse Handboog Bond om 
dit jaar deze wedstrijd te organiseren. Ondanks 
de twijfels van enkele leden of we voldoende 
vrijwilligers op konden trommelen om dit groots 
spektakel te kunnen organiseren, werd besloten 
om het aanbod van de NHB toch te aanvaarden. 
Na weken van voorbereiding om het materiaal in 
orde te krijgen en de vrijwilligers te vinden kon de 
wedstrijddag beginnen. 108 Schutters uit heel Ne-
derland begonnen om 9.00 uur aan de wedstrijd 
welke over 2x 36 pijlen ging voor de kwalificatie 
rondes in diverse categorieën met de afstanden 
70, 60, 50 en 30 meter. Daarna werd er volgens het 
setsysteem geschoten waarbij de winnaar zes set-
punten moet behalen om naar de volgende ronde 
te komen. Uiteindelijke werden om 17.30 uur de 
gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt 
aan de prijswinnaars. Deze werden door niemand 
minder uitgereikt dan door Arnout Strijbis, de di-
recteur van de NHB en door de Wethouder van 
sportzaken Erik de Ridder.

Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 of 06 23583948 (Henk Adams).
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GEZAMEnliJKE 
JonGEnStEAMS 
MHcbE En UDEnHoUt

Om een betere verdeling in leeftijd en klasse te 
krijgen bij de jongensteams is een samenwerking 
aangegaan tussen MHCBE en Hockeyclub Uden-
hout. Er is een aantal gezamenlijke teams ge-
maakt in de B, C en D jeugd. Twee keer per week 
wordt er getraind bij Berkel-Enschot en Udenhout 
en ook de thuiswedstrijden worden verdeeld.

De jongens zijn erg enthousiast. Niet alleen mogen 
zij nu meer trainen, maar ook kunnen ze meer op 
eigen niveau spelen met eigen leeftijdsgenoten. 
Tot nu toe zijn de reacties erg leuk en maken de 
jongens ook weer nieuwe vrienden. Meer informa-
tie, stuur een mail naar bestuur@mhcbe.nl Op de 
foto: Jc2

rSV DE 
cAVAliErEn 

nEDErlAnDS KAMPioEn! 
Nadat het AB-viertal van RSV De Cavalieren enke-
le weken geleden al BRABANTS KAMPIOEN werd 
mochten zij laatste weekend van augustus ook 
gaan strijden voor felbegeerde NK titel tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen te Ermelo.
Het viertal bestaande uit: Sara Kooijmans, Linn 
Kwantes, Pleun van Assouw, Anouk van de Pas 
en reserve amazones Lisa Bouckaert (die helaas 
net voor het NK een blessure kreeg) en Guusje van 
Rijsewijk olv instructrice Ingrid Vissers zette een 
hele nette proef neer en de meiden waren dan ook 
zeer tevreden met hun prestatie welke door de 
jury’s werd beloond met een overwinning en dus 
NEDERLANDS KAMPIOEN!
Een enorme prestatie voor deze jonge kinderen 
die er hard voor getraind hebben. 
Een prachtige kampioenenparade met het volks-

lied, een enorme beker, gouden medailles, oranje 
rozetten en mooie statiedekens volgden als belo-
ning maar we kijken met zijn allen ook vooral terug 
op een ontzettend leuke teamdag! 
Hartelijk Gefeliciteerd allemaal en succes in het 
komende winterseizoen!

Meer foto’s op onze facebookpagina en website 
www.cavalieren.nl!

Namens het bestuur

GArdeN GirlS

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

De Calluna is een grote heide  plant met een 
rijke, lange bloei. In 11cm-pot. In diverse kleuren. 
1.75 p.st.
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FiloSoFiScH cAFÉ 
KoninGSoorD

De Bibliotheek Berkel-Enschot start op donder-
dag 20 september a.s. weer een serie filosofisch 
café Koningsoord.  
Dit Filosofisch Café Koningsoord staat in het te-
ken van Filosofie & Literatuur.
Wat kunnen filosofie en literatuur voor elkaar be-
tekenen? We zijn allemaal wel eens geraakt door 
een verhaal, maar wat betekent het om die erva-
ring filosofisch uit te werken en toe te eigenen? 
Donderdag 20 september laat filosoof Ype de 
Boer zien dat de absurde en fantasierijke verhalen 
van de wereldberoemde Japanse schrijver Haruki 
Murakami ons iets kunnen leren over een funda-
mentele gespletenheid in het menselijk bestaan. 
Volgens de Boer nodigen Murakami’s alledaagse 
helden, magische figuren en droomachtige sferen 
uit om zijn fictie op het eigen leven te betrekken. 
Samen kijken wat voor nieuw licht zijn verhalen 
werpen op thema’s als identiteit, verantwoordelijk-
heid, zelfkennis, verbeelding, liefde, vrijheid en lot. 
Ype de Boer (1989) promoveert in de filosofie aan 
de Vrije Universiteit, vertaalde enkele filosofische 
werken en schreef leeswijzers bij boeken van Ag-
amben en Spengler. Vorig jaar verscheen van hem 
een boek over de filosofische aspecten van de 
verhalen van Haruki Murakami, getiteld ‘Murakami 
en het gespleten leven’.
Filosoof Daan Keij is de moderator van het café.
Donderdag 20 september van 20:00 tot 21:30 uur. 
Inloop vanaf 19:45 uur.
Toegang E 5,00. Studenten E 3,00. Aanmelden 
niet nodig Lokatie Kerkzaal.

nAtionAlE ZonnE-
bloEM DAG
Op 15 september viert de Zonne-
bloem afdeling Berkel-Enschot de 
Nationale Zonnebloemdag met een 

gezellige ontspanningsmiddag in het Muziekhuis.

De Nationale Zonnebloemdag komt voort uit de 
vroeger geheten Nationale Ziekendag waarbij ex-
tra aandacht aan de zieke of eenzame medemens 
centraal stond. Ook nu willen wij mensen die een-
zaam zijn door ziekte, ouderdom of fysieke be-
perking een middag van ontspanning aanbieden 

met een kopje koffie/thee met iets lekkers en een 
gezellig en vrolijk optreden van zangeres Ryan van 
Langen. 
In de pauze serveren wij bovendien een drankje 
en een hapje.
U hoeft geen gast van de Zonnebloem te zijn om 
deze middag bij te wonen. 
Wellicht een mooie gelegenheid om kennis te ma-
ken met de Zonnebloem!
Locatie: Muziekhuis van muziekvereniging Con-

cordia naast Boerderij Denissen
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.45 uur 

U bent van harte welkom! Entree is GRATIS, een 
vrijwillige bijdrage in de Zonnebloem-bus wordt 
bijzonder op prijs gesteld.
Wij verwachten deze middag rond 17.00 uur te 
beëindigen.

De Zonnebloem:   er kan zoveel meer dan je denkt 
Activiteitencommissie 

de Zonnebloem Berkel-Enschot

bEEZonDEr
Op woensdag 12 september staat de 
eerstvolgende Beezonder bijeenkomst 
gepland. Op het programma staat:

Presentatie van KennisPlaats Vesper en de Ken-
nisCloud. 
Sprekers zijn Marieke Vermeer, programmamaker 
van de Bibliotheek Midden-Brabant en Katrijn de 
Kort, Plus Medewerker van Bibliotheek Tilburg 
Centrum.
Aanvang: 20:00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Kenniswerkplaats Bibliotheek (vide) Ons 
Koningsoord 
Vragenrondje en netwerkborrel aan de bar Cultu-
reel Centrum De Schalm 
Meld je aan voor maandag 10 september via mail: 
info@beezonder.com
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E EC H T LW
*Lingerie  * Badmode *Nachtkleding  *Ondergoed

Slimstraat 14, Udenhout, tel: 06-83205558

Mega!! Magazijnverkoop

IN DE TENT!! Alles  van winter 2017 en zomer 2018
donderdag t/m zaterdag 6, 7 en 8 september

van 10.00 u tot 17.00 u

Badmode: bikini’s, badpakken en zwembroeken
B.H.’s en Body’s: van A tot F cup en bijpassende slips

Pyjama’s, Ochtendjassen en Huispakken: dames-heren kinderen
Herenondergoed: slips, boxers en shirts

      Alles v.a. 5 euro
Duurste artikel is 25 euro
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bUUrtFEESt MEt 
VErKEErSMAAtJES
Bij ons in de Pieter Bruegellaan wordt er regelma-
tig te hard gereden en vaak ook nog eens tegen 
de rijrichting in. Tijdens ons 43e straatfeest heb-
ben we daar als straatcomité wederom aandacht 
voor gevraagd en het door ons al aangeschafte 
verkeersmaatje geïntroduceerd. 

Het te hard rijden en vaak ook nog eens tegen de rij-
richting in is echt een hot item en komt telkens terug 
op de agenda tijdens een vergadering of we verwer-
ken het in onze nieuwsbrief die 4x per jaar verschijnt. 
Maar toch blijft het probleem zich voordoen. 

Onze (buur)kinderen spelen veel buiten met elkaar, 
voornamelijk op de tussenliggende garageplein-
tjes. Heel gezellig en veel lol hebben ze. Bij het 
verlaten van deze pleintjes moeten zij echt stop-
pen en kijken of er wat aan komt voordat ze over 
mogen steken. We moeten er niet aan denken dat 
het een keer mis gaat. 

Wij hopen dat de verkeersmaatjes waaraan de 
gehele straat een bijdrage heeft geleverd het ver-
schil gaan maken. Zodat naast bewoners ook de 
bezoekers het gaspedaal minder hard indrukken. 
Hoe is het met de snelheid in jullie straat gesteld? 
En welke maatregelen treffen jullie? 
Mail: pieterbruegellaan@gmail.com

Vrijdag 22 juni klonk het startschot voor de bouw 
van het nieuwe winkelcentrum Koningsoord in 
Berkel-Enschot. Het wordt gerealiseerd in een 
groene omgeving, rijk aan historie en met een 
dorps karakter. Om belangstellenden te infor-
meren over het inrichtingsplan van het nieuwe 
dorpshart organiseren Heijmans en de gemeen-
te Tilburg een vrije inloopavond. Op dinsdag 18 
september tussen 19:00 en 21:00u bent u van 
harte welkom in Cultureel Centrum De Schalm, 
Trappistinnentuin 77 Berkel-Enschot.

MODESHOW  3 OKTOBER 2018

locatie : Hotel De Druiventros, 
 Bosscheweg 11 
 Berkel-Enschot
zaal open :  19:15 uur
aanvang : 20:00 uur
prijs :  € 3,95 bij Bailiff Fashion  
 en LIFF, inclusief 1  
 consumptie en loterij.

 
Aan het eind van de avond zullen er leuke 
prijzen worden verloot waaronder : 
diverse Cadeau bonnen met een waarde 
variërend tussen de € 10,- en de € 100,- 
Para Mi broeken en diverse accessoires.
De kaarten zijn enkel in de voorverkoop 
verkrijgbaar!

Bailiff Fashion
Eikenbosch 3a, Berkel-Enschot
013-533 6101
www.bailiff-fashion.nl

LIFF
Eikenbosch 29, Berkel-Enschot
013-533 3154
www.liff-mode.nl
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Berkel-Enschot, Eikenbosch 17
Denissen

RudolphBestek 
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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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPStEKErtJE
Zaterdag 8 september vieren wij de verjaardag 
van Maria, onze hemelse moeder. Er zijn maar 
weinig heiligen van wie men in de liturgie van de 
Kerk de aardse geboortedag viert. Naast Maria 
geldt dit alleen nog voor Johannes de Doper, de 
wegbereider voor Jezus. Op dit feest wordt door 
de lezingen heel uitdrukkelijk verwezen naar het 
moederschap van Maria. Zij is degene die God 
heeft voorbestemd om moeder van Zijn Zoon te 
worden. God heeft haar geroepen door de engel 
Gabriël. Zij was al op voorhand gerechtvaardigd 
door haar onbevlekte ontvangenis en God heeft 
haar verheerlijkt door haar met ziel en lichaam 
op te nemen in Zijn heerlijkheid. Zo heeft Maria 
de weg van het mensengeslacht op uitmuntende 
wijze voorgeleefd en is zij onze voorspreekster bij 
God geworden, opdat ook wij zouden instemmen 
met Gods plan met ons leven en wij van harte ons 
zouden richten naar onze roeping, naar wat God 
van ons vraagt. Vieren wij dankbaar de verjaardag 
van Maria in het besef dat zij ons het grootste ca-
deau heeft geschonken dat mogelijk is; een ge-
schenk aan heel de mensheid: Jezus, Gods Zoon, 
de Immanuël, God-met-ons.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard.

tEr nAGEDAcHtEniS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Tiny Sta-
wicki-van Hesselingen, 91 jaar.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 10 september 20.00 uur: bijeenkomst 
parochiebestuur.

Woensdag 12 september 19.30 uur: informatie-
avond Alphacursus.
Vrijdag 14 september 13.30 uur: geloofsbijeen-
komst.
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 8 september 11.00-16.00 uur: Open Mo-
numentendag, kerk open.

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 8 september: 
19.00 uur St. Josephkerk: Geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 9 september: 
9.30 uur St caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv jongerenkoor Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Marinus en Jeanne van Esch-van Hat-
tum.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 10 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 11 september:
09.00 uur St. caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 13 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 14 september: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

ProtEStAntSE 
GEMEEntE 
oiStErWiJK c.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
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0411 64 13 14 
Wij zijn op zoek naar jou!  
  
Mobiele graafmachinist 

(40 uur pwk) 
 

Ben je klaar op de minigraver en toe 
aan een nieuwe uitdaging? 

Neem dan vandaag nog contact met 
ons op! 

 
info@peijnenburgvught.nl  

 
Wij bieden jou een uitdagende functie 
binnen een solide organisatie met een 

leuk team collega’s. 
Naast een goed salaris zijn er diverse 

mogelijkheden voor opleiding en 
ontwikkeling. 

Door de vijfde wordt bewezen, 
wat het voor een maand september zal wezen.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 9 september: ds. Marieke van baest uit 
tilburg, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 8:27-
9:1. In dit Bijbelgedeelte vraagt Jezus aan zijn 
leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 
Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een 
van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, 
maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen 
wie hij echt is.
De eerste collecte is voor de Dalit-kinderen in In-
dia. De tweede collecte is voor onze kerk. 
Er is kindernevendienst en crèche.

Meteen na de dienst, om 12.00 uur, is de kerk 
open in het kader van Open Monumentendag. Ie-
dereen is van harte welkom om de kerk eens van 
binnen te bekijken.

Agenda
8 september 14.00-16.30: Expositie ‘De ziel in 
beeld’ door Annelies Roelen
8 september tussen 14.00 en 16.30: Mini-gitaar-
concert door Eddie Franken
9 september 12.00: Open Monumentendag
9 september 12.00-16.30: Expositie ‘De ziel in 
beeld’ door Annelies Roelen
12 september 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de Bijbel’

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

 

adres  Tongerloplein 15 
  5071 CX Udenhout 
telefoon  06 836 93 014 
mail  nancylaurensse@contourdetwern.nl 
internet  www.contourdetwern.nl 

 

 
 
 
 

Praatje en spelletje 
Vanwege gezondheidsredenen kan deze 
vrouw op leeftijd er niet meer op uit.  
Daarom zou ze graag een maatje willen die 
haar ‘s middags bezoekt voor een praatje 
en om samen een spelletje te spelen. Ze 
vindt het leuk om te breien voor Pater 
Poels, bridgen en puzzelen.  Iets voor jou?  
 
Samen kletsen 
Een oudere man uit Berkel-Enschot (91) is 
op zoek naar een maatje voor een goed 
gesprek. Hij is veel aan huis gebonden 
door de zorg voor zijn vrouw. Verder heeft 
hij een brede interesse in actualiteiten, 
kunst, literatuur en schaken, maar geniet 
er ook van als iemand met passie over zijn 
of haar vak kan vertellen. 
 
Bel ons gerust voor meer informatie!  
 
 

     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.



ScHAKEltJES
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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. 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34,Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

Wespennest en Vliegen bestrijding Voor info en 
bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-22449735 
of info@a3p.nu www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden 
en reparatie van al uw apparatuur. 
Bel Electro Service van Laarhoven 06-51323167. 
Heidestraat 4 Udenhout. www.electroservice.nl 

loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijkosten in berkel-En-
schot !

Uw EHbo diploma geldig houden door een dag 
te herhalen? Dat kan bij Van de Sande opleidin-
gen op 25 sept. Meld u nu aan 06-40147517

Maandaanbieding: 50% korting op een 2de zo-
merkledingstuk bij de tweewieler Udenhout

Bent u slecht ter been of kunt u moeilijk van huis? 
Graag bezorg ik uw boeket van bloEMEn-
AtEliEr EXtrA VitA. St. Willibrordstraat 5 
Achterom. 06-22114370

Onze outlethoek is aangevuld. Hoge korting op 
o.a. schoenen, tassen, helmen en accessoires. 
Kom gauw kijken bij de tweewieler Udenhout

REIKI-WEEKENDCURSUS. Reiki is een schoon-
heidsbehandeling voor lichaam en geest. Als je 
nieuwsgierig bent: Welkom op zat. 29 en zon. 30 
september van 10.00-16.30 uur. Kosten 150. A. 
Oostrom (Reikimaster en lid v.d. Rieki Alliance)  
013-4675021 www.oosterbeek.nu  

bijles rekenen, spelling en technisch lezen voor 
basisschoolkinderen. 
Voor informatie; www.bijellie.nl of 0610649579

bloEMEnAtEliEr EXtrA VitA 
Voor al uw bloemwerk St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

GEWooncAAt intEriEUr ontzorgt jou. 
Heb je plannen om je interieur op te frissen? 
En weet je niet hoe je het moet aanpakken? 
Bel voor een gratis kennismakingsgesprek. 
www.gewooncaat.nl  06-13196001 
Carolien Latijnhouwers

“Mindfulness Plus training” bij Free body 
Free Mind start weer op 9 oktober. 
Voor meer info of een vrijblijvend intake gesprek 
bel: 0615054704 www.freebodyfreemind.nl 
ook starten de Yogalessen weer. 
Meld je aan voor een gratis proefles.

topFloor Schoonmaakdiensten zoekt een 
interieurverzorgster in Udenhout voor 3 x 2 uur 
in de week op maandag, woensdag en 
vrijdagvan 7 uur tot 9 uur voor meer 
info@top-floor.nl of 013-5435986

Gezellige koopjesmarkt Udenhout 09-09 
Tongerloplein. Bezoekers gratis entree van 
10.00 tot 16.30 u Voor info kraamhuur 
deevenementenlijn.nl

Bij aankoop van een Agu Thorax helm een 
gratis fietsbril t.w.v. €39,99. 
Bij de tweewieler Udenhout

StrESS en spanning loSlAtEn? IEMT werkt 
met oogbewegingen. Geen praatsessie! In Uden-
hout Tel. 06-32144428 Info: www.geavermeer.nl





Nieuwe

naam voor

Hart voor uw

Club

Meld je club aan:
Rabobank Clubkas
Campagne
Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunen we
verenigingen en stichtingen met hun jaarlijkse activiteiten of
projecten. Het bruist in onze regio van clubs die het
maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. En
daar dragen wij graag aan bij.

Schrijf jouw club uiterlijk 15 september 2018
in via www.rabobank.nl/hartvanbrabant.

Lees de spelregels op de inschrijfsite.

Inschrijven kan t/m 15
september!


