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DEZE WEEK:
Vlooienmars of Mozart; iedereen mag spelen op de witte vleugel

Bedrijf in Beeld: Snikkenburg Verbraak Advocaten

White Demons viert 45-jarig jubileum 

Jean-Paul Korst voorspelt het weer met passie
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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

FYSio oP MAAt Berkel-Enschot, FYSiothErAPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.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
Kerkstraat 9  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

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 

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Verrassende klanken komen uit Koningsoord. 
In de gangen hoor je af en toe pianomuziek. 
De klanken golven via de hoge stenen muren 
en de gewelven in het plafond. Op zoek naar 
de bron van al dat moois kom je uit in de erker 
van de gang. Daar staat sinds kort een room-
kleurige baby vleugel. Klaar voor iedereen die 
erop wil spelen. 

De Ibach vleugel is eigendom van Geert van Meel. 
Door zijn verhuizing naar Parijs is er geen ruimte 
meer voor de vleugel die al heel zijn leven met 
hem meegereisd is. Vanuit zijn ouderlijk huis aan 
de Bredaseweg in Tilburg, via Amsterdam, Londen 
en nu weer terug naar Nederland. 

De vleugel kocht familie Van Meel van de piano-
lerares Lenie Broekman uit de Goirkestraat in Til-
burg.  De cursisten mochten steevast voordat ze 
achter de vleugel plaatsnamen eerst een gebakken 
ei eten, want Lenie had eitjes genoeg van de kippen 
die ze bezat. Via via komt het instrument bij Ons 
Koningsoord terecht. En eerlijk gezegd past deze 
helemaal in de sferen van mystiek, onthaasten, vre-
digheid en bezinning als je door de gangen mijmert.

Marieke Spijkers en Veerle Dijcks kwamen proef-
spelen en zijn enthousiast over het instrument en 
de locatie. “Indrukwekkend”, noemt Veerle (16 
jaar) de omgeving. “Je kijkt over de tuin uit en je 
ziet mooie kleuren als het zonlicht door de glas in 

lood ramen schijnt”. Het galmen van het geluid is 
mooi. Ik denk dat ik er nog vaak gebruik van ga 
maken”, geeft de leerling van het Koning Willem II 
college aan. Als examenvak heeft ze ook muziek. 
Momenteel volgt ze les bij muziekschool Toonaan-
gevend.  

Marieke Spijkers (52 jaar) is eveneens geboren en 
getogen in Berkel-Enschot. Ze kreeg als achtjarig 
meisje drie jaar lang privéles aan huis. Veel later 
heeft ze de liefde voor het instrument weer opge-
pakt en lessen gevolgd bij muziekschool De Pi-
ano. Nu speelt ze vooral voor eigen plezier thuis. 
“Nu ik weet dat de vleugel hier staat, is het enkel 
nog mijn schroom overwinnen om erop te gaan 
spelen. Het mooie van een vleugel is dat het meer 
allure heeft dan een piano. Het blijft bijzondere dat 
je solo een melodie kunt spelen”, vertelt Marieke 
gepassioneerd. “Grappig is ook dat er een  me-
vrouw kwam aanlopen, nadat ik gestopt was met 
spelen. Ze vroeg me waar het knopje zat, omdat 
ze de vleugel graag weer aan wilde zetten.”

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

VlooiEnMArS oF MoZArt 
SPElEn oP DE iBAch 

 

De vleugel staat klaar voor  
iedereen die erop wil spelen

Veerle Dijcks (l) en Marieke Spijkers (r)
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ActiVitEitEnKAlEnDEr

t/m 16-9 CC de Schalm openingstijden Fototentoonstelling Peter Timmermans
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
21-09-2018 CC de Schalm 20.00 uur Ogham, schotse volksmuziek
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  “Summer 1993”
28-09-2018 Tent Kraanpop 18.00 uur Dorpsquiz
29-09-2018 Tent Kraanpop 20.00-01.00 uur Biercantus Extravaganza
30-09-2018 CC de Schalm 11.30 uur Flor de Amor, La Ultima Roca
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 11.30 uur Muzikaal voorlezen peuters ism. Factorium Kinder-

boekenweek
06-10-2018 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
09-10-2018 Koningsoord, Kerkzaal 20.00 uur KennisPlaats Vesper, lezing zacht werken door Ellen 

de Lange-Ros
13-10-2018 CC de Schalm 20.00 uur TTT Theaterproducties Tiburg, Het geheugen van 

Water
14-10-2018 CC de Schalm 11.30 uur Durf, Wie zwijgt stemt toe
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
28-10-2018 CC de Schalm 14.30 uur Maaike den Dunnen, Inner space
31-10-2018 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met  “Retour en Bourgogne”
31-10-2018 Koningsoord, Kapittelzaal 20.00 uur Thema-avond Dorpsraad: Duurzaamheid, aan de 

slag met uw huis

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
11-11-2018 CC de Schalm 11.30 uur Het Storioni Trio, opnieuw in de Schalm
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
15-11-2018 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café, Lieve Joris

SEPtEMBEr

lAtEr

oKtoBEr
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Snikkenburg Verbraak Advocaten 
Goirkestraat 82A
5046 GN Tilburg
085-4891233
info@svadvocaten.nl
www.snikkenburgverbraak.nl

Joan Snikkenburg en Sietske Verbraak beslo-
ten hun kennis en passie voor hun vak samen 
te brengen in één kantoor. Zij kennen elkaar al 
lang en hebben ieder ruim 17 jaar ervaring als 
advocaat en mediator. Aandacht voor mensen 
en oog voor alle belangen is voor de advocaten 
uitgangspunt. 

‘Je probeert mensen in een moeilijke periode van 
hun leven zo snel mogelijk weer grip te laten krijgen 
op de situatie. Wij hebben de kennis, kunde en er-
varing om mensen te begeleiden en adviseren, maar 
uiteindelijk moeten zij zelf de draad weer oppakken 
en verder gaan met hun leven. Met hen zoeken wij 
daarom naar een lange termijnoplossing. 
De kunst is om helder te krijgen wat cliënten willen 
en nodig hebben om een geschil te kunnen oplos-
sen. Het gaat vaak om meer dan dat wat zicht-
baar is aan de buitenkant.’ Daarom vinden Joan 
en Sietske het belangrijk met hun cliënten samen 
te werken als een team. ‘Met de juiste informa-
tie, overzicht en zicht op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden, kunnen mensen keuzes maken 
en zaken oplossen. Samenwerken met hen is dus 
belangrijk.’ De dames hebben een zakelijke, prak-
tische aanpak gericht op resultaat, maar houden 
oog voor de menselijke maat.

Het kantoor is gespecialiseerd in erfrecht en fami-
lierecht. De advocaat-mediators adviseren bijvoor-

beeld bij de afwikkeling van een nalatenschap of 
de uitleg van een testament. ‘Veel mensen lopen 
na het overlijden van een dierbare tegen vragen en 
problemen aan. Met een  advies kunnen wij orde en 
duidelijkheid bieden in een moeilijke periode.’ Het 
kantoor is ook gespecialiseerd in alles wat komt kij-
ken bij  (echt)scheidingen. Waar mogelijk wordt ge-
probeerd de betrokkenen in overleg met elkaar de 
zaken te laten regelen. Een procedure is kostbaar 
en lost vaak niets op, zo vertellen Joan en Sietske.

Vrijdag 14 september is de Dag van de Scheiding. 
Landelijk wordt aandacht gevraagd voor het be-
lang van deskundige begeleiding bij scheidingen. 
Bij Snikkenburg Verbraak Advocaten kunt u dan 
terecht voor een gratis inloopspreekuur van 9.00 
tot 11.00 uur. Schikt 14 september u niet? Neemt 
u dan contact op voor een gratis gesprek op een 
ander moment.

Tekst en foto: Redactie 
(bron: Snikkenburg Verbraak Advocaten)

SniKKEnBUrG VErBrAAK 
ADVocAtEn, MEEr DAn 
ADVocAtEn AllEEn
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Nu met 
25% korting!

Sigma S2U  en Sigma Schakelverf  voor al  uw buiten-schilderwerk.

Zomer-
toppers:
15%
korting!

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

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg
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Wegens succes verlengd
tot en met 30 september!
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Handbalvereniging White Demons bestaat dit 
jaar 45 jaar. De Berkel-Enschotse vereniging 
pakte groots uit voor leden tijdens het feest-
weekend van 7 t/m 9 september bij het club-
huis De Kracht aan de Rauwbrakenweg. Voor-
zitter Joep Louer spreekt van een geslaagde 
editie. ‘We hebben prachtig weer gehad en er 
hing een gemoedelijke sfeer’, aldus Louer. 

Tijdens het driedaagse festijn kwamen leden bij-
een om het jubileum te vieren. ‘Er waren ook veel 
oud-leden en leden van het eerste uur aanwezig. 
Je merkt meteen dan dat het een hele hechte club 
is’, zegt Louer. Dat geldt ook voor de jeugdleden 
van de vereniging. De aftrap van het weekend was 
een dropping voor deze leden op vrijdagavond. 
‘We zijn heel blij om te zien dat steeds meer jonge-
ren tussen de 6 tot en met 14 jaar zich aanmelden 
bij de vereniging.’ 

recreatietoernooi
Om het weekend extra leuk te maken voor de 
jeugd, was er op zaterdag een vossenjacht. Na de 
zoektocht genoten de kinderen van een broodje 
hamburger met frietjes bij het clubhuis. De senio-
ren genoten op zaterdagavond van de grote White 
Demons pubquiz. Aansluitend kon iedereen los-
gaan in een bijpassende outfit in de kleuren rood-
wit tijdens het sensation White Demons feest. 

WhitE DEMonS 
ViErt 45-JAriG JUBilEUM 

Een recreatietoernooi tijdens het feestweekend 
mocht natuurlijk niet ontbreken. Op zondag ver-
zamelden de leden zich voor het toernooi. Tijdens 
het toernooi was er niet alleen plek voor leden, 
maar ook familieleden en vrienden waren aanwe-
zig om de spelers langs de zijlijn toe te juichen. 
‘Nu is het tijd om met z’n allen te sjouwen om alles 
op te ruimen en dan gaat de tap open’, zei Louer 
die terugkijkt op een mooi weekend.  

ontstaan 
Joep Louer is inmiddels zes jaar voorzitter van de 
handbalvereniging. ‘Nog een maand en dan draag 
ik het stokje over aan iemand anders’, licht hij toe. 
Voor de voorzitter was het een intensieve periode 
door de gesprekken met de gemeente over de 
veranderingen van het terrein. ‘Het is nu een jaar 
geleden dat de veranderingen zijn toegepast en 
we zijn er echt heel blij mee.’

De vereniging is ooit opgericht door een aantal 
mannen van de KPJ. ‘Als je trouwde, mocht je 
geen lid meer zijn van de KPJ. Ongeveer achttien 
mannen besloten toen om een handbalvereniging 
op te richten.’ Inmiddels telt de White Demons on-
geveer 200 leden van jong tot oud. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 
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Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn 
rondom een uitvaart, ook wanneer u niet of 
elders verzekerd bent? 

Bel voor een persoonlijk gesprek 013 529 96 70. 
Wij helpen u graag.

‘Wij wisten niet dat wij 
op deze bijzondere 
locatie terecht konden.’

‘Geregeld naar wens’ door Eelco van DELA



13|

“Het weer is eigenlijk niet te voorspellen”, stelt 
Jean-Paul Korst (53) met 20 jaar ervaring. On-
danks alle moderne metingsapparatuur komt 
de voorspelling toch af en toe niet uit. “Dit blijft 
fascinerend,” Jean-Paul lacht: “de natuur is zo 
krachtig!” 

Zijn interesse werd gewekt door de sneeuwstorm 
van 1979 en zijn grootvader, die als het onweerde 
buiten ging staan, terwijl zijn moeder in paniek 
riep: “onder de tafel!” Onze Berkelse weerman 
werd lid van dé weeramateurvereniging met zo’n 
1000 leden. Hij deed de cursus ‘waarnemen’ en 
schafte weerinstrumenten aan. 

KnMi als enige informatiebron
Vanaf 1998 opende Jean-Paul elke ochtend om 
08:00 het deurtje met lamellen, waar de wind 
doorheen kon. De weerhut, voorzien van barome-
ter, minimale en maximale kwikthermometer stond 
precies, volgens de regelgeving van het KNMI, op 
anderhalve meter hoogte op het gras. “Na het af-
lezen moest je nog echt gaan slaan!” aldus Jean-
Paul. “Dat was echt leuk.” Vroeger belden er zo’n 
50 waarnemers naar Johan Verschuren om hun 
weerverhaal door te geven. Dan werd er weleens 
iets vertelt op de radio. “En als er iets bijzonders 
was...,” vertelt hij enthousiast verder, “dan belde 
ze gewoon, op welk tijdstip dan ook, want weer-
man ben je 24 uur per dag.” Wekelijks gaf hij de 
weersverwachting door bij Lokale Omroep Schijn-
del en was eens live in de studio bij Robert Tol.

tijden veranderen
Weerbedrijven met hun geavanceerde technologie 
en meteorologen hebben alle weerinformatie (en 
uitleg hiervan) zo snel paraat dat ze Jean-Paul niet 
snel meer benaderen. 
“Tenzij”... zegt Jean-Paul, “er iets extreems gebeurt 
in Berkel Enschot, dan weten ze me wel te vinden!” 
Zo schrijft hij al 14 jaar de weerspreuk in ons week-
blad De Schakel en blijft waarnemingen doorsturen 
naar geïnteresseerden. De weersverwachting wordt 
tweewekelijks gemaild naar 300 weervrienden en 
geplaatst op Tilburger.nl. In zijn maandelijkse weer-
verhaal componeert hij kundig allerlei weerinforma-
tie tot hét verhaal van Midden-Brabant. 

Fascinatie groeit
Door de opwarming van de aarde wordt het weer 
steeds extremer. Echt een uitdaging voor Jean-
Paul! Net als het verzoek van het Brabants Dag-
blad, die weerman Jean-Paul Korst, Johan Ver-
schuren en meteoroloog Diana Woei uitdaagde een 
weersvoorspelling te doen voor Koningsdag 2017. 
Jean-Paul knikt. “Dat zijn de leuke dingen en wie 
zat er het dichts bij?” Jean-Paul grinnikt. “Ikke.” 

Jan Pelleboer zei en Jean-Paul Korst zegt: “Ik had 
het altijd goed met mijn verwachtingen, alleen het 
weer hield zich er niet aan.” 

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans

WEErMAn
JEAn-PAUl KorSt

MEt PASSiE
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KUnSt En cUltUUr

FilMcAFÉ BErKEl-EnSchot 
2018-2019: “FAMiliA”
Ook in het elfde seizoen biedt het Filmcafé Ber-
kel-Enschot weer een ijzersterke selectie films. 
Cultureel Centrum De Schalm en de Bibliotheek 
Midden-Brabant organiseren dit jaar een filmcy-
clus die als titel ‘Familia’ draagt. 
Familie- en gezinsverbanden lopen als een rode 
draad door dit filmseizoen heen. De hoofdrolspe-
lers in de zes films van dit seizoen raken elkaar 
kwijt of vinden elkaar juist weer. Een reis naar het 
buitenland of een dreigende tropische storm bren-
gen verbinding. Ziekte of de dood zorgen voor 
het zoeken naar een nieuw evenwicht. Niet grote 
wereldse thema’s staan dit filmseizoen centraal, 
maar juist het drama dat zich soms op de vierkan-
te millimeter voltrekt binnen een familie of gezin.
We houden binnen het Filmcafé de traditie in 
stand om u te verrassen met films uit verschillen-
de filmtradities. Naast films uit bekende filmlanden 
als Nederland, Frankrijk en Spanje, hebben we dit 
jaar films uit Japan en Denemarken/Zweden.
Elke film van de reeks wordt dit seizoen wederom 
kort ingeleid door Tim van der Avoird. Hij leidt ook 
het gesprek na de film, voor wie daar behoefte 
aan heeft. Het nagesprek begint precies tien mi-
nuten na afloop van de film en vindt plaats aan de 
leestafel van de bibliotheek. Het Filmcafé Berkel-
Enschot is en blijft meer dan film! 
De bezoekersaantallen van het Filmcafé hebben 
niet te lijden gehad onder de verhuizing naar Ons 
Koningsoord. Sterker nog: bij de laatste film van 
afgelopen seizoen zat de zaal meer dan vol. Om-
dat we in verband met de veiligheid maar maxi-
maal 90 kaarten mogen verkopen, is het aan te 
raden vooraf te reserveren. Dan bent u verzekerd 
van een plaats.

Nog beter is het om een passe-partout aan te 
schaffen, dan weet u zeker dat u bij elke film van 
dit filmseizoen terecht kunt. Bovendien kijkt u met 
een passe-partout zes films voor de prijs van vijf!
Kaartverkoop
Leden van de Bibliotheek Midden-Brabant beta-
len €6,00 voor een los kaartje. Een passe-partout 
kost €30,00. Niet-leden van de bibliotheek beta-
len €7,50 per film of €37,50 voor het passe-par-
tout. Een kopje koffie of thee voorafgaand aan de 
film is bij de prijs inbegrepen.
Reserveren voor de films of het bestellen van een 
passe-partout kan door het invullen van het for-
mulier op http://www.deschalm.net/bestellen.html 
of telefonisch: (013) 533 13 33.
Losse kaarten voor de films zijn te koop bij de 
Bibliotheek Berkel-Enschot of vanaf een half uur 
voor de film bij de ingang van de filmzaal.

Woensdag 26 september 2018, inloop 19.15 
uur, aanvang 19.30 uur
Summer 1993 (Estiu 1993), Spanje, 2017, 97 mi-
nuten, 
Regisseur: Carla Simón, Met: Laia Artigas, Paula 
Robles, Bruna Cusí 
We zijn in Spanje, het is de zomer van 1993. Als 
de ouders van de zesjarige Frida overlijden moet 
ze bij haar oom en tante op het platteland gaan 
wonen. Die oom en tante proberen haar zoveel 
mogelijk thuis te laten voelen, maar dit gaat niet 
zo makkelijk. Frida zou het liefst terug willen naar 
de stad en bedenkt allerlei manieren om die terug-
keer te realiseren.
De film is in het Catalaans gesproken en vormt het 
speelfilmdebuut van regisseuse Carla Simón. Zij 
gebruikte haar eigen jeugd als inspiratie voor de 
film. Summer 1993 won tientallen prijzen, waaron-
der die voor beste debuutfilm op het prestigieuze 
internationale filmfestival van Berlijn
De volgende data voor het Filmcafé zijn:
Woensdag 31 oktober 2018,  Retour en Bour-

gogne
Woensdag 28 november 2018, You Disappear (Du 

forsvinder
Woensdag 30 januari 2019,  After the storm 

(Umi yori mo mada 
fukaku)

Woensdag 20 februari 2019,  Waterboys
Woensdag 27 maart 2019,  Happy End 
Meer info kunt u vinden in onze nieuwe brochure 
of op www.deschalm.net

Wij zien u graag terug in ons Filmcafé!
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cultureel centrum De Schalm opent het sei-
zoen 2018-2019 op vrijdag 21 september met 

oGhAM,  
SchotSE VolKSMUZiEK 
Aanvang 20.00 uur, entree € 16,00 

Al jaren bespeelt Ogham de podia in Brabant: 
concertzalen, culturele centra, muziekcafés, fes-
tivals. Oké, met af en toe een uitstapje verder 
het land in naar bijvoorbeeld Bemmel, Dwingelo, 
Hoogerheide, Kapelle, Katwijk, Haaksbergen, 

Nijmegen, Oss, Ruurlo, Maartensdijk, Voorburg, 
Waspik, Wemeldinge, Wissenkerke, Zaltbommel, 
Zevenaar. (Ja, en ook jaarlijks Schotland en Duits-
land.)
Maar nu wordt het toch hoog tijd om in de rest van  
Nederland ook echt vaste voet op het podium te 
krijgen.

Geen extravagante would-be Schotse of Ierse 
uitdossingen met pruiken en kilts. We laten de 
muziek spreken! Stuwende folksongs, breekbare 
ballads, sfeer, gezelligheid, goede muziek! En een 
goeie pint of anderszins erbij. Zo’n avond wordt 
het gegarandeerd! Celtic folk, met een eigen 
sound, met eigen composities maar ook met be-
kende klassiekers.
We zingen, fluiten, spelen op viool, harp, gitaar, 
mandoline, banjo, ukelele, bas, keyboard, drums, 
djembé, bohdran, lepels. 

Lees enthousiaste reacties op facebook: 
https://www.facebook.com/ogham.music 
Impressie van een optreden: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nw7J8_2cFPE 

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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niEUWE tiJDEliJKE 
BoUWroUtE Ko-
ninGSoorD

Stand van zaken Koningsoord
Het project Koningsoord is in volle gang. De ge-
meente Tilburg en bouwbedrijf Heijmans hebben 
de ambitie om eind 2019 twee belangrijke onder-
delen van het project op te leveren: het nieuwe 
winkelcentrum en de gebiedsontsluitingsweg voor 
het hele gebied. Hiervoor moet er flink gebouwd 
worden. Overlast is hierbij onvermijdelijk. Het be-
tekent onder andere dat er bouwverkeer van en 
naar Koningsoord plaatsvindt. Voorlopig kan dat 
alleen via de bestaande wegen tot de nieuwe ge-
biedsontsluitingsweg eind 2019 klaar is. Vanaf dat 
moment kan al het (bouw)verkeer via de nieuwe 
gebiedsontsluitingsweg direct richting de Burge-
meester Bechtweg.

Besluit nieuwe tijdelijke bouwroute Koningsoord
Vanaf nu gaat het bouwverkeer vooral bouwmate-
rialen vervoeren. Dit varieert van betonmixers tot 
transporten van prefab elementen. De planning en 
het type transport maakt het noodzakelijk om de 
huidige bouwroute via de Hoolstraat naar de N65 
te heroverwegen. De wens van iedereen is altijd 
geweest om geen bouwverkeer door het dorp te 
laten rijden. Het blijkt echter niet langer mogelijk 
om hieraan vast te houden, als we zowel de plan-
ning willen halen als de verkeersveiligheid willen 
borgen. Om die redenen is het besluit genomen 
om een andere bouwroute voor Koningsoord te 
gebruiken. Dit is een tijdelijke éénrichtingsroute 
voor bouwverkeer tot eind 2019 wanneer de ge-
biedsontsluitingsweg is gerealiseerd. 

De nieuwe tijdelijke eenrichtingsbouwroute is als 
volgt. Het bouwverkeer rijdt naar Koningsoord toe 
vanaf de N65 via de Kreitenmolenstraat, Heikant-
sebaan, Hoolstraat, Molenstraat, Koningsoord-
laan en de tijdelijke bouwweg op het terrein bij 
het kloostercomplex. Vervolgens rijdt het bouw-
verkeer uitgaand terug naar de A65 via een nieuw 
aan te leggen bouwweg naar de Eikenboschweg, 
de Generaal Eisenhouwerweg en de Puccinilaan. 
Op de kaart in de bijlage van deze brief staat de 
route ingetekend. 

Wij zien in dat we hiermee terug moeten komen op 
het eerdere uitgangspunt om geen bouwverkeer 

door het dorp te laten rijden. Dat is spijtig en we 
begrijpen dat dit gevoelig ligt in het dorp. De ge-
meente is wegbeheerder die moet toezien op de 
verkeersveiligheid . Deze en dan met name de ver-
keersveiligheid van fietsers en voetgangers, staat 
voorop bij de keuze voor de nieuwe bouwroute. 
 
Afweging bouwroutes
De afgelopen maanden heeft er uitgebreid onder-
zoek plaatsgevonden door adviesbureaus Arcadis 
(in opdracht van Heijmans) en Royalhaskoning/
DHV (in opdracht van de gemeente). Zij hebben 
mogelijke bouwroutes in beeld gebracht en ge-
adviseerd wat de beste en meest verkeersveilige 
variant is voor de komende periode. Hierbij zijn 
naast de Hoolstraat en de Generaal Eisenhouwer-
weg/Puccinilaan ook routes via het buitengebied 
onderzocht zoals de Waalwijkseweg en de Kraan 
/ Nieuwe Warande. Ook is gekeken naar opties 
voor nieuwe routes via (tijdelijke) bouwwegen. De 
tijdelijke route in één richting, inkomend via de 
Hoolstraat en uitgaand via de Generaal Eisenhou-
werlaan - Puccinilaan blijkt de meest geschikte en 
verkeersveilige variant.

Wat kunt u verwachten?
De gemeente Tilburg en Heijmans willen de nieu-
we route vanaf 13 september gaan gebruiken voor 
het bouwverkeer. Daarbij heeft de gemeente een 
breed pakket aan voorwaarden en maatregelen 
gesteld aan de bouwer en vervoerders. Zo zijn er 
afspraken gemaakt over de hoeveelheid vracht-
wagens die de route mogen gebruiken. Er mo-
gen maximaal 50 vrachtwagens in één richting 
per dag rijden, waarvan maximaal 12 per uur (1 
per 5 minuten). Soms zal dit meer zijn, dan is inci-
denteel voor piekmomenten een hoger aantal van 
20 vrachtwagens per uur toegestaan, mits vooraf 
gecommuniceerd. Maar voor de meeste dagen 
zullen de 50 vrachtwagens per dag niet gehaald 
worden. Tijdens de ochtendspits (7.00 - 9.00 uur) 
geldt in het dorp doorgaans een verdergaande be-
perking van maximaal 6 vrachtwagens per uur (1 
per 10 minuten). 

Verder worden er maatregelen genomen door de 
inzet van verkeersregelaars op diverse kruisingen 
(o.a. Molenstraat, Raadhuisstraat en Durendael-
weg). Om een veilige ontsluiting van bouwverkeer 
op de Eikenboschweg te waarborgen, legt He-
ijmans een extra bouwweg aan om de Kapitellaan 
te ontzien. In het geval van bijzonder transport (bij-
voorbeeld vervoer van grote prefab bouwelemen-
ten) vindt er maatwerk plaats en sluiten we aan bij 
landelijke procedures. Per geval wordt dan via een 
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aanvraag bij de Rijksdienst Wegverkeer bekeken 
wat de beste route is en of er begeleiding plaats 
moet vinden.

Afspraken dorpsraad en communicatie
Op 28 augustus 2018 hebben we de voorgeno-
men bouwroute en het bijbehorende maatrege-
lenpakket voorgelegd aan de Dorpsraad Berkel 
- Enschot en de monitoringsgroep Koningsoord. 
Als het gaat om draagvlak heeft de dorpsraad 
aangegeven dat ze dit niet kunnen geven voor 
de route waartoe de gemeente nu heeft besloten, 
omdat ze nog steeds van mening is dat het beter 
is om niet door het dorp te rijden. De dorpsraad 
wil aan de andere kant wel vooruit met Konings-
oord en is om die reden bereid om positief mee te 
denken. Inhoudelijk heeft de dorpsraad al diverse 
aandachtpunten meegegeven zoals het nemen 
van extra maatregelen aan de kruising Generaal 
Eisenhouwerlaan - Beukendreef. 

Het is belangrijk dat vragen en opmerkingen van 
omwonenden op een goede manier worden ge-

signaleerd, direct opvolging krijgen en er periodiek 
evaluatie plaatsvindt. Daarom is samen met de 
dorpsraad afgesproken om een kleine werkgroep 
op te richten met een afvaardiging van bewoners 
die langs de route wonen. Deze werkgroep heeft  
wekelijks afstemming en evaluatie met Heijmans 
en de gemeente. 

Meer informatie
Hebt u vragen over deze brief?  Dan kunt u op 
werkdagen contact opnemen met Esther Wim-
mers, projectassistent van de gemeente Tilburg 
via e-mailadres esther.wimmers@tilburg.nl. 

Hebt  u vragen, klachten of opmerkingen over het 
bouwverkeer? Dan kunt u op werkdagen contact 
opnemen met Dietske Sassen, omgevingsmana-
ger van Heijmans via e-mail dsassen@heijmans.nl.

Wilt u meer informatie over het inrichtingsplan van 
het nieuwe dorpshart? Kom dan naar de inloop-
avond op 18 september in Ons Koningsoord, Cul-
tureel Centrum de Schalm.
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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)

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.

Alleen door vaklui geplaatst!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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VErZAMElAArS-
VErEniGinG 
“DE torEnhoEK”

Na de vakantieperiode houdt verzamelaarsvereni-
ging “DE TORENHOEK” op zondag 16 september 
weer een ruilbeurs. Iedereen is tussen 10.00 tot 
13.00 uur welkom Ons Koningsoord, Cultureel 
Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 
DJ Berkel-Enschot. Wij zitten in de foyer. Men kan 
er postzegels en poststukken ruilen.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

BUrGEr-KoninG-
SchiEtEn + Mini-
MiX JEU DE BoU-
lES-toErnooi

Zondag 16 september organiseert het gilde Sint 
Hubertus voor de 8e maal het Burger-Koning-
schieten. Een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met het gilde en tevens een gooi te doen 
naar de titel Burgerkoning. De deelname is geheel 
vrijblijvend en gratis.
Dit jaar wordt voor de 8e keer om de titel geschoten.
De vorige Koningen hebben toegezegd ook dit jaar 
weer een gooi te doen naar de titel Burger-Koning.
Hij of zij die het laatste stuk van de vogel naar be-
neden schiet, ontvangt van het gilde een beeldje 
met inscriptie, voorstellende een Gilde-Koning. 

Tevens wordt de Burger-Koning in de gelegenheid 
gesteld, Om bij alle activiteiten van het gilde aan-
wezig te zijn. Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar. 
Legitimatie is verplicht.
Inschrijven kan tussen 13.00 en 13.45 uur. Het Ko-
ningschieten vangt aan om 14.00 uur.
Voor hen die liever niet mee schieten, maar deze 
dag wel actief willen zijn, wordt een Mini-mix Jeu 
de Boulestoernooi gehouden. Dit toernooi vangt 
aan om 13.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.
Inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur.
De inleg bedraagt € 2,-. Prijzen in natura.
Wij nodigen een ieder uit deze dag aanwezig te 
zijn, als deelnemer aan een van de activiteiten of 
als toeschouwer. Elke bezoeker ontvangt van het 
gilde een kop koffie of thee.

Tot ziens op zondag 16 september op het Gilde-
terrein aan de Kraan 53 te Berkel-Enschot

hEt GilDE “Sint 
JoriS En Sint 
SEBAStiAAn”

organiseert wederom Rik- en Jokerconcoursen.
Deze winter 5 avonden en wel op:
- WOENSDAG 10 oktober 2018
- WOENSDAG 14 november 2018
- WOENSDAG 19 december 2018
- WOENSDAG 23 januari 2019
- WOENSDAG 27 februari 2019
Aanvang 19.30 uur
in Café MIE PIETERS te Heukelom
Inleg  € 2,50 p.p.   -   Leuke prijzen !!!

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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 Volle spaarkaart = unieke code

 Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemaxverstappen

  
Limited Edition raceauto op bij jouw Jumbo winkel

 
 

Berkel-Enschot, Eikenbosch 17
Denissen



SPort

21|

WhitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Dinsdag 04 september 
Wh Dem. HC1 - Aristos HC1 21-20

Zaterdag 08 september
DOS’80/Olympia’89 E1 - White Demons E2 11-10
White Demons F1 - Roef F1 01-10
White Demons E3 - Roef E2 09-01
White Demons D2 - DOS’80/Olympia’89 D1 04-23
White Demons E1 - Roef E1 08-06
Avanti D1 - White Demons D1 17-10
Zondag 09 september
Swift HC1 - White Demons HC1 30-11
Programma aanstaand weekend
Zaterdag 15 september
09:30 uur White Demons E2 - G.H.V. E1
09:30 uur White Demons D1 - Desk D1
10:00 uur Taxandria F2 - White Demons F1
10:30 uur White Demons HC1 - Acritas HC1
10:30 uur White Demons DC1 - 
 DOS’80/Olympia’89 DC2
10:45 uur Taxandria E1 - White Demons E3
11:40 uur Taxandria D1 - White Demons D2
Zondag 16 september 
12:00 uur R.H.V. E2 - White Demons E1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

oJc’98 niEUWS
Het verjongde eerste dat 
overigens niet in de sterkste 

opstelling begon, nam brutaalweg twee keer de 
leiding tegen het ervaren Reehorst, maar daarna 
denderde de uitploeg met prachtige afstands-
schoten door. Na een 12 - 3 ruststand bleef OJC 
hard doorknokken en warempel: de achterstand 
werd tot draagbare proporties teruggebracht. En 
wat zou er gebeurd zijn als er geen vijf (!) strafwor-
pen gemist zouden zijn?
Het tweede boekte een keurige overwinning op 
STIP, de nieuwe fusieclub uit Den Bosch.
Bij de jeugd waren vooral de jongsten succesvol.
zaterdag 8 september:
OJC’98 1 - Reehorst ‘45 1 13 - 18
OJC’98 2 - STIP 1   7 - 4
OJC’98 jun 1 - Rust Roest jun 3   3 - 10
OJC’98 asp B1 - PSV asp B1   5 - 11
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2   4 - 4
OJC’98pup D1 - DSC pup D3   1 - 6

OJC’98 pup E1 - NKV pup E1   5 - 6
OJC’98 pup E2 - STIP pup E1 12 - 0
OJC’98 pup F1 - PSV pup F1   8 - 1
Het program voor volgende week luidt: 
OEC 1 - OJC’98 1
Rust Roest 6 - OJC’98 2
STIP jun 1 - OJC’98 jun 1
SDO asp B3 - OJC’98 asp B1
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1
Ready pup D1 - OJC’98 pup D1
KVS pup E1 - OJC’98 pup E1
SDO pup E2 - OJC’98 pup E1
Corridor pup F1 - OJC’98 pup F1
Geen thuiswedstrijden dus. Maar als u deze 
woensdag bent komen kijken naar de giga-kan-
goeroedag met meer dan 300 kinderen in de kleu-
terleeftijd, zult u ervaren hebben hoe leuk het is 
om jonge kinderen lekker te laten sporten. In het 
volgend nummer van De Nieuwe Schakel vindt 
u een verslag met foto van deze grootschalige 
happening. OJC’98 heeft ook een kangoeroe-af-
deling. Ze trainen op vrijdagavond van 18.30 uur 
- 19.30 uur

tVBE lEEn BAKKEr 
AABE FABriEK tilBUrG 
DUBBEltJEStoErnooi / 
BoWlS AnD DiShES 
PADEltoErnooi

1 t/m 9 september 2018
Afgelopen week was er volop bedrijvigheid bij 
Tennisvereniging Berkel-Enschot. Deze eerste 
week van september vond traditiegetrouw het 
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Het is feest!
bĳ  Edwin & Marina Smits

Bestel onze proefbox
krĳ g 3 verschillende maaltĳ den naar 
keuze voor maar €14,95 thuisbezorgd!

Uw contactpersonen in uw regio zĳ n:
Edwin & Marina Smits, 013-82 00 954
smits@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/smits

Heerlĳ ke gerechten
geheel zelf samen te stellen!

Kies aardappelen, 
rĳ st of pasta

Kies uw 
groenten

Kies uw stukje 
vlees of vis

Stel zelf uw gerechten samen
Diëten en voedingsgewoonten
Persoonlijk thuisbezorgd

(013) 203 69 80
info@taartbynihal.nl 
www.taartbynihal.nl

GENIETEN VAN 
TAART ZONDER 
FINANCIËLE  
ZORGEN BIJ ONS 
‘A PIECE OF CAKE’

Elke derde dinsdag van de 
maand gratis spreekuur  
(19.30 – 21.00 uur) bij 
Ons Koningsoord aan de 
Trappistinnentuin 77.

De eerst volgende data zijn: 
dinsdag 18 september, dinsdag 
16 oktober, dinsdag 20 
november en dinsdag 18 
december.  

TAART by Nihal is een finan-
cieel advieskantoor, waarbij 
wordt geadviseerd vanuit een 
langdurige relatie. U kunt 
bij ons terecht voor advies 
over hypotheken, pensioen, 
vermogen, nalatenschap en 
overige financiële zaken. Het 
is de ambitie om financieel 
advies voor iedereen toe-
gankelijk en begrijpelijk te 
maken.
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Dubbeltjestoernooi plaats. Primeur was, dat dit 
toernooi nu tegelijkertijd werd georganiseerd met 
het Bowls and Dishes Padeltoernooi. Een zeer 
goede combinatie!
Een jaar na de officiële opening van de twee Pa-
delbanen van TVBE werd voor de eerste keer een 
Open Padeltoernooi georganiseerd. En het was 
gelijk volle bak met een maximaal aantal inschrij-
vingen van 100 enthousiaste padellers. Van recre-
atief niveau tot topniveau. 
Halverwege de week gaf Uriel Maarsen (beste pa-
delspeler van Nederland) een padelclinic waarin 
de deelnemers nog extra tips kregen om hun spel 

Fullcolor advertentie De Nieuwe Schakel 2018 ; te plaatsen in week 37 en 38 (bij voorkeur boven 
aan een pagina) Afmeting: 33 x 148 (1/6) 

 

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

 

   

 

 

 

 

                       WAT MAG MINDFULNESS JOU BRENGEN?                                                                                                                                                                                    
Misschien minder last van stress en angst, een betere balans en concentratie 
of positiever zijn? Wellicht wil je leren mediteren of anders kijken naar jezelf 
en het leven? Dat kan: do-avond 27 sept start basiscursus van acht lessen in 
Berkel-Enschot (Koningsoord), op vrij-middag 28 sept in Haaren (‘t Bergkristal). 
Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199. Welkom! 
 

B U I T E N G O E D

N I E U W E  WA R A N D E
LANDELIJK WONEN MET UW PERSOONLIJKE SIGNATUUR

Landelijk wonen met uw persoonlijke signatuur. Exclusieve bouwkavels van 640 m2 tot 1.336 m2 in 
Buitengoed Nieuwe Warande tussen Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg. Een project van Ruimte 
voor Ruimte. Hier bouwt u uw villa vrijwel zonder concessies aan architectuur en lifestyle. Omdat u 
het wilt en vooral ook omdat u het kunt, net als uw toekomstige medebewoners op het buitengoed. 
Op woensdag 12 september start de verkoop van de 17 kavels uit Deelplan 2B. Voor meer informatie  
kijkt u op www.uwbuitengoed.nl of neemt u contact op met de makelaars: Van de Water Groep, 
T 013-5952952 of Lelieveld Makelaardij, T 013-521 02 22. U kunt ook rechtstreeks contact  
opnemen met Marij-Ellen Smits van Ruimte voor Ruimte, T 06-53191515.

Zelf bouwen op het Buitengoed Nieuwe Warande bij Tilburg

technisch en tactisch te verbeteren. Erg leerzaam!
De tennisbanen waren de hele week ook druk be-
zet. De toernooicommissie was zeer tevreden met 
bijna 300 inschrijvingen. De deelnemers hebben 
genoten en ook voor de toeschouwers was het 
heerlijk toeven op de club. Aantrekkelijke wed-
strijden, heerlijke hapjes en drankjes, lekker weer, 
goede muziek en een relaxte sfeer.
Dank aan alle deelnemers en toeschouwers,
De Toernooicommissie
Tim, Niels, Pim, Arjan, Kirsten, Marie-Jose, Susan-
ne, Ankie, Remi, Anthony, Ron, Jeroen
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GrotE clUBActiE
Vanaf 15 september gaan er 
weer 225.000 enthousiaste 
clubleden op pad om loten van 

de Grote Clubactie te verkopen. Leden van vereni-
gingen- Bc Just For Fun, De Oude Toren en White 
Demons uit Berkel-Enschot doen mee aan de jaar-
lijkse actie om hun clubkas een financiële injectie 
te geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk 
jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie 
om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze 
middelen vaak hard nodig, voor de aanschaffing 
van nieuwe materialen of de organisatie van een 
jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst 
van de loten gaat direct naar de verenigingen. Van 
elk verkocht lot à € 3,- gaat € 2,40 direct naar de 
vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie 
en inwoners van Berkel-Enschot, de deelnemende 
clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens 
kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote 
Clubactie loterij!

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Berkel-
Enschot: 

GEWiJZiGDE StAnDPlAAtS 
onDErZoEKScEntrUM
De standplaats van het onderzoekscentrum voor 
het bevolkingsonderzoek borstkanker in Berkel-
Enschot is gewijzigd. De locatie op het plein voor 
Cultureel Centrum De Schalm aan de Eikenbosch 
1 is niet bereikbaar. De nieuwe standplaats is de 
parkeerstrook naast het Wilhelminaplantsoen. Het 
borstonderzoek start op 14 september 2018.

Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 
en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door het onder-
zoek kan borstkanker in een vroeg stadium ont-
dekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. 
Bovendien is vaker een borstsparende operatie 
mogelijk. 

Het onderzoekscentrum staat tot medio oktober 
op de parkeerstrook naast het Wilhelminaplant-
soen, 5056 HB, in Berkel-Enschot.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevol-
kingsonderzoekzuid.nl

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

HEEFT U EEN PROBLEEM  
MET UW RIOOL OF AFVOER?  
LAAT ONS HET OPLOSSEN!

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

      Bella Pyometra
Bella is een Labradoodle teefje van 11 jaar oud die volop heeft genoten van de zomer. 
Vooral met het warme weer van de afgelopen tijd is ze veel gaan zwemmen. Het viel de ei-
genaren op een dag op dat ze aan het water, maar ook later thuis erg veel aan het drinken 
was. Normaal drinkt ze niet zo veel dus mogelijk kan het ook aan de hitte hebben gelegen. 
Toch wordt er ook de volgende dag gezien dat ze de waterbak in één keer leegdrinkt, wat 
erg abnormaal is.

De eigenaren besluiten om Bella toch nog even te laten nakijken bij onze kliniek en daar 
wordt vastgesteld dat ze een pyometra heeft, oftewel baarmoederontsteking. Dit is een 
aandoening die vrijwel altijd voorkomt bij niet-gesteriliseerde teven die al wat ouder zijn. 
De eerste kenmerken zijn veel drinken en veel plassen, vaak in combinatie met koorts. Via 
echo en bloedonderzoek wordt de diagnose bevestigd.

De enige oplossing hiervoor is opereren en dat is bij Bella dezelfde dag nog gedaan. In de 
avond mag Bella weer lekker naar huis en voelt zich meteen al een stuk beter. 

Altijd al een kijkje willen nemen bij ons achter de schermen? Op zaterdag 29 september 
openen wij onze deuren van 11.00 tot 16.00 tijdens onze open dag. Deze dag zijn er ook 
veel leuke activiteiten voor kinderen! 
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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
ora et labora
Beste lezers, in mijn vorige opstekertje heb ik u 
geschreven over vakantie en uitrusten. En ik heb 
u geschreven over de flinke klus van een nieuwe 
berging bouwen bij ons achter in de tuin en dat 
deze klus in mijn vakantie af moest. Ik moet u 
eerlijk bekennen dat de klus niet af is. Toch is het 
werk al flink gevorderd. Ik heb in mijn vakantie da-
gelijks drie weken lang aan onze nieuwe tuinber-
ging gewerkt. Nu zult u misschien denken: ‘Dat is 
toch geen vakantie houden.’ Nu wil ik graag met u 
delen, dat ik deze drie weken van veel fysiek werk 
verzetten, als heel ontspannen heb ervaren. En met 
het echte zware werk van het dak heb ik een paar 
keer hulp gekregen van onze kinderen. Nu ben ik 
met de afwerking begonnen, het betimmeren van 
de buitenkanten met rabatdelen. Zo kom ik stapje 
voor stapje een stukje verder naar een eindresul-
taat. Bij al dit werken ben ik het dagelijks gebed 
(het brevier) niet vergeten. Ora et labora (bidden en 
werken) is een goede combinatie. Het vele werken 
heeft me goed gedaan en ik voel me fit, ook gees-
telijk. In het begin was het werken zwaar en had 
ik overal spierpijn. Maar door vol te houden ging 
dat langzaam maar zeker over. Ook de kloofjes en 

pijnlijke handen van het metselen genezen weer. 
Je zou een parallel kunnen trekken tussen mijn 
bouwklus en het leven zelf. Wanneer je nog klein 
bent, dan ben je nog niet zo bewust van een he-
leboel dingen. Je wordt verzorgd door ouders en 
allerlei andere opvoeders. Maar wanneer je ouder 
wordt, dan moet je zelf verantwoording nemen en 
dragen. Dat gaat lang niet altijd gemakkelijk. Ook 
dat gaat soms gepaard met pijn(tjes). Dan gaat het 
erom vol te houden en te blijven bidden en ver-
trouwen op God. Blijven werken aan jezelf en aan 
dat wat van jou verwacht wordt. En daarnaast re-
gelmatig in contact blijven met God, bidden dus. 
Dan zul je rust vinden en regelmaat. Dat zal niet 
altijd gemakkelijk gaan maar we hebben een leven 
lang om hierin een juiste weg te vinden.       

Diaken Ton.

GAStVriJE En VitAlE GElooFSGEMEEn-
SchAP 
In een vitale geloofsgemeenschap is gastvrijheid 
van essentieel belang. Waar het bij gastvrijheid in 
de kern om gaat is dat mensen het gevoel heb-
ben welkom te zijn, erbij te horen. In het komen-
de jaar willen we ons als parochie verdiepen in 
gastvrijheid. Een ‘denktank’ heeft voorbereidend 
werk gedaan en verschillende ideeën geopperd. 
We denken bijvoorbeeld aan het verwelkomen 
van mensen bij de viering op zondag of bij een 
doopviering; het ontvangen van mensen bij de 
doopvoorbereiding en andere bijeenkomsten door 
gastvrouwen en –heren; het aanbieden van een 
kinderwoorddienst zodat ouders naar de zon-
dagsviering kunnen gaan terwijl op hun kinderen 
gepast wordt. Gastvrij ontvangen wil ook zeggen 
dat de kerk, het kerkplein en de kerkzaal schoon 
zijn.
Er is genoeg te doen. We willen u uitnodigen om 
verder mee te denken en een begin te maken. We 
kunnen eenvoudig beginnen en geleidelijk uitbrei-
den. Samen ontdekken wat past in onze parochie. 
De parochie bestaat uit vier kerken. Op twee lo-
caties willen we een bijeenkomst houden: De St. 
Willibrorduskerk en de St. Lambertuskerk. De eer-
ste bijeenkomst zal zijn in het zaaltje van de St. 

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 
Dag en nacht bereikbaar
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

“Bij ieder uniek mens past een bijzondere uitvaart’’
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Willibrorduskerk op 11 oktober om 20.00 uur. De 
bijeenkomst in de St. Lambertuskerk komt op een 
later moment. Het spreekt vanzelf dat parochia-
nen uit alle vier de torens van harte welkom zijn 
om mee te denken over de toekomst van onze 
parochie. 
Opgeven is niet verplicht, wel gemakkelijk om ie-
dereen gastvrij te kunnen ontvangen. Het kan per 
mail (info@johannesxxiiiparochie.nl) of telefonisch 
)13-5331216.

Pastoor Juan van Eijk.

tEr nAGEDAchtEniS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Cor Scher-
ders- van de Sande, 95 jaar.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk: 
Vrijdag 21 september 13.30 uur: geloofsbijeen-
komst.
St. lambertuskerk:
Donderdag 20 september 20.00 uur: werkgroep 
Kersttocht.

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 15 september: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 16 september: 
Let op afwijkende tijden!
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.
11.00 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Toon van Alphen en overleden familiele-
den van Alphen; overleden familieleden Wehme-
ijer-Zwanenburg.
Na de viering is er in de pastorietuin een feestelijke 
lunch voor alle vrijwilligers van onze parochie.

Maandag 17 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 18 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Donderdag 20 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 21 september: 
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, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag16 september: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
We vieren vandaag het heilig avondmaal. Én het 
is deze week Vredesweek. Vrede, het lijkt zo van-
zelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Geluk-
kig zijn er op veel plekken moedige mensen die 
zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. 
Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen 
samenbrengen. Daarom is de tweede collecte 
vandaag bestemd voor de Vredesweek. De eerste 
collecte is voor de diaconie van onze kerk. Er is 
kindernevendienst en crèche.

Kerk op Schoot, 12.00 uur
Deze dienst is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar 
en hun (groot)ouders. Op het niveau van de kinde-
ren beleven we een Bijbelverhaal; we vertellen het 
verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende 
peutermelodieën) en belevingsgerichte activitei-
ten. U bent welkom met uw (klein)kind(eren)! En 
wilt u vast weten hoe zo’n viering eruit ziet, kijk 
dan voor een filmpje op kerkopschoot.nl.

Agenda
12 september 14.30: Gespreksgroep 
 ‘Verhalen rond de Bijbel’
15 september 19.30:  Club 412
19 september 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
20 september 20.00: Gemeenteavond (inloop 19.30)

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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BloEMEnAtEliEr EXtrA VitA 
Voor al uw bloemwerk St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

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

DE DiErEnDoUchE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. hobby-Mix voor Dieren.

Sport u of uw kind ook een paar per week in Den 
Bosch (Maaspoort)? Of misschien een kennis van 
u hier uit de omgeving? Onze zoon turnt er name-
lijk. Misschien kunnen we samen carpoolen? 
Dat zou mooi zijn. Bel me dan even. Groet. Eric: 
06-48411096

BoZitA honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen. Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689.

PrinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
hobby-Mix voor Dieren. 

By Philon 1 keer per maand koopavond en 
creatief cafe van 18 tot 22 uur 21-9 | 26-10 | 
16-11 | 14-12 Molenstraat 24 Berkel-Enschot

Dorpsraad zoekt nieuwe penningmeester (lid 
dagelijks bestuur). Wil jij je inzetten voor de be-
langen van alle inwoners en verantwoordelijkheid 
dragen voor het financiële beheer, opstellen finan-
cieel jaarverslag en het bijhouden van de financi-
ele administratie van de Dorpsraad? 
Wij komen graag met jou in contact, email ons:
info@dorpsraadberkelenschot.nl. 

Snijbloemen en planten, iedere vrijdag en zater-
dag bij BloEMEnAtEliEr EXtrA VitA St. Wil-
librordstraat 5 Achterom 06-22114370

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Jr FArM, na-
tuurlijke lekkernijen voor uw konijn/knaagdier. Zo-
als FunPark, Zomeroogst, Bosgeheimen, Kruiden-
weide met paardenbloem en nog veel meer !

Oplaadbare verlichte veiligheidsband voor uw 
hond, van € 9,99 voor € 6,99. hobby-Mix voor 
Dieren.

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

Graag aanmelden via:
www.hoppenbrouwerstechniek.nlBANENAVOND

Maak kennis met ons bedrijf, ons vak en 
onze medewerkers op onze vestigingen

m a a n d a g
24 september 
om 19.00 uur
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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. 

tV, internet of WiFi problemen? 
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur,
hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

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

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689

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

Super premium sensitive is een voeding met uit-
sluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is 
daarom uitermate geschikt voor honden met een 
voedingsallergie. Verkrijgbaar bij hobby-Mix voor 
Dieren. Vraag naar gratis proefverpakking.

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u mee-
kijkt! hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 
6, Berkel-Enschot

BiABED: het favoriete ligbed voor elke hond. De 
sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en ge-
makkelijk schoon te houden. BIA-matras met de-
zelfde eigenschappen speciaal voor in de Bench. 
In diverse kleuren en maten verkrijgbaar bij hob-
by-Mix voor Dieren

AUtoriJSchool KlEiJnGElD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Ook voor code 95. 
Tel 013-5333408, 06-20402338. 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

Garagebox te huur in Berkel-Enschot. Nabij Pieter 
de Hooghlaan. L6.00 x B3.00. Voor meer info: ga-
rageboxx@hotmail.com 

cArniS SnAcKS. Deze snacks zijn ambachte-
lijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en vele Vissoorten. hobby-Mix voor 
Dieren.

Dorpsraad zoekt nieuw bestuurslid (1 vaca-
ture). Wil jij je inzetten voor de belangen van alle 
inwoners en wil jij ons bestuur komen versterken? 
De Dorpsraad heeft diverse aandachtsgebieden. 
Wij komen graag met jou in contact, email ons: 
info@dorpsraadberkelenschot.nl.

Door een unieke samenwerking houden taart by 
nihal (013-2036980) en Gewooncaat interieur 
(06-13196001) op 18 september een gratis in-
loopspreekuur. Wil jij weten wat wij voor jou kun-
nen betekenen op het gebied van financieel- en 
interieuradvies? Je vindt ons van 19.30-21.00 uur 
bij Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, ingang 
bibliotheek Berkel-Enschot. Vooraf een afspraak 
inplannen is mogelijk. Graag tot dan!

laatse week opheffingsuitverkoop. 
Nu 20% korting. Ben van Iersel Tweewielers

Kinderkledingverkoop kortingen t/m 70%.
Nieuwe collectie en outlet merkkleding. Open: vr. 
14 en za. 15 sept. van 12 – 17 uur. Grip!, Sint Wil-
librordstraat 32, BE.





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!


