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DEZE WEEK:
Springen op Giga Kangoeroedag OJC’98

Huisarts Gyselinck neemt afscheid

Jubileum Toertocht businessclub BUBE
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COlOFOn

OvErHEiD

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

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.
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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 

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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Kangoeroes heten de jongste spelertjes van 
korfbalvereniging OJC’98. Voor de 2e keer or-
ganiseerde de jubilerende club het Giga Kan-
goeroe spelfestijn. 

Het hoofdveld op het sportpark De Rauwbraken 
was een bonte verzameling van kinderen en be-
geleiders die vol enthousiasme de uitgezette spel-
letjes ijverig uitvoerden. Al bij binnenkomst van 
het terrein dansten de kinderen er fanatiek op los 
en deden hun uiterste best om de pasjes van de 
instructrice van dansschool Van Opstal zo goed 
mogelijk na te bootsen. Dat de motoriek op die 
leeftijd nog niet op z’n best is, leverde grappige 
taferelen op. 

Springkussen
Driehonderd peuters en kleuters van 3 basisscho-
len uit het dorp en Tilburg Noord waren van de 
partij op deze openlucht gymles. Met springen op 
het springkussen als favoriete spel.  Bij het spring-
kussen ga ik héééél hoog springen, weet Sophie 
Dollevoet nu al. De leerlinge van basisschool St. 
Caecilia is hier samen met vader Stephan. Als oud 
korfbalspeler en als buurtbewoner kent hij het ter-
rein goed. “Als ouder wil ik sowieso elk jaar mee-
helpen op school. Dit is heel goed georganiseerd. 
Lekker overzichtelijk en met genoeg vrijwilligers”, 
complimenteert hij de organisatie van de Giga 
Kangoeroedag. 

Blije gezichtjes
Die organisatie kun je aan bestuurslid Tessa van 
Breugel wel overlaten. Zelf speelt ze in het eerste 
team van OJC ’98. “Voor die blije gezichtjes doe 
ik het allemaal. Je krijgt hier zoveel energie van”, 
vertelt ze lachend. Ze hoopt dat het nieuwe jeugd-
leden zal opleveren. Met het huidige ledenaantal 
is een verdubbeling makkelijk mogelijk. “Korfbal 
is met gemengde teams goed voor de sociale 
ontwikkeling en het is nog meer een teamsport 
dan hockey of voetbal, want je moet echt samen 
spelen. Alleen met de bal er vandoor gaan en zelf 
scoren is er niet bij.” En scoren in een korf is nog 
niet zo makkelijk zonder techniek, blijkt bij een van 
de spelletjes. 

OJC ‘98
Voorzitter André Oude Vrielink is zelf opa van 3 
spelende kleinkinderen bij de korfbalclub. Ze vie-
ren dit jaar hun twintig jarig bestaan en de club is 
klaar voor de toekomst. Het is een mooie club met 
veel jeugdleden”, vertelt hij trots terwijl hij uitkijkt 
over het gekrioel aan kinderen bij de spelletjes en 
de vele vrijwilligers in rode shirtjes met OJC ’98 
logo. 
Ga voor het fotoalbum en video naar onze website 
www.schakel-nu.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

Video: André Oude Vrielink

SPrinGEn OP 
GiGa KanGOErOEDaG 
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aCTiviTEiTEnKalEnDEr

20-09-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
20-09-2018 Koningsoord 20.00 uur Filosofisch café met Ype de Boer
20-09-2018 De Druiventros 20.00 uur Schaken interne competitie
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”
03-10-2018 De Druiventros 20.00 uur Modeshow Bailiff Fashion en LIFF
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
10-10-2018 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris en St. Sebasti-

aan
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 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
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
27-10-2018 Boerderij Denissen 20.30 uur Ameezing night met Inbetween en Pipijn
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: Duurzaanheid, 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 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris en St. Sebasti-

aan

SEPTEMBEr

laTEr

OKTOBEr
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Geboren en getogen in België, afgestudeerd in 
Gent. Geneeskunde als zijn lust en zijn leven: 
puzzelen en spelen met stukjes informatie, op 
zoek naar een diagnose, gaven hem plezier. 
Maar ook contact met mensen, praten maar 
vooral goed luisteren. Zo werd Pascal Gyse-
linck 31 jaar geleden huisarts en daar heeft 
hij, na vijftien jaar een eigen praktijk in Berkel-
Enschot te hebben gehad, geen moment spijt 
van gehad. Met pijn in zijn hart geeft hij het 
stokje door en blikt hij in dit artikel terug op 
een mooie tijd. 
 
Voor een van oorsprong Belgische dokter was het 
overnemen van de praktijk van Jan Vioen in 2002 
best even wennen. Werken in Nederland vereist 
een andere aanpak, ontdekte hij. ‘In België zit je 
als huisarts met je neus achter een computer-
scherm en kom je gelijk ter zake�, vertelt Pascal. 
‘Dat ik mijn patiënten daarom in het begin geen 
hand gaf, vonden ze maar vreemd.’ 

injectables Tiburg 
Gelukkig wist Pascal snel genoeg zijn draai te 
vinden en ging hij acht jaar geleden een nieuwe 
uitdaging aan. In zijn huis in Tilburg startte hij 
zijn eigen kliniek Injectables Tilburg, waarmee hij 
zijn passie medische cosmetica deed uitgroeien 
tot zijn beroep. Botox, fillers, ooglidcorrecties en 
meer, maar altijd bescheiden en subtiel. ‘Eigenlijk 
is het werk erg ambachtelijk. Ik sta als het ware 

tussen arts en kunstenaar in.’ Samen met de pa-
tiënt bekijkt Pascal wat de mogelijkheden zijn en 
gaat hij zorgvuldig tewerk. ‘Veilige maakbaarheid’, 
zo verwoordt hij het. ‘Het belangrijkste is dat ie-
mand na de behandeling met een goed gevoel in 
de spiegel kan kijken. Voor mij is dan mijn werk 
geslaagd.’  

Hartverwarmend
Met zowel een dokterspraktijk als een eigen kli-
niek leidde Pascal de laatste jaren een druk be-
staan, te druk naar zijn mening. Zijn keuze om 
binnenkort afstand te doen van zijn praktijk in 
Berkel-Enschot is een moeilijke, bekent hij. �Ik 
heb de afgelopen tijd ontzettend veel hartver-
warmende reacties gehad van mijn patiënten. 
Niemand gaat graag naar de huisarts, maar 
het feit dat ik voor velen alsnog een verschil in 
hun leven heb kunnen maken, doet me goed.’   

Op vrijdag 28 september organiseert 
huisarts Gyselinck van 17.00 tot 18.30 
uur een afscheidsreceptie voor zijn 
patiënten, uiteraard onder genot van 
een hapje en drankje. Met ingang van 
oktober nemen Marie Catherine van 
ierland en Margriet Evers zijn praktijk 
over. 

Tekst: Sabine Doevendans 
Foto: Peter Timmermans 

HUiSarTS GYSElinCK: 

TUSSEn arTS En KUnSTEnaar
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Ruim 20 jaar geleden besloten Sven Verbrug-
gen (huidige De Beer Accounts), Theo Hoppen-
brouwers (Hoppenbrouwers Electrotechniek), 
Dim Jansen (voormalig directeur Rabobank) en 
Eric Snijders (Rigo Metaal) het initiatief te ne-
men voor een businessclub in de dorpen Ber-
kel-Enschot en Udenhout. In 1998 werd BUBE 
(Businessclub Berkel-Enschot – Udenhout) op-
gericht. Nu is het een platform van ruim 130 
zakelijke ondernemers waarin business, net-
werken en gezelligheid met een bourgondisch 
karakter centraal staan.

Het 4e lustrumjaar 2018 wordt dit hele jaar uit-
bundig gevierd. Dit keer is gekozen om alle eve-
nementen van een feestelijk tintje te voorzien. Op 
zondag 16 september werd de familietoertocht 
verreden met een gezellige barbecue op het einde 
van de dag.

Toertocht
In de ochtend verzamelden zo’n 50 auto’s van le-
den met hun gezinnen voor een toertocht door het 
Brabantse land. Na het eerste deel kwam iedereen 
terug bij Brasserie Valentijn voor de lunch. Daarna 
startte route 2.

viErDE 
lUSTrUM 
BUBE 
GEviErD 
MET 
ZOnniGE 
TOErTOCHT

Veelgehoorde reactie was dat er gereden was 
langs hele mooie stukken in onze omgeving, waar 
nog nooit iemand door heen gereden was. Ver-
rassende tocht dus. Er werd gereden in de eigen 
auto, maar menig lid had ook de beschikking over 
een (eigen) oldtimer of cabrio. Niet bepaald een 
straf om met dit mooie weer in te mogen rondrij-
den.

BUBE Business
In kleinere bijeenkomsten worden door leden pre-
sentaties verzorgd en kennis gedeeld. De eerst-
volgende wordt gehouden op 1 november. Het is 
altijd mogelijk een keer vrijblijvend aan te sluiten 
om kennis te maken met BUBE. 

Slotfeest
Op 16 november vindt een bijzondere culinaire 
avond plaats als slot van een prachtig lustrumjaar. 
Gezelligheid met een bourgondisch karakter is 
een van de drijfveren achter BUBE: Business en 
netwerken met een lekker hapje en drankje.

Meer weten: kijk op www.bube.nl 

Tekst & Foto: Elke van Dommelen
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DOUWE EGBERTS 
SNELFILTERKOFFIE 
M.u.v. duoverpakking en aroma variaties
2 pakken à 425-500 gram

2 VOOR

849

Geldig van wo 22 augustus t/m di 2 oktober 2018

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

KIES & MIX FRUIT 
Perssinaasappelen net à 1,5 kilo 
Kiwi sungold of green pak 3 stuks 
Blauwe bessen bakje 125 gram 
Frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

450

BLOND, TRIPEL  
OF IPA SPECIAALBIEREN
2 multipacks à 3, 4, 6 of 9 
flessen of blikken

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

OPTIMEL DRINKYOGHURTS
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

1501

AMBACHTELIJKE 
EIERKOEKEN
Vers van de broodafdeling 
Zak 5 stuks

150

KNORR WERELDGERECHTEN  
OF TRATTORIA
2 pakken

1+1
GRATIS*

NIEUWE STANDAARD 
KIPBLOKJES
2 schalen à 256-350 gram

2 VOOR

500
NIEUW

PAGE TOILETPAPIER
Pak Original 24 rollen,  
Kussenzacht 18 rollen of 
Aloë Vera 16 rollen

699

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

Berkel-Enschot, Eikenbosch 17
Denissen
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SCHaKElTJESGEvOnDEn

SCHaKElTJESvErlOrEn

SCHaKElTJESSCHaKEl aPP

Datum GEvOnDEn vindplaats Telefoon 
14-9 Sleutels met VW autosleutel aan sleutelhanger  Speeltuintje tussen Erasmuslaan 06-42938061  
 met ‘B’ (Kijk voor de foto op onze Schakel app) en Joost van de Vondellaan
13-9 Jaarkaart Beekse Bergen parkje bij Berkeloo 06-15137451
12-9 3 sleutels en Jumbo muntje aan sleutelhanger Vrouwenmantel 06-10482348  
 (kijk voor de foto op onze Schakel app)
11-9 Herenfiets Gazelle Hanta Durendaelweg 06-14019498
10-9 2 speelgoed beren Joost vd Vondellaan 06-49248057

   
Datum vErlOrEn verliesplaats Telefoon
2-9 Sleutel van hangslot merk Trelock Berkel-Enschot en omgeving 06-20388579

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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Veiver.nl - Durendaelweg 16a - 5056ZA - Berkel-Enschot - 0650851578

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste atelier voor 
intuïtieve kunst!

Anja Robben v. Dinther
Ik vind het leuk als je komt!!

Als er een ezel buiten staat met werk, 
dan ben ik altijd in de buurt. 

Kom gezellig binnen voor info  
of voor een kopje koffie.

Op woensdag 10 oktober verschijnt onze superdikke NajaarsSpecial. Met tips om 
ons huis weer lekker in een warme najaarssfeer te krijgen. Warme kleuren, tips 

voor de styling van uw huis en leuke klusprojecten. En na de gedane arbeid lekker 
met een warme soep of chocolademelk op de bank bijkomen.

 
Wilt u adverteren of heeft u wensen voor een artikel in de NajaarsSpecial? Stuurt u 

dan een mail naar advertenties@schakel-nu.nl! Deadline 22 september a.s.
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Stichting EXPO presenteert
zondag 30 september 2018, C.C. De Schalm 
Berkel-Enschot
11.30 uur, entree € 8.00 (inclusief koffie, thee, 
fris in de pauze)

FlOr DE aMOr - 
la UlTiMa rOCa 
Er zweeft een rots door de ruimte. Hij lijkt wel rond. 
Er staat een appelboompje op. Je ziet een draaior-
gel op mensenvoeten. Er is een zee met spelende 
dolfijnen in de golven. Dan zie je rechts een cicade 
die z’n vleugels uitslaat. De rots is bedekt met 
kleurige vlekken. Dit is de rots van de menselijk-
heid, de laatste die ons blijft. Flor de Amor bezingt 
haar, vurig, bevlogen van liefde voor het leven, de 
natuur, de mensen.
 

Zoals in al de jaren van haar bestaan verloochent 
Flor de Amor haar Zuid-Amerikaans karakter niet. 
Ditmaal zijn teksten en composities van eigen 
hand, gedreven door levenservaring en verdiept 
vakmanschap. Vaar mee in het bootje van Flor 
de Amor, ga aan land op de laatste rots en laat je 
meenemen door dit viertal rasmuzikanten! 

Sandra Coelers: zang, gitaar, requinto 
Marjolein Kempen: fluiten, zang 
Fried Manders: accordeon, mandola 
Marlon van Mook: contrabas, zang 

Meer weten? www.flordeamor.nl

KUnST En CUlTUUr
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Berkel-Enschot 
St Willibrordstraat 15 
Tel 013-5331612 
info@driesdhz.nl 
www.multimate.nl 
 



vErEniGinGSniEUWS
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bij pannenkoekenhuis “ Belveren” in Haaren.
Veel plezier!
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen 2 euro aan 
de chauffeur. Aanmelden is niet nodig.

MEEr BErEiKEn 
MET ZaCHT 
WErKEn
Ben je ondernemer of een ondernemend iemand 
met ambitie, man, vrouw, tussen de 18 en 88 jaar? 
Je komt altijd tijd te kort. Bent altijd druk. Kom dan 
naar de lezing ‘Zacht werken’ op di 9 oktober a.s. 
om 19:30 uur bij KennisPlaats Vesper in Ons Ko-
ningsoord. Business coach dr. ir. Ellen de Lange-
Ros - Faxion. vertelt je dan hoe je nooit meer hoeft 
te rennen en te haasten, omdat je leert hoe je om-
gaat met tijd. Zo krijg je alle tijd. Altijd. Daarnaast 
word je een creatieve bouwer. Je leert stap voor 
stap hoe je jouw dromen kan waarmaken.  Meld je 
aan vóór 25 september a.s.
Tickets voor de lezing ‘Zacht werken’ kosten € 10,- 
Deze prijs is inclusief het boek ‘Een zaak van zacht 
werken’ van spreker dr. ir. Ellen de Lange-Ros. Koop 
je tickets nu via www.bibliotheekmb.nl/kpvesper 

TErUGBliK van EEn 
ZOOn Waarvan DE 
MOEDEr WErD OP-

GEnOMEn in TOrEnTJESHOEF
“Heb je het wel een beetje naar je zin” vroeg ik aan 
mijn 99 jarige moeder, die in Torentjeshoef was 
opgenomen. “Ja hoor jongen, het zijn lieve meis-
jes”, doelend op de verzorgsters “Hoeveel hebben 
ze u betaald om dat tegen me te zeggen” grapte 
ik hoorbaar voor de verzorgsters.
Mijn moeder is geboren in 1917 en heeft tot de 
opname haar hele leven zelfstandig  in Oud-Be-
ijerland gewoond. Plotseling ging het niet meer en 
moest ik een oplossing  zoeken. In haar omgeving 
waren er op korte termijn geen mogelijkheden tot 
opname. Ik heb haar voorgesteld naar Torentjes-
hoef te verhuizen. Ik besefte dat het voor haar een 
cultuurschok zou zijn. Een grotere tegenstelling 
tussen het Bourgondische Brabant en de onder de 
“biblebelt” vallende streek waar ze woonde, is er 
niet.  Ze werd in Torentjeshoef liefdevol ontvangen 
en voelde zich na een korte periode thuis. 
Voor het eerst van haar leven maakte ze kennis met 
carnaval. Ze genoot zichtbaar van de mensen die 
“gek” durfden te doen. Helaas is ze in augustus vo-
rig jaar op de leeftijd van bijna 100 jaar overleden. 
Ik begrijp dat mensen hun dierbaren willen on-
derbrengen in een prettige omgeving. Familie 
geeft  dikwijls de voorkeur aan een mooi modern 
gebouw. Maar het gebouw is slechts een omhul-
sel, een hulpmiddel. Maar het gaat vooral om de 
kwaliteit van zorg, en alle aspecten die daaraan ten 
grondslag liggen. Mijn moeder heeft door de haar 
omringende zorg het allerlaatste deel van haar le-
ven  in Torentjeshoef in alle waardigheid afgesloten. 

Leo de Graaf

WanDElEn in 
DE KaMPina
Op 27 september wandelen we in de 
Kampina in Oisterwijk.

Hier ontdek je uitgestrekte heidevelden en je kunt 
genieten van rust en ruimte op de Kampina. Het 
landschap wisselt van bos naar open heide en van 
vennen naar stuifzandheuvels. Let ook op de vele 
mierenhopen. Speur op het water naar vogels zo-
als de lepelaar en de zilverreiger.
Na de tocht drinken we koffie, op eigen rekening, 

Vestiging Coppelmans Oisterwijk zoekt:

• ��De��Rk(s�)e� Di��En��De��Ng
• ��De��Rk(s�)e� ��It��Af�./t��Np��Nt�� 

• (w��Ke��) ��Lp��Ac��En

Voor de volledige functiebeschrijving 
verwijzen wij u graag naar onze site 

www.coppelmans.nl 

U kunt de vacature vinden op onze 
site onder het kopje “vacatures”

Sollicitaties, inclusief CV, via e-mail 
naar oisterwijk@coppelmans.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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HET Kan allEMaal in BErKEl-EnSCHOT

Hoewel de agenda’s van vele senioren weinig open plekken kennen, is er bij velen toch de 
behoefte om naast alle afspraken een extra dimensie toe te voegen aan de schaarse vrije 
tijd. Het cursusaanbod dat de KBO werkgroep Vorming en Scholing twee maal per jaar 
presenteert, telt al jarenlang een groot aantal deelnemers. Ieder jaar weer slaagt de werk-

groep er in een enorme diversiteit aan cursussen aan te bieden, die naadloos aansluit bij de vraag van de 
senioren (50+) in Berkel-Enschot. Dit najaar zijn er maar liefst 324 senioren, die zich hebben aangemeld 
voor een cursus of ontspannende activiteit.

Enthousiasme
Jeanne Rodenburg-Visser, Cees van Oirschot en 
Herman Janssen (zie foto) maken deel uit van de 
zevenkoppige werkgroep Vorming en Scholing. Het 
drietal zet zich met groot enthousiasme in om ie-
der jaar een verrassend programma te presenteren. 
Overigens geldt dat ook voor de vier andere leden 
van de werkgroep. Het zichtbare enthousiasme van 
de werkgroep komt vooral voort uit de vele positieve 
reacties van de deelnemers en de kundigheid van 
de docenten, maar ook de eigen motivatie om de ei-
gen ervaringen te delen met anderen speelt een rol.
Dorpsgenoot Jan Franken – bekend van de vele, 
drukbezochte geschiedkundige cursussen – is min of meer de grondlegger van de werkgroep. Zijn 
enthousiasme is voor de huidige werkgroep een bron van inspiratie. Zijn uitgangspunt “voor senioren, 
door senioren” doet nog steeds opgeld bij de samenstelling van het cursusaanbod.

Het aanbod
“Voor elk wat wils” lijkt het motto te zijn van de KBO werkgroep. Jaar in, jaar uit kenmerkt het program-
ma zich door een enorme diversiteit: thematische en/of actueel maatschappelijke lezingen, bedrijfs-
bezoeken, bijeenkomsten waarin de filosofie centraal staat, maar ook cursussen fotografie, beeldhou-
wen, schilderen, bloemschikken. Cursussen met betrekking tot het gebruik van computer, tablet of 
iPad. Daarnaast zijn er mogelijkheden zich te bekwamen in de schaak- en biljartsport.
Een volledig overzicht staat vermeld op de website van KBO Berkel-Enschot: 
www.kboberkelenschot.nl.

Deelname
Leden van KBO Berkel-Enschot kunnen tegen een geringe vergoeding deelnemen aan één of meer 
cursussen, lezingen, bedrijfsbezoeken of andere activiteiten.
Nog geen lid? Een e-mailtje naar info@kboberkelenschot.nl is voldoende. Nadere informatie is ook op 
te vragen bij het secretariaat (013-203 57 23)
In bepaalde gevallen is het ook mogelijk een gastlidmaatschap aan te vragen.

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! 
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Hoogeind Laanbomen
Streepstraat 13

5056 PS Berkel-Enschot

+31 (0)13 - 533 12 81
info@hoogeind.com
www.hoogeind.com

Open dag
 22 september 2018

Programma:

• van 10.00 tot  16.00 uur

• diverse demo’s

• leuke activiteiten voor jong en oud

Altijd al meer willen 
weten over de 

boomkwekerij? 
Kom een kijkje nemen!

U bent welkom op onze nieuwe locatie!

     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.
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CavaliErEn
Afgelopen zondag 9 
september vond tra-

ditiegetrouw ´de Wielbraek´ bij RSV de Cavalieren 
plaats. ´s Ochtends werden de dressuurproeven 
gereden. Bij de paarden reed Ilona van Loon met 
Illy in de klasse L2 naar een mooie overwinning. 
Sara Kooijmans won samen met haar pony Jim 
bij de pony´s in de klasse B-B. In de daarop vol-
gende overkamping voor de Wethouder van Gorp 
wisselbokaal wist Ilona van Loon nét iets hoger te 
scoren waardoor zij zich dit jaar de kampioen mag 
noemen! 
´s Middags was het de beurt aan de springruiters. 
Linn Kwantes bleef keurig foutloos en zette een 
zeer snelle tijd neer samen met haar pony Luuk 
in de klasse B-B. Lisa Tak reed bij de paarden te-
vens 2 nette rondes met Herma in de klasse B. In 
de spannende finale bleef Linn een paar seconden 
voor op Lisa, waardoor Linn de felbegeerde Wiel-
braek trofee in ontvangst mocht nemen. 
Deze sportieve dag werd afgesloten met een 
gezellige BBQ waarbij de kersverse Nederlands 
Kampioenen van het viertal gehuldigd werden. 
Op naar het winterseizoen met vele wedstrijden in 
Manege de Kraan! 
Kijk voor de overige uitslagen en foto’s op: 
www.cavalieren.nl

WHiTE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 15 september

White Demons E2 - G.H.V. E1
White Demons D1 - Desk D1 10-12
Taxandria F2 - White Demons F1 07-01
White Demons HC1 - Acritas HC1 12-31
Wh. Dem. DC1 - DOS’80/Olympia’89 DC2 28-06
Taxandria E1 - White Demons E3 11-02
Taxandria D1 - White Demons D2 18-04
Zondag 16 september 
R.H.V. E2 - White Demons E1 07-21

Programma aanstaand weekend
Dinsdag 18 september
21:00 uur O.H.C. ‘01 DMW1 - Wh. Dem. DMW1
Zondag  23 september
10:00 uur White Demons E1 - Roef E1#
10:00 uur White Demons E3 - Avanti E2
11:00 uur R.H.V. E2 - White Demons E1
11:00 uur G.H.V. E1 - White Demons E3

12:00 uur RED-RAG/Tachos E2# - 
 White Demons E2#
12:30 uur White Demons E2# - O.H.C. ‘01 E1

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JOnG BraBanT 1 
STarT ZOnDaG a.S. 
COMPETiTiE 
in OiSTErWiJK

Na een oefen- en bekerprogramma met wisse-
lende resultaten begint komende zondag het echte 
werk voor de competitie in en tegen Oisterwijk. 
Door enkele langdurige blessures (Luuk Robben 
en Joep Ooms) en enkele nieuwe gezichten, vanuit 
de eigen jeugd en van buitenaf, is in de voorbe-
reiding met name gezocht naar  een aangepaste 
veldbezetting en nieuw evenwicht. Wat dat betreft 
lijkt het team van trainer Boy v.d. Bogaard op de 
goede weg, want de laatste bekerwedstrijd afge-
lopen zondag tegen SVSOS werd overtuigend met 
0-4 gewonnen. Daarmee werd de bekerafstraffing 
van een week eerder in Udenhout goed rechtge-
trokken. Ook tegen 3e klasser Gilze werd in een 
doordeweekse bekerwedstrijd de opgaande lijn al 
hervonden met een verdienstelijk gelijkspel. Overi-
gens had de uitslag tegen SVSOS aanzienlijk hoger 
kunnen uitvallen door eenvoudiger en directer spel. 
“Als de keuzes in het veld beter worden en we zorg-
vuldiger met de kansen omgaan kunnen we in korte 
tijd groeien op basis van een goed georganiseerde 
verdediging”, aldus Van de Bogaard. Desalniette-
min staat er weer een jong eerste team met vol-
doende potentie en kan de competitie met vertrou-
wen tegemoet worden gezien, zeker als de juiste 
balans tussen creativiteit en effectiviteit gevonden 
gaat worden. In dat verband spreekt trainer Van de 
Bogaard van een jonge, gemotiveerde en leergie-
rige groep. Kortom, ook voor voetbalminnend Ber-
kel-Enschot wacht een mooie tijd, want spelplezier, 
goed voetbal en en een heerlijke voetbalsfeer aan 
de Berkelseweg lijken weer gegarandeerd komend 
seizoen, waarbij volgens Van de Bogaard sprake 
is van een pittige competitiestart en Jong Brabant 
meteen vol aan de bak zal moeten. “Over een paar 
weken zullen we weten waar we staan”, sluit een 
positief gestemde hoofdtrainer af! 

Redactie Jong Brabant
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COBBENHAGENCOLLEGE
50 JAAR: REUNIE

Zaterdag 6 oktober 2018

Bestel jouw tickets snel via

http://bit.ly/CobbenhagenReunie COBBENHAGEN

15.00     Back to School lessen 

17.30     Buffet

19.30     Inloopavond Reünie

                met zang Anouk Kamp &  

                Peter Cleassen op piano

20.00     Aanbieden Lustrumboek aan 

                Burgemeester Theo Weterings

20.15     Optreden door eerste schoolband RUFT met 

                oud-leerlingen Anouk, Peter en Theo!

20.30     Bijkletsen

21.45     Optreden RUFT

22.30     Einde Reünie

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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HUiS En HYPOTHEEK EErSTE 
PlaTina SPOnSOr 
TC DE raUWBraKEn
Huis en Hypotheek is de eerste platina sponsor 
van TC De Rauwbraken, en “dat nemen ze hem 
niet meer af”, grapte bestuurslid Ger van Laak, die 
zijn waardering voor de sponsor niet onder stoe-
len of banken stak. Tijdens de vrijwilligersbedank-
dag werd er op 9 september een officieel moment 
ingelast om het tekenen van het contract luister 
bij te zetten. Na bloemen en een groot applaus 
hees Marc Hamers daarna samen met zijn dochter 
Sjors (12) de vlag op het tennispark. Het gezel-
schap toastte vervolgens op de komende drie jaar 
waarin TC De Rauwbraken en Huis en Hypotheek 
officieel met elkaar verbonden zijn.

OJC’98 niEUWS
Zoals we al verwachtten, 
hoort het eerste achttal tot 

de zwakke broeders in de derde klasse. Het was 
over het algemeen geen succesvol weekend. De 
seniorenploegen verloren, Bij de oudere jeugd liet 
alleen het B-team zien dat de nederlaag van vorige 
week een vergissing was. De meeste successen 
kwamen uit de pupillenhoek. De allerjongsten zijn 
de enige ploeg die ongeslagen bovenaan staat.
De uitslagen waren:
OEC 1 - OJC’98 1 13 - 8
Rust Roest 6 - OJC’98 2 13 - 10
OJC’98 mid - PSV mid    8 - 16
STIP jun 1 - OJC’98 jun 1   7 - 3
SDO asp B3 - OJC’98 asp B1   4 - 19
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1 10 - 1
Ready pup D1 - OJC’98 pup D1 10 - 3
KVS pup E1 - OJC’98 pup E1   2 - 4
SDO pup E2 - OJC’98 pup E1   4 - 4
Rossolo pup F2 - OJC’98 pup F1   4 - 6
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 22 september
OJC’98 1 - Klimop 1 15.30 uur
OJC’98 2 - DKB 3 13.45 uur
OJC’98 jun 1 - Juliana jun 2 12.00 uur
OJC’98 asp B1 - DKB asp B1 13.30 uur
OJC’98 asp C1 - DOT asp C2 12.25 uur
OJC’98 pup D1 - Voltreffers pup D1 11.15 uur 
OJC’98 pup E1 - OEC pup E2 11.00 uur
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2 10.00 uur
OJC’98 pup F1 - Avanti pup F1 11.00 uur
DSC mid 2 - OJC’98 mid 1, (dinsdag 26 - 9)

Komende vrijdagavond doet OJC’98 mee met buren-
dag. Iedereen is welkom in het clubjuis aan de rauw-
brakenweg van 18.15 - 22.00 uur, er is gratis koffie en 
thee en er staat een springkussen voor de jeugd. 
Meetrainen? 
Dat kan. 18.30 - 19.30 jeugdgroepen van 3 - 10 
jaar; 18.30 - 19.30 van 11 - 16 jaar; volwassenen 
van 20.30 - 21-30. Ook kunt u meedoen met de 
petanquegroep. Die start om 20.00 uur.

JUBilEUM En 
inlOOPSCHaaK 
Bij Schaakvereniging De Oude Toren 
wordt er dit nieuwe seizoen behoorlijk 

op ‘losgetimmerd’. Niet alleen met interne en ex-
terne competitie, met bekercompetitie en simul-
taanschaak. De club bestaat dit jaar 60 jaar en dat 
zal gevierd worden. In december voor de leden 
met een speciaal programma. Daarnaast op zon-
dag 25 november met een inloopmiddag. Speci-
aal voor jeugd vanaf 10 jaar en voor iedereen die 
het logisch en creatief denken wil ontwikkelen. In 
het bijzonder ook voor senioren. Schaken immers 
bevordert het denkvermogen, het combineren 
en analyseren, het verscherpt de waarneming en 
stimuleert het methodisch denken. Kortom, met 
schaken houd je je geheugen jong! 
Inmiddels is afgelopen donderdag de 2e ronde 
van de interne competitie gespeeld. De compe-
titie is opgezet in een flexibel en uitdagend pro-
gramma. Dat de beste schaker kampioen wordt, 
is niet meer vanzelfsprekend. En dat bleek ook uit 
diverse verrassende uitslagen. Donderdag wordt 
de interne competitie voortgezet.

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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BUUrTvErEniGinG 
aKKErWiJK BErKEl 
(BaB)

Jaarlijks wordt door Buurtvereniging Akkerwijk 
Berkel (BAB) een leuke foto-puzzel-fietstocht ge-
organiseerd.
Dit jaar was dat op zondag 9 september en we 
hadden uitstekend fietsweer.
De tocht was ca. 32 km. en ging door het Bra-
bants landschap en het bos.
Halverwege werd er bij eetcafé ‘t Gemak in Haa-
ren gestopt voor de lunch.
Tijdens het tweede gedeelte van de tocht was er 
nog een extra spel ingelast waarbij punten ge-
scoord konden worden.
Na afloop verzamelde iedereen zich in de tent bij 
Torenakker 97.

Onder het genot 
van een drankje 
werden wed-
strijdbekers uit-
gereikt aan de 
drie beste teams.
Als slot van de 
dag kwam een 
s n a c k w a g e n 
voorgereden en 
konden de deel-
nemers zich te 
goed doen aan 
frites, kroketten 
enz.
Het was een zeer 
geslaagd evene-
ment.
Kijk op onze web-

site www.akkerwijk.nl voor de foto’s en de evene-
mentenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com 

PlEinFEEST in DE 
ST. JOSEPHSTraaT
Op zaterdag 8 september j.l. Waren bij fantastisch 
herfstweer rond het middaguur  al veel vrijwilligers 
doende om het plein feestelijk klaar te maken.

En een prachtig feest werd het. Aan jong en oud 
was gedacht. De jeugd genoot van een geweldig 
springkussen en de organisatie maakte dankbaar 
gebruik van de aanwezige jeu de boulebaan, zodat 
vele belangstellenden het spelletje konden spelen. 
De sterken onder ons konden hun krachten meten 
om spijkers in een blok hout te slaan.

Aan de inwendige mens werd ook gedacht. De 
heerlijke geuren van vis en vlees op de barbeque 
bracht de feestgangers meerdere keren in de ver-
leiding hun bord te vullen en ook met andere heer-
lijkheden die op een tafel klaar stonden.

Als afsluiting was er een geweldig kampvuur. Oud 
en jong deden hun best met gitaar, mondharmoni-
ca en rapmuziek om het nog gezelliger te maken.

Veel dank aan de organisatoren !!

                                                         Betty van den Aker
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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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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKErTJE
Groeien in geloof
De afgelopen maanden zijn er in onze parochie 
geloofsverdiepingen gegeven: de ‘Alpha-cursus’, 
‘Naar een leven vanuit de heilige Geest’ en ‘Vrij 
worden in Christus’. Het is bijzonder waar de deel-
nemers allemaal vandaan kwamen. Deels uit de 
parochie en ook van daar buiten. Er zijn zelfs deel-
nemers die een uur moesten rijden. De meeste 
reclame gaat van mond tot mond. Mensen horen 
van anderen, zijn enthousiast en nemen andere 
mensen mee. Bij al deze geloofsverdiepingen gaat 
het niet om het vergaren van theologische kennis, 
maar om God beter te leren kennen. Wie is Hij? 
We geloven dat Hij bestaat. Hoe kan Ik Hem dan 
herkennen?
In mijn jeugd ging ik elke zondag trouw met mijn 
ouders naar de kerk. Ik mocht de eerste commu-
nie ontvangen en ben later gevormd. Hierna ging 
ik steeds minder naar de kerk, zoals veel jonge-
ren. De scholen waar ik na de basisschool naartoe 
ging waren christelijk. Ik herinner me nog dat op 
de boekenlijst een bijbel stond. De meeste docen-
ten besteedden in de morgen tijd aan gebed en 
soms werd er uit de bijbel gelezen. Dat was ook 
zo bij een paar van mijn vrienden en vriendinnen, 
die protestant waren. Als ik bij hen thuis was, was 
het gewoon om over het geloof te spreken, de bij-
bel te lezen en samen te bidden. Op de een of 
andere manier hield dat me bezig. Voor mijn ver-
jaardag vroeg ik een bijbel en die kreeg ik. ‘Een 
Groot Nieuws’ vertaling, die gemakkelijker te lezen 
was dan de bijbel die ik voor school moest kopen. 
Ik had belangstelling voor het geloof en gelukkig 
waren er mensen met wie ik er over kon spreken.

Het met anderen spreken over het geloof heeft mij 
geholpen. Er is geen reden om bang te zijn, je te 
schamen, of boos te zijn. Ieder is verantwoordelijk 
voor wat hij of zij van zijn leven maakt. We mogen 
ons open stellen om God beter te leren kennen. 
Ieder kan dat zelf doen en we mogen het samen 
doen. Juist samen ontdekken wie God is, geeft 
leven en vormt ons tot het Lichaam van Christus. 

Pastoor Juan van Eijk

TEr naGEDaCHTEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Jo Wouters-
Tabbers, 88 jaar.

EErSTE COMMUniE 2019
De data voor de Eerste Communie in 2019 zijn: 19 
mei voor de St. Caeciliakerk in Enschot en 26 mei 
voor de St. Willibrorduskerk in Berkel. Maandag 
24 september om 20.30 uur zijn de ouders van 
de kinderen uit Berkel en Enschot die in 2019 hun 
Eerste Communie willen doen van harte welkom 
in de parochiezaal van de St. Willibrorduskerk in 
Berkel.

aGEnDa
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 24 september 20.30 uur: Informatie-
avond Eerste Communie.
Woensdag 26 september 18.00 uur: Alphacursus.
Vrijdag 28 september 13.30 uur: geloofsbijeen-
komst.

viErinGEn vOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 22 september: 
19.00 uur St. Josephkerk: Geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 23 september: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Josephus Vugs; Overl. familieleden We-
hmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.



28 |

Nooteboom Media
Journalist en tekstschrijver

Mijn doel? 
Burgers informeren en klanten 
van een passende tekst voorzien.

annebellenooteboom@icloud.com
06 31254291
annebellenooteboom.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

LiriOpe

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Of leliegras is 
winterhard en heeft 
prachtige blauwe 
aarvormige 
bloemen in 
het najaar. 
6.99

3.99

Wegens 
wegwerkzaamheden 
Coppelmans Oisterwijk 
bereikbaar vanaf de N65
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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

Intenties: Mien van de Ven-Hoffmans.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur en 13.45 uur St. Caeciliakerk: Doop-
vieringen.

Maandag 24 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 25 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 27 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 28 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 

Zondag 23 september: ds. annemarie Hagoort 
uit Hilvarenbeek, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 9:30-37. 
Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, praten 
twee leerlingen met elkaar over wie Jezus de be-
langrijkste leerling zal vinden. Maar Jezus legt uit 
dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de 
belangrijkste is… 
De eerste collecte is voor de Rudolphstichting. 
Deze stichting biedt uit huis geplaatste kinde-
ren een inspirerende en veilige leefomgeving. De 
tweede collecte is voor het werk van onze kerk. Er 
is kindernevendienst en crèche. 

agenda
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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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

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

Franse les, privéles of les in een groepje op 
jouw niveau. Hoolstraat 4 Berkel-Enschot, tel: 
0651200324, www.fransetaalleren.nl

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

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

SavE THE DaTE: THEMa-avOnD DOrPS-
raaD BErKEl-EnSCHOT Datum: woensdag 
31 oktober, vanaf 20.00 uur. Locatie: Kapittelzaal 
Koningsoord. Thema: duurzaamheid, aan de slag 
met uw woning.

Ik ben een vrouw van 56 jaar en ik ben op zoek 
naar iemand die het leuk vindt om samen met mij 
activiteiten te ondernemen. Ik hou van o.a. koken, 
creatief bezig zijn, wandelen met mijn honden... 
Wil je reageren, mail dan naar 
fam.m.worm@gmail.com 

Te koop: SCOOTMOBIEL 1 jr oud, in nieuwstaat. 
GALAXY PLUS, 45 km-accu. Nog 1 jaar garantie! 
Weinig mee gereden. Tel: 013-5331503

Bij aankoop van een Agu Thorax helm een gratis 
fietsbril t.w.v. €39,99. Bij de Tweewieler Uden-
hout

“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 Yog-
alessen weer. Meld je aan voor een gratis proefles.

Wil je je interieur eens opfrissen maar kom je 
er niet uit? GEWOONCAAT INTERIEUR helpt 
je graag om jouw huis weer fijn en gezellig te 
maken. Carolien Latijnhouwers * 06-13196001 * 
info@gewooncaat.nl





Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

Je eerste huis? De
beste keus maak
je met een goede
voorbereiding.
De beste online oriëntatie voor een
hypotheek heb je bij de Rabobank (WUA
onderzoek april 2018). Krijg direct een
compleet beeld van je financiële
mogelijkheden op Rabobank.nl/wonen

Loop binnen zonder afspraak. Het
kantoor in Oisterwijk is open
tijdens de NVM Open huizendag op 6
oktober tussen 10.00 - 14.00 uur.

* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige

actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de
toekomst


