
Jaargang 53, week 38, 19 september 2018

DEZE WEEK:
Claudia Vermeulen opent inzamelpunt Stichting Babyspullen

Jubileumfeest Monseigneur Diepenstraat

Spannend leesverhaal: De vloek van Barend Brul



DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN
VOOR EEN VASTE LAGE PRIJS

DOLE 
BANANEN
Per kilo

099

Bananen. Echt zo’n product dat je vaak nodig hebt. Daarom bij Jumbo: een kilo Dole 
bananen voor maar € 0.99. Niet tijdelijk, maar altijd laag!  

En zo hebben we nog honderden dagelijkse producten met een altijd lage prijs.

Berkel-Enschot, Eikenbosch 17
Denissen
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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.

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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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 
M. v. Ierland, M.Evers 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
Move-Ing Kinderfysiotherapie T: 06-20448374
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.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.

Vervolg op pagina 6
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KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness & massage 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 
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Claudia Vermeulen zet zich in voor families die 
het financieel moeilijk hebben door gebruikte 
en nieuwe babyspullen in te zamelen. ‘Zij kun-
nen niet voor zichzelf zorgen’, legt de vrijwillig-
ster uit. Sinds juli is zij een inzamelpunt voor de 
Stichting Babyspullen die babystartpakketten 
maakt. Op de oprit staat een rode container 
waar mensen spullen kunnen inleveren.

‘De container is eigenlijk altijd toegankelijk’, zegt 
Claudia. De stichting kan babykleren tot en met 
maat 92 gebruiken en kinderschoenen tot maat 
26. ‘Alle anderen kleren gaan mee met de vodden. 
Die worden per kilo verkocht en die opbrengst 
gaat naar de stichting.’ Van die opbrengst wordt 
bijvoorbeeld de benzine voor de busjes betaald. 

Babystartpakket 
Ook verzorgingsproducten zoals shampoo, luiers, 
kruiken, beddengoed, klein speelgoed en boekjes 
zijn welkom. ‘Er zijn eigenlijk weinig dingen die we 
niet kunnen gebruiken. Alleen aan grote producten 
hebben we niet veel omdat het niet in de start-
pakketten past.’ De pakketten worden per post 
naar ouders gestuurd. Dat gaat via diverse hulp-
verleningsinstanties. ‘Er gaat een screening aan 
vooraf’, legt Claudia uit.

CLAUDIA VERMEULEN 
OPENT INZAMELPUNT VOOR
STICHTING BABYSPULLEN

Claudia kwam met de stichting in aanraking door 
een Facebookbericht. ‘Daar werd gevraagd: “wat 
moet ik toch met al die babyspulletjes?”’ Stichting 
Babyspullen werd als alternatief genoemd. ‘Je 
kunt het vaak niet verkopen, maar het is ook jam-
mer om het weg te gooien. Door het in te leveren 
bij de stichting, heb je een duurzaam alternatief.’

Stichting Babyspullen startte bij een vrijwilliger op 
zolder. ‘Maar dat bleek al snel niet genoeg en nu 
draait het doel op ongeveer 220 vrijwilligers door 
het hele land.’ Toen Claudia begon met haar vrij-
willigerswerk voor de stichting, waren er nog geen 
inzamelingspunten in de gemeente Tilburg. ‘In-
middels telt de gemeente drie containers en heb-
ben we dit jaar al 4000 startpakketten uitgereikt.’ 

Spullen inleveren? 
Heb je nog babyspullen over die niet meer worden 
gebruikt? Je kan kleding en spullen iedere dag 
tussen 07:00 en 23:00 uur inleveren aan de Sint 
Jorisstraat 6 in Berkel-Enschot. Weet je niet of 
iets bruikbaar is voor de stichting? Op de website 
stichtingbabyspullen.nl vind je meer informatie. 
Wanneer de container vol is, mag je het ook naast 
de container zetten. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Iris de Groot 
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-10 CC de Schalm openingstijden Expositie Wilma de Wilde
26-09-18 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé  “Summer 1993”
27-09-18 Druiventros 20.00 uur Schaken interne competitie
28-09-18 Tent Kraanpop 17.30 uur Dorpsquiz
29-09-18 Tent Kraanpop 20.00-01.00 uur Biercantus Extravaganza
30-09-18 CC de Schalm 11.30 uur Flor de Amor, La Ultima Roca
30-09-18 Tent Kraanpop 14.30-22.00 uur Kraanpop Zondag

03-10-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
03-10-18 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voorleeshalfuurtje
03-10-18 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Gastenverblijf”
03-10-18 De Druiventros 20.00 uur Modeshow Bailiff Fashion en LIFF
04-10-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-10-18 Bibliotheek 11.30 uur Muzikaal voorlezen peuters ism. Factorium Kinder-

boekenweek
06-10-18 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
09-10-18 Koningsoord, Kerkzaal 20.00 uur KennisPlaats Vesper, lezing zacht werken door Ellen 

de Lange-Ros
10-10-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
13-10-18 CC de Schalm 20.00 uur TTT Theaterproducties Tiburg, Het geheugen van 

Water
14-10-18 CC de Schalm 11.30 uur Durf, Wie zwijgt stemt toe
14-10-18 Café Mie Pieters 15.00 uur De Jugs, rock-covers
18-10-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
18-10-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
18-10-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
21-10-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
25-10-18 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
27-10-18 Muziekhuis 20.00 uur Herfstconcert mmv. MiddenOrkest Concordia en Op-

leidingsorkest Boxtel’s Harmonie
27-10-18 Boerderij Denissen 20.30 uur Ameezing night met Inbetween en Pipijn
31-10-18 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met  “Retour en Bourgogne”
31-10-18 Koningsoord, Kapittelzaal 20.00 uur Thema-avond Dorpsraad: Duurzaanheid, aan de slag 

met uw huis

07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
10-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop dressuur ZZZ t/m Grand Prix
11-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie, dressuur 4/5 jarigen
11-11-18 CC de Schalm 11.30 uur Het Storioni Trio, opnieuw in de Schalm
14-11-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
14-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
15-11-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
15-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café, Lieve Joris
18-11-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll

SEPTEMBER

LATER

OKTOBER
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‘Het is hier gewoon heel gezellig en iedereen 
staat voor elkaar klaar.’ Voor mevrouw Van Rij-
sewijk, bewoonster van het eerste uur, is het 
klip en klaar dat het goed toeven is in de Mon-
seigneur Diepenstraat.

In de zomer van 1968 werden de tweekappers 
opgeleverd. De straat met overwegend huurwo-
ningen van Tiwos, oogt kleurrijk met de gevelbe-
kleding in oranje en de groene voortuinen.  Maar 
het voornaamste vinden de bewoners dat het een 
heel sociale en veilige straat is. ‘We helpen elkaar 
als het echt nodig is. Een ritje naar het ziekenhuis 
in de auto van de buurman, het hondje uitlaten 
voor een ander of een grote spin uit de kamer 
weghalen’, zijn zomaar wat voorbeelden. 

Ruim 65 mensen wilden dit jubileumfeest niet mis-
sen en kwamen buurten in hun straat. Daar waren 
ook oud bewoners bij. Eric van Rijsewijk kwam 
hier wonen toen hij één was. Hij heeft hier flink wat 
buiten gespeeld. Er waren toen nauwelijks auto’s 
en dat kwam goed van pas bij het voetballen en 
andere spelletjes. ‘Als je goed kijkt is er een streep 
in de bestrating van de weg. Dat was voor ons 

MGR. DIEPENSTRAAT 50 JAAR

de finish en start van renwedstrijdjes en ook de 
doellijn. ’s Ochtend haalden we elkaar op om naar 
school te gaan.’ 

Stropdasfiguren
‘In 2016 hadden we politie en stropdasfiguren 
in de straat en heel de buurt stond buiten’, weet 
mevrouw Ria Françoise, bewoonster sinds 1970, 
nog van het opdoeken van een hennepkwekerij. 
Ze heeft trouwens nog vers in haar geheugen wat 
ze destijds betaalde per maand. ‘101 gulden!’ De 
brief van 100 gulden sleutelgeld heeft ze nog lig-
gen, maar ze is er niet zeker van of ze die borg nog 
terug kan verwachten. 

Straatprijs
Met Kerst hebben ze ooit een prijs gewonnen van-
uit Verrijk je Wijk, vanwege de mooist versierde 
straat. Dat geld schonken ze aan een goed doel. 
Voor het jubileumfeest kregen ze van de gemeente 
geen donatie. Gelukkig waren er in het dorp wel 
sponsoren te vinden en kunnen ze terugkijken op 
een geslaagd feest. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
31-8 Gele herenfiets Speeltuin achter Boerderij Denissen 06-20780000
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
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
29-8 Armbandje meisje zilver-goud met wat blauwe om en nabij Basisschool 06-43284827  
 steentjes en een olifantje Berkeloo/speelplaats
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.

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



JEUGD  (vanaf 8 jaar)
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

DE VLOEK VAN BAREND BRUL.
Pepijn zit in groep 5 van basisschool Berkeloo in 
Berkel-Enschot.
Zijn neef Bram zit in groep 3 van Basisschool de 
Wichelroede in Udenhout.
Zij vinden het leuk om spoorzoekertje te doen. Aan 
het eind van de speurtocht is er altijd een schatkist 
met sieraden en… snoep erin!
Het is vandaag woensdag. Pepijn komt vanmid-
dag bij Bram spelen, hij brengt zijn fiets mee.
Het is lekker weer en Bram zegt: “Mama, ik ga met 
Pepijn een eindje fietsen.” 
“Dat is goed,” zegt mama, “als jullie maar niet 
oversteken en op de stoep blijven!” 
Bram en Pepijn beloven dat. Ze fietsen richting 
de Slimstraat door de Drieshof en komen bij de 
Boomgaardstraat uit. Op dat moment staat daar 
de stadsbus. Een grote meneer met een zwarte 
baard en een hoed, stapt in. Maar net voordat hij 
instapt, laat hij iets vallen. Bram ziet dat, loopt er 
naar toe en raapt het op. Bram wil het aan de me-
neer geven, maar de deuren gaan dicht en de bus 
rijdt weg! 
Pepijn zegt: “Het is een opgerold stuk papier, met 
een rood lintje.”

“Kom dit gaan we thuis bekijken.” Samen fietsen 
ze terug naar het huis van Bram. 
Mama heeft voor hun drinken en een koek klaar 
gezet.
Ze nemen hun drinken en koek mee naar de 
slaapkamer van Bram. Pepijn pakt het rolletje pa-
pier, haalt het lintje eraf en rolt het open. Samen 
bekijken ze het stuk papier. 
“Er staat niets op!” zegt Pepijn. 

Ze houden het nog eens tegen het licht, maar ze 
kunnen niets ontdekken. 
De jongens laten het papier op de grond liggen en 
gaan spelen.
Bram pakt een bal en gooit die over naar Pepijn. 
Dat gaat even goed totdat Pepijn de bal tegen de 
beker met ranja gooit. Die valt om op het papier! 
Bram pakt het papier op en zegt: “Hé, wat gek, ik 
zie nu lijnen en kleuren op het papier en woordjes 
en een doodshoofd!” 
“Wow, zou het een schatkaart zijn van een piraat!” 
zegt Pepijn. 
“Ja,” zegt Bram, ”ik denk het wel!” 
Bram legt de kaart op de verwarming om te drogen 
en haalt een doekje om de ranja op te doen. Als 
de kaart opgedroogd is zien de jongens geen lijnen 
meer en ook geen doodshoofd. “Pepijn, dit is ons 
geheim,” zegt Bram, “ik zal aan opa vragen of hij 
naar de kaart wil kijken, hij weet veel van schatten!”
“Maar dan mag opa het ook aan niemand verklap-
pen!” zegt Pepijn.

De volgende dag vraagt Bram of hij bij oma en opa 
mag eten. Papa vindt het goed. Bram belt oma en 
opa en die vinden het ook goed. 
Als Bram binnenkomt, zegt hij meteen: “Opa ik 
heb iets speciaals wil je daar naar kijken.” 
“Oh, is er iets kapot?” 
“Ja, zoiets.”  Bram en opa gaan naar het schuurtje 
en daar laat Bram zijn schatkaart zien en vertelt 
opa wat hij samen met Pepijn had ontdekt. 
Opa bekijkt de kaart en zegt: “Dit is een speci-
ale kaart, dit is geen papier maar perkament! Dat 
gebruikten ze vroeger voor boeken en ook voor 
kaarten. Getver de kaart plakt helemaal!” 
Bram zegt: “We durfden de kaart niet schoon te 
spoelen, We waren bang dat het papier dan stuk 
zou gaan!” 
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KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE CULTUREEL 
CENTRUM DE SCHALM

Expositie van Wilma de Wilde van Beers 
van  22 september t/m 28 oktober 2018.
In de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

Al ruim 40 jaar schil-
der ik en tot mijn 
verwondering houdt 
het me nog steeds 
bezig.
In deze expositie 
ziet u schilderijen uit 
verschillende perio-
den van mijn leven, 
waarin ik altijd zoe-

kende ben naar ideeën, ruimte en technieken om 
mezelf op het platte vlak te uiten.

Door middel van een 
diversiteit in werk-
wijzen ziet u wat mij 
inspireert. Hierbij 
spelen o.a. de na-
tuur, oude culturen 
en de verbeelding 
van wat ik lees en 
zie, een hoofdrol.
Voor mijn schilderijen 
gebruik ik vaak een huid van papier of zand en werk 
ik voornamelijk met acrylverf. Mijn grafiek, linosnede 
en monotype , die ik op verschillende soorten papier 
en gedroogde boomschors  druk, zijn uniek.
Naast fijn bezig zijn in mijn atelier geef ik ook met 
veel plezier mijn kennis door in de workshops ge-
organiseerd voor de KBO Berkel-Enschot.

Openingstijden expositie:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op: 
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het 
seizoen kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot             

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Het kan weer: lid worden van FotoBE
FotoBE is een gezellige, kleine fotoclub met en-
thousiaste  leden. Momenteel zijn er enkele plaat-
sen vrij voor nieuwe leden. Heb je basale kennis 
van fotografie, kun je spelen met de instellingen 
van je toestel en natuurlijk: vind je het leuk om je 
fotografie samen met clubgenoten stukje bij beet-
je naar een hoger niveau te tillen ? Kom dan eens 
een paar keer vrijblijvend meedoen. 
We komen 1x per 2 weken op dinsdagavond bij el-
kaar. De avonden worden door wisselende groep-
jes voorbereid. Komende keren staat het thema 
Lange sluitertijd op het programma. Daarvoor 
trekken we er ook een avond in groepjes op uit om 
in Den Bosch of Rotterdam te fotograferen. Ook 
werken we nog enkele keren met een mentor, die 
ons van opdrachten en feedback voorziet. 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem dan voor 
meer informatie contact op via info@fotobe.nl.
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Nieuws September 2018

Lilian Damen volgt Wim Bens op als directievoorzitter 

‘Ik treed in grote voetsporen’
Lilian Damen-Evers wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directievoorzitter van Rabobank Tilburg en 
omstreken. Zij volgt Wim Bens op, die de bank in Tilburg na zeven jaar verlaat.  Lilian treedt aan op 
het moment dat Tilburg een van de 14 specialistenbanken van de Rabobank in Nederland wordt.

Lilian is op dit moment directievoorzitter van 

Rabobank Hart van Brabant en bekleedde 

daarvoor dezelfde functie bij Rabobank Het 

Groene Woud Zuid. Zij en Wim zijn goede 

bekenden van elkaar en maakten ooit beiden deel 

uit van de directie van Rabobank Uden-Veghel. 

Lilian: “Wim was daar toen directievoorzitter 

en vroeg mij om directeur Particulieren- en 

Bedrijvenadvies te worden. Het werd een periode 

van succesvol samenwerken.” 

Tilburg specialistenbank
Wim ziet in Lilian zijn meest gewenste opvolger. 

“De opdracht om te bouwen en leiding te 

geven aan een van onze specialistenbanken, 

is een uitdaging die haar prima past.” Bij de 

specialistenbanken van de Rabobank wordt vanaf 

2019 alle specialistische kennis gebundeld. Wim: 

“Die specialisten zorgen voor ondersteuning van 

de lokale banken, die daardoor hun klanten nog 

meer expertise kunnen bieden.” Ook Lilian is blij 

met de nieuwe structuur. “Met deze robuuste 

krachtenbundeling zijn we als bank van nog 

meer betekenis en toegevoegde waarde en 

dat is precies wat we willen. Daarnaast blijven 

we in de gewone bankzaken verbonden met 

ons werkgebied. Dus zichtbaar en herkenbaar 

met onder andere onze accountmanagers en 

vermogensbeheerders. Kortom, kennisbundeling 

en menselijke maat gaan hand in hand.” 

Wim vindt de uitverkiezing van Tilburg als 

specialistenbank positief. “Het zegt iets over 

de positie van de bank binnen de dynamiek 

van het werkgebied en over de rol binnen de 

nieuwe structuur van de Rabobank. Daarnaast 

houden we onze lokale ledenraad en raad van 

commissarissen en zijn er 5 marktteams: Tilburg, 

Reeshof, Goirle, Dongen en Rijen. De binding van 

de coöperatieve bank met stad en regio blijft.”

Oliemannetje
Wim kijkt met veel voldoening terug op 

zijn zeven jaar Tilburg en omstreken. “Als 

ondernemend bankier ben ik trots op waar de 

bank nu staat: in commercieel, coöperatief, 

kwalitatief en financieel opzicht.” Een 

hoogtepunt vindt hij de gedaanteverandering 

van het bankgebouw oude stijl aan de Tilburgse 

Spoorlaan tot eigentijds Ontmoetingscentrum. 

“Net als de positieve ontwikkelingen met 

onze ledenraad en de cultuurverandering met 

onze medewerkers. We hebben als bank onze 

prestaties verbeterd en zijn ons tegelijk nog 

sterker gaan verbinden met de samenleving: 

met ondernemers, verenigingen en inwoners. 

Ik ben graag het oliemannetje geweest dat 

mensen hun betrokkenheid liet aanwenden om 

samen iets betekenisvols te bereiken. Het 013 

Denim project is in dat opzicht een van de best 

practises.

Mensenmens
Lilian ziet haar vertrek bij Rabobank Hart van 

Brabant niet als een definitief afscheid. “Ik blijf 

verbonden met de regio en de klanten daar. 

Door mee te bouwen aan een sterk team van 

specialisten zal ik immers ook voor hen van 

betekenis kunnen zijn.” Lilian heeft Wim altijd 

gezien als een mentor en voorbeeld. “Hij is sterk 

richting klanten, verbindend in de netwerken en 

iemand met een coöperatief hart. Ik ben me ervan 

bewust dat hij in Tilburg veel heeft bereikt en 

een heel stevig fundament heeft neergelegd. Ik 

treed in grote voetsporen en zie dat als een extra 

uitdaging. Het is mijn intentie om samen aan de 

slag te gaan. Ik ben een mensenmens en werk het 

liefst vanuit de verbinding met de mensen om me 

heen: medewerkers, klanten, leden en alle andere 

betrokkenen. We hebben als bank een stevige 

ambitie. De afgelopen jaren maken duidelijk hoe 

snel veranderingen gaan. Kijk alleen al naar de 

ingrijpende digitalisering. Onze klanten hebben 

steeds nieuwe wensen en behoeften. Daar 

moeten we voortdurend op inspelen. Uiteraard ga 

ik ook uitgebreid kennismaken in ons werkgebied. 

Mensen zien en leren kennen, vind ik erg 

belangrijk. Horen wat hen beweegt en wat hun 

passies zijn. Mijn passie is het om met de bank en 

samen met anderen van betekenis te zijn voor de 

samenleving als geheel en voor de mensen in het 

bijzonder.”

Spoorzone symbool van vitaliteit
Lilian en Wim vinden allebei de Spoorzone in Tilburg bij uitstek de plek die symbool staat voor de ontwikkeling 

die de stad doormaakt. “Hier proef je de veerkracht en vitaliteit van een stad van harde werkers, korte lijnen en 

samenwerkers.” Wim: “Ik zal het missen. Al die contacten en verbindingen.” Lilian: “De Rabobank gelooft in de 

potenties van stad en regio en wil graag bijdragen aan een verdere progressie.”

Rabobank Hart van Brabant
Telefoon : (013) 508 81 00

Contact
Email:  info.hvb@rabobank.nl

Internet:  www.rabobank.nl/hartvanbrabant
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Molenhoefstraat 44 •  5071 RM Udenhout  •  E info@brasserie-valentijn.nl  •  T 013 - 533 62 30

“Brasserie Valentijn gaat terug in de tijd”
 
Wij kunnen terug kijken op een mooie zomer met lieve en mooie mensen 
op ons terras.
Was het tijdens een wandeling, een fi etstocht, om het weekend in te luiden 
of zomaar even langs te komen om van een drankje en hapje te genieten, 
wij vonden het erg fi jn dat jullie er waren.
Nu de dagen gaan korten kunnen 
wij ons voorstellen dat het terras 
niet meer een ideale plek is om 
te genieten van deze gezelligheid.
Daarom gaat Brasserie Valentijn 
“terug in de tijd”
Op de vrijdagavond vanaf 5 
oktober gaan wij de brasserie 
ombouwen tot een heus café. De 
haard zal branden en de doppin-
da’s zullen zeker niet ontbreken. 
Een mooi moment waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten.
De speciaal bieren zullen wij deze avonden aanbieden voor € 2,95* en voor 
een hapje bij de borrel daar zorgen wij voor. 
 
Tot snel!
 
Groetjes Team Brasserie Valentijn
 

*uitgezonderd bieren van 0,5l €3,50



SPORT

17|

eerste keer nog bui-
ten de ereplaatsen 
vielen. Op zondag 
vond in dezelfde 
sporthal het “Team 
Coolen Open” toer-

nooi plaats. Onder de 220 deelnemers van de 
eerste vier hierboven genoemde clubs en Judo-
club Tilburg en Kaihatsu Oss waren er negen van 
ons. Luke van Poppel werd opnieuw tweede. Ook 
een tweede prijs was weggelegd voor Sem van 
der Schoot en Veerle van de Ven. Onze overige 
deelnemers, t.w. Jelte Lensvelt, Nikita Machielsen, 
Joris Schalken, Loek Seuntjens en Melle en Tijn 
Wijgerse eindigden alle zes op een derde plaats. 
In aanmerking nemende dat een groot deel van 
onze judoka’s geen of slechts redelijk beperkte 
wedstrijdervaring heeft, vonden wij hun prestaties 
in het afgelopen weekend zonder meer erg ge-
slaagd. We danken hierbij Jelte, Joris, Loek, Luke, 
Melle, Nikita, Sem, Tessa, Tijn en Veerle hierbij dan 
ook voor hun prima inzet en feliciteren ze met de 
behaalde resultaten. 

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ 
(www.judotenshi.nl).

OJC’98 NIEUWS
Hert eerste zette een belangrijke 

stap naar behoud door verdiend van Klimop te 
winnen. Het nam meteen een 6 - 0 voorsprong en 
driekwart van de wedstrijd bleef dat verschil van 6 
punten gehandhaafd. Op het laatst kwam Klimop 
nog akelig dichtbij, maar OJC nam opnieuw af-
stand. Het tweede wist in de tweede helft een 1-5 
achterstand knap in te lopen en speelde gelijk.
Bij de jeugd boekten bijna alle pupillenteams een 
ruime overwinning; de E- en F-pupillen gaan  mee-
doen om het kampioenschap. De oudere jeugd-
teams doen het duidelijk minder, al haalden de 
junioren hun eerste punt binnen en verloren de C-
junioren maar net van de koploper.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Klimop 1 20 - 16
OJC’98 2 - DKB 3   8 - 8
BMC mid 1 - OJC’98 mid 1 15 - 14
OJC’98 jun 1 - Juliana jun 2   7 - 7
OJC’98 asp B1 - DKB asp B1   3 - 7
OJC’98 asp C1 - DOT asp C2   4 - 5
OJC’98 pup D1 - Voltreffers pup D1   1 - 3
OJC’98 pup E1 - OEC pup E2   8 - 2
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2   5 - 2
OJC’98 pup F1 - Corridor F1  10 - 
2  
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Volgend weekend is er het volgende programma, 
met alleen maar uitwedstrijden.
woensdag 26 september
DSC mid 2 - OJC’98 mid 1
zaterdag 29 september
Keizer Karel 1 - OJC’98 1
DKB 3 - OJC’98 2
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 1 
DKB asp B1 - OJC’98 asp B1
DOT asp C2 - OJC’98 asp C1
Voltreffers pup D1 - OJC’98 pup D1
OEC pup E2 - OJC’98 pup E1
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E2
Tilburg pup F1 - OJC’98 pup F1
Nieuwe leden mogen gratis drie keer meetrainen 
om de sfeer te proeven.

JEUGD- EN SENIOREN-
SCHAAK VAN START
Schaakvereniging De Oude Toren start 
donderdag 4 oktober met jeugdschaak. 

Het betreft een proef tot eind december. Elke don-
derdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Drui-
ventros. Voor de jeugd vanaf ca. 10 jaar zullen 
speelsgewijs de beginselen van het schaakspel 
worden uitgelegd. Vervolgens worden onderling 
partijen gespeeld, stellingen doorgenomen en be-
sproken. Ook ouders en andere senioren die het 
schaken willen oppakken, zijn van harte welkom, 
om het schaken te leren, eventueel ook om deel 
te nemen aan de competitie die elke donderdag 
vanaf 20 uur start.  Aan de deelname zijn, gedu-
rende de proef,  geen kosten verbonden. Het is 
een mooie gelegenheid eens kennis te maken met 
de schaaksport en schaakvereniging De Oude To-
ren. Een club die inmiddels 60 jaar bestaat en zich 
vooral manifesteert door de afwisseling van spel, 
spanning en gezelligheid.
Zondag 13 januari zal ook een Inloopmiddag wor-
den georganiseerd. Spelenderwijs kunnen belang-
stellenden – of je nu 10 jaar bent of 80, man of 
vrouw – dan kennis maken met de schaaksport. 
De spelregels van het schaakspel zullen worden 
uitgelegd, partijen kunnen worden gespeeld en 
tevens zal een simultaan tegen een hoog gekwali-
ficeerde schaker worden georganiseerd. 
Belangstelling? Kom donderdag 4 oktober naar De 
Druiventros. Voor verdere informatie of aanmelden 
verwijzen we naar de website, www.schaakvereni-
gingdeoudetoren.nl. U kunt voor verdere vragen 
ook e-mailen naar oudtorbe@home.nl.

GLOW IN THE PARK
Speciaal voor alle leden van TC de Rauwbraken 
wordt er op zaterdag, 3 november 2018 
het Glow-in-the-Park evenement georganiseerd. 
Schrijf je nu in voor dit unieke gezelligheidstoer-
nooi met neon-verlichting. 
Graag op tijd aanwezig zijn in passende outfit! 
Je schrijft je alleen in, maar wordt op de avond zelf 
ingedeeld in een dubbel. 

Inschrijven via www.toernooi.nl, kosten deelname 
junioren € 2,50 en senioren € 5,00.  
Glow lekker mee!
De frietinstuif van deze maand is verzet i.v.m. de 
dorpsquiz naar vrijdag 5 oktober.

Met sportieve groet,
Namens TTC en jeugdcommissie,

Claudia Kuiper

STERKE COMPETITIE-
START JONG BRABANT: 2-6
In een herfstachtige ambiance wist Jong 

Brabant een zonnig en welverdiend resultaat te 
boeken in en tegen Oisterwijk. Hoewel Jong Bra-
bant met doorgaans goed veldspel steeds de 



19|

bovenliggende partij was, kon voor rust het ver-
schil nog niet gemaakt worden, ruststand 2-2. De 
nieuwkomers Luc Spierings (afkomstig van Zwa-
luw VFC Vught) en Tom Bastings (eigen jeugd) 
tekenden voor de eerste treffers van het seizoen. 
Met veelal snel en effectief veldspel wisten de in 
het zwart-wit spelende rood-witten uit Berkel-
Enschot de tweede helft het heft volledig in ei-
gen hand te nemen. Door nog twee doelpunten 
van Luc Spierings (en hattrick dus) en goals van 
Daan Roeffen en Zeger Vugts werd de eindstand 
bepaald op een overtuigende 2-6. Een solide en 
hardwerkende verdediging en middenveld heeft 
ook zeker bijgedragen aan deze fraaie seizoens-
opening! Volgens voorzitter Bert van de Wijngaard 
en tevens supporter van Jong Brabant een mooie 
overwinning die precies bij de club past. “We heb-
ben een energiek, ambitieus en sportief Jong Bra-
bant gezien en daar doen we het voor”, aldus de 
voorzitter direct na de wedstrijd. Komende zon-
dag volgt om 14.30 uur de eerste thuiswedstrijd 
tegen Reeshof SV.

Redactie Jong Brabant

Helemaal op maat gemaakt!

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

vioLen
Volle doos, 12 stuks.
In diverse kleuren.

3.79

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Wegens wegwerkzaamheden Coppelmans 
Oisterwijk bereikbaar vanaf de N65

A.s. zondag opening sfeershow!
Elke zondag open.
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         LOTS OF FO

OD

	

  Nieuw in Berkel-Enschot op winkelcentrum Eikenbosch 
LOF	een	lunchroom	met	vele	mogelijkheden!	

Koffie,	gebak,	vers	belegde		broodjes	of	salades	en	
natuurlijk;	

	

	lof  Verwen menu” 5 oktober 
Romige bospaddenstoelensoep met lente ui en 

croutons 
* 

Maiskipfilet omwikkeld met Enschotse gerookte ham 
pestosaus, aardappeltaartje, poftomaatjes en 

seizoensgroenten 
* 

Chocoladecreatie met slagroom en bolletje ijs. 
 

Prijs € 17,50 p.p. 
 
• Dit diner serveren wij op vrijdagavond tussen 17:00 uur en 

19:00 uur. 
• Vanaf vrijdag 5 oktober elke week een ander verwen 

menu, te zien op www.loflunch.nl 
• Hiervoor kunt u binnen reserveren of bellen naar  

013 3030347    
 

 
	
	



DIVERSEN
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KINDERBOEKEN-
WEEK IN DE BIBLIO-

THEEK BERKEL-ENSCHOT
Dit jaar staan het thema Vriendschap centraal tij-
dens de Kinderboekenweek die duurt van 3 t/m 
14 oktober. De Bibliotheek Berkel-Enschot organi-
seert enkele leuke activiteiten. Kom erbij!!!!

Programma
Woensdag 3 oktober 14.00-16.00
STUDIO DROOMBEELD: workshop 1
MAAK JE EIGEN PAPERTOY FRIEND
Tijdens deze workshop ga je een eigen papieren 
vriend maken. 
Aan de hand van een sjabloon mag je helemaal 
zelf bedenken hoe deze eruit ziet. Is het een stin-
kend monster, een boos ijsje of een lachende ro-
bot? Pop-out, kleuren, vouwen en plakken maar! 
Leeftijd: van 7 t/m 10 jaar.

Vrijdag 5 oktober 11:00-13:30 
NATIONALE VOORLEESLUNCH
Kom samen met je opa of oma gezellig luisteren 
naar een voorlees-verhaal en zingen en dansen op 
muziek. Daarna gaan we met zijn allen iets lekkers 
eten en drinken 
Leeftijd: van 4 t/m 8 jaar.

Woensdag 10 oktober 14:00-16:00 
STUDIO DROOMBEELD: workshop 2
FILMPJE PAPERTOY FRIEND
In dit tweede deel van de workshop gaan we een 
film maken met jou en je papertoy friend in de 
hoofdrol. Tijdens de workshop maak je een mooie 
achtergrond voor de film. Met behulp van het 
green-screen sta je samen met je papertoy friend 
in een zelfgemaakte film. 
Leeftijd: van 7 t/m 10 jaar. 

Zondag 14 oktober , aanvang 11:30 uur. 
DURF THEATERVOORSTELLING
WIE ZWIJGT STEMT TOE
Voor kinderen vanaf 5 jaar met hun ouders, verzor-
gers, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, 
opa’s en oma’s.

Kaartjes voorstelling ã 5,00 euro zijn te koop bij 
C.C. de Schalm
De andere activiteiten zijn gratis. Wel graag opge-
ven via e- mail: berkelenschot@bibliotheekmb.nl of 

na 14.00 bij de infobalie of telefonisch via tel. 013-
5332697

RONDLEIDING IN 
‘ONS KONINGSOORD’
Op woensdag 3 oktober van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats bij de voor-
malige Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 
van de zusters Trappisten. 

Na de zomervakantie en de Open Monumenten-
dag van zaterdag 8 september in “Ons Konings-
oord“ gaan we verder met onze tiende thematische 
rondleiding in dit rijksmonument. We bezoeken bij 
deze rondleiding HET GASTENVERBLIJF, onder-
deel van het abdijcomplex Koningsoord. 
Dit kloostergebouw is gelegen aan de Raadhuis-
straat 26, waar ook de Abdijpoort ligt. Dit was de 
oude hoofdingang naar het klooster. Vroeger kon-
den de bezoekers hier enkele dagen verblijven voor 
bezinning (retraite). Men kon er overnachten en 
deelnemen aan de liturgie in de aanliggende abdij-
kerk. Voor de zusters was dit “kloosterhotel“ een 
bron van inkomsten voor hun levensonderhoud. 
We bezoeken het interieur en exterieur van dit 
neogotisch bouwwerk voor zover publiek toegan-
kelijk. Bij deze tekst hoort een oude zwart/wit foto 
van het Gastenverblijf, nog met het beeld van St. 
Bernardus van Clairvaux boven de ingang. 
Ook nu valt er weer veel te zien en te vertellen bij 
deze rondleiding door uw gids Jack van der Sanden. 

Samenkomst voor deze rondleiding is bij de 
leestafel in de bibliotheek.
De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de 
rondleiding op de tussenverdieping van de kerk 
boven de bieb. 
Verplicht aanmelden i.v.m. het maximaal aantal 
deelnemers voor deze gratis rondleiding bij de ba-
lie in de bibliotheek of via: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl 
Bij verhindering graag even afmelden. Andere 
mensen van de wachtlijst kunnen dan in uw 
plaats deelnemen. 

FOTO van Peter 
Timmermans
Gastenverblijf
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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

 

 
 

 
 

Vanaf 18 september 2018 wijzigen mijn 
openingstijden. 

 
Woensdagmiddag vanaf 13.00 uur GESLOTEN. 

 
Donderdagavond van 18.00 uur tot 20.30 uur 

OPEN.  
 

Op afspraak! 
 

Dom. S. Dubuissonstraat 28 A 
013 – 544 28 32 

 
 

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’’

 
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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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
Afgelopen week gaf mijn lichaam mij het signaal 
dat ik eventjes wat rustiger aan moest doen. Het 
zou prettiger zijn geweest als dat gewoon even via 
een appje of een mailtje was gebeurd (“Hé, doe 
even rustig aan, joh!”), maar zoals u weet geeft het 
lichaam een dergelijk signaal af door ziek te wor-
den. Dus daar lag ik in bed met een zeer hoofd, een 
zere keel, en dat onbestemde drukkende gevoel in 
oren, neus en rond de ogen. Het lichaam trapt op 
de rem, of liever gezegd, gaat als een malloot aan 
de noodrem hangen, en het dagelijkse, productieve 
leven komt tot een piepende en knarsende halt.
Als jonge twintiger had ik een goede kameraad 
die ziek zijn vooral als kadootje zag. Hij doelde 
daarmee niet op chronische ziekten of ernstige 
problemen met de gezondheid waar medische 
behandeling voor noodzakelijk is, maar op een 
verkoudheid, een onschuldig (buik)griepje of een 
spierblessure. Hij noemde dat vaak “een geluk bij 
een ongeluk”, want hij redeneerde dat je wanneer 
je ziek bent, je de kans krijgt wat bewuster stil te 
staan bij een aantal dingen die je anders maar wat 
te vlug voor lief neemt: hoe lekker eten kan zijn, 
wat fijn het is om zonder pijn of ongemak je vrij te 
kunnen bewegen, hoe goed je uitrust als je slaap 
niet onderbroken wordt door hoestbuien, adem-
nood of gewrichtspijn, enzovoorts. Ziekte was 
voor hem bij uitstek een kans om dankbaar te zijn.
Dit sluit aan bij een citaat van St. Rosa van Lima 
(1586-1617). Zij was afkomstig uit Peru en lid van 
de Dominicaanse derde orde. In 1671 werd zij, als 
eerste Latijns-Amerikaanse vrouw, heilig verklaard 
(door haar voorspraak zou het Limburgse Sittard 
in datzelfde jaar bevrijd zijn van de pest). Zij zou 

het volgende gezegd hebben: “Zonder de last van 
de aandoening zou het onmogelijk zijn de onge-
kende hoogte van genade te bereiken. Het ge-
schenk van de goddelijke genade groeit naarmate 
de worsteling (met de aandoening) erger wordt.”
Het is vervelend om ziek te zijn, maar zeker bij aan-
doeningen van (snel) voorbijgaande aard kan het 
ook een uitgelezen kans zijn om een leven in goede 
gezondheid meer te waarderen, en na de ziekte 
daar bewuster van te genieten en dankbaar voor te 
zijn. Ik wens u allen een goede gezondheid! 

Diaken A. Szejnoga 

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
In oktober is er elke dag de gelegenheid om er-
gens het rozenhoedje te gaan bidden. In de Ma-
riakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag 
en donderdag om 18.30 uur, in de St. Willibror-
duskerk maandag, donderdag en vrijdag vóór de 
viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te 
Udenhout elke woensdag om 19.00 uur. We bid-
den voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

AGENDA
St. Willibrorduskerk: 
Woensdag 3 oktober 09.30 uur: torengroep bij-
eenkomst.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 29 september: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 30 september: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Rika Wolfs- de Kort (1e jrgt.); Marieke 
van de Wiel-Valkenaars (1e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Toon Robben en Maria van Rijswijk en 
dochter Ria; Overl. ouders Wim en Jaan Jansen 
en Francien Jansen; Ria van den Hout-van ’t Hof.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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Maandag 1 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 2 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 4 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering gebedsgroep in de kerk.

Vrijdag 5 oktober: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Vormselviering mmv 
Maarten Pouwels.
In deze viering zullen 7 jongeren van onze Johan-
nes XXIII Parochie gevormd worden door 
Mgr. J. Schröder.
Intentie: Oma Tiny Horsten-Klijberg.

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 30 september: kand. Mattijs Jonker uit 
Utrecht, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 9:38-50. 
De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in 
Jezus’ naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. 
Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou 
echt bij Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons 
is, is voor ons.’
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
jeugdwerk van onze kerk. Er is kindernevendienst 
en crèche. 

Agenda
28 september 17.30: Ontmoeting rond de tafel
29 september 19.30: Club 412

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer op 

Rustig en vredig is mijn lieve man, onze 
vader, schoonvader en opa overleden

Adriaan van Mensvoort
* Tilburg, 24 oktober 1924

† Tilburg, 22 september 2018

echtgenoot van

Riet van Mensvoort-Simons

 Riet van Mensvoort-Simons
 kinderen en kleinkinderen

De Leyhoeve
Dr. Bloemenlaan 21-09, 5022 KX Tilburg

Donderdag 27 september tussen 14.00 en 
17.00 uur is er gelegenheid om persoonlijk 
afscheid te nemen thuis op de Leyhoeve.

De crematie zal in een besloten kring van 
genodigden plaatsvinden.
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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. 

Maandaanbieding: 50% korting op een 2de zo-
merkledingstuk 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. 

CURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN. Voor 
iedereen die een eigen stijl en talent (verder) wil 
ontwikkelen. Creatieve uitdagingen binnen en met 
goed weer buiten. Informatie Bas Ceulemans; 
013-5287133 of mail: bas.ceulemans@gmail.com  

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

Kinderkledingverkoop - kortingen t/m 70%! 
Merkkleding in de maten 56 - 176. Open: vr 28/9, 
za 29/9, wo 3 /10 van 10 - 17u. Grip!Kidswear 
St. Willibrordstraat 32, BE. 

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.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. 

4 OKTOBER DIERENDAG. Bij Hobby-Mix voor 
Dieren vindt u een grote sortering lekkernijen en 
speelgoed voor uw huisdier. 

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

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

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

DIERENDAG KADOTIP, schitterende adrespen-
ningen voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd 
en klaar terwijl u meekijkt! Hobby-Mix voor Die-
ren, St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

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

“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.

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

Ben jij de persoon die we zoeken. We zoeken 
een zaterdaghulp (vanaf 15 jaar) die kan poet-
sen in onze verschillende ruimtes, je werkt met 
een jong en gezellig team. Je werktijden zijn op 
zaterdag van 7.30 uur tot ± 13.30 uur. Stuur je 
sollicitatie met CV per mail. monique@demaro.nl 
t.a.v. Monique Verlaan Banketbakkerij De Maro BV 
Knippersven 15 5056 DE Berkel-Enschot 

4 OKTOBER DIERENDAG bij Hobby-Mix voor 
Dieren: JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw 
konijn/knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, 
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem 
en nog veel meer ! 

Vriendelijke huishoudelijke hulp gezocht die 
ons huis op regelmatige basis wil schoonmaken 
We horen graag van je via 06-50520872 

Bloemenatelier Extra Vita geeft €2,50 korting op 
alle boeketten vanaf €16,- St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

Lekkernij zoekt: Enthousiaste medewerker (m/v) 
voor de zaterdag. Leeftijd vanaf 16 jaar. Voor info: 
Kom langs of bel 013-5333023. 

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

Scoren bij de borrel? Lekkernij past daarbij. 
Lekkernij, natuurlijk! 

Wil jij je wiskunde cijfer verbeteren? 
Bel / App mij Marc van de Ven 3e jaars 
leraarwiskunde op: 06 30 95 82 98 

DE DIERENDOUCHE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren. 

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

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. 



                                        
 
 
 
Beste leden van de Rabobank, 
 
In oktober houdt de Rabobank Hart van Brabant de actie Hart voor uw club. 
De Rabobank stelt € 250.000 beschikbaar voor verenigingen en stichtingen.  
 
Alle leden van de Rabobank Hart van Brabant mogen van 2 t/m 16 oktober 2018 
stemmen op hun vereniging of stichting via de website van de Rabobank.  
Leden van de Rabobank ontvangen een persoonlijke stemcode. 
Hiermee kunnen zij 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 aan dezelfde 
vereniging/stichting. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage voor haar 
activiteiten! 
 
Als u lid bent van de Rabobank, dan vragen wij u vriendelijk een of liefst twee 
stemmen uit te brengen op de Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. 
 

 in Berkel-Enschot legt met 25 vrijwilligers per jaar meer dan 800 
huisbezoeken af bij gasten met veelal een fysieke beperking. Verder organiseert 
deze afdeling busreizen, ontspanningsmiddagen, een picknick en een sfeervolle 
kerstviering, uitsluitend voor gasten van de Zonnebloem in Berkel-Enschot!  
 
40 jaar de Zonnebloem in Berkel-Enschot  
 
In 2019 vieren wij in Berkel-Enschot ons 40 jarig bestaan. Wij willen dan graag iets 
extra doen voor onze gasten. U begrijpt dat een extra stem op de Zonnebloem, juist 
nu, heel erg welkom is. 
 
Onze gasten betalen niets voor hun lidmaatschap, zodat alle middelen uit giften en 
van de jaarlijkse lotenverkoop moeten komen. Deze RABO bank actie is een 
geweldig steuntje in de rug! 
 
Alvast bedankt voor uw stem en steun aan de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en vrijwilligers de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot 
                                                                                                          
                                                 ( gesponsorde advertentie)   



Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

Ander 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 vrijblijvend 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


