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DEZE WEEK:
Latenzo: een verwendagje uit!

Garagesale, ook voor een goed doel

Berkel Beeft en Enschot Trilt niet meer

Paul van Wielink trots op prestigieuze natuurprijs

Prijswinnaar herfstpoppetje bekend
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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  nihat.karacan@politie.nl  
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.

PANTALON 5,99

COLBERT 7,99

OVERHEMD 2,50

ROK 5,99

TRUI/VEST 4,99

9,99JACK/JAS

Stomerij Eikenbosch

Uitgezonderd suède, leder, gala- en bruidskleding

Primera Eikenbosch
Eikenbosch 26

5056 GB  Berkel-Enschot
013 533 2494
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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 
Huisartsen M. v. Ierland, M. Evers T: 013-5332165
Huisarts 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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JEUGD  (vanaf 4 jaar)

LATENZO:

EEN VERWENDAGJE UIT! 

Herenmerken o.a.
Tommy Hilfiger

PME Legend
Boss Orange

Cavallaro Napoli

Damesmerken o.a.
Nikkie Plessen

Yaya
Expresso

AAIKO

Latenzo Fashion Lifestyle
Kreitenmolenstraat 80
5071 BH Udenhout
013-5116096
info@latenzo.nl
www.latenzo.nl

Welkom in de modewereld van Latenzo Fa-
shion Lifestyle! Jakomien van Zetten en Pieter 
van Abeelen vormen sinds 1 juli de directie van 
de sfeervolle moderne modewinkels in Uden-
hout en Goirle. 

‘Met de directiewisseling is niets veranderd aan het 
concept’, vertelt Jakomien enthousiast. Zowel Jako-
mien als Pieter begonnen 5 jaar geleden in de kelder 
van Latenzo. Ze zijn letterlijk steeds een stapje ho-
gerop geklommen. Van inkoper voor respectievelijk 
dames- en herenkleding, het managementteam naar 
directeur-eigenaar; een droom die uitkomt! 
‘Latenzo biedt een succesvol concept; iedereen 
kan hier slagen! In Udenhout telt de dames- en 
herenkleding ruim 100 topmerken verdeeld over 
2.000 m2 met verschillende afdelingen op 3 eta-
ges: business of casual, maatwerk en trouwkle-
ding en outlet met stapelkorting in de kelder. In 
onze vestiging in Goirle vind je 600 m2 aan da-
mes- en herenkleding.’ 

Najaar trends
Een rondje door de winkel toont veel kleur voor 
de dames: rood, groen, brique en kobaltblauw, dit 
gecombineerd met tijgerprints, bloemen en rui-
ten. Opvallend: veel aaibaar velours en fake fur. 
De heren zullen we zien in legergroen, bordeaux 
en kobaltblauw. Een veel gebruikt model is chino, 
gemaakt van comfortabel draagbare stretch.
Daaronder een paar hoge schoenen. 

Full-service
Het fashion-minded team staat 7 dagen van de 
week klaar om je van top tot teen mooi te ma-
ken. Nancy Kuijpers, floormanager, laat tot slot 
de stijlvolle bovenverdieping zien. ‘Hier hangen 
maatkostuums voor zowel mannen als vrouwen 
bedoeld voor zakelijke aangelegenheden, bruilof-
ten of mensen met een moeilijke maat. Wij bieden 
alle mogelijke service en hebben een gratis ver-
maakservice. En terwijl u wacht kunt u genieten 
van koffie/thee met iets lekkers of een gratis lunch 
op dinsdag t/m zaterdag. Winkelen bij Latenzo is 
voor iedereen een verwendagje uit’, lacht ze.

Tot zo! Tot Latenzo!
Tekst: Ingrid Roets

Foto: Peter Timmermans

• ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
• gratis lunch van dinsdag t/m zaterdag
• ruime gratis parkeergelegenheid
• gratis vermaakservice terwijl u wacht
• eigen atelier trouw- en maatkostuums
• outlet in de kelder
• 7 dagen per week geopend

SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-10 CC de Schalm openingstijden Expositie Wilma de Wilde
25-10-18 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
26-10-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubkwis
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 Pippijn
28-10-18 De Druiventros 14.15 uur Herfstconcert Harmonie St. Caecilia Bavel en Har-

monieOrkest Concordia
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

04-11-18 Druiventros 14.00 uur Wünschconcert Egeländerkapel “ Die Walddrum Mu-
sikanten”

07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
07-11-18 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voolees halfuurtje
07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Rectoraat”
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
11-11-18 Druiventros 13.00 uur Hoe Is? Fist
13-11-18 Bibliotheek, Werkplaats 20.00-21.00 uur Opvoedcafé: Aan Tafel met Mathilde
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 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Literair Café, Nederland Leest met Lieve Joris
17-11-18 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 uur Stop-motion filmpje maken
18-11-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-18 Boerderij Denissen 11.30 uur Sinterklaasintocht
01-11-18 CC de Schalm 13.30/14.45/16.00 u Sinterklaasshow
18-11-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll
18-11-18 St. Caeciliakerk 15.30 uur Concert Requiem J. Rutter en liederen van Gershwin/

Copland door Hasselts Gemengd Koor
21-11-18 Brasserie Valentijn 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Filosofisch Café
23-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Christel de Laat, zijn daar nog vragen over?
24-11-18 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur wedstrijd
25-11-18 CC de Schalm, Foyer 14.30-17.00 uur  KBO St. Nicolaas Bingo
28-11-18 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, You Disappear
29-11-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
30-11-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubkwis

01-12-18 Café ‘t Raadhuis 10.00 uur Jubileum Vogeltentoonstelling de Goudvink
02-12-18 Café ‘t Raadhuis 10.00 uur Jubileum Vogeltentoonstelling de Goudvink
05-12-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO

OKTOBER

LATER

NOVEMBER
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Op een willekeurige zondagmorgen is het bijna 
altijd heel rustig in de woonstraten van Berkel-
Enschot. Maar dat was afgelopen zondag wel 
anders. Om 10 uur reden er steeds auto’s en 
liepen er mensen door de Jan Tinbergenlaan, 
Kloosterstraat, Sint Willibrordstraat, Dona-
tusstraat en Sint Jorisstraat. Daar waren de 
meeste garages open voor een garagesale. 

Een rijke uitstalling
Het was er prachtig weer voor. Zo nu en dan zon, 
geen wind en lekker fris weer. Vaak werd de ‘koop-
waar’ uitgestald voor de garage op de stoep. Er 
was van alles te koop. Als de kinderen groter wor-
den, heb je stapels kinderboeken en DVD’s waar 
geen enkel kind meer naar omkijkt. Bovendien heb 
je dan spijkerbroeken, T-shirts, schoenen, vestjes, 
truien, puzzels, sokken, schaatsen en rolschaat-
sen over en die waren dan ook op veel plaatsen 
uitgestald, vaak in de kleinere maten. Maar je vindt 
er ook winterbanden, koffers, stoelen, kleedjes, 
planken, tassen, glazen en vazen. 

Gezellig voor de kinderen
Net als op de vrijmarkt in Amsterdam, namen de 
kinderen vaak de kans waar om ook wat geld 
over te houden aan zo’n gebeuren. Er werd ranja 
aangeboden voor 20 cent, terwijl koffie en thee 
meestal 50 cent kostten. Voor een kinderporte-
monnee een welkome aanvulling. Overigens valt 

het op, dat de moeders vaker de verkopers zijn 
dan de vaders.

Opbrengst voor een goed doel
De opbrengst hoeft niet per se in de kinderporte-
monnee of de huishoudportemonnee te verdwij-
nen. Sommigen gebruiken de opbrengst voor een 
goed doel, zoals Rob en Cindy Marinus-Denissen 
aan de Lijsterbeslaan. De opbrengst van de ga-
ragesale daar (Resultaat € 157,- Red.) wordt be-
steed aan onderzoek naar medicijnen voor het 
bestrijden van de zogenaamde energiestofwis-
selingziekte. Dergelijke medicijnen bestaan na-
melijk nog niet. Dat is een ziekte waarbij het DNA 
beschadigd is en de spierfuncties afnemen en 
op een gegeven moment is de energie op. Het is 
chronisch en progressief. Meestal krijg je op jonge 
leeftijd er al last van en je wordt zelden volwassen. 
Hun zoontje Joris is daaraan op 2 ½ jarige leef-
tijd overleden. Cindy gaat binnenkort, net als vorig 
jaar de Mont Ventoux beklimmen om daarmee ook 
weer geld op te halen voor het onderzoek naar de 
dringend gewenste medicijnen. 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Iris de Groot

ZONDAGSE DRUKTE 
IN BERKEL-ENSCHOT

Moet je nu echt al die oude meuk 
bewaren?

Henk Denissen en zijn kleinkinderen 
Senna en Thijs.
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
16-10 Dames armband zilverkleurig Voetbalvereniging Jong Brabant 06-19500828  
 (Zie foto op de Schakel app)
16-10 2x M&C Sleutel waarvan 1 met roze omhulsel Heuneind 06-21426657
15-10 2 sleutels met zwarte plastic cover aan 1 ring Durendaelweg tegenover 06-47073104  
 (Zie foto op de Schakel app) nummer 85
13-10 ANWB Lidmaatschapskaart J.W. Peeters fietspad langs N65 06-15137451
20-9 zwart kinderjasje (bikersjasje voor kind 4 jaar) Gulderoede 06-39699488
30-9 Kleine rode portemonnee Berkelseweg, midden op de weg,  06-20780000  
 (zie foto op Schakel App) ter hoogte van nummer 5
30-9 Huissleutel met IBIZA hanger Durendaelweg bij informatiebord 06-12590308
   

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
12-10 Klein ezelknuffeltje (Happy Horse) met 3 oranje tussen Winkelcentrum Eikenbosch 06-20780000  
 staarten (Zie foto op de Schakel app) en fietspad Durendaelweg
8-10 Roze meisjesstap (inklapbaar).  Fietsenstalling Basisschool 06-37176430  
 Zie foto op de Schakel app Rennevoirt
6-10 Donkerrode sleutel etui (10 cmx 5 cm) met Rondom St. Caeciliaschool 06-20780000  
 2 sleutels (ritsje bovenzijde kapot)
1-10 portemonnee Op weg van Jumbo naar 06-30864247  
  Durendaelweg

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
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Al eerder was door De Druiventros aangekon-
digd dat er tijdens Carnaval 2019 geen Berkel 
Beeft en Enschot Trilt meer komt. 

Eigenaar Rob Zoontjens is trots op alle mooie 
edities die er zijn geweest, maar wil geen B-keus 
evenement hebben. Nu de organisatie van Intents 
voor de Carnavalszaterdag én -zondag een Kar-
naval Festival in Moergestel opbouwt, is het een 
grote magneet die veel jongeren uit de regio aan-
trekt. ‘Een goede line up van artiesten en de bevei-
liging kost te veel geld, dan zijn de kosten hoger 
dan de baten’, aldus Rob Zoontjens, die zichzelf 
gelukkig prijst dat er nooit iets ernstigs gebeurd is 
tijdens Berkel Beeft en Enschot Trilt. ‘Vooral na af-
loop van de feesten is het een hele organisatie om 
alle mensen weer veilig naar huis te laten keren.’ 

Carnavalsreünie
De Druiventros is met het Saunabal en Berkel 
Beeft en Enschot Trilt altijd een begrip in de regio 
geweest tijdens Carnaval. ‘Heel veel liefdes zijn 
hier ontstaan en tot huwelijken bezegeld. Gezin-
nen zijn gevormd en niet iedereen viert dan nog 
Carnaval. Dat zie ik ook bij mezelf. Ik zit denken 
om in de toekomst iets van een Carnavalsreünie 
te gaan doen’, verklapt Rob Zoontjens. Overigens 
is er gewoon weer een feest na de optocht en de 
prijsuitreiking.   

BERKEL-ENSCHOT TRILT 
EN BEEFT NIET MEER

Wat ooit spontaan begon op de parkeerplaats 
als verzamelplek van carnavalswagens na de op-
tocht, groeide uit tot Berkel Beeft in 2014. Voor de 
jongeren uit het dorp boven de 17 jaar, was dit een 
leuk en populair hardstyle feest. In 2016 kwam 
een dag eerder op dezelfde locatie Enschot Trilt 
voor de jeugd onder de 17 jaar. ‘Het grote succes 
van Berkel Beeft op zaterdag gaf mogelijkheden 
voor Enschot Trilt op de vrijdag. Maar de jongeren 
van het eerste uur van Berkel Beeft zijn ouder ge-
worden en de diverse buitenevenementen tijdens 
Carnaval verkleint de markt’, verklaart Zoontjens. 

Carnaval verandert
Carnaval als volksfeest. Een katholiek feest dat 
voorafgaand aan de 40 dagen vasten tot aan 
Pasen wordt gevierd. Maar er kwam de klad in. 
De jeugd was op zoek naar een ander soort ver-
maak. Mega hardcorestyle feesten zag je her en 
der ontstaan. In Udenhout is het Mega Outdoor 
Carnavals Party in 2001 ontstaan. In 2018 werd 
een pauze ingelast vanwege de concurrentie van 
Karnavals Festival. In 2019 durft de organisatie 
weer een editie aan op de zondag na de Carna-
valsoptocht. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans (archief Enschot Trilt 2017)
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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

Prijswinnaars
Tijn, Emke en Saar Verhoeven zijn de winnaars n.a.v. de oproep om een foto van een herfstpoppetje 
in te sturen.
Van harte gefeliciteerd, jullie ontvangen snel een mooi cadeautje!

Namens het bestuur,
Ingrid Roets, Secretaris
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‘Als je iets over dieren of planten te weten wilt ko-
men, moet je onderzoek doen. En dan moet je het 
ook systematisch doen’, zegt Paul in zijn woonka-
mer aan de Tobias Asserlaan. Dat heeft hij dan ook 
22 jaar lang met andere vrijwilligers van de afdeling 
Tilburg van de Koninklijke Nederlandse Natuurhis-
torische Vereniging gedaan in de Kaaistoep, het 
gebied van de voormalige Tilburgsche Waterlei-
ding-Maatschappij, westelijk van De Blaak. Voor 
zijn inzet en de resultaten van het onderzoek kreeg 
hij onlangs de Hans Esselink Award, een presti-
gieuze prijs voor baanbrekend onderzoek op het 
gebied van natuur. Het was de derde keer in acht 
jaar, dat die werd uitgereikt.

Nachtelijke insecten op licht
Paul stelde met zijn collega’s ’s nachts een laken 
op in de Kaaistoep, zette er speciale lampen bij en 
na het tellen en op naam brengen, bleek dat het 
aantal insecten in die periode met ongeveer 50% 
was verminderd. Een opzienbarend en alarmerend 
resultaat. Uit onderzoek in Duitsland bleek dat de 
achteruitgang ook daar groot was.

DORPSGENOOT 
PAUL VAN WIELINK 
KREEG ONLANGS 
EEN PRESTIGIEUZE 
NATUURPRIJS

Oorzaken van de achteruitgang
Met dit soort onderzoek is nog niet duidelijk wat 
de oorzaken van die achteruitgang zijn, maar het 
ligt voor de hand dat de intensivering van de land-
bouw een rol speelt. Maar zo eenvoudig is dat 
niet. Het onderzoek werd namelijk in een natuur-
gebied gedaan en niet op boerenland. Bovendien 
zou je verwachten dat alle insectenetende vogels 
in aantal achteruitgaan als hun voedsel minder 
wordt. Maar uit onderzoek blijkt dat sommige in-
sectenetende vogels flink in aantal toenemen, ter-
wijl andere soorten juist achteruitgaan. ‘We weten 
nog veel te weinig van deze complexe verbanden 
af, om uitspraken te kunnen doen’, zegt Paul. Er 
moet dus nog heel veel intensief onderzoek wor-
den gedaan. 

Passie en intuïtieve voorkennis
‘Alleen met passie en een soort intuïtieve voorken-
nis kun je dit soort onderzoek opzetten en tot een 
goed einde brengen’, stelt Paul. Twee en twintig 
jaar gericht onderzoek is geen kleinigheid. Iedere 
keer ga je weer op stap in het nachtelijke duister. 
En dat meer dan 650 keer. Paul is dan ook heel 
trots, dat al dat werk ook van andere vrijwilligers 
met zo´n prijs wordt beloond.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

We weten nog zo weinig van 
insecten af.
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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

Bezorgers gezocht! 
Bezorgers gezocht voor de 
omgeving ENSCHOT. 
Ben je 13 jaar of ouder en 
heb je op woensdagmiddag 
een uurtje tijd om de Schakel 
bij jou in de buurt te 
bezorgen? Kom dan ons 
team versterken. 
Je ontvangt een leuke 
bijverdienste!
Stuur een mailtje naar 
info@schakel-nu.nl, 
app naar 06-20780000 
of bel 
013-5400741

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Bezoek onze sfeershow
Elke zondag open

leuCothOe zeBlid
Deze winterharde 
heester heeft in 
de winter
een mooi 
rood blad. 
In 17cm-pot. 
5.99

3.99
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VV DE GOUDVINK
Dit jaar bestaat de vogelvereniging De Goudvink 
uit Udenhout 50 jaar, we vieren dit met een jubi-
leum Tentoonstelling op 1 en 2 december a.s.
Om er  een extra feestelijk tintje aan te geven heb-
ben we er ook een fotowedstrijd aan verbonden.
De leden en de leden van de zusterverenigingen 
uit de omtrek kunnen hier aan mee doen, en om 
de bewoners van Udenhout en Berkel-Enschot  er 
ook bij te betrekken kunnen ook zij aan de foto-
wedstrijd deelnemen.
Per persoon mag men maximaal drie foto’s instu-
ren (op JPG formaat), foto’s met als onderwerp 
vogels in het algemeen.
Dus zowel vogels in de vrije natuur als cultuur-
vogels uit bv de volière of dierenpark, zolang het 
maar vogels betreft.
De jury nomineert een vijftal foto’s voor een prijs, 
deze 5 foto’s worden tentoongesteld op onze Ten-
toonstelling, en de bezoekers kunnen kenbaar 
maken welke zij de beste foto vinden.
Foto’s kun je insturen naar het mailadres:       
fotowedstrijddegoudvink@gmail.com
Ondervermelding van naam woonplaats en tele-
foonnummer.
Als je een foto inzendt verklaar je dat de foto ori-
gineel is en geen reproductie van een bestaand 
werk, en dat de vogelvereniging De Goudvink 
deze foto’s mag gebruiken voor publicatie.
Deelname aan de fotowedstrijd houdt in dat je het 
bovenstaande aanvaardt,
Einddatum van inzenden is zondag 18 November 
2018.

CLUBKAMPIOENSCHAP 
SENIOREN BILJART 
CONCORDIA

Op maandag 15 oktober zijn de clubkampioen-
schappen gehouden onder leiding van Guus Rem-
mers en Ad van Zundert. De beste spelers van de 
maandaggroep en die van de woensdaggroep 
namen het tegen elkaar op. De strijd ging om het 
kampioenschap libre, het kampioenschap band-
stoten en het algemeen kampioenschap.

Noud van Roessel en Jan Freriks streden om het 
libre-kampioenschap. Beiden speelden niet al 
te best. In 37 beurten won Jan. De strijd om het 
bandstoten ging tussen Bart Hooijmaijers en Ad 

van Zundert. Bart speelde subliem en Ad had zijn 
dag niet. Bart won glansrijk in 22 beurten.

Ben Hoppener en Huub Coenen speelden een li-
bre- en bandstootpartij om het algemeen kampi-
oenschap. Huub won nipt de libre-partij met een 
eindspurt in de 31e beurt. De partij bandstoten 
was weer heel spannend. Beide spelers waren op 
dreef. Huub won deze partij weer nipt in 19 beur-
ten en werd algemeen kampioen.
De zes spelers kregen een herinneringstrofee en 
een fles wijn. De algemeen kampioen kreeg na-
tuurlijk ook nog de wisselbeker. Als dank voor hun 
inzet werden de twee organisatoren verblijd met 
een fles wijn, alsook de ‘’wedstrijdleiders’’ van de 
twee groepen.

Het publiek heeft genoten van de wedstrijden. Het 
zag prachtige caramboles, maar ook enorme mis-
sers. Het was een leuke en gezellige middag.

Huub Coenen, secretaris SB Concordia

DIEREN IN DE 
NIEUWE WARANDE

Het open gebied tussen Enschot en Vijfhuizen is 
het woongebied van een aantal interessante dier-
soorten. Een diersoort die al een groot aantal jaren 
geleden de Zwaluwenbuunders tot zijn leefgebied 
heeft verkozen is de das.

De das
De das is het grootste in Nederland voorkomende 
landroofdier. Hij behoort tot de familie van de mar-
terachtigen, net als wezel, bunzing en marter. Hij 
leeft in allerlei soorten biotopen maar heeft een 
voorkeur voor een akker- en weidelandschap met 
verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Zoals we 
dat zien in een deel van de Zwaluwenbuunders.
In het leefgebied van de das moet voldoende dek-
king zijn, weinig verstoring, een groot voedselaan-
bod en een bodem waarin hij goed kan graven.
De das is een schuw nachtdier dat in de scheme-
ring zijn burcht verlaat. Hij gaat dan alleen of in ge-
zelschap van andere dassen op zoek naar voedsel 
tot op een afstand van een tot wel vier kilometer 
van de burcht.
Dassen zijn alleseters. Het zijn slechte jagers en eten 
alles wat ze tegen komen. Ze eten voornamelijk re-
genwormen, die ze ’s nachts in weilanden en akkers 
opsporen. Verder eten ze mais, eikels, knollen, bes-
sen, zaden, slakken, kevers en andere insecten.
Ook zijn dassen heel sociale dieren die leven in 
familiegroepen van gemiddeld 3 tot 4 dieren. 
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Bedreiging van de das
De grootste bedreiging voor het voortbestaan van 
de dassenfamilie in de Zwaluwenbuunders is het 
geplande industrieterrein aan de Burgemeester 
Bechtweg. Hierdoor wordt het leefgebied ver-
stoord en het foerageergebied aanmerkelijk ver-
kleind.

Opmerkingen, vragen, ideeën. E-mail: stichting-
nieuwewarande@gmail.com

  Dassensporen in het veld

OCHTENDNEVEL
Misschien kent u de spreekwoorde-
lijke Golden hours? Het uurtje net 
na zonsopkomst en voor zonson-
dergang. Het zonlicht is nog zacht 

en soms mooi gekleurd. De natuur maakt zich op 
voor weer een nieuwe dag of bouwt deze lang-
zaam af. Frits Kemper en Jan van den Bergh zijn 
allebei op zo’n vroege ochtend aan de wandel 

gegaan. Niet met een oranje zonnetje, maar wel 
met zacht licht en vroege ochtendnevel. Frits wist 
dit licht prachtig te vangen bij een bankje terwijl 
Jan het op opvliegende eenden boven een ven-
netje met nevel in de Kampina had gemunt. Goed 
gelukt allebei! 

Wilt u meer foto’s van FotoBE zien? Loop eens 
door de serre van de Schalm, in Ons Koningsoord. 
Daar hangen nu tal van Lijnen.

HALLOWEENTOCHT 
Zaterdag 27 oktober is het zover, 
we gaan weer wandelen en grieze-
len tijdens de Halloweentocht ! De 
tocht wordt dit jaar in samenwer-
king met Stichting Jeugdwerk  Ber-
kel-Enschot georganiseerd.
Er zijn voor de wandeltocht maar 

liefst 5 starttijden vanaf 18.15 uur. (zie www.jeugd-
werkberkelenschot.nl voor alle tijden)
De griezeltocht voor de wat oudere kinderen heeft 
2 starttijden, 20.15 en 20.45 uur.
Ook dit jaar starten we vanaf de blokhut van de 
scouting aan de Gen. Eisenhouwerweg 7.

Tijdens de wandeltocht is er van alles te zien en 
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. Ook 
krijgen ze wat drinken en iets lekkers. Onze inmid-
dels beroemde te zoeken griezelige voorwerpen 
hangen, liggen en staan weer langs een gedeelte 
van de route. Wie vind ze allemaal en verdient 
daarmee een prijs? Bij terugkomst na de tocht bij 
de blokhut is er voor de begeleiders nog een lek-
ker kopje koffie/thee en voor de kinderen nog wat 
drinken (bewaar hiervoor je toegangsbewijs)

De griezeltocht is voor kinderen vanaf 9 jaar en 
wordt gelopen in groepjes begeleidt door een van 
onze vrijwilligers. Nog nooit zo eng, durf jij het 
aan?  Kom en ga het meemaken als je durft ! En 
als je misschien iets minder goed durft ga je lekker 
dicht bij je begeleider lopen. Ook na de griezel-
tocht is er bij terugkomst nog iets te drinken en 
lekkers. Natuurlijk mogen ouders ook meelopen 
als ze durven.

Kaarten voor dit Halloweenfestijn zijn te koop voor 
€ 2 in de voorverkoop, mochten er nog kaartjes 
over zijn dan kunnen deze op de avond zelf nog 
gekocht worden voor € 3. Houd onze Faceboo-
kpagina en website in de gaten, hier zullen wij 
vermelden of er nog kaarten te koop zijn en voor 
welke tijden. We hebben voor elke starttijd een be-
perkt aantal kaarten dus koop op tijd !
Kaarten zijn t/m vrijdag 26 oktober te koop bij Qi-
elly Kids Fashion op winkelcentrum Eikenbosch 
en Schoenmakerij Joep van den Berg in de St. 
Willibrordstraat. 
Vind je het leuk om ons te helpen, wij kunnen altijd 
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hulp gebruiken die dag zelfs voor een paar uurtjes! 
Neem contact op met info@jeugdwerkberkelen-
schot.nl voor meer informatie.

Griezelige groeten, 
Het Halloweenteam van 

Scouting Berkel - Enschot

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

“Bij ieder uniek mens past een bijzondere uitvaart’’
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RIBLAPPEN 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

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

*

 
 

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Eikenbosch 17

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten 
Zak 3 kilo

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1
GRATIS*

BAVARIA, GROLSCH, 
HERTOG JAN, AMSTEL OF 
BRAND HERFSTBOCK
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIPDIJBRAADSTICKS, 
KIPDRUMSTICKS OF 
KIPPENBOUTEN
2 schalen à 600-900 gram

 

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIES & MIX FRUIT 
Zespri kiwi green pak 3 stuks, Kanzi appels 
zak 1 kilo, Conference peren bak 1 kilo of 
Jumbo mandarijnen net à 750 gram

3 VOOR

400

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

SENSEO KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36 pads

2 VOOR

650

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

CAMPINA VLA
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

200

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

UNOX XXL ROOKWORSTEN
2 verpakkingen à 375 gram

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018
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KUNST EN CULTUUR

MUZIKAAL HERFSTWEEKEND
In de historie van Concordia is het nog maar spo-
radisch voor gekomen: maar liefst twee concer-
ten in hetzelfde weekend. En, ja hoor…..het gaat 
gebeuren! Komend weekend kun je genieten van 
de jeugd in opkomst met een eigen concert op 
zaterdagavond. Aanvang 20.00 uur. Kom naar ’t 
Muziekhuis en geniet van jong talent. Een tem-
peramentvolle avond vol spectaculaire hoogte-
punten. Een prachtige solo van Lotte Keultjes, die 
zich daarvoor uit de naad heeft gerepeteerd. Het 
resultaat? Kom maar luisteren, je staat er versteld 
van! Maar elke muzikant in het MiddenOrkest 
zit op het puntje van zijn stoel, want bij de mu-
ziek die dirigent Marieke heeft uitgekozen hoort 
dat zo. Wat denk je van “Ritual Fire Dance” (arr. 
Frank Bernaerts),  ’t Muziekhuis staat in vuur en 
vlam en bij de muzikanten de rode koontjes op 
de gezichten. De keuze van Marieke is bijna altijd 
gebaseerd op klankkleur; een belangrijk element 
bij het (samen) spelen in een orkest. En soms is 
de keuze van de muziek daar ook op afgestemd. 
Niet altijd interessante stukken voor de jeugd. In 
de wandelgangen hoor je dan soms ook wel eens 
dat alléén de dirigent het een mooi stuk vindt……
(?) Maar, niet getreurd,  het programma wordt met 
een stevige medley van herkenbare muziek uit de 
jaren 80 afgesloten. Muzikanten en publiek kun-
nen dan genieten van Michael Jackson en Cindy 
Lauper. Tijdens dit herfstconcert op 27 oktober zal 
ook het Opleidingsorkest van Boxtel´s Harmoniel 
onder leiding van Mirjam Zweerts zijn opwachting 
maken.
ZONDAG 28 OKTOBER is het de beurt aan het 
HarmonieOrkest. Aanvang 14.15 uur. (zaal open 
om 14.00 uur) Locatie: Hotel Restaurant De Drui-
ventros. Samen met de harmonie St. Caecilia uit 

Bavel verzorgen zij op hun manier een sfeervol 
herfstconcert. Het HarmonieOrkest heeft voor 
deze gelegenheid een paar mooie nieuwe muziek-
stukken op de lessenaar staan. En ook St. Caeci-
lia uit Bavel onder leiding van Peter Bongaerts zal 
met een spetterend programma deze bijzondere 
uitwisselingsmiddag beginnen. Wat te denken van 
“Singapore Experience” van Hardy Mertens of de 
prachtige muziek uit de musical: “The Beauty and 
the Beast”.
Een vol weekend met prachtige herfstklanken. En 
kun je toevallig niet op zondag, omdat er al iets 
anders gepland was…..kom dan gewoon even op 
zaterdagavond. De jeugd zal het meer dan gewoon 
waarderen. Van harte welkom Berkel-Enschot !!!!! 

EGERLÄNDERKAPEL 
“DIE WALDDRUM MUSIKANTEN” 
VIERT HAAR 45 JARIG BESTAAN!
Egerländerkapel “Die Walddrum Musikanten” uit 
Tilburg is opgericht in 1973.
Dit jaar bestaat de kapel dus exact 45 jaar. Een 
jubileumjaar wat ze niet ongemerkt voorbij laten 
gaan.

Het spreekt welhaast voor zich dat deze muzikan-
ten, die hun hart verpand hebben aan de klanken 
die we vooral kennen van de trachtenkapellen uit 
het mooie Oostenrijk en Tsjechië, dit groots gaan 
vieren middels een concert.

Muziekliefhebbers welke die “Die Walddrum Musi-
kanten” een warm hart toedragen zijn ongetwijfeld 
bekend met de jaarlijks terugkerende voor- en na-
jaarsconcerten. Echter speciaal voor dit jubileum 
is dit Najaarsconcert omgedoopt in een “Wünsch-
concert”.

Dat betekent dat niet de dirigent of de muziek-
commissie het programma heeft samengesteld 
maar de donateurs en trouwe bezoekers van het 
concert bepalen dit keer wat er gespeeld gaat 
worden. Dat belooft wat !! Bijna 3 uur aan melo-
dieën welke de trouwe aanhang het liefst willen 
horen. En wie weet bevalt het hen wel zo goed 
dat ze hier een jaarlijks terugkerend evenement 
van gaan maken. Want niets is immers leuker dan 
spelen voor een publiek wat meer dan enthousiast 
reageert op de muziek welke zij heeft uitgekozen. 
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Hemelse dag 
2018

Binnenkort wat te vieren? 
Ontdek de mogelijkheden voor feesten, 

bruiloften, partijen en meer!

Trappistinnentuin 76 - Berkel-Enschot 
013 - 210 02 00

4 november 

11:00-17:00
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Het is dus zeker de moeite waard om op zondag 4 
november naar Partycentrum De Druiventros aan 
de Bosscheweg 11 te Berkel Enschot te komen 
voor een middag vol bekende en sfeervolle me-
lodieën. Het concert begint om 14.00 uur en de 
toegang is zoals gebruikelijk gratis.

Op dit moment zijn de muzikanten niet alleen druk 
met repeteren en de gebruikelijke voorbereidingen 
maar ook met het leggen van de laatste hand aan 
wat nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. 
Als bezoeker van dit Wünschconcert zult u daar 
als eerste getuige van zijn.

Kom dus op tijd want het wordt weer gezellig druk. 
Wie wil er nu per slot van rekening niet aanwezig 
zijn bij de “geboorte” van wellicht een geheel nieu-
we traditie. Wij beloven u een feestelijke, muzikale 
en vooral verrassend gezellige middag.

Stichting EXPO presenteert
zondag 11 november 2018
11.30 uur, entree € 15.00 (inclusief koffie, thee, 
fris in de pauze)

HET STORIONI TRIO OPNIEUW 
IN DE SCHALM
Het Storioni Trio komt opnieuw naar Berkel-En-
schot. Alle vorige optredens van de broers Vos-
sen met Bart van de Roer op hun thuishonk waren 
een groot succes. En ook nu zijn de verwachtingen  
hoog gespannen. Dit trio van wereldformaat bereikt 
al meer dan twintig jaar een bijzonder hoog spel-

niveau en laat dat graag ook in ons dorp horen.
Het trio speelt dit maal werken van Schubert, 
Mendelssohn, Smetana en de hedendaagse Turk-
se componist Fazil Say.
Nu voor het eerst in de kerkzaal van de nieuwe 
Schalm.

meer weten? www.storionitrio.nl

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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OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Burgemeester Verwielstraat 11-B, 5061 JA Oisterwijk

DAMESMODEZAAK

LAATSTE KANS!
TOT 31 OKTOBER A.S. 
ALLES MOET WEG
TEGEN BODEMPRIJZEN!
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WHITE DEMONS
Programma aanstaand weekend
Veld

Zaterdag 27 oktober
09:30 uur White Demons F1# - Zephyr F1
10:20 uur White Demons E3 - Avanti E3
11:20 uur White Demons E2# - 
 RED-RAG/Tachos E2#
12:00 uur G.H.V. DC1# - White Demons DC1
12:20 uur White Demons D2 - Avanti D1
Zondag  28 oktober
10:00 uur White Demons DS2 - 
 DOS’80/Olympia’89 DS3
11:15 uur Goodflooring/H.M.C. R’veer D1 - 
 White Demons D1#
11:15 uur White Demons HS3 - 
 RED-RAG/Tachos HS2
11:45 uur RED-RAG/Tachos E1 - 
 White Demons E1
12:30 uur White Demons HS1 - Internos HS1
13:10 uur Heerle DS2 - White Demons DS1
13:35 uur West Brabant Combinatie HC1# - 
 White Demons HC1#
14:35 uur PSV Handbal HS2 - 
 White Demons HS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

STERK JONG BRABANT 
WINT NET NIET: 0-0
Heerlijk najaarsweer, volop publiek 
langs de lijn, sportieve pot, verschil-

lende mooi uitgespeelde kansen door Jong Bra-
bant, de nul weten te houden, mooie combina-
ties en ook nogeens veel inzet. Alleen de volle 3 
punten konden niet binnengesleept worden in de 
thuiswedstrijd tegen GSBW uit Goirle. Met slechts 
1 puntje moest genoegen genomen worden. Wel 
wordt meer en meer duidelijk wat Jong Brabant in 
huis heeft: fris en fruitig voetbal met een stevige do-
sis inzet en spelplezier. Hoewel GSBW ook voort-
durend dreigend was, lag de overwinning binnen 
handbereik voor Jong Brabant. Zowel in de eerste 
als tweede helft stuitten verschillende rood-wit 
aanvallen echter veelal op goed keeperswerk van 
de GSBW- doelman! Hoe dan ook hebben we een 
mooie open wedstrijd gezien met veel passie en 
strijd! Ook een 0-0 wedstrijd kan dus aantrekkelijk 

zijn.Door dit gelijke spel tegen een opnieuw hoog-
geklasseerd team blijft Jong Brabant op de ranglijst 
meedoen met de subtop. Komende zondag wacht 
een uitwedstrijd tegen Nevelo in Oisterwijk.

Redactie Jong Brabant

Ons fanatieke F1 team is vorige 
week kampioen geworden, tij-
dens een uitwedstrijd nota bene. 

En dat kampioenschap hebben ze op 20 oktober 
nog maar eens even kracht bij gezet door thuis 
nogmaals te winnen met 7-2. Daarmee laten zij 
zien dat zij dit hele seizoen gewoon de ongesla-
gen winnaars zijn! Wij zijn als club ontzettend trots 
op en blij met deze jonge kampioenen. Van harte 
proficiat aan de F1.
Enkele weken geleden 
hebben leden van de 
Rabobank hun stem 
kunnen uitbrengen op 
verenigingen die zij een 
warm hart toedragen. 
Binnenkort krijgen wij 
een cheque uitgereikt 
van de Rabobank met 
daarop het bedrag wat 
wij dankzij die stem-
men hebben weten te 
vergaren. We zijn ont-
zettend benieuwd wat 
deze actie ons heeft 
gebracht. Mooie actie, Rabobank! Alvast bedankt.
Wij doen als vereniging tevens mee aan de GRO-
TE CLUBACTIE. Wellicht komen onze verkopende 
leden binnenkort nog bij u aan de deur. Door een 
lot te kopen ondersteunt u onze mooie, gastvrije 
vereniging. We nodigen u graag uit om eens naar 
onze wedstrijden te komen kijken, onder het genot 
van een kopje koffie natuurlijk. Alvast dank voor 
uw financiële steun!
Afgelopen week werden de laatste wedstrijden 
gespeeld in de buitenlucht. De trainingen en wed-
strijden verplaatsen zich nu naar binnen. En ook 
daar is het leuk om onze teams te komen aanmoe-
digen. Met thuiswedstrijden zijn wij vanaf novem-
ver op zaterdagen te vinden in sporthal ‘t Ruiven. 
Kom eens langs!
De uitslagen van week 42 waren als volgt: 
PSV/lifovragen.nl 1 - OJC’98 1 15 - 14
OJC’98 MW1 - BMC MW1       9 - 15
OJC’98 A1 - Terda A1                8 - 10   
OJC’9 B1 - SDO B3                   7 - 12
OJC’98 F1 - Winty F1                7 -   2
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ZONNIGE HERFSTTOCHT 
NAAR CASTEREN
Twee bussen waren donderdagmiddag 
11 oktober nodig om zeventig Zonne-
bloemgasten uit Berkel-Enschot via een 

prachtige herfsttocht naar Casteren te brengen. 
Volop genieten dus voor iedereen, onderweg én 
op de plek van bestemming.
 De luxe touringcars van Sabeh tours volgden de 
mooie Kempenroute, die in Brabant een bijzonder 
gebied met een eigen karakter vormt: een aantrek-
kelijk landschap van bossen, vennen, heidevelden 
en weilanden. Deze Brabantse streek – waarin 
ook de legendarische Acht Zaligheden liggen - is 
rijk aan vele mythen en volksverhalen. De ervaren 
chauffeurs Ad en Jack vertelden uitvoerig en hila-
risch over de vele legendes die deze streek rijk is.
Aangekomen in Casteren wachtte het Zonne-
bloemgezelschap in restaurant Kruidenlucht een 
overheerlijke koffietafel met hartige hap en een 
verrassend toetje. 
Zo werden de kleuren van de herfst culinair om-
gezet in tongstrelende smaken en lekkere geuren.
Tegen het einde van de middag volgden de bus-
sen de omgekeerde richting naar het vertrekpunt 
Berkel-Enschot en kon iedereen terugkijken op 
een mooie herfstmiddag.

(tekst en foto: Jan Simons)

OOG IN OOG MET DE DOOD
De dood… We lopen er het liefst met een grote 
boog omheen. Toch kun je er niet onderuit en is 
de dood er soms ineens. De dood hoort tenslotte 
bij het leven en is onderdeel van ons bestaan. Tij-
dens de workshop ‘Oog in oog met de dood’, die 
systemisch opsteller Trudy Hommel woensdag-
avond 31 oktober verzorgd bij Monuta Tom van 
Dijk, heeft u zelfs de unieke mogelijkheid om uw 
eigen dood in de ogen te kijken. 

Trudy Hommel is systemisch opsteller, verpleeg-
kundige, ondernemer, interim-manager, adviseur 
en auteur van het boek ‘Zomerzuster’. Zij koppelt 
haar eigen ervaringen binnen de zorg aan de kijk 
op leven en sterven die ze zelf heeft ontwikkeld 
door opleidingen te doen in systemisch werk. 
De workshop ‘Oog in oog met de dood’ wordt 
gehouden op de eerste verdieping van het uit-
vaartcentrum van Monuta Tom van Dijk, Karel 
Boddenweg 7 (naast het crematorium) in Tilburg. 
Voor mensen die moeilijk of slecht ter been zijn, is 
er een traplift aanwezig. De workshop begint om 
19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00 uur) en eindigt 
uiterlijk om 22:00 uur. Deelname is gratis, maar het 
aantal plaatsen beperkt. U kunt zich inschrijven 
door een email te sturen aan info@monutatom-
vandijk.nl of te bellen met (013) 822 65 27. 
Kijk voor meer informatie op 
http://www.monuta.nl/vestiging/tomvandijk/. 

WERELDMISSIEMAAND 
2018
Wederom wordt door de Stichting 
MOV Johannes XXIII producten uit 

de derde wereld verkocht. In ons winkeltje vindt 
U koffie, thee, snoep, honing, wijnen en vele (ge-
schenk-)artikelen zoals sieraden, kerstartikelen en 
speelgoed. 
Komt gerust even snuffelen, U bent van harte 
welkom!!!
In het zaaltje van de Willibrordus kerk, zondag 28 
oktober na de viering van 11:00 uur

Stichting MOV Johannes XXIII
Donaties zijn ook welkom op NL30RA-
BO0152085815 t.n.v. Stichting MOV Johannes 
XXIII

Rect.Schakel  

RONDLEIDING IN 
“ONS KONINGSOORD“
De Bibliotheek Midden- Brabant
Op woensdag 7 november 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 Trappistinnen.
Bij deze elfde thematische rondleiding bezoeken 
we Het Rectoraatsgebouw, gelegen aan de Raad-
huisstraat. Door de nieuwe kloostermuur met hek-
werk is dit gebouw met park nu goed zichtbaar.
We bespreken en bekijken het interieur en exteri-
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Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

Tuinstraat 2  Lijsterbeslaan 58
5144 NT Waalwijk 5056 XK Berkel-Enschot
Tel. 0416-672064 Tel. 013-8894673

www.dermavision.nl info@dermavision.nl

love 
the
skin 

you're 
in

• Acné & Acnélittekens
• Overbeharing 
• Littekens
• Oedeem
• Bestralingsklachten 
• Lipoedeem
• Pigmentvlekken

• Couperose  
• Rosacea 
• Fibromen 
• Ouderdomsvlekken
• Lokale vetophoping
 en huidverslapping
• Huidveroudering 

Vergoeding zorgverzekeraar in veel gevallen mogelijk.

U kunt bij ons o.a. terecht voor behandelingen bij:
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eur van dit Neogotisch bouwwerk voor zover pu-
bliek toegankelijk. Bij deze tekst hoort een oude 
zwart/wit foto van het Rectoraat, nog met het 
beeld van St. Jozef in de nis boven de ingang (foto 
van Peter Timmermans ).
Het werkgebouw van de broeders naast het rec-
toraat, het transformatorhuisje, de open loods en 
het park vóór het Rectoraat krijgen ook aandacht
Het Rectoraat was het verblijf van de mannen, los 
van het klooster van de zusters.
Hier verbleven de rector (priester) en enkele leken-
broeders van het trappistenklooster van Konings-
hoeven. Zij verrichtten van hieruit hun werkzaam-
heden ten dienste van het vrouwenklooster. Het 
Rectoraat was een apart kloostertje bij het grote 
klooster van de zusters. Dit mannenklooster is nu 
verbouwd tot 6 huurappartementen voor starters.
Boven de hoofdingang is een groot driedelig Neo-
gotisch glas-in-loodraam. In het midden zien we 
een grote afbeelding van de Heilige Bernardus van 
Clairvaux (1090-1153), de grote vertegenwoordi-
ger van de Cisterciënzer orde in het verleden. In 
het linker- en rechter raam zien we de wapenschil-
den met wapenspreuken van verschillende grote 
Cisterciënzer abdijen Ook het wapen van Dom Si-
mon Dubuisson, de initiatiefnemer voor het kloos-
ter Koningsoord is aanwezig.
Er valt weer veel te zien en te vertellen bij de rond-
leiding door uw gids Jack van der Sanden.
Samenkomst voor deze rondleiding is bij de lees-
tafel in de bibliotheek.
De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de rond-
leiding op de Vide boven de bibliotheek. Verplicht 
aanmelden i.v.m. het maximaal aantal deelnemers 
voor deze gratis rondleiding bij de balie in de bi-
bliotheek of via: berkelenschot@bibliotheekmb.nl
Bij verhindering graag even afmelden. Andere 
mensen van de wachtlijst kunnen dan in uw plaats 
deelnemen
• Plaats voor een foto van Rectoraat
• Vermelding  naam Peter Timmermans

OPVOEDCAFÉ: AAN 
TAFEL MET MATHILDE

Kinderen krijg je niet met een handleiding erbij. 
Opvoeden: it’s up to you! Een mooie, maar uitda-
gende taak voor jou als ouder. Soms loopt alles 
op rolletjes, maar iedereen kent ook de momen-
ten waarop je het even niet weet, of geen tijd hebt 
om goed te reageren op wat er gebeurt. Vraag je 
je wel eens af of andere papa’s en mama’s tegen 
dezelfde dingen aanlopen? Schuif dan dinsdag 13 
november aan bij het OpvoedCafé!

Het OpvoedCafé is een tweemaandelijkse avond 
voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Een 
avond waarop je even de voordeur achter je dicht-
trekt, op weg naar de Bibliotheek in Ons Konings-
oord. Hier staat de koffie en thee klaar, en schuif 
je samen met andere ouders aan tafel bij Mathilde 
Schlappi, die op initiatief van de Bibliotheek het 
OpvoedCafé is gestart.
Coffee & Kids
Mathilde woont met haar man, dochter (8 jaar) en 
zoon (5 jaar) in Berkel-Enschot. Dagelijks deelt ze 
haar ervaringen over het mama-zijn op haar blog 
www.coffeeandkids.nl  Eerlijk vertelt ze hier over 
de mooie momenten, maar ook over de dagen 
waarop ze haar kroost het liefst achter het behang 
zou willen plakken. 
Soms mooi, soms moeilijk: ouders delen ervarin-
gen 
Het delen van dit soort verhalen, de mooie én de 
lastige momenten van het ouderschap, daarom 
draait het in het OpvoedCafé. Het is een avond 
om ervaringen uit te wisselen, stoom af te blazen, 
van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Al-
lerlei onderwerpen kunnen tijdens zo’n avond op 
tafel komen. Hoe lang mag je kind op de tablet of 
tv-kijken? Hoe begeleid je je kind bij het vermoe-
den van dyslexie? Vanaf welke leeftijd geef je je 
kind een mobiele telefoon? Hoe zorg je dat je als 
drukke ouder ook nog aan jezelf toekomt?
Inspiratie, (voor)tips & trics over opvoeden
Blijkt dat er in de groep vragen zijn waar iedereen 
tegenaan loopt? Dan nodigen we voor het volgen-
de OpvoedCafé een professional uit die meer kan 
vertellen over dat thema, die jullie tips & trics geeft 
om mee aan de slag te gaan. Ook geeft Mathilde 
iedere maand boekentips: ze bespreekt steeds 
een interessant opvoedboek én laat je nieuwe 
(voorlees)boeken zien voor kinderen van verschil-
lende leeftijdsgroepen. Zo ga je altijd geïnspireerd 
- en soms misschien ook met een tas vol boeken 
- de deur weer uit!
Meld je gratis aan
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Oproep: inzendingen voor jaarlijkse verkiezing van Gouwe Peerke gevraagd

WIE VERDIENT VOLGENS U DE WISSELBOKAAL EN CHEQUE VAN 
1500 EURO IN HET THEMA ‘DE GEVANGENE BEZOEKEN’? 
 

Stichting Peerke Donders nodigt iedereen uit om een persoon of organisatie uit het gebied 
013 (dus Tilburg en omliggende dorpen) aan te dragen voor de nominatie voor de titel Gou-
we Peerke 2019. Zoals elk jaar staat er een thema centraal en valt er naast een onderschei-
ding ook een fraai geldbedrag te winnen. In 2019 is het thema: de gevangene bezoeken. 
Voorzitter Aziza Aboulkacem: “Dit thema is breed interpreteerbaar, van mooie initiatieven 
gericht op gedetineerden of rehabilitatieprojecten of meer figuurlijk, hulp, activiteiten of 
programma’s voor mensen die op welke manier dan ook gevangen zitten, bijvoorbeeld in 
een situatie of een ziekte. Alle input is welkom en zal door de jury zorgvuldig worden beoor-
deeld. Uiteindelijk nomineren we drie kandidaten voor de titel. De winnaar ontvangt 1.500 
euro, de nummers twee en drie elk 500 euro.”

Inzenden? 
Draagt u iemand, een organisatie of een goed doel binnen het thema ‘de gevangene bezoe-
ken’ een warm hart toe? Stuur dan een e-mail naar gouwepeerke@live.nl. Een toelichting 
wordt op prijs gesteld.  

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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Alle ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar zijn wel-
kom. Meedoen is gratis, graag wel even van tevo-
ren aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl
De Bibliotheek Berkel-Enschot, OpvoedCafé: Aan 
Tafel met Mathilde, dinsdagavond 13 november 
20.00 – 21.00 uur

KLUSWENSCAMPER MULTI-
MATE KOMT NAAR BERKEL-
ENSCHOT!
Op ZATERDAG 3 NOVEMBER staat de Kluswen-
scamper van Multimate tussen 15.00 en 17.00 uur 
op de PARKEERPLAATS VAN MULTIMATE in Ber-
kel-Enschot. Bij de camper kunnen bezoekers een 
‘kluswens voor een ander’ opnemen op video. Hier-
mee maken ze kans op de maandprijs: een kluste-
goed van 1000 euro, te besteden bij Multimate.

De kluswenscamper maakt dit jaar een toer langs 
alle Multimate winkels. Het hele land door. De 
kluswens die bezoekers doen is voor een ander. 
Iemand in een uitzichtloze klussituatie: zonder 
geld, tijd, motivatie of inspiratie. Of gewoon om 
het een ander te gunnen.

De prijs van 1000,- euro is te besteden in pro-
ducten en in de unieke service van Multimate. De 
Kluswenscamper staat dan ook symbool voor de 
nieuwe formule, waarin de totaaloplossing en het 
ontzorgen van de klant centraal staan onder de 
belofte ‘Multimate helpt’.

Om iedereen te ‘helpen’ is Multimate er voor de 
beginner, de zelfstandige en de ervaren klusser. Je 
kunt het bij Multimate zelf doen, samen doen of la-
ten doen. Dit wordt in de nieuwe formule omgezet 
naar de garantie van het negen keer ontzorgen, 
waarin de toegevoegde waarde wordt uitgelegd 
middels negen pijlers. Hierin staan onder andere 
het meten, maken en monteren aan huis centraal, 
maar ook vakmanschap, een breed assortiment 
en alles op maat.

Multimate
Multimate is een service gerichte doe-het-zelf-
keten en bestaat uit 65 bouwmarkten gevestigd 
in heel Nederland. Wij helpen de klant met het 
klusproject, van begin tot eind. Alles om zorgeloos 
wonen mogelijk te maken. Denk aan het maken 
van de juiste keuzes, het inmeten, de aanlevering 
en de montage thuis. Multimate luistert, neemt de 
tijd en zoekt alles uit voor de klant.
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De Dorpsraad nodigt u uit voor de Thema Avond Duurzaamheid 
op 31 oktober a.s. – informatie, deel uw mening, inspiratie 
Tijd: vanaf 19.30 uur (ontvangst) start 20.00 uur tot 22.00 uur  
Locatie: Kapittelzaal Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ, Berkel-Enschot 

 
Deze avond staat voor u op de agenda: 

19.30 uur:  Zaal open, ontvangst met koffie en thee.   
20.00 uur: Opening door voorzitter Tineke Donga-Freling Dorpsraad B-E 
20.05 uur:  Presentatie nieuwe website, Joyce van Helfteren Dorpsraad B-E 
20.10 uur: Inleiding over bewustwording door John Menges Dorpsraad B-E 
20.15 uur:  BEC en het project "ZonneVisser" door Sven Verbruggen, BEC,  
                          Berkel Enschot Energie Coöperatie 
 
20.25 uur:     Beleid Duurzaamheid en subsidiemogelijkheden gemeente Tilburg  
Presentatie door Lisanne Dols, Beleidsmedewerker Klimaat en Circulaire Economie van 
de gemeente Tilburg over beleid en de subsidie en stimuleringsmaatregelen die er zijn 
vanuit de gemeente Tilburg. 

21.00 uur: Pauze 
 
21.15 uur:     Verduurzamingsbeleid TIWOS 
Presentatie door Bas van Daelen, gebiedsmanager Noord-Oost van de Tilburgse 
Woonstichting TIWOS, over de mogelijkheden om als huurder veiliger, duurzamer en 
comfortabeler te wonen. Keuzevrijheid van bewoners, prestatieafspraken, aanpak 
bestaande bouw, participatie door bewoners. Laat u informeren en inspireren.  
 
21.35 uur:     Duurzaam wonen en de financieringsmogelijkheden bij Rabobank 
Stappenplan: aan de slag met het verduurzamen van uw woning. Hoe gaat u aan de 
slag? Hoe kunt u uw plannen financieren? Regina Diependaal, financieel adviseur 
particulieren Rabobank en Eelco Hettinga informeren u deze avond.   
 
21.55 uur:     Ervaringsdeskundige Anton Visser over energiebesparing 
We sluiten deze thema avond af met een bijdrage van een ervaringsdeskundige die 
vertelt hoe er met eenvoudige maatregelen geld te besparen valt op de energierekening.  
 
22.00 uur:   Afsluiting door Tineke Donga-Freling Dorpsraad B-E 

 

Uiteraard is er tijdens de avond volop de gelegenheid om vragen te stellen. Voor wie zelf 
aan de slag wenst te gaan, is na afloop een “Checklist Energiebesparen” beschikbaar. 

We hopen op uw aanwezigheid. Tot 31 oktober aanstaande!  
 
Het bestuur van Dorpsraad Berkel-Enschot. 

PS: bekijk de nieuwe website: www.dorpsraadberkelenschot.nl  
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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
Op het moment dat ik dit opstekertje schrijf is het 
precies veertig jaar geleden dat Kardinaal Karol 
Wojtyla werd verkozen tot paus, en de naam Jo-
hannes Paulus II aannam. Ik was toen nog te jong 
om dit bewust mee te maken. Sterker nog, toen ik 
me bewust werd van het feit dat de kerk vanuit het 
Vaticaan geleid werd door de Bisschop van Rome 
was hij al een flink aantal jaren paus en, tenmin-
ste in mijn ogen, ook al flink op leeftijd. Vanwege 
zijn langdurige pontificaat (bijna zevenentwintig 
jaar!) heeft hij voor mij, maar ook vele anderen, het 
beeld van het pausschap bepaald. Zoals de kerk 
waarin je opgroeit bepaalt hoe je anderen kerken 
beziet en ervaart, zo lijkt het ook te zijn voor de 
mensen die je met de gehele ervaring van de ker-
kelijke context associeert.
Het pontificaat van Johannes Paulus II kende een 
aantal intense momenten. Of je nu gecharmeerd 
bent van zijn pastorale en theologische houding 
of niet, het lijkt niet te ontkennen dat zijn optreden 
een relatief grote impact op de wereld heeft gehad. 
Van zijn rol tijdens het einde van de communisti-
sche hoogtijdagen tot zijn invloed op de politiek van 
Latijns-Amerikaanse dictaturen, van de aanslagen 
die op zijn leven zijn gedaan tot de interkerkelijke 
projecten die hij heeft opgepakt en afgemaakt (bij-
voorbeeld de herziening van de Codex van Cano-
niek Recht en de Catechismus), zijn pontificaat heeft 
grote gevolgen gehad. Voor een deel van de katho-
lieken was hij vooral een pastoraal figuur zoals Paus 
Johannes XXIII, maar voor een ander deel was hij 
te behoudend, wat tot protesten leidde. Zijn bezoek 
aan Nederland was zeker niet zonder problemen.

Ik heb onlangs een film gekeken over het jonge 
leven van Karol Wojtyla en ik moet eerlijk zeggen 
dat het fascinerend is. Zijn leven werd getekend 
door de inval van Polen door Nazi Duitsland en 
de gruwelijkheden waar hij persoonlijk getuige van 
was. Fascinerend omdat hij in mijn eerste herinne-
ringen al paus was en de vraag naar zijn leven tot 
aan zijn pontificaat nog nooit was opgekomen. Ik 
kan zeker aanraden iets te lezen of te zien over zijn 
gehele leven, niet alleen zijn pausschap, omdat 
kennis van de context waaruit iemand komt kan 
leiden tot een herwaardering van wie die persoon 
op dit moment is.

Diaken A. Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid van Jeanne Kroot – Kolen, 
76 jaar.

VERKOOP DERDE WERELD PRODUCTEN
Wederom worden door de Stichting MOV Johan-
nes XXIII producten uit de derde wereld verkocht. 
Ons winkeltje vindt u op zondag 28 oktober na de 
viering van 11:00 uur in het zaaltje van de Willi-
brorduskerk.

Stichting MOV Johannes XXIII.

GASTVRIJE EN VITALE GELOOFSGEMEEN-
SCHAP 
Vorige week is per abuis voor de bijeenkomst bij 
de St. Lambertuskerk de verkeerde datum ge-
noemd. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het 
parochiecentrum op dinsdag 27 november om 
20.00 uur. Het spreekt vanzelf dat parochianen uit 
alle vier de torens van harte welkom zijn om mee 
te denken over de toekomst van onze parochie. 
Opgeven is niet verplicht, wel gemakkelijk om ie-
dereen gastvrij te kunnen ontvangen. Het kan per 
mail (lambertus@johannesxxiiiparochie.nl) of tele-
fonisch 013-5111215.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zondag 28 oktober 14.00 uur: Jubileumconcert 
Liederenkring in de St. Lambertuskerk.
Donderdag 1 november 20.00 uur: werkgroep 
kersttocht.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 27 oktober: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.



32 |

Een griezelclown laat enge kunstjes zien en oma 
verteld spookverhaaltjes. Je kunt spookkoekjes  

versieren, spookjes maken én je laten schminken.

✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 27 OKTOBER 10.00 - 16.00 u.

HALLOWEEN  
bij Winkelcentrum Eikenbosch
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19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 28 oktober: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering; ge-
zinsviering mmv Eigen Wijs.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. fam. van Laarhoven.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Sjaak van der Poel (jrgt.); Fam. Wilms en 
Sjef Pigmans.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 29 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 30 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 1 november: Allerheiligen
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.

Vrijdag 2 november: Allerzielen
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St Willibrorduskerk: Gebedsviering 
waarin we met name onze overledenen van het af-
gelopen jaar herdenken, mmv Klein gemengd koor.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
waarin we met name onze overledenen van het af-
gelopen jaar herdenken, mmv Dameskoor.
20.00 uur St. Caeciliakerk: Gebedsviering waarin 
we met name onze overledenen van het afgelopen 
jaar herdenken. mmv klein gemengd koor.

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 28 oktober: ds. Winanda de Vroe, 10.15 
uur
Het bijna Allerzielen. Daarom gedenken we van-
daag de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
overleden. We noemen hun namen en steken een 
kaars aan. “Heer, herinner U de namen van hen die 
gestorven zijn” (lied 730).
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
26 oktober 17.30: Ontmoeting rond de tafel: 
Joods-Palestijnse maaltijd
27 oktober 19.30: Club 412
28 oktober 15.00: Kunstlezing: Chagall door Her-
man Teerhöfer

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

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

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

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 

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

013-5111525

Expositie bij Bloemenatelier Extra Vita Bloe-
men, Beeldhouwen en Sculpturen Za en zo, 
27 en 28 oktober St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370 www.extra-vita.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

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

Oktober maandaanbieding: 25% korting op alle 
verlichting bij de Tweewieler Udenhout 

Bij de Tweewieler Udenhout kunt u terecht voor 
goed advies, testritjes, en reparaties. Kom gerust 
eens binnen, de koffie staat voor u klaar. 

Zomerkleding, onderkleding, accessoires scherp 
afgeprijsd in onze outlethoek. Bij de Tweewieler 
Udenhout   

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

Ben jij de persoon die we zoeken? We zoeken 
een zaterdaghulp (vanaf 15 jaar) die kan poetsen 
in onze verschillende ruimtes, je werkt met een 
jong en gezellig team. Je werktijden zijn op zater-
dag van 7.30 uur tot ± 14.30 uur. Stuur je sollici-
tatie met CV per mail. monique@demaro.nl t.a.v. 
Monique Verlaan Banketbakkerij De Maro BV 
Knippersven 15 5056 DE Berkel-Enschot 

Gezocht Tuinman mag ook Pensionada zijn. 
Voor onderhoudswerk in de tuin zoals maaien 
met zitmaaier schoffelen, snoeien enz enz, iedere 
week een halve tot één dag. 
Voor meer info: 06 53 84 94 52 

AANBIEDING Inbetweens en vitrages kamerhoog 
vanaf € 29.95. Sjef Coolen Interieur. 
St. Willibrordstraat 32a B-E

Expositie bij Bloemenatelier Extra Vita Bloemen, 
Beeldhouwen en Sculpturen Za en zo, 27 en 28 
oktober St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370 www.extra-vita.nl 

Bent u jarig op 26 oktober? Kom persoonlijk langs 
bij Lekkernij en wij maken uw feestdag “gratis” 
nog completer. Lekkernij, natuurlijk! 

Gezocht gepensioneerde vrachtwagenchauf-
feur. Eenvoudige ritten vanaf Tilburg met trailer. 
J & R Trucking, 073-8220033 www.jrtrucking.nl 

Te koop: brandhout op stam € 30,00/m3; 10 m3 
beuk; 15 m3 berk-Am. eik. Enkel afhalen tel: 
06 576 90 778

Kortingskoopavonden Intertoys Oisterwijk

Wanneer?  Maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober, van 18 tot 21 uur

Wat?  15% korting op het complete assortiment **
En ook: reserveren kan via email intertoys-oisterwijk@live.nl 
 of telefonisch 013- 20 20 005

** muv boeken, batterijen, (gift)cards en artikelen van onze computer en game afdeling.



MERKENOUTLET BIJ LATENZO:

STATE OF ART | SUPERDRY 
SCOTCH & SODA

PME | NIKKIE | EXPRESSO 
YAYA | GEISHA | ESPRIT

75% 
KORTING

PROFITEER NU VAN 

OP TOPMERKEN *

* A
ctievoorw

aarden
 in de w

inkel

UDENHOUT  •  Kreitenmolenstraat 80  •  T 013 - 511 60 96



Ontdek hoe krachtig 50 euro per maand 
al kan zijn.

Ga aan de slag op
Rabobank.nl/strakshebjehetnodig 

Kom maar op met de toekomst

Ontdek bij Rabobank: 
De kracht van € 50,-


