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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.

Ook uw bedrijfsgegevens in 2019 
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

TDF – DAKRENOVATIE -reparatie -lekkage 06-36486079

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIVERSEN

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 

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

NIEUW
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Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

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.

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

Vervolg op pagina 6
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SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness & massage 06-51225761.

YOUR BEAUTY INSPIRATION, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

TAXIBEDRIJVEN

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

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 

NIEUW

Wok & Cafetaria
De Oude Raadskelder

Burgemeester Brendersstraat 5 Berkel Enschot 

Menu compleet
 Babi Pangang Foe Yong Hai

 Tjap Tjoi  2 stokjes kip saté

Nasi of Bami
Voor 2 personen slechts €14,50

Nu tegen inlevering van deze bon met gratis kroepoek (geldig t/m 25 nov)
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Karen van den Brand is sinds 1 november de 
trotse eigenaresse van lingeriewinkel Echt Wel 
aan de Slimstraat 14 in Udenhout. Afgelopen 
weekend haalde zij alles uit de kast om de vas-
te gasten een warm welkom te heten. ‘Ieder-
een is heel positief en nieuwsgierig. Ik ben heel 
trots en blij dat ik een goede leermeester heb 
gehad en hoop dat ik in haar voetsporen mag 
treden’, zegt Karen.

Echt Wel verkoopt lingerie, badmode, beenmode, 
nachtmode en heeft een klein assortiment baby-
kleding. De lingeriewinkel bestaat inmiddels 22 
jaar en Karen is de vierde generatie die stap in de 
modewereld zet. Karen nam de winkel over van 
haar moeder, Annette van den Brand – De Laat. 
‘De laatste tien jaar was ik al actief in de winkel. Dit 
is altijd mijn droom geweest van kleins af aan.’ Tij-
dens het openingsweekend kon zij dit waarmaken 
en ontving zij de gasten met veel plezier.

Make-over
In het bedrijf zal er niet veel veranderen: ‘en mijn 
moeder blijft achter de schermen nog actief in de 
winkel. Zij zal nog enkele dagen op de vloer staan 
zodat ik me ook kan richten op het moederschap.’ 
Qua uitstraling heeft de winkel een flinke make-
over gehad. Door een andere ruimtelijke opstel-
ling, nieuwe plafonds en een nieuwe vloer heeft de 
winkel een frisse uitstraling. 

FEESTELIJKE HEROPENING:

KAAT NEEMT ECHT WEL OVER

Verder wil Karen vooral in de voetsporen van haar 
moeder treden en geen grote aanpassingen door-
voeren. ‘Onze kracht is de service. We bieden de 
tijd en aandacht die de klant nodig heeft en zijn niet 
bang om een eerlijk advies te geven.’ Soms is dat 
de aankoop van de eerste bh voor een tienermeis-
je. ‘Maar we hebben een hele brede doelgroep.’ Zo 
komen er regelmatig dames en heren over de vloer 
voor een leuke pyjama of fijn huispak.’

Merken 
Die afwisseling in doelgroepen en klanten blij maken, 
geven Karen voldoening. ‘Soms zit er een emotie 
achter en is het ontzettend fijn om te helpen. Ik bied 
een luisterend oor en ga op zoek naar een oplos-
sing.’ De merken van Echt Wel worden daarom uit-
gekozen op kwaliteit, pasvormen en de wensen van 
de klant. Door de brede doelgroep hebben zij ook 
een groot assortiment aan merken: ‘met 35 merken 
hebben we voor ieder wat wils. Van Wolford en Bjorn 
Borg tot Mey, After Eden en Chantelle.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Echt Wel bij ons Kaat
Slimstraat 14
50571 EK Udenhout
echtwelmode@gmail.com
06-83205558

SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 6-1-18 CC de Schalm openingstijden expositie Ateliers Berkel-Enschot “Zoektocht in kleur 
en vorm”

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 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
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 Torentjeshoef 10.00-15.00 uur Verkoop Welfare
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 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
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
29-11-18 Druiventros 20.00 uur Schaken bekercompetitie
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
06-12-18 Druiventros 19.00 UUR Jeugdschaak
08-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Arbies Beachhouse 13.00 uur Bruisend Knollebal
13-12-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
13-12-18 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
13-12-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
13-12-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
15-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijden B-ZZ pony’s
15-12-18 St.Lambertuskerk 16.30-18.0 uur Kersttocht
16-12-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
16-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijden B-ZZ paarden
16-12-18 St. Willibrorduskerk 14.30 uur Kerstconcert Tilburgs Byzantijns Koor

NOVEMBER

DECEMBER
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Aan de rand van het winkelcentrum Eiken-
bosch heeft altijd het beeld KomMa, een win-
kelende moeder met een kind, gestaan. Het is 
weggehaald vanwege de werkzaamheden aan 
de Eikenboschweg en staat tijdelijk op het ter-
rein van Heijmans bij Koningsoord (voor het 
Gezondheidscentrum). Het wordt weer ge-
plaatst in het nieuwe winkelcentrum. Maar dat 
duurt nog even, want daar zijn ze nog volop 
aan het bouwen. 

Aangeboden door de Rabobank in 1990
Op 18 april 1989 werd de Rabobank heropend. Ter 
gelegenheid daarvan werd dit beeld door de bank 
aan de plaatselijke gemeenschap aangeboden. De 
toenmalige burgemeester J. Meijs heeft het beeld, 
samen met de voorzitter van deze bank de Heer A. 
Vugs onthuld, zo weet het Nieuwsblad van 27 april 
1990 te melden. Het beeld is gemaakt door Jean 
en Marianne Bremers uit Helvoirt. De Rabobank 
heeft toen meer van dit type beelden laten maken. 
Het beeld ´Sport´, aan de ingang van de parkeer-
plaats bij de tennisvelden aan de Generaal Eisen-
howerweg, is ook door hen gemaakt, evenals de 
plaquette in de hal van de Torentjeshoef.

Quatre mains
Het beeldhouwers-echtpaar Bremers maakt alle 
beelden samen. Zij werken met vier handen gelijk-

waardig aan hetzelfde beeld. Zij signeren dan ook 
als JeanMarianne Bremers of JMB. Zij gebruiken 
voornamelijk brons. Beiden hebben kunstgeschie-
denis gestudeerd en de Kunstacademie gevolgd. 
Eerst hebben ze voor de klas gestaan, maar vanaf 
1980 hebben ze zich toegelegd op het maken van 
beelden. Ze weten als geen ander een balans in 
hun beelden aan te brengen: een aantal mense-
lijke figuren, die met elkaar in de ruimte zweven, 
terwijl ze slechts op een enkel punt met de aarde 
verbonden zijn. Hoewel het bij het beeld ‘Sport’ 
om slechts één figuur gaat, is het een mooi voor-
beeld van die balans. 

Er staan zo’n honderd en dertig beelden van hen in 
binnen- en buitenland, waarbij vooral Den Bosch 
rijk is bedeeld. Wie zich verder in hun sierlijke 
beelden wil verdiepen kan terecht op hun website 
www.jeanmarianne-bremers.nl of men schaft zich 
het prachtige boek Quatre Mains aan, uitgegeven 
bij Pictures Publishers in Woudrichem 
(www.picturespublishers.nl).

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

HET BEELD KOMMA 
BIJ HET WINKELCENTRUM 
LIJKT VERDWENEN

Nu het beeld er niet meer staat,  
mis je het
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
4-11 sleutelbos met Tweety sleutelhanger Dom. S. Dubuissonstraat thv nr. 50 06-30236079  
 (zie foto in Schakel APP)
27-10 Peugeot fiets of brommer sleutel Bochtakker bij nr. 17 06-22504455
23-10 zwart jasje Myriahof 30 013-5333466
22-10 Zonnebril donker montuur Puccinilaan Heuneind 013-5331503
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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
4-11 Bos sleutels route Prinses Irenestraat naar 06-37445936  
  Drieburgt Tilburg
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

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.

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

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

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. schrikwekkend droombeeld; 7. werk van een vakkun-
dige, van een vakman; 12. plaats in Brazilië (afk.); 13. 
voetbalstadion van Ajax; 14. boomsoort; 15. godsdienst 
(afk.); 17. schram; 19. ceintuur; 21. den lezer heil (Lat. 
afk.); 22. boomsoort; 24. mannelijk beroep; 27. Europe-
aan; 28. azijn; 30. door (met); 31. opstootje; 32. kroeg; 
33. grappenmaker; 35. een in prozastijl geschreven ver-
haal; 37. reuzenslang; 38. walmen; 41. hoofddeksel; 42. 
troep jachthonden; 44. schaakstuk; 46. egaal (vlak); 47. 
(ver)bond; 48. verstopping van een bloedvat; 49. ven-
ster; 50. druivensap dat nog niet (geheel) gegist is; 52. 
rivier in Rusland; 54. leraar; 56. rij (reeks); 58. visgerei; 
61. meisjesnaam; 62. rijtuig; 64. voertuig op twee wielen; 
65. meubelstuk; 67. afgemat; 68. afzonderlijke berg uit de 
Alpen; 70. heilige; 72. watering; 73. sterrenwichelaar; 76. 
gesloten; 77. onder andere (afk.); 78. inwendig orgaan; 
79. professor (afk.); 81. de oudere (Lat. afk.); 82. schil 
(bast); 83. persoon van adel; 84. Europese economische 
gemeenschap (afk.); 86. iemand die als hobby vliegtui-
gen observeert; 87. met een slede langs een hellende 
weg naar beneden glijden.

VERTICAAL
1. razend (woedend); 2. nummer (afk.); 3. mep; 4. streek; 
5. mombakkes; 6. familietwist; 7. boerderijdier; 8. wen-
ding (toer); 9. jongensnaam; 10. maanstand (afk.); 11. 
burcht (vesting); 16. klein paardje; 18. vierhandig dier; 20. 
dun (teer); 21. durf; 23. figuur uit Sesamstraat; 25. zwarte 
lekkernij; 26. kist van open latwerk; 27. weg met bomen; 
29. legerplaats; 32. strijkinstrument; 34. (koor)dans; 36. 
zangwijs; 37. meisjesnaam; 39. Argentijnse dans; 40. 
arbeidzaam; 42. jurk (japon); 43. verdieping; 45. Neder-
landse maatschappij (tot bevordering der) tandheelkunde 
(afk.); 46. medicijn; 51. gewicht; 53. hoogste punt van 
een dak; 54. geen onderdak hebbende; 55. zaak/proces 
(Engels); 56. deel van schip; 57. dierenverblijf; 59. En-
gelsman; 60. wentelen om een as of middelpunt; 62. snel 
zeilend licht vaartuig; 63. iemand die sloopwerk verricht; 
66. American Economic Association (afk.); 67. melted 
salt reactor (afk.); 69. duw (zet); 71. Nederlandse Omroep 
Stichting (afk.); 73. mestvocht; 74. Duits automerk; 75. 
degelijk; 78. lidwoord; 80. sprookjesfiguur; 82. rivier in 
Italië; 85. Grand Lux (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

9 43 83 60 86 7 51 4 35 63 44 48 27 52 22 40 75
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KERST BIJ VALENTIJN  
 

25 & 26 DECEMBER 
 
 

Ontvangst   16:30 
Prosecco I Amuse  

 

Diner  17:00 
Steengrillen of gourmetten  

 

Feestelijk dessert  
Diverse heerlijke desserts 

 
 

Vo lwassenen  €  3 2 . 5 0  
K inderen  8  t /m 14  j aa r  €  22 . 5 0  
K inderen  3  t /m 7  j aa r  €  1 2 .5 0  

* P r i j z e n  z i j n  e x c l u s i e f  d r a n k  
 

  
 
-  
 

Molenhoefstraat 44 I 5071RM Udenhout I info@brasserie-valentijn.nl I 013-5336230 



13|

KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE CC DE SCHALM
Expositie ‘Zoektocht in kleur en vorm’
van Ateliers Berkel-Enschot van  5 november 2018 
t/m 6 januari 2019
in de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

Zij zijn een groepje enthousiaste amateur-schilders 
en werken wekelijks op dinsdagmorgen op de zol-
der van het muziekhuis in boerderij Denissen.
Zij werken zelfstandig en krijgen regelmatig feed-
back, inspiratie en creatieve prikkels van beeldend 
kunstenaar Ad van Aart, zie ook www.advanaart.nl. 
Ieder van hen schildert en werkt op een eigen ma-
nier, met eigen thema’s en onderwerpen. Ze wis-
selen uit, onderzoeken, experimenteren en ont-
wikkelen samen. 
In de tentoonstelling zijn ook schilderijen van Ma-
rius Straver te zien. Hij was 15 jaar lang lid van 
deze schildergroep en is dit jaar overleden.

Op zondag 17 november, zaterdag 9 december en 
zaterdag 15 december zijn de schilders zelf van 
14.00 uur tot 17.00 uur aanwezig om over hun 
schilderijen en de achterliggende verhalen te ver-
tellen. Iedereen is van harte welkom.

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   

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

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste atelier voor intuïtieve kunst!

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

vrijdag 16 nov. 19u-22u
zaterdag 17 nov. 10u-17u

Cadeau-idee?

Kom kunst 
kijken & kopen

Vanaf nu ook cadeautjes te koop van MevrouwRobben.nl
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Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl

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



VERENIGINGSNIEUWS
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SAMEN UIT 
DINEREN

bij Brasserie Valentijn
Woensdag 21 november gaan we voor 

ons Samen uit Dineren naar Brasserie Valentijn. 
Het menu van dit restaurant kunt u vinden op onze 
website, www.kboberkelenschot.nl. Alle senioren 
van Berkel- Enschot zijn uitgenodigd om alleen of 
met partner, vriend, vriendin of buur, voor 
€ 18.- p.p. (exclusief de drankjes), van een 
heerlijke driegangenmaaltijd te gaan ge-
nieten. U kunt zich aanmelden tot maan-
dag 19 november via de website of telefo-
nisch bij Ine van de Wiel T: 013- 533 37 57 
of bij Ria van de Kam T: 013-533 26 21. Geef a.u.b. 
aan of u vlees of vis wilt en of u een dieet hebt. 
Woensdag 21 november bent u vanaf half zes van 
harte welkom. Om zes uur starten we met het diner.
Welkom Allen!

Werkgroep SocMa KBO/SWO

Notebooks  -  Computers  -  Reparaties  -  Onderhoud  -  Supplies 

 

WWW.SETINPOINT.NL 
 Zwaanstraat 1a   Berkel Enschot 

   tel. 013-5400014 

WILT U DE PC OF LAPTOP EEN BOOST GEVEN?? 
                 PLAATS DAN EEN SSD SCHIJF ! 
 

NOVEMBER AANBIEDING:  
240 Gb SSD INCLUSIEF INBOUW EN OVERZETTEN DATA € 89,95 

 

- Deze zorgt ervoor dat de pc veel sneller opstart 
- Programma’s worden sneller geladen 
- Levensduur van de pc wordt verlengd 
- Gaat langer mee dan een traditionele harddisk 
- Is stiller en energiezuiniger 
 

MONSTERZEGE 
DE OUDE TOREN I
Schaakvereniging De Oude Toren 
heeft afgelopen zaterdag een grote 
overwinning behaald. In de altijd 

moeilijke uitwedstrijd te Zundert werd De Raads-
heer met een score van 1,5 – 6,5 resoluut terecht 
gewezen. De Oude Toren maakt haar ambitie om 
dit seizoen te promoveren tot nu toe overtuigend 
waar. Juist in het 60-jarig bestaan van de club zijn 
de schakers zeer gefocused op extra succes.
Helaas verging het De Oude Toren II iets minder. 
Tegen het hoog gerate De Baronie uit Breda werd 
een uitstekende prestatie neergezet, met fraaie 
partijen van met name Jan van Gorp, Wil Habra-
ken en Ad Mathijssen. Toch werd uiteindelijk een 
nederlaag geleden.
Op de clubavond afgelopen donderdag is inmid-
dels de 2e ronde van de bekercompetitie ge-
speeld. Leo Elias gaat op ongeslagen aan kop, na 
zijn sterke overwinning op Erik Frederiks. Maar de 
winnaar van de nog te spelen partij Koen Robben 
– Frans Deckers vormt een zekere bedreiging.
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Denken en doen

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

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

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

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl



SPORT

17|

OJC’98 NIEUWS
Enkele weken geen wedstrijd-

korfbal in het hele land. Alleen het walhalla van de 
korfbalsport de Korfbal League, waar je het beste 
korfbal van de hele wereld kunt bewonderen, start 
komende week. Maar het zuiden is daarin niet ver-
tegenwoordigd.
Afgelopen maandag vond de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering plaats. Opvallend daarbij was 
de grote vooruitgang in duurzaamheid die bij en 
na de renovatie van sportpark De Rauwbraken 
door OJC is gerealiseerd. 
Hieronder nogmaals de tijden van de zaaltrainin-
gen. Woensdagavond is dit jaar in ‘t Ruiven korf-
balavond. De trainingsuren zijn dan als volgt:
18.00 - 19.00 uur pupillen D
18.30 - 19.30 uur pupillen E1 en E2
19.00 - 20.00 uur aspiranten C
19.30 - 20.30  uur aspiranten B
20.00 - 21.00 uur junioren
20.30 - 21.30 uur zaalteam
21.30 - 22.30 uur selectie
Op vrijdag trainen de jeugdteams nogmaals, nu 
met inbegrip van de pupillen F en de kangoeroes. 
Die jongsten trainen van 18.00 - 19.00 uur. Vanaf 
12 november traint de selectie op maandag ook 
nog in de Udenhoutse sporthal. 
Nog even een correctie op het verslag van vorige 
week. Het zaalteam van afzwaaiers en oudgedien-
den gaat fungeren als team 2. Het tweede team op 
het veld zal als team 3 spelen. Naar alle twee die 
teams zijn we razend benieuwd. Het mooiste zou 
natuurlijk zijn als alle drie de seniorenteams mee 
gaan doen om de titel.
Volgende week hopen we u de gegevens van de 
eerste zaalwedstrijden te kunnen melden.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 03 november

White Demons D1 - Heerle D1 07-17
White Demons DC1 - Heerle DC2 24-08
Wh. Dem. HC1 - RED-RAG/Tachos HC1 21-20
White Demons DS1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster DS1 21-30
Zondag 04 november
Taxandria F1 - White Demons F1 10-02
Heerle E2 - White Demons E2 09-20
Mixed Up/HMC HS2 - Wh. Dem. HS3 26-32

United Breda DS3 - White Demons DS2 19-12
Blauw Wit HS1 - White Demons HS2 25-24
Desk D1 - White Demons D2 23-03

Programma aanstaand weekend
Vrijdag 09 november
21:00 uur Dongen DMW1 - White Demons DMW1
Zaterdag 10 november
09:30 uur White Demons F1# - G.H.V. F1
09:45 uur Elshout E1 - White Demons E1
10:20 uur White Demons E2 - Groene Ster E2
11:20 uur White Demons E3 - 
 DOS’80/Olympia’89 E2
12:20 uur White Demons D2 - R.H.V. D2
19:20 uur White Demons HS1 - Avanti HS1
20:00 uur Internos DS3 - White Demons DS1
Zondag 11 november
10:00 uur White Demons HS2 - 
 Aristos/HCB’92 HS2
11:15 uur White Demons HS3 - Avanti HS2
12:00 uur De Beuk HC1 - White Demons HC1
12:00 uur Internos D1 - White Demons D1
12:30 uur White Demons DS2 - M.H.V. ‘81 DS3
13:35 uur United Breda/Orion R DC1 - 
 White Demons DC1

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

RAUWBRAKEN
Afgelopen zaterdag hing er een glow boven Ber-
kel-Enschot. Het was Glow in the Park bij TC de 
Rauwbraken. 
Vanuit de commissie, die het openingsweekend 
afgelopen mei georganiseerd heeft, ontstond bij 
Bernadet van Laak het idee om een onvergetelijk 
evenement te organiseren voor jong en oud. Dat 
is zeker gelukt.
Tussen 18.00 u en 20.00 u hebben meer dan 50 ju-
nior leden kennis gemaakt met de speciaal voor dit 
evenement omgetoverd banen met neonverlichting 
in plaats van de gebruikelijke veldverlichting. Tus-
sen 20.00 u en ca. 23.00 u was het tijd voor meer 
dan 60 senioren om de banen te betreden.
Iedereen had zijn kleding aangepast op het thema. 
Wat was het een schitterend gezicht al die neon-
kleuren op de banen. Een onvergetelijke belevenis 
op een droge, frisse novemberavond onder een 
heldere sterrenhemel.
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Ook het paviljoen was geheel in stijl verlicht, zo-
dat ook daar de kledingkeuzes goed tot hun recht 
kwamen. Met Diny en Joop Sillekens als barten-
ders werd iedereen voorzien van een Catering 
Wolfs hapje en een drankje.
Na het Glow in the Park evenement werd er tot in 
de late uurtjes nog doorgefeest.
Het volgende evenement staat alweer voor de 
deur. Aanstaande zondag is het Snert-toernooi.

Met sportieve groet,
Claudia Kuiper

JUDOCLUB
BERKEL-ENSCHOT
‘TEN SHI’
In de Pius X sporthal in Liempde was 

het afgelopen weekend een echt judo-weekend. 
Zaterdag 3 november vond er het tweede van de 
vijf toernooien tussen zo’n 175 judoka’s in het ka-
der van de Judo Cup Brabant competitie plaats. 
Nikita Machielsen bereikte deze keer een eerste 
plaats, Luke van Poppel een tweede en Jelte 
Lensvelt werd derde. Helaas vielen Melle Wijgerse 
en Tessa Verhoe¬ven buiten de ereplaatsen.
Op zondag 4 november vond in dezelfde sporthal 
het “J.C. Liempde-instaptoernooi” plaats. Onder 
de deelnemers daaraan waren van ons behalve 
opnieuw Melle ook zijn jongere broer Tijn Wijgerse 
van de partij die een derde plaats behaalde, Veer-
le van de Ven die tweede werd en daarnaast nog 
Sem van der Schoot en Loek Seuntjens. Melle, 

Sem en Loek vielen helaas buiten de ereplaat-
sen. Alle deelnemers ontvingen echter een fraaie 
judoprijs, die ze weer kunnen toevoegen aan hun 
prijzenkast. De prestaties van onze in feite recre-
atieve judoka’s vonden we weer zonder meer erg 
positief. We danken hierbij Jelte, Loek, Luke, Mel-
le, Nikita, Sem, Tessa, Tijn en Veerle dan ook voor 
hun enthousiasme en goede inzet en wensen ze 
van harte geluk met de behaalde resultaten. 

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

KARATEKA DENNIS BOUDE-
WIJNS BRONS OP HET ONJK!!
Vorige week vonden de Open Nederlandse kampi-
oenschappen karate U21 plaats in de topsporthal 
van Almere,
De 12 jarige Boudewijns wist op dit toptoernooi 
een uitmuntende prestatie neer te zetten door na 
1 verliespartij tegen de uiteindelijke winnaar, toch 
nog via de herkansingen de bronzen finale te be-
reiken. Deze wist hij met een overtuigende zege 
van 5-0 naar zich toe te trekken. Een 3e plaats 
voor Dennis, uitkomend voor Karate Team Tim-
mermans. Next stop: “Open de Liege”.
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JONG BRABANT 
WINT UITEINDELIJK
MOEIZAAM 1-3

Ondanks de vele kansen werd het een benauw-
de overwinning bij het laaggeplaatste WSJ. Een 
vroeg doelpunt van Thomas van Esch in de 20 ste 
minuut bracht nog niet de gewenste rust! Marnick 
Muskens had toen met een stevige knieblessure 
onder begeleiding van de aanwezige Jong Bra-
bant liefhebber dkt. Jan Vioen het veld al nood-
gedwongen verlaten. Mogelijk dat de hectiek 
daaromheen Jong Brabant parten speelde, want 
de wedstrijd kon maar niet in het slot gegooid 
worden. Sterker nog, er was een belangrijke red-
ding van keeper Floris Jonkers voor nodig om niet 
echt in de problemen te raken. Een geweldig inge-
schoten (Tom Bastings) vrij trap van ca. 30 meter 
bracht in de 70 ste minuut Jong Brabant in veilige 
haven:1-3. Eerder had Luc Spierings de stand op 
1-2 bepaald. Wel een overwinning, echt smullen 
was het dit keer niet. Komende zondag is er geen 
competitieprogramma.

Redactie Jong Brabant

Nooteboom Media
Journalist en tekstschrijver

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

annebellenooteboom@icloud.com
06 31254291
annebellenooteboom.nl

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand oktober zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Diny Denissen, Lijsterbeslaan 23 B-E 

2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  Dimphy Goudsmits, de Kraan 92 B-E

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel oktober:
STADSONTWIKKELING.
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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

WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH



DIVERSEN

21|

ZONNEBLOEM DANKT 
TORENTJESHOEF
Warm en gezellig was het afgelopen 
donderdagmiddag in de grote zaal van 
Torentjeshoef, waar zo’n vijftigtal bewo-

ners waren neergestreken om te genieten van de 
muzikale klanken die ten gehore werden gebracht 
door toetsenist en accordeonist Riny Mathijssen.
 
De ontspanningsmiddag werd georganiseerd door 
de Zonnebloem, om dank en waardering uit te 
spreken dat vrijwilligers en bestuur enkele avon-
den per jaar welkom zijn in Torentjeshoef voor een 
vrijwilligersvergadering.

Riny Mathijssen liet met zijn accordeon en toet-
senbord allerlei vlot in het gehoor liggende en her-
kenbare melodietjes horen. Geregeld gingen daar-
om niet alleen de handjes op en armen in elkaar 
om gezellig even mee te deinen, maar werd er ook 
zoetjes meegezongen of geneuried. Zelfs gingen 
er wat beentjes van de vloer die zich waagden aan 
een walsje of foxtrotje.

Natuurlijk was er naast de bekende Zonnebloem-
cake koffie, thee, een hapje en een drankje. En last 
but not least kwam er aan het eind van de middag 
nog een groot aantal prijsjes uit de tombola, waar-
mee deze muzikale middag naar ieders tevreden-
heid werd besloten.
(tekst en foto’s Jan Simons)

DIEREN IN DE 
NIEUWE WARANDE

Het Ree
Je zou het niet verwachten, maar om reeën te zien 
hoef je echt niet naar het natuurgebied De Brand 
of de Loonse en Drunense duinen. Als je vroeg in 
de ochtend of tegen het vallen van de duisternis 
een wandeling gaat maken in het gebied tussen 
de Waalwijkse weg/De Kraan en de Burgemeester 
Bechtweg is de kans aanwezig dat je ze spot.
Het Ree heeft een voorkeur voor open terrein 
waarop het kan grazen. Wel moet er beschutting 
aanwezig zijn, voor het geval dat ze moeten vluch-
ten of als rustplek voor overdag. 
Het Ree is wat ze noemen een ‘knabbelaar’ en eet 
zowel knoppen en blaadjes als kruiden en zachte 
grassoorten, maar ook bramen, paddenstoelen en 
eikels.
In de Nieuwe Warande leven op dit moment zo’n 
12 reeën.
Alleen de mannetjes hebben een gewei, dat ieder 
jaar in de winter wordt afgeworpen. Er begint di-
rect een nieuw gewei te groeien, dat in maart of 
april volgroeid is. 
In juli of augustus bakenen de mannetjes (bok-
ken) een eigen territorium af dat ze tegen andere 
bokken verdedigen. Ook de vrouwelijke dieren, de 
geiten, hebben een eigen territorium. De kalfjes 
worden geboren in mei of juni en blijven een jaar 
bij hun moeder.
Reeën leven over het algemeen solitair. ’s Winters 
zijn ze minder territoriaal en kunnen ze groepen 
(zgn. sprongen) vormen op zoek naar voedsel.
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

 
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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Een sprong reeën in de Nieuwe Warande
Bedreigingen voor het ree in De Nieuwe Warande
De grootste bedreiging voor het ree vormt de 
verkleining van het leefgebied als gevolg van de 
geplande vestiging van het industrieterrein Zwalu-
wenbuunders en de woningbouw.
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

LITERAIR CAFÉ
Bibliotheek Berkel-Enschot in 

Ons Koningsoord tijdens Nederland Leest.
De maand november staat in het teken van Ne-
derland Leest. Op donderdag 15 november 2018 
is Lieve Joris aanwezig tijdens het Literair Café in 
de Bibliotheek Berkel-Enschot.
Lieve Joris is internationaal bekend als schrijfster 
van non-fictie boeken over de Arabische wereld, 
Oost-Europa en Afrika. Lieve is een reiziger, die 
zich vastbijt in haar onderwerp en vaak een blij-
vende band aangaat met de hoofdpersonages van 
haar boeken. Belgisch vroegere kolonie Congo is 
een terugkerend thema in haar werk. 
Haar nieuwste boek “Terug naar Neerpelt” legt 
een familiedrama bloot. De door haar eerder be-
schreven reizen langs o.a. Congo, Damascus en 
Zanzibar brachten haar diverse onderscheidingen, 
maar met ‘Terug naar Neerpelt” geeft ze zichzelf 
de mooiste onderscheiding. Haar boek gaat over 
een terugkeer naar haar geboortedorp, naar het 
gezin van negen kinderen waar ze deel van uit-
maakt. En het gaat over het drama in de familie 
rondom de oudste en ontspoorde broer Fonny. 
Op donderdag 15 november komt Lieve Joris naar 
de Bibliotheek Berkel-Enschot voor een lezing en 
gaat in gesprek met de bezoekers. Ook is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar in de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot.
De toegang voor leden van de bibliotheek is € 5,=, 
KBO-leden betalen € 4,= en niet-leden € 7,50. 
De Bibliotheek Berkel-Enschot, Lieve Joris tijdens 
Literair Café op 15 november 2018.

NAJAARSCONCERT HGKK
18 november 2018
Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor is een ge-
mengd koor dat bijna 85 jaar geleden bij de Has-
seltse Kapel in Tilburg is opgericht. Het koor be-
staat momenteel uit ongeveer 40 leden. Ondanks 
de lange geschiedenis is het HGKK nog altijd 
volop in beweging en is een koor waar een goede 

presentatie, zangkwaliteit en sociale contacten 
hoog in het vaandel staan.

Op zondag 18 november 2018 zal het HGKK het 
Requiem van John Rutter uitvoeren. Het HGKK 
staat onder leiding van Ramon van den Boom 
en wordt hierbij begeleid door een instrumentaal 
ensemble. Kyra van Camerijk zal de sopraansolo 
voor haar rekening nemen.

Na de pauze vervolgt het HGKK het programma 
met liederen van Amerikaanse componisten als 
Geshwin, Copland en Lauridsen.
Zondag 18 november 2018. Aanvang 15.30 uur. 
Locatie: St. Ceaciliakerk, Kerkstraat 2 te Berkel-
Enschot.
De entree is gratis. Aan het einde van het concert 
zal aan de aanwezigen een vrijwillige bijdrage wor-
den gevraagd.
www.hgkk.nl

SINT EN ZIJN (ROMMEL)
PIETEN
De pepernoten liggen al even in de 
winkel, de zoete mandarijntjes in de 

fruitschappen en ook aan de chocoladeletters 
ontkom je dit jaar niet. Al dat lekkers betekent 
natuurlijk maar één ding: Sinterklaas komt bijna 
naar Nederland! Op zondag 18 november zullen 
Sinterklaas en zijn pieten richting Berkel-Enschot 
komen. De optocht start om 11.30 uur vanaf Boer-
derij Denissen (Generaal Eisenhouwerweg) en 
zal eindigen bij Konings-
oord (Raadhuisstraat). Na 
de optocht zullen er drie 
shows plaatsvinden bij De 
Schalm in Ons Konings-
oord. Wij hebben gehoord 
dat er een eigenwijze 
rommelpiet rondloopt die 
er graag een rommeltje 
van maakt. Nieuwsgie-
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Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en 
ontvang een 

cadeaubon van € 25 
van De Smaeck van 
Brabant in Berkel-

Enschot.*

Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5056 BW BERKEL ENSCHOT
T (013) 53 39 118
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl



25|

rig? Kaarten voor deze shows zijn verkrijgbaar bij 
Schoenmakerij Joep van den Berg of Qiëlly Kids 
Fashion voor 3 euro per stuk t/m vrijdag 16 no-
vember. Wees er dus snel bij! Wij zien jullie graag 
allemaal op zondag 18 november tijdens onze op-
tocht of bij een van onze shows. 

AANSCHUIVEN BIJ GITTEPETIT
De feestdagen komen er weer aan. Leuk om dan 
wat extra aandacht te besteden aan het inpakken 
van je cadeautjes. We gaan daarom bij Gittepetit 
cadeaulabels maken. Voor aan al je presentjes. 
We doen dat op verschillende manieren en met 
verschillende materialen. Zes weken lang. Elke 
week iets anders.
Vanaf 6 november ben je tijdens onze creatieve ca-
fés van harte welkom om plaats te nemen aan onze 
aanschuiftafel. Een tafel vol voorbeelden, inspiratie 
en fijne materialen om direct mee aan de slag te 
gaan. We geven geen workshops, maar je gaat lek-
ker zelf aan de slag en inspireert elkaar. Er is plek 
voor zes mensen tegelijk, dus het kan zijn dat je even 
moet wachten. Maar dat geeft je dan mooi de kans 
om eens lekker rond te neuzen op ons fijne plekje.
Aanschuiven is gratis. Dat is ons cadeautje voor jou.

Je bent welkom tijdens onze creatieve cafés:
dinsdag van 19:30-22:00 uur,
donderdag van 13:30-16:00 uur,
vrijdag van 9:30-12:00 uur,
zaterdag van 13:30-16:00 uur.

Gittepetit-creatief ontmoeten
Molenstraat 24 in Berkel-Enschot

VOORTGANG 
HERINRICHTING 
EIKENBOSCHWEG – 
’T ZWAANTJE

In mei dit jaar zijn de werkzaamheden gestart 
voor de Herinrichting van de Eikenboschweg en ’t 
Zwaantje. Om het Winkelcentrum Eikenbosch be-
reikbaar te houden tijdens de drukste tijd van het 
jaar, november en december, zijn de werkzaam-
heden begonnen op de kruising met de Raad-
huisstraat en vervolgens tot aan de Kapitellaan. 
Door deze keuze was het winkelcentrum vanaf 
de zomervakantie weer bereikbaar vanaf de kant 
van de Raadhuisstraat. Na de zomervakantie was 
het gedeelte tussen de Kapitellaan en de Pieter 
de Hooghlaan aan de beurt. Met deze faseringen 
werd naast de herinrichting ook de riolering ver-
vangen. 

Vervolg
Halverwege oktober is er gestart met het gedeelte 
tussen de Pieter de Hooghlaan en de Kerkstraat. 
En afgelopen week is er in goed overleg met de 
gemeente Tilburg en aannemer Heijmans besloten 
om de kruising voor de kerk, tussen de Enschot-
sebaan, De Kraan, ’t Zwaantje en de Kerkstraat 
in zijn geheel in deze uitvoeringsfase mee te ne-
men. Deze werkzaamheden zijn op maandag 5 
november gestart. Hiervoor is gekozen om de bus 
zo snel mogelijk weer de oorspronkelijke route te 
laten rijden en tevens het Winkelcentrum Eiken-
bosch weer bereikbaar is zoals gewoonlijk. Afhan-
kelijk van de weersomstandigheden zijn de werk-
zaamheden eind december gereed.

Meer informatie kunt u vinden op: www.tilburg.nl\
wegwerkzaamheden; klik op de kaart of gebruik 
het zoekwoord Eikenboschweg

COLLECTE VOOR 
KINDEREN MET 
EEN HANDICAP

Vrijwilligers NSGK collecteren van 12 t/m 17 
november
Duizenden vrijwilligers gaan van 12 t/m 17 novem-
ber weer op pad om geld in te zamelen voor kin-
deren en jongeren met een handicap. Zij komen 
aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van 
NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehan-
dicapte Kind.
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NSGK kinderambassadeur Merijn: “Door mijn han-
dicap zijn er dingen die ik niet kan. NSGK zorgt voor 
aanpassingen zodat kinderen zoals ik toch gewoon 
mee kunnen doen en daar word ik heel blij van.”
 
Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar 
wilt u toch een bijdrage doen? Dat kan door de 
letters NSGK te sms-en naar nummer 4333 (een-
malige gift van 3 euro) of met een online dona-
tie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een ver-
antwoorde manier omgaat met de giften die zij 
ontvangt. 

KKNFBRK OISTERWIJK, EEN 
‘KLINKENDE’ NAAM IN KEUKENS.
Wie op zoek is naar een nieuwe keuken mag zeker 
een bezoekje aan de showroom van Keukenfabriek 
Oisterwijk niet overslaan. In het ronde glazen hoek-
pand aan het Sprendlingenpark in Oisterwijk vindt 
u keukens in alle denkbare stijlen. Eigenaar Leo van 
der Zwan is met zijn nieuwe keukenzaak ‘Keuken-
fabriek Oisterwijk’ al ruim 40 jaar een specialist in 
keukens. HIj combineert topkwaliteit keukens met 
alle bekende merken inbouw apparatuur en is met 
zijn formule een zelfstandig bedrijf. Dus geen on-
derdeel van een grote keten. U heeft hier te maken 
met de eigenaar zelf, dus afspraak is afspraak.
Een prachtig fotorealistisch 3D-ontwerp van uw 
keuken vormt altijd de basis bij Keukenfabriek 
Oisterwijk. Deze kunt u in alle rust beoordelen. 

Vervolgens maakt Van der Zwan een keurige ge-
specificeerde offerte met een scherpe nettoprijs. 
Geen mega hoge kortingen achteraf, maar direct 
de beste prijs. Tevens biedt Keukenfabriek Oister-
wijk u de mogelijk om u al het werk uit handen te 
nemen. Van het Slopen tot het verleggen van de 
leidingen, elektriciteit, loodgieters- en stucwerk. 
Keukenfabriek Oisterwijk werkt volgens een strak-
ke planning die al 6 weken voor levering bekend 
is, zodat u weet wanneer uw keuken tot op de dag 
nauwkeurig geleverd en geplaatst wordt. 
Keukenfabriek Oisterwijk geeft 5 jaar volledige ga-
rantie en een levenslange service. Kortom alle re-
denen om Keukenfabriek Oisterwijk een bezoekje 
te brengen. Meer info:
www.keukenfabriekoisterwijk.nl

UDENHOUTS ZANGTALENT 
NIELS VAN KOLLENBURG KOMT 
MET EIGEN SINGLE!
De Udenhoutse zanger Niels van Kollenburg heeft 
onlangs officieel zijn debuutsingle ‘Waar ik voor 
leef’ uitgebracht.  
Op zijn 18e is Niels begonnen met zingen en op-
treden, variërend van feesten en partijen bij men-
sen thuis tot kroegen, zalen en feesttenten. Eerder 
dit jaar heeft de artiest een cover opgenomen van 
het nummer ‘This is the moment’, in Nederland 
vooral bekend in de uitvoering van Rene Froger.
Vanaf dat moment gaat het als een speer en is 
Niels bijna iedere week ergens in Brabant aan het 
optreden. En dus werd het op veler verzoek tijd 
voor een eigen liedje!

Niels zegt trots: “Het is een heerlijke Nederlands-
talige dansplaat maar ook een echte meezinger 
met een vrolijk nazomers tintje! De stijl is echt van 
nu, een soort kruising tussen moombahton en 
funk. Daarbij heb ik gekozen om een live gitaar-
sessie in te laten spelen. De clip hebben we op-
genomen in België. Ik ben er heel blij mee, maar ik 
hoop natuurlijk dat mijn luisteraars het ook weten 
te waarderen, dus oordeel vooral zelf. Ik zou het 
leuk vinden als jullie een berichtje achter laten op 
mijn facebook- of instagram pagina.” 
Naast zijn eigen plaat zingt Niels een uitgebreid 
repertoire voor ieder wat wils; Nederlandstalig en 
Engelstalig in diverse genres. Dit varieert van Bløf, 
Van Dik Hout of De Dijk tot aan André Hazes (Jr) 
en Django Wagner. Maar even goed een sixty van 
Tom Jones of Roy Orbinson.
De nieuwe single ‘Waar ik voor leef’ is te beluiste-
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ren via alle gangbare kanalen zoals iTunes, Spo-
tify, YouTube, HitsNL en Deezer. Wil je de single op 
CD ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op 
met Niels van Kollenburg.
Voor informatie of boekingen kunt u terecht op 
Niels zijn nieuwe website nielsvankollenburg.nl of 
stuur een e-mail naar info@nielsvankollenburg.nl 
Like de facebook-pagina: fb.me/nielsvankollenburg 
of volg Niels op Instagram: nielsvankollenburg

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30-31
Tel. 013-533 1263
www.gildeslagerveenstra.nl

Hachee kant & klaar
MET GOUD BEKROOND

100 gram 1,49
Filet American
MET GOUD BEKROOND

100 gram 1,69
Wortelstamp
GILDEKWALITEIT

500 gram 4,95
Erwtensoep
Van de Ende

per bak 900 cc 4,95
29-10 t/m 17-11-2018

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30 Berkel-Enschot
tel. 013 - 533 12 63
www.gildeslagerveenstra.nl Ambacht met passie!

Winters letje

Een varkens letlapje gevuld
met 'winters' gekruid gehakt.

100 gram 1,79

Met onze
Gildetrophy
zet u eens iets
anders op tafel...

Winters 
Filetje
Een varkens Filetlapje gevuld

met ‘winters’ gekruid gehakt.

100 gram              1,79

Hachee 
kant & 
klaar

MET GOUD BEKROOND

100 gram         1,49

Filet 
American

MET GOUD BEKROOND

100 gram         1,69
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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
Maria, onze gastvrije moeder.
De maand oktober is juist voorbij en in deze maand 
is er in onze parochie op verschillende plaatsen 
de rozenkrans gebeden. Zelf heb ik dit gebed ook 
enkele keren meegebeden. Ik was op 11 oktober 
’s-avond in Berkel-Enschot voor een bijeenkomst 
over gastvrijheid in onze parochie Joh. XXIII. Ik 
dacht bij mijzelf: ‘Laat ik van tevoren naar de Ma-
riakapel in de St. Caeciliakerk gaan om de rozen-
krans mee te bidden.’ Voor mij was dit de eerste 
keer in deze kerk. Wie zouden er zijn? Toen ik bin-
nen kwam, was er 1 persoon in de kapel en ik werd 
hartelijk welkom geheten. Dat voelde gelijk goed. 
Langzaam kwamen er nog meer mensen binnen 
en ik merkte dat er een vaste kern van mensen 
was die al jaren de rozenkrans in deze kerk mee-
bidden. Het is goed dat er zo’n trouwe gebeds-
groep is. Het gebed is als de motor van ons ge-
loof. Wanneer er gebeden wordt in de parochie, 
dan kunnen er dingen gebeuren. Dingen die we 
zelf misschien niet zien. Na die eerste keer, ben ik 
nog een paar keer naar de St. Caeciliakerk gegaan 
voor het rozenkransgebed. Steeds was er een har-
telijk welkom, een gastvrij onthaal. Voor iedereen 
in onze parochie die de rozenkrans meebidden en 
in het bijzonder tot de gebedsgroep in de St. Cae-
ciliakerk zou ik willen zeggen: ‘Blijf doorgaan met 
bidden.’ In de meimaand en de oktobermaand 
bidden we dit gebed dat speciaal gericht is tot 
Maria, om voor ons ten beste te spreken bij haar 
zoon Jezus. Maria is de moeder van de Kerk en 
daarmee dus moeder van alle christenen. Kinde-
ren wenden zich vaak tot hun moeder, vooral als 

ze klein zijn. Een moeder is een vertrouwd per-
soon en een kind voelt zich veilig thuis bij haar. Zo 
voelt het ook voor ons, wanneer we tot Maria bid-
den. En er is geen mens die dichter bij Jezus staat 
dan Maria, zijn moeder. Door Maria, mogen wij al 
onze vragen en beden, aan Jezus voorleggen. Hij 
zal luisteren naar ons gebed. Een opsteker voor 
ons allemaal en speciaal voor de parochianen die 
zich inzetten om samen de rozenkrans te bidden.

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Josephkerk namen we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid van Toos Brekelmans-van 
de Sande, 95 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 10 november: 
19.00 uur St. Josephkerk: Geen viering
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 11 november: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Miet van Rijswijk-Segers(jrgt.) en Jan 
van Rijswijk; Overl. familieleden Wehmeijer-
Zwanenburg; Dré Verhagen: Ad Spanjers, Netty 
Kolsteren-Zeeuwen en Hetty Simons-Kolsteren; 
Overl. fam. Huijben-van Kasteren.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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 en diaken van Kuijk.
Intenties: Sjo Voermans (verj.); Anny van Os-van 
Dinter; Overl. ouders van Beurden-van de Brug-
gen; Adriana van de Bruggen-van Esch; Johan van 
Beurden; Joke Robben-Pijnappels (jrgt.); Marietje 
van Vught-Pijnappels (jgrt.) en Noud van Vught.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 12 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. 

Dinsdag 13 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Geen viering.
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Donderdag 15 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

Vrijdag 16 november: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

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 11 november: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
De zondag ná de dankdag voor gewas en arbeid 
(woensdag 7 november) vieren we de oogstdienst. 
We mogen dankbaar zijn voor onze oogst! Neem 

daarom vandaag iets mee van uw eigen oogst. 
Denk aan: noten, zelfgemaakte jam of taart, pom-
poenen, adventskransen, herfstukjes, etc. Na af-
loop van de kerkdienst verkopen de kinderen alles 
voor het goede doel: de mensen en kinderen op 
Sulawesi die zijn getroffen door een aardbeving en 
een tsunami. 
De eerste collecte is ook bestemd voor Sulawesi. 
De tweede collecte is voor het werk van de eigen 
kerk. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crè-
che.

Agenda
10 november 19.00: Club 412
13 november 10.00: Leerhuis: het Oude Testa-
ment is nieuwer dan nieuw
14 november 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de Bijbel’

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

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

www.dermavision.nl info@dermavision.nl
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• 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:



SCHAKELTJES

30 |

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

November maandaanbieding: om uw fiets nog 
veiliger te parkeren, nu 20% korting op alle sloten 
bij de Tweewieler Udenhout 

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  

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

Loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

Gezocht: Ervaren medewerkster huishoudelijke 
dienst voor 3 uren per week. Dag van de week 
nader overeen te komen. Gelieve contact op te 
nemen met: 06-30806770 

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

Bij aankoop van wandelschoenen, nu 50% korting 
op je Falke wandelsokken! Van Gool Sport 

Huishoudelijke hulp gevraagd, eenmaal per 
2 weken, in klein modern appartement. 
Meer informatie: 06 30964527 of 013 4670245 

Ik ben een man, 54, gezellig, betrouwbaar, sinds 
2 jr woonachtig in Klein Berkeloo. Werkzaam als 
houtbewerker in Udenhout. Ik ben me thuis gaan 
voelen in Berkel-Enschot. Nu de school wordt 
afgebroken ben ik op zoek naar een klein 
appartement of deel v/e woning. Ik help graag 
mee in de tuin of klussen in en om het huis. 
Tel 0650520910 / allardmetselaar@outlook.com  

AANBIEDING alleen in november: kleuradvies 
voor jouw huis (1,5 uur) voor € 150,-. Je krijgt een 
concreet kleuradvies inclusief verf kleurnum-
mers. Wil jij nu echt de juiste kleuren in je huis? 
Maak dan een afspraak. GEWOONCAAT INTERI-
EUR 06-13196001 info@gewooncaat.nl. Gratis 
inloopspreekuur in Klooster Ons Koningsoord op 
20 november en 18 december van 19.30-21.00 uur. 

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

Wij starten de SALE - kortingen 20 - 80% op 
baby-en kinderkleding. Open: 09, 10, 14 nov.
12:00 - 17;00u. Grip St. Willibrordstr. 32 BE

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

BergThee XL
Of Gaultheria zit 
vol rode bessen 
en is winterhard. 
In grote 13cm-
pot. 2.99

1.99





Hé,
woningzoeker
in Koningsoord!

Bel voor een afspraak met telefoonnummer (013) 508 81 00

Zo krijg je korting op je hypotheekrente, wanneer je een betaalrekening bij de

Rabobank hebt. Dat is mooi meegenomen. En zo zijn er nog 9 pluspunten. Dus

waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten


