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DEZE WEEK:
Zorgatelier Il Sogno blij met Zorgbus 

Nieuwe prinsen Knollevretersgat bekend

Julia Klemans grenzeloos verbonden met Stichting Wifi

Karel en Lies Bankers 60 jaar getrouwd

Het koffie uurtje, gewoon gezellig
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BEDRIJVEN CONTACTEN
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Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.
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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

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

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

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

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

TAART by Nihal is een finan-
cieel advieskantoor, waarbij 
wordt geadviseerd vanuit een 
langdurige relatie. U kunt 
bij ons terecht voor advies 
over hypotheken, pensioen, 
vermogen, nalatenschap en 
overige financiële zaken. Het 
is de ambitie om financieel 
advies voor iedereen toe-
gankelijk en begrijpelijk te 
maken.
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ZORGATELIER IL SOGNO 
BLIJ MET ZORGBUS  

Vlnr: Patricia de Rooij, Dave van 
Berkel en Helmer de Vries

Patricia de Rooij en Dave van Berkel van Zorg-
atelier Il Sogno zijn blij dat ze kinderen in de 
opvang dagelijks kunnen vervoeren met de 
komst van de Zorgbus. Deze bus is in bruik-
leen van ‘Stichting Mobiliteit voor Iedereen’ en 
wordt door –lokale- ondernemers gefinancierd. 
Het Zorgatelier heeft nu een tijdelijke bus, 
maar in februari komt de ‘super degelijke bus’, 
zoals Patricia zegt. 

Zorgatelier Il Sogno begon negen jaar geleden 
met het idee dat ieder kind een plek heeft op een 
volwaardige plek. ‘De maatschappij kan ik niet 
veranderen, maar ik kan het kind wel leren om-
gaan met de maatschappij’, licht Patricia toe. Op 
de zorgboerderij aan de Zandstraat 9 in Berkel-
Enschot worden voornamelijk kinderen met ADHD 
en autisme opgevangen. ‘Maar we doen hier niet 
aan etiketjes. Ieder kind is anders.’

Beperkt budget 
Patricia en Dave runnen nu bijna vier jaar de zorg-
boerderij op de huidige locatie en doen dat met 
heel hun ziel en zaligheid. ‘De kinderen maken 
een groei door. Het is prachtig wanneer een kind 
weer terug naar school kan door de juiste zorg.’ 
Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn 
door veranderingen in het zorgbudget. Zo wordt 
het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie 
verplicht gesteld, maar de vergoeding vanuit de 
gemeente is niet kostendekkend.

De Zorgbus van Stichting Mobiliteit voor Ieder-
een heeft daar een oplossing voor gevonden. ‘We 

willen eenzaamheid onder kwetsbare groepen 
bestrijden. Tegen een relatief laag bedrag krijgen 
instellingen de bus in bruikleen. Zorgboerderijen 
rijden vaak met verouderd vervoer rond, maar ei-
genlijk wil je met die doelgroep niet stil komen te 
staan’, zegt Helmer de Vries van de ‘Stichting Mo-
biliteit voor Iedereen’.

Definitieve Zorgbus 
Vier weken geleden werd het Zorgatelier door de 
stichting benaderd. ‘In februari krijgen we een bus 
die rekening houdt met de wensen van de kinde-
ren. Het is een lage variant, eigenlijk gewoon de 
busversie van een personenauto. Op die manier 
voelen zij zich niet anders.’ De stichting zoekt nu 
sponsoren in een straal rondom het atelier. ‘Een 
kleine ondernemer kan bijvoorbeeld zijn logo laten 
drukken op de bus, maar we hebben ook moge-
lijkheden voor grotere ondernemers’, zegt Helmer. 

De bus wordt niet alleen gebruikt voor het vervoer 
van en naar de dagbestedingslocatie, maar ook 
voor boodschappen en activiteiten. Wie de bus 
mee wil sponsoren, kan contact opnemen met de 
Stichting Mobiliteit voor Iedereen of doneer via de 
website. 

https://stichtingmobiliteitvooriedereen.nl/
project/zorgboerderij-il-sogno/ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 



8 |

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
24-11-18 Druiventros 13.00 uur Schaken externe competitie
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?
23-11-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Gezelschap spelletjesavond voor iedereen
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
09-12-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Royal Calypsomen sixties, seventies en eighties
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 Druiventros 13.00 uur Schaken externe competitie
15-12-18 St.Lambertuskerk 16.30-18.0 uur Kersttocht

NOVEMBER

DECEMBER



9|

Egbert van der Meijs en Mischa Reuser, alias het 
feestelijke duo Bob & Bob hielden de spanning 
er goed in. Na een opwarmend optreden van Van 
Heukelom was het dan eindelijk zover: de bekend-
making van de nieuwe Raad van Elf en Prins Car-
naval. Maarten van de Ven, o.a. ook lid van Fiesta 
Servezza, mag het komende seizoen de scepter 
zwaaien, geassisteerd door zijn adjudant Corné 
Berkelmans. Bijna de gehele Raad van Elf van vo-
rig jaar is doorgegaan, nieuwkomer Thijs Jonker 
gaat het allemaal voor het eerst meemaken.

Jeugdprins Roel
Ouders, grootouders en vriendjes en vriendinne-
tjes moesten er lang op wachten, maar eindelijk 

kwam ook het podiummoment voor de nieuwe 
Jeugdraad. Jeugdprins Roel (Denissen) mag met 
Adjudante Isabel de komende carnaval feesten 
en andere jeugdprinsen of -prinsessen ontvan-
gen. Het bleek even een uitdaging om de voltal-
lige Jeugdraad, de lijfwachten en prins en adju-
dante op de foto te krijgen, maar het resultaat 
mag er zijn.

Nie om, mar vur oe kèèke
Oud Prins Martijn keek vanuit het publiek. ‘Kip-
penvel…ik weet wat er door je gaat net voordat je 
op moet. Ik had even een momentje van ‘…daar 
had ik weer kunnen staan. Maar het is goed zo, ik 
heb een prachtige tijd gehad en met Maarten gaan 
we een fantastische prins krijgen’. Martijn hoeft 
zich niet te vervelen, is van een aantal commissies 
lid en penningmeester in het SOK-bestuur. 
Ook Nonsjelaant en De Bullekus klonken als van-
ouds. ‘Het Hoe Ist? Fist! Is altijd gezellig om elkaar 
weer te zien en ons op te warmen voor carnaval. 
We kijken uit naar een mooi en lang seizoen.’ 

Tekst/foto: Elke van Dommelen

PRINS MAARTEN EN PRINS ROEL 
NIEUWE PRINSEN KNOLLEVRETERSGAT

Dit jaar viel 11-11 op een zondag en dus was het 
overal in het Zuiden een drukte van belangstelling. 
De Parade in Den Bosch en de Stadhuisstraat in 
Tilburg zagen zwart van de mensen. Het Vrijthof in 
Maastricht zelfs afgesloten wegens drukte. Ook de 
Druiventros was afgeladen vol. Iedereen was na-
tuurlijk erg benieuwd of Prins Martijn een vierde 
ambtstermijn zou hebben. En wie zou de nieuwe 
jeugdprins(es) worden? Het 43e carnavalsseizoen 
ging in elk geval spetterend van start.
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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)
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 nr 85 06-47073104  
 (Zie foto op de Schakel app)

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
10-11 Sleutelbos met huissleutel en autosleutel VW Willibrordstraat Berkel of in de 06-53563272  
 Fox met sleutelhanger zwarte Teckel (opener),  stad Tilburg  
 brievenbussleutel en werksleutel AH
4-11 Bos sleutels Route Pr. Irenestraat naar 06-37445936  
  Drieburgt Tilburg
27-10 Peugeot fiets of brommer sleutel Bochtakker bij nr. 17 06-22504455

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de 
Schakel. Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar 
kunnen via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.
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GRENZELOOS VERBONDEN

Samen plezier maken!

‘Ik hoop altijd dat ik een geldprijs win! Dan kan 
ik nog meer mensen helpen.’ lacht Julia Kle-
mans (51). ‘Is dat niet een druppel op de gloei-
ende plaat...? vragen mensen me dan. Juist in 
zulke barre omstandigheden is die ene drup-
pel het mooiste dat je kunt geven!’ Ervaringen 
als modder scheppen in Sulawesi, waterfilters 
brengen in Madagascar en wonden verzorgen 
in de leprakliniek in Zuid-India maken dat Julia 
grenzeloos is verbonden met vele anderen, die 
zo drastisch veel minder hebben.

Tijdens een ontwikkelingsreis (2013) van Jeugd 
met een Opdracht beleefde Julia Zuid-India voor 
het eerst. Een ‘straatschoffie’ genaamd Wifi vloog 
een vriend van Julia om de nek en klampte zich 
aan hem vast. Het kind liet hen niet meer los! Dit 
resulteerde in Stichting Wifi, om nooit meer los te 
hoéven laten.

Stichting Wifi
Met zijn vijven richtten ze in 2014 Stichting Wifi op. 
Door donaties, giften en een enthousiast netwerk 
van vrijwilligers hebben ze al veel bereikt. ‘Door 
de korte lijntjes weten de mensen in Nederland 
welke middelen ze hebben gesponsord,’ aldus 
Julia. Stichting Wifi steunt onder andere een echt-
paar in Zuid-India, dat zich 24-7 bezighoudt met 
‘kanslozen’; Daniel en Joyce nemen straatkinde-

ren, wezen, weduwen en blinden op in hun eigen 
huis. Met een inwonend team geven zij dat stukje 
warmte dat de kinderen nodig hebben en maken 
onderwijs mogelijk. Ze koken rijst voor daklozen 
en zorgen voor ‘de onaanraakbaren’, een leprako-
lonie, bestaande uit een vijftal straten met hokjes 
en een leprakliniek. Op dit moment wordt er een 
groter huis gebouwd om meer ‘kanslozen’ te kun-
nen opvangen en zijn ze bezig met het kopen van 
een stuk land om zelf rijst te gaan verbouwen.

Drie keer kerst! 
Met een groep jongeren, een hoop geld en een 
groot veertiendaags programma vliegt Julia in de-
cember naar Daniel en Joyce. De jongeren gaan 
vooral ervaren, de volwassenen ter plaatse aan 
de slag. Er is zoveel te doen! Rijst... mét kip, een 
uitwasbare zwachtel, een looprekje of kunstbeen. 
‘Juist door die simpele middelen, voor ons zo van-
zelfsprekend, te geven kun je daar iemand zo in-
tens gelukkig maken.’ Julia’s ogen glimmen. ‘Eén 
knuffel voor een leproos die een jaar niet is aange-
raakt, is voor hem drie keer kerst!’ 

Doneren of vrijwilliger worden? 
Meer info: Julia Klemans: 06-48131381, 
www.stichtingwifi.nl

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Julia Klemans

MET PASSIE
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Toen Lies en Karel Bankers 50 jaar getrouwd 
waren, kwam Marcel Panis van De Schakel 
met het verzoek om een interview. Karel zag 
dat niet zitten en zei dat hij over tien jaar maar 
moest terugkomen. Die tien jaar hebben ze 
gehaald en nu vierden Karel en Lies op 11 no-
vember hun 60-jarige bruiloft. De Schakel in-
terviewt hen.

In zestig jaar is heel veel veranderd
Toen Lies trouwde was ze 26. Ze was onderwij-
zeres in Deurne, het dorp waar ze ook geboren 
was. Zoals toen gebruikelijk was, werd ze na haar 
trouwen ontslagen. Dat gebeurde met de wet in de 
hand. Een getrouwde vrouw hoorde thuis te zijn. 
Daarna is ze nog wel ingevallen als er op school 
iemand ziek was of zo. Maar toen hun tweede kind 
was geboren, stopte ze daarmee. Ze had de han-
den vol aan het huishouden.
Vijftig jaar geleden verhuisde het gezin naar Ber-
kel-Enschot en Lies begon met vrijwilligerswerk. 
Zij organiseerde bij de KBO fietstochten en rikcon-
coursen. Ze heeft dat vele jaren gedaan. 

Gewestelijke Raad van het Landbouwschap
Het Landbouwschap was een zogenaamde pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Die regelde 
de belangen van werkgevers en werknemers in 
de agrarische sector. Karel werd secretaris van 
de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap 
in Noord-Brabant. Intensivering van de landbouw, 

KAREL EN LIES BANKERS 
ZIJN ZESTIG JAAR GETROUWD

ruilverkavelingen, Europees landbouwbeleid; hij 
heeft het allemaal voorbij zien komen. Inmiddels is 
het Landbouwschap opgeheven.

In een periode van zestig jaar is een 
heel andere maatschappij ontstaan

Daarnaast was hij ook actief op allerlei terrein. Hij 
was raadslid in Berkel-Enschot, was lid van Pro-
vinciale Staten. Hij is tien jaar voorzitter geweest 
van KBO Berkel-Enschot en ze vroegen hem ook 
voor het bestuur van Muziekvereniging Concor-
dia. Hij speelde weliswaar geen instrument, maar 
iemand met banden met bestuur en politiek was 
zonder meer welkom.

Herinneringen zijn er vele
Karel en Lies halen herinneringen op over hun 
lange leven. Over de grote gezinnen met tien of 
meer kinderen waarin ze werden geboren. Ze zijn 
nog steeds verbaasd over alle veranderingen die 
er in de maatschappij in die korte periode zijn ge-
beurd. Ze hebben vier kinderen, die er mede voor 
zorgen dat het goed met hen gaat. Ze vieren hun 
diamanten bruiloft in besloten kring met kinderen 
en kleinkinderen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans
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Veiver.nl - Durendaelweg 16a - 5056ZA - Berkel-Enschot - 0650851578

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste atelier voor intuïtieve kunst!

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

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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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HET KOFFIE UURTJE, 
GEWOON GEZELLIG

Het is woensdagochtend. De klok loopt rich-
ting 10 uur. In de foyer van De Schalm staan de 
lege koffiekopjes geduldig te wachten en ook 
de plakken cake lonken uitnodigend naar de 
binnendruppelende bezoekers van het maan-
delijkse  KBO koffie uurtje. Ria van de Kam en 
Lia van de Ven verwelkomen namens de werk-
groep KBO-SocMa,. De werkgroep die zich ten 
doel stelt activiteiten te ontplooien op sociaal 
en maatschappelijk terrein voor de senioren in 
Berkel-Enschot.
Eén van de paradepaardjes is het “koffie uurtje”.

Gezelligheid
In het verre verleden bezong de Jordaanse zange-
res Rita Corita  al over de gezelligheid onder het 
genot van een bakkie koffie. Op de maandelijkse  
woensdagochtend in De Schalm lijkt het alsof er 
in de loop der jaren niets is veranderd. Zo’n 45 
tot 50  vrouwen en mannen(!) schuiven  aan in de 
foyer. En hoewel de dames in de meerderheid zijn 
is er zeker geen sprake van een “dameskransje” Al 
snel blijkt gespreksstof geen probleem. Nieuwtjes 
worden uitgewisseld, ervaringen worden gedeeld, 
verhalen doen de ronde. Kortom, de gezelligheid 
van weleer is ook nu  duidelijk merkbaar. Na het 
eerste gratis kopje koffie ( wordt al snel  gevraagd 
om een tweede bakkie. Als de klok richting 12 uur 
gaat  gaan de aanwezige senioren al babbelend 
weer richting huis. Ook de nieuwkomers geven 
desgevraagd aan genoten te hebben van dit koffie 
uurtje en zijn zeker van plan de volgende maand 
weer aanwezig te zijn.

KBO/SWO
Het koffie uurtje is door de werkgroep SocMa in 
samenwerking met de  Stichting Welzijn Ouderen 
(SWO) zo’n twee jaar geleden opgestart. In de be-
ginfase organiseerde de werkgroep allerlei spelle-
tjes, maar al snel bleek dat lekker “bijkletsen” en 
het maken van nieuwe contacten de prioriteit had 
voor zowel alleenstaande ouderen als voor senio-
renechtparen.
De werkgroep benadrukt dat het koffie uurtje be-
doeld niet alleen is om  de sociale  contacten te 
onderhouden, maar ook om er eens even uit te zijn 
en nieuwe contacten op te doen. Op die manier 
kan voorkomen worden dat ouderen in een isole-
ment verzeild raken.

Niet onvermeld mag blijven dat senioren die fy-
siek niet in staat zijn zelfstandig naar “Ons Ko-
ningsoord” voor het maandelijkse koffie uurtje te 
komen, kunnen middels een telefoontje naar  Els 
van der Meijden of Ine van de Wiel opgehaald en 
teruggebracht worden.
Een mooi – door zowel KBO  als SWO gesubsi-
dieerd - initiatief 

Meer informatie:
Ria van de Kam   (013 5332621)
Voor vervoer:
Els van der Meijden (013 5332604)
Ine van de Wiel (013 5333757)

Tekst: Jan Harting
Foto: Jan Panhuijzen



16 |

Sprendlingenpark 36  5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91   www.keukenfabriekoisterwijk.nl

WIJ BETALEN DE BTW VOOR U

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

*Niet in combinatie met andere acties
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HET GRAF VAN SERGEANT JOS DENISSEN
In De Schakel van week 44 stond een artikel over 
het graf van dienstplichtig sergeant Jos Denissen, 
die in de meidagen van 1940 door vijandelijk vuur 
in Alblasserdam om het leven kwam. Jeff Denissen 
van Hoog Heukelom, een neef (oomzegger) van 
Jos kwam met aanvullende informatie. Zijn vader 
Cornelis Denissen heeft memoires geschreven, 
waarover ook over deze episode wordt verteld.
De familie Denissen wist half mei 1940 niet dat 
hun zoon in Alblasserdam om het leven was ge-
komen. Cornelis ging op zoek naar hem en toen 
werd duidelijk dat zijn broer reeds begraven was. 
Op verzoek van de familie is zijn lichaam naar Ber-
kel gebracht en is hij hier herbegraven. Cornelis 
schrijft daarover in 1990:
“… Op vrijdag 24 mei is er voor Jos in Berkel een 
requiem dienst gedaan om 9.30. Natuurlijk een 
overvolle kerk. Nadien kregen we bericht dat Jos 

op Rijkskosten mocht worden overgebracht naar 
Berkel. Dinsdag 4 juni is dat gebeurd, daarbij is 
toen de gewone uitvaartdienst gedaan. Weer was 
er heel veel belangstelling…. De gemeente bood 
aan een gedenksteen te plaatsen op het kerkhof en 
die te onderhouden. Dat wordt altijd nog gedaan.“
Uit de memoires van Cornelis blijkt, dat de ge-
meente Berkel-Enschot de verantwoordelijkheid 
voor het bijhouden van het graf op zich had geno-
men. Die gemeente is dat ook altijd blijven doen. 
Maar de gemeente Tilburg had dit nagelaten. In 
2001 is daarop geattendeerd. Tilburg heeft dit 
toen weer opgepakt maar nu blijkt dit weer ver-
geten. De familie Denissen zal bij de gemeente 
Tilburg aankloppen om te vragen om dit in het 
vervolg beter aan te pakken.

Tekst: Jan van der Straaten

2018 is een succesvol jaar geweest voor Angelo Pijnenburg. Met zijn 
onderneming Into Motion is hij verkozen tot Personal Trainer van het 
jaar in de gemeente Tilburg bij de Dutch Fitness Awards. Dit fantasti-
sche succes geeft de goede weg weer die hij is ingeslagen sinds 2016. 
Angelo verzorgt Personal Training, Duo Personal Training, Bootcamp, 
Bedrijfsfitness en voedingsadvies op maat. Dus ben jij op zoek naar de 
juiste persoonlijke begeleiding bij het bereiken van jouw doelstelling? 
Neem dan contact met Angelo op. 

Bosscheweg 11    Berkel-Enschot    w: www.in-to-motion.nl    e: info@in-to-motion.nl    t: 06-40994070

Rectificatie
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Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 

     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.
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KBO WANDELT IN 
PLANTLOON / WAALWIJK
Op donderdag 22 november gaan we 

wandelen in Waalwijk in natuurgebied Plantloon.
Dit gebied sluit aan op de Loonse en Drunense 
duinen en is eigendom van Natuurmonumenten.
Er zijn lanen, weilanden, bossen en enkele boer-
derijen.
In het Noorden ligt Galgenwiel en in het zuiden ligt 
nog een stuk van de Turfvaart waar in de14e eeuw 
nog turf werd gewonnen. In de bossen huizen 
roofvogels en uilen en in de weilanden zijn broed-
plaatsen voor weidevogels. Een gebied met een 
rijke historie en zeker de moeite waard.
Na afloop drinken we koffie, op eigen rekening, bij 
het “Galgenwiel” in Waalwijk. 
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.

VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”
Verzamelaarsvereniging “De Toren-
hoek” heeft op zondag 18 november 

weer een ruilbeurs van 10.00 tot 13.00 uur in Ons 
Koningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”, 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Wij 
zitten in de foyer.
U bent daar van harte welkom. Men kan er terecht 
voor o.a. postzegels, balpennen, suikerzakjes en 
bierviltjes. 
Tot zondag in De Schalm.
Voor inlichtingen kunt u bellen: 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

VERKOOP  WELFARE
Op zondag 18 november houden wij 
weer onze jaarlijkse verkoop in de 
hal van Torentjeshoef van 10.00 tot 

15.00 uur. Wij bieden u de zo bekende artikelen 
aan. Gastendoekjes, slabbetjes, pannenlappen, 
schortjes en tafelkleedjes. Daarnaast hebben we 

shawls, mutsen en gehaakte omslagdoeken. Voor 
de baby, vestjes slofjes en dekentjes. Eventueel 
ook op bestelling. De loterij ontbreekt niet. Wij ho-
pen dat u ons een bezoekje brengt. Het Welfare-
team.

ST. NICOLAAS BINGO 
IN DE FOYER VAN DE 
SCHALM (KONINGSOORD) 

Op zondag 25 november vindt in de foyer van de 
Schalm in Koningsoord de jaarlijkse KBO 
St. Nicolaas Bingo plaats.
Een gezellige Bingo middag met leuke prijsjes en 
muzikale begeleiding van Willem Bruggeling op 
piano.
Natuurlijk vergeten we de banketletter en peper-
noten niet!
Wij ontvangen u met een gratis kopje koffie/thee 
met iets lekkers, deelname aan de Bingo is gratis, 
alleen uw drankjes betaalt uzelf.

Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur.  
Werkgroep KBO Ontspanning

IVN- 
NATUUR-

GIDSENOPLEIDING 2019-2020
Altijd al een passie voor de natuur gehad en deze 
passie willen delen met anderen? Dan is de IVN- 
Natuurgidsenopleiding van IVN-Tilburg echt iets 
voor jou! IVN -Tilburg zoekt jou!
Hoe mooi zou het niet zijn dat je na 1,5 jaar met al 
je zintuigen je omgeving kunt waarnemen, je kunt 
verwonderen over de schoonheid van de natuur in 
je eigen omgeving en je bewondering met anderen 
te delen. Dat is wat IVN -Tilburg samen met jou wil 
bereiken.
In februari 2019 start IVN-Tilburg weer met de 
IVN-NatuurGidsenOpleiding (NGO). 
De NGO heeft als doel om mensen zoals jij op te lei-
den tot actieve IVN-ers, die in staat zijn om mensen 
van jong tot oud mee te nemen in de wonderlijke 
wereld van de natuur in de eigen leefomgeving.
Meer weten over de inhoud en de opzet van de 
opleiding? Of wil je je inschrijven? Dat kan, want 
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 dec 2018 via onze 
website: https://www.ivn.nl/afdeling/tilburg/
ivn-natuurgidsenopleiding-ngo-2019-2020
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Opruiming

opruiming

van € 2.29
9 
€ 1.6

99nu

duo deal

1+1=€3.249 

(exclusief 
RAP Tilburg)

ELEKTRISCHE FIETSEN

TESTWINNAAR BESTE PRIJS-KWALITEIT 
RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

SUBURB SILENT DRIVE
Sportief, dynamisch, geruisloos...

SERVICE AAN HUIS

Opruiming

SUBURB SILENT DRIVE
Sportief, dynamisch, geruisloos...Sportief, dynamisch, geruisloos... opruiming
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WWW.SETINPOINT.NL 
 Zwaanstraat 1a   Berkel Enschot 

   tel. 013-5400014 

PROBLEMEN met uw PC of LAPTOP? 

WIJ LOSSEN ZE GRAAG VOOR U OP ! 
• Reparatie van computers en notebooks 
• Verwijderen van virussen, malware, spyware 
• APK beurt voor uw notebook of PC 
• Vervangen defecte notebookschermen 
• Herinstallatie van Windows 
• Oplossen van WiFi problemen bij u thuis 
• Aan huis reparatie service 
• Haal & Brengservice 

Notebooks  -  Computers  -  Reparaties  -  Onderhoud  -  Supplies 
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EXAMENS BIJ COMPLETE SELF 
DEFENCE HAPKIDO”YONG”.
Zondag jl. werd in Berkel-Enschot examen Hap-
kido afgenomen.
Er waren uitzonderlijk veel examenkandidaten, 
maar liefst 22! 
Berkel-Enschot is het hoofdkwartier van Kwan 
Nyom Hapkido ”Yong” met scholen in Best, Ber-
kel-Enschot en vanaf maandag 3 december ook 
in Udenhout. De kandidaten moesten weerbaar-
heidstechnieken demonstreren tot aan het hoog-
ste niveau binnen het gekleurde- bandsysteem. 
Er werd begonnen met de jeugdexamens. Deze 
werden afgenomen door Dhr. R. van Beukering, 
5e Dan en Head instructor, 5e wereldwijd op dit ni-
veau, Dhr. M. Dohmen en Dhr. R. Smulders beide 
Senior Instructor en 2e Dangraadhouders. Een 
zware delegatie voor een uiterst belangrijk examen.
De kandidaten kwamen uit Best, Berkel-Enschot, 
Eindhoven en Tilburg. De spanning was te snijden. 
Discipline is een van de belangrijke zaken binnen 
deze vorm van zelfverdediging
Klokslag 10.00u begon het examen. Er moest 
eerst worden opgesteld, kleding in orde gemaakt 
en gegroet worden naar de vlag en de examen-
commissie. Dit groeten gebeurt op z’n Koreaans, 
met een buiging. Tijdens dit protocol was het 
muisstil. Je kon een speld horen vallen ondanks 
het groot aantal toeschouwers.
De eerste gemeenschappelijke oefeningen beston-
den uit boksstoten, trappen (uit de Taekwondo), 
valbreken, ontwijken van aanvallen, als trappen of 
stoten en verder het aanleggen van klemmen. Het 
examen verliep buitengewoon goed. De jeugd had 
zich goed voorbereid, hetgeen duidelijk te zien 
was. De kinderen waren goed geconcentreerd. 
De jongste Ninthe Staal (6 ½ jaar) deed niet onder 
voor de rest.
De kinderen waren allemaal geslaagd. Natuurlijk 
werd er een foto gemaakt met alle examenkan-
didaten. 

Bij de volwassenen werden ook examens afgeno-
men van witte band tot en met rood-zwarte band. 
Het examen van deze mixed martial arts stijl be-
stond uit: Trappen, stoten, valbreken, diverse wor-
pen, verdediging op de grond en breektesten op 
plankjes van ongeveer 2cm dik. De plankjes werden 
met het grootste gemak gebroken, ook door de 13 
jarige Jesse van Mierlo. Al met al een groot succes 
voor de leden van Kwan Nyom Hapkido “Yong”. 
Kijk voor info op: www.completeselfdefence.nl. 
Contact voor Udenhout: 06-21647018.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Vrijdag 09 november

Dongen DMW1 - White Demons DMW1 16-13
Zaterdag 10 november
White Demons F1# - G.H.V. F1 02-00
Elshout E1 - White Demons E1 06-18
White Demons E2 - Groene Ster E2 15-10
White Demons E3 - DOS’80/Olympia’89 E2 06-04
White Demons D2 - R.H.V. D2 03-13
White Demons HS1 - Avanti HS1 31-14
Internos DS3 - White Demons DS1 23-16
Zondag 11 november
White Demons HS2 - Aristos/HCB’92 HS2 29-14
White Demons HS3 - Avanti HS2 24-18
De Beuk HC1 - White Demons HC1 13-21
Internos D1 - White Demons D1 27-04
White Demons DS2 - M.H.V. ‘81 DS3 17-11
United Breda/Orion R DC1 - 
White Demons DC1 15-13
Programma aanstaand weekend
Zaterdag 17 november
09:30 uur White Demons E1 - Blauw Wit E1
10:30 uur White Demons HC1 - Groene Ster HC1
11:40 uur White Demons DC1 - Dongen DC1
12:05 uur G.H.V. E1 - White Demons E3
16:00 uur DOS’80/Olympia’89 F1 - 
 White Demons F1
20:15 uur Olympia’89/DOS’80 HS3 - 
 White Demons HS1
Zondag 18 november
09:00 uur Novitas E1 - White Demons E2
10:00 uur White Demons DS1 - R.H.V. DS1
10:00 uur Blauw Wit D1 - White Demons D2
11:10 uur Saturnus HS2 - White Demons HS2
11:15 uur White Demons DS2 - 
 RED-RAG/Tachos DS4
11:50 uur Blauw Wit HS2 - White Demons HS3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.
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Leopoldus (15 november) die goed weder vindt, 
blijft dat dagen goed gezind.

Brengt het najaar helder weer, 
‘t zal des winters stormen op het meer.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

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

      Vuurwerkangst

Elk jaar hebben veel dieren last van het vuurwerk. Zowel de harde geluiden, de lichtfl itsen 
als de kruitdampen kunnen angst oproepen bij onze huisdieren.

Tips om de angst te beperken
- Zorg voor een veilige plek
- Laat uw huisdier wennen aan harde geluiden, bijvoorbeeld via een vuurwerk cd 
- Laat uw hond overdag extra lang uit 
- Geef uw huisdier veel afl eiding 
- Sluit gordijnen op tijd
- Zet de radio of TV aan 
- Probeer zelf zoveel mogelijk rustig te blijven en zoals normaal te doen 

Extra hulpmiddelen
Om uw huisdier te helpen om rustiger te blijven zijn er verschillende producten op de 
markt. Sommige middelen moeten langere tijd gegeven worden en andere pas de laatste 
dagen.

Wij helpen u graag met adviezen en evt. producten om de jaarwisseling zo prettig mogelijk 
te laten verlopen. U kunt hiervoor langs komen of bellen naar 013-5400215
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OJC’98 NIEUWS
Gelukkig is inmiddels het wed-

strijdprogramma van de zaalcompetitie bekend. 
Komend weekend is er alleen in de allerhoogste 
klasse gespeeld, volgend weekend hebben we de-
zelfde situatie, het weekend daarop zijn er de vol-
gende wedstrijden. We geven ze hier alvast door:
zaterdag 24 november 2018:
Movado 3 - OJC’98 2
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3 13.00 uur
ADO pup D2 - OJC’98 pup D1
SDO pup E3 - OJC’98 pup E2
Korloo pup F1 - OJC’98 pup F1
Zoals u ziet nog maar een beperkt programma voor 
de ploegen van OJC’98. Pas in december volgt er 
een weekend waarin vrijwel alle ploegen spelen.
De thuiswedstrijden van OJC’98 worden alle ge-
speeld in Sporthal ‘t Ruiven; ook de trainingen vin-
den daar plaats op woensdag- en vrijdagavond. 
Bovendien traint de selectie ook nog ‘s maandags 
in Sporthal de Roomley in Udenhout.
OJC’98 doet aan de zaalcompetitie mee met drie 
seniorenteams en zeven jeugdploegen.
De senioren 1 en 2 spelen wedstrijdkorfbal. Beide 
teams zijn ingedeeld in de vierde klasse.
Het eerste is geplaatst in een pittige vierde klasse 
met ploegen uit Brabant, Gelderland en Zuid-Hol-
land. We verwachten dat ons eerste mee zal kun-
nen doen om de titel, maar er zijn heel wat kam-
pioenskandidaten als we afgaan op de standen in 
de veldcompetitie. 
Het tweede, bestaande uit oudgedienden, neemt 
heel wat ervaring mee naar de wedstrijden. Of dat 
voldoende zal zijn, is heel moeilijk te voorspellen. 
Wel denken we dat we leuk korfbal zullen zien van 
dit achttal.
Volgende week nemen we de kansen van de an-
dere ploegen onder de loupe.

SCHAKEN: ONTKNOPING 
BIJ DE OUDE TOREN
De 1e ronde van de interne competitie 
nadert zijn ontknoping. In groep A gaat 

Koen Robben ongeslagen aan kop. De ‘topper’ 
tegen Rene van de Bosch afgelopen donderdag 
bracht daar geen verandering in. Zeer spannend 
is nog welke schakers zullen moeten degraderen. 
Frans Lagerwaard in ieder geval niet, hij maakt 
sterke kans om als 2e te eindigen. In groep B 
gaat Hugo van Baardwijk aan kop. Maar Gerrit 
Bout heeft 1 partij minder gespeeld en kan hem 
nog passeren. De komende 2 donderdagen zul-
len nog enkele partijen worden gespeeld voor de 

beker- en interne competitie. De proef met het 
jeugdschaak, waarbij spelenderwijs de beginselen 
van het schaakspel worden bijgebracht, zal tot de 
kerst worden voortgezet.

FURINKAZAN
Er zijn afgelopen zaterdag veel jeugdi-
ge karateka’s van Furinkazan geslaagd 
voor hun karate examen. Aanwezige 
ouders en familieleden werden getrak-

teerd op mooie demonstraties van hun kunnen. 
Spannend om te doen, maar deze prestatie werd 
dan ook beloond met een 
nieuwe hogere graad! De 
inspanningen tijdens de 
trainingen worden natuurlijk 
ook mee geteld, de wil om 
verder te komen is belang-
rijk. Dit was dan ook goed 
te zien tijdens het Mini El-
hatri toernooi in Eindhoven 
dat afgelopen zondag werd 
gehouden. Team Verhoe-
ven (de wedstrijdgroep van 
Furinkazan) was aanwezig 
met 6 leden. In de catego-
rie kata (schijn gevecht) behaalden Femke van den 
Brekel en Imme Maas beide brons. Voor Imme was 
dit haar debuut op een toernooi. Kayleigh Vermet-
ten behaalde zilver op dit onderdeel. In het kumite 
(vrije gevecht) behaalde Naiche Sikteuboen brons, 
nadat hij zich flink moest laten gelden in een poule 
met zware tegenstanders die zich, op hun beurt, 
lelijk vergisten in zijn scherp geplaatste technieken! 
Kayleigh Vermetten nam wederom een zilveren 
medaille mee naar huis. Een knappe prestatie van 
Team Verhoeven, waar we trots op zijn!

Met vriendelijke groet, John Verhoeven
Leraar Karate-do Furinkazan, Shito-ryu tel.

06-51580440
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OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u

Slimstraat 90 | 5071 EM  Udenhout | 013-5906272 laater fashion & trends

- ONZE MERKEN - 

DAMES: PART TWO |  KING LOUIE |  GUESS JEANS |  CIRCLE OF TRUST |  ESQUALO |  FREQUENT
MOVES |  TOMMY JEANS WOMEN |  CALVIN KLEIN |  KOCCA |  ICHI |  RINASCIMENTO

HEREN: JACK & JONES | BALLIN | LYLE & SCOTT | CALVIN KLEIN | GENTI | PETROL | MELIK
FORTEZZA |  TOMAS MAINE | ROY ROBSON | ANTONI MORATO | BLUE INDUSTRY | LACOSTE

NIET LAATER,
   MAAR EERDER SALE!   MAAR EERDER SALE!   MAAR EERDER SALE!

NU 60%
KORTING!

OP DE TOTALE 
COLLECTIE TOPMERKEN
GÉÉN UITZONDERINGEN



DIVERSEN
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HIJ KOMT, HIJ KOMT 
DE LIEVE, GOEDE SINT
Het aftellen is begonnen. Eindelijk is 
het bijna zover! Nog een paar nacht-

jes slapen en dan kunnen we Sinterklaas verwel-
komen in Nederland. Op zondag 18 november zal 
Sinterklaas met zijn pieten naar ons mooie dorp 
Berkel-Enschot komen. De optocht start om 11.30 
uur vanaf Boerderij Denissen (Generaal Eisenhou-
werweg) en zal eindigen bij Ons Koningsoord 
(Raadhuisstraat). Muziekvereniging Concordia zal 
weer voor een muzikale sfeer zorgen tijdens onze 
optocht. Na de optocht heet Sinterklaas iedereen 
welkom tijdens zijn shows in De Schalm. Show 1 
zal starten om 13.30 uur, show 2 om 14.45 uur en 
de laatste show zal starten om 16.00 uur. Kaarten 
voor deze shows zijn verkrijgbaar bij Schoenma-
kerij Joep van den Berg of Qiëlly kids fashion voor 
drie euro per stuk. Deze zijn verkrijgbaar t/m vrij-
dag 16 november. Geen kaartje weten te bemach-
tigen? Wees dan niet getreurd, zolang de shows 
nog niet uitverkocht zijn kunt u ook aan de deur 
een kaartje halen. Kaarten aan de deur kosten 
4 euro per stuk. Tegen inlevering van het kaartje 
kunnen ouders een kopje koffie of thee krijgen en 
krijgen de kinderen aan het einde van de show 
een zakje snoep van een van onze pieten. Hope-
lijk zien we jullie allemaal op zondag 18 november, 
zodat we met z’n alle Sinterklaas een warm wel-
kom kunnen heten! 

Het Sinterklaasteam
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

www.jeugdwerkberkelenschot.nl 

MUZIKALE GEZELLIG-
HEID VOOR ZONNE-
BLOEMGASTEN
De zaal van het Muziekhuis bij boerderij 

Denissen was afgelopen zaterdagmiddag tot de 
laatste plaats gevuld. 
Zo’n tachtig gasten genoten, naast het gebruike-
lijke drankje en hapje,zichtbaar van het muzikale 
optreden van Erik Potters.
Nostalgisch muzikaal entertainment, in gewone 
taal ‘ouderwetse gezelligheid’ met herkenbare 
melodietjes en ‘prettige praatjes’: dat is wat mu-
zikant Eric Potters uit Oisterwijk zijn luisterend 
publiek wil bieden. Zijn repertoire bestaat on-

der andere uit Nederlandse liedjes, waarvan hij 
er tijdens zijn optreden verschillende ten gehore 
bracht. En natuurlijk neuriede, zong of deinde zijn 
Zonnebloempubliek regelmatig zoetjes mee. Voor 
veel gasten vormden de ‘gouwe ouwe’ van bij-
voorbeeld Wim Sonneveld, Willeke Alberti en Rudi 
Carrell een feest van herkenning en haalden deze 
mooie herinneringen van vroeger naar boven. De 
vrolijke noot van Erik Potters – die als musicus en 
theatermaker bijna twintig jaar in de Efteling werk-
zaam is geweest – was deze middag dan ook voor 
iedereen zeer welkom.

(tekst en foto: Jan Simons)

FILOSOFISCH CAFÉ: 
GOED ETEN

22 november 2018, van 20:00 tot 21:30
de Bibliotheek Berkel-Enschot
Kosten: €5 | Studenten: €3

Eten is een van de belangrijkste dingen in ons le-
ven. Maar wat stoppen we precies in onze mond? 
En is het niet zo dat uitbuiting, extreem overge-
wicht, ondervoeding, honger en grote milieuscha-
de enkele gevolgen zijn van onze wijze van consu-
meren? Dit zou toch anders moeten kunnen, maar 
de vraag is: hoe dan?
Thema: Voeding
Dit jaar is het thema van Nederland Leest ‘Voeding’, 
en het Filosofisch Café sluit daar bij aan! Voeding 
laat ons namelijk niet alleen de eenheid van lichaam 
en geest zien, maar 
ook van stad en om-
meland, natuur en 
cultuur, techniek en 
ethiek. Maar het zit 
niet mee, want te-
genwoordig kiezen 
we liever junkfood 
en gemaksvoeding 
in plaats van zelfge-
teelde verantwoorde 
gewassen. Zijn wij 
vervreemd geraakt 
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€ 2.399
Tour 8

€ 2.399
Axis 8

€ 2.399
Tour 8

€ 2.399
Axis 8
€ 2.399
Axis 8

€ 1.899€ 1.899

ELEKTRISCHE FIETSEN
6 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 

RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

MIDDENMOTOR ACTIEWEKEN
E-bike met stille en krachtige middenmotor (90 Nm)

TIJDELIJK GRATIS ACCU-UPGRADE T.W.V. € 249 (17 AH, 612 WH)

FIETSTEST
AXIS 8

SERVICE AAN HUISGELDIG T/M 17 NOVEMBER

 
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

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

PhalAenoPsis
Witte Orchidee 
Of Phalaenopsis 
met 2 bloem-
takken. 
8.99
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van zoiets cruciaals als ons eten? Of is de kwestie 
misschien niet zo eenvoudig?
Professor Michiel Korthals, emeritus hoogleraar fi-
losofie aan de Universiteit van Wageningen, schreef 
er het boek ‘Goed Eten (2018)’ over en zal ons de 
filosofische aspecten van voeding laten zien.

Praktische informatie
Je bent welkom op donderdag 22 november vanaf 
19:45 uur in de Bibliotheek Berkel-Enschot (Kerk-
zaal). Het programma start om 20:00 uur en eindigt 
om 21:30 uur. Entree voor deze avond bedraagt €5. 
Studenten betalen €3. Aanmelden is niet nodig.

VOGELCURSUS
Vogels kijken is in: het biedt spanning én ontspan-
ning. Veel mensen willen graag iets meer weten 
over vogels. Daarom start Vogelwerkgroep Mid-
den-Brabant komend voorjaar een vogelcursus 
speciaal voor beginners. Er  zijn 6 theorieavonden 
en 6 praktijklessen op de zaterdag. De Brand, 
Leemputten, den Opslag en Loonse en Drunense 
duinen zijn gebieden die we kunnen bezoeken. 
U leert vogels herkennen, 
zowel aan hun uiterlijk als 
aan hun geluid. Maar zeker 
ook onderwerpen zoals de 
anatomie van vogels, de 
vogeltrek, de zintuigen, 
welke verrekijkers zijn het 
meest geschikt, de nest-
bouw en nog vele andere 
zaken zullen tijdens de 
cursus aan de orde ko-
men. Vragen zoals: Waar-

UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

‘uw partner in ontwerp en advies’
 

Kijk op onze site voor inspiratie
of

neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 

wwwww.bureaubroeders.nl
info@bureaubroeders.nl

T. 0416 36 51 40  

om kunnen vogels op een tak slapen en vallen ze 
er niet vanaf, waarom zingen vogels eigenlijk, hoe 
komt het dat vogels in de lucht kunnen blijven, zul-
len beantwoord worden. 
Vind je het leuk om vogels in eigen omgeving te 
leren herkennen? 
Dan is deze cursus echt iets voor jouw! Kijk voor 
meer informatie op www.vwgmiddenbrabant.nl. 

10 JAAR 
SINTERKLAAS OP 

HET KASTEEL IN UDENHOUT
Op zondag 2 december zal Sinterklaas weer 
logeren bij Kasteel de Strijdhoef in Udenhout.
Die dag zet hij tussen 12.00 en 15.00 uur de poor-
ten van het kasteel weer open voor iedereen die 
een kijkje wil komen nemen hoe een dagje Uden-
hout er voor Sinterklaas en de Pieten uitziet.
Voorafgaand aan dit kinderfeest worden er op 
dinsdag en donderdag 4 afleveringen van het  
‘Udenhouts’ Sinterklaasjournaal uitgezonden via 
de facebookpagina van ‘Sinterklaasophetkasteel’. 
Bij het maken van dit journaal hebben we ook hulp 
gehad uit Berkel-Enschot!
Het organiseren van dit evenement op 2 decem-
ber is dit jaar weer mogelijk mede dankzij Osteo-
pathie van Eijck.
Wij weten zeker dat het alleen hierdoor al voor 
inwoners uit Berkel-Enschot leuk is om dit gratis 
evenement te bezoeken.
Meer informatie, zie: www.kasteeldestrijdhoef.nl



KERKBERICHTEN

28 |

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
Beter horen
Afgelopen 7 november ben ik naar de landelijke 
Impuls dag voor roepingenpastoraat geweest. Het 
thema was ‘beter horen’. De meeste mensen zul-
len bij ‘beter horen’ in eerste instantie denken aan 
een ‘hoorapparaat’. Een technisch apparaat, dat 
mensen met een verminderd gehoor in staat stelt 
om beter te kunnen horen. Ook al kunnen we met 
de moderne techniek veel, beter horen is meer, 
want het hele lichaam is hierin betrokken. Zelfs als 
je goed kunt horen, kan het zijn dat je niet hoort, 
omdat je de ‘taal’ niet verstaat, met je gedachten 
ergens anders bent of gewoon te moe bent. Je 
kunt beter horen als je iemand ziet, want we spre-
ken ook met ons lichaam. Iemand zien kan een 
bepaald gevoel in ons oproepen en ons verstand 
interpreteert ‘ons gevoel’. Dit kan positief of nega-
tief zijn. Als vanzelf hebben we een ‘onzichtbaar’ 
beeld van degene die voor ons staat.
God is onzichtbaar en spreekt tot ieder van ons. 
Om Hem te kunnen horen, is vooral de stilte en het 
verstaan van zijn taal van belang. God spreekt tot 
ons in onze moedertaal. God buigt zich voor ons, 
om tot ons te spreken. Innerlijk stil zijn wil zeggen 
dat onze gedachten vrij zijn en er geen onrust in 
ons lichaam is.  Het maakt niet uit of we nu luiste-
ren naar God of naar iemand die voor ons zit. Het 
vraagt altijd inspanning en het ‘onzichtbare’ beeld 
bepaalt mede of we open zijn Hem te verstaan.
God roept en wij worden uitgenodigd net als God 
mensen te roepen, Jezus te volgen. Ieder is vrij om 
te antwoorden, God zal ons nooit dwingen. God 
roept ons, omdat Hij zijn liefde aan ons wil geven. 
In de mate dat we ons hiervoor open stellen, zal 

zijn liefde in ons binnentreden. De liefde van God 
tot ons is heel persoonlijk en tegelijk gericht op het 
vormen van gemeenschap. Een gemeenschap die 
God beter hoort zal ook beter in staat zijn Gods 
liefde in de wereld uit te dragen.

Pastoor Juan van Eijk

AGENDA
St. Willibrorduskerk: 
Vrijdag 23 november 15.30 uur: bijeenkomst com-
municanten.
St. Lambertuskerk:
Maandag 19 november 13.00 uur: secretaressen-
overleg.
St. Caeciliakerk:
Zondag 18 november 15.30 uur: Requiem van 
Rutter door het HGKK.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 17 november: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv 
Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 18 november: 
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Mina van Esch (1e jrgt.); Martinus en 
Joanna van Laarhoven- van Iersel; Jo Michels en 
Johanna Michels- van der Meijden; overl. ouders 
van Esch- van de Wiel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Zuid Nederlands Kamerkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan en Bertha Denissen-van Esch en Ad 
Vugts.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: doopviering van 
Matz van de Pas.

Maandag 19 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 20 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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Donderdag 22 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 23 november: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

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 18 november: ds. Wim de Leeuw uit 
Eindhoven, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 12:38-

13:2. Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist 
bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke 
mensen gooien er grote bedragen in, een arme 
weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij 
meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven 
van haar armoede. 
De collectes zijn voor de diaconie en voor het jon-
gerenwerk: Club 412. Er is kindernevendienst en 
crèche.

Agenda
14 november 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen 

rond de Bijbel’
16 november 18.00:  Sirkelslag Kids
17 november 20.00: Concert ‘Balladen uit het 

oosten’
21 november 10.00: Gespreksgroep voor oude-

ren

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

ONTWERP | AANLEG | ONDERHOUD

www.tijdloostuinen.nl

Bel Remco van den Broek | T 06 - 52 46 64 63 | E info@tijdloostuinen.nl 
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Dat vieren we met  
5% korting op factuurbedrag   

voor opdrachten geplaatst voor 1 maart 2019
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

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! 

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

Uw kerstpakket of relatiegeschenk onze zorg? 
Maatwerk mogelijk al vanaf € 12,50 per pakket. 
Lekkernij, natuurlijk! 

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

Vrouw is op zoek naar huishoudelijk werk. 
Uren in overleg. Voor info tel 06-86489448 

Bel Mark van der Loo voor al uw graafwerkzaam-
heden. Tel 06-20429682 of 013-5334960.
Na 18.00 uur. 

Mensen met smaak, komen bij ons in de zaak. 
Lekkernij, natuurlijk! 

Nederlandse vrouw zoekt schoonmaakwerk. 
Op dinsdag, 3 uur, van half negen tot half twaalf.
Intresse? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur 
06 42096425 

November Aktie!! Partij dames laarzen en boots. 
€ 50,- per paar. Geerts Schoenen. 
Eikenbosch 11. Berkel-Enschot. Kom snel langs.
De koffie staat klaar! 

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

Een bloemenabonnement bij BLOEMENATELIER 
EXTRA VITA! Altijd vers! Altijd anders! 
En..... met gratis vaas! 06-22114370

Door een unieke samenwerking houden 
Gewooncaat Interieur info@gewooncaat.nl | 
06-13196001 en Taart by Nihal info@taartbynihal.nl 
013-2036980 op 20 november een gratis inloop-
spreekuur. Wil jij weten wat wij voor jou kunnen 
betekenen op het gebied van interieur- en finan-
cieel advies? Je vindt ons van 19.30-21.00 uur bij 
Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, ingang 
bibliotheek Berkel-Enschot. Vooraf een afspraak 
inplannen is mogelijk. Graag tot dan!  

Gezocht: huishoudelijke hulp voor 4 uur 
per week. Dag nader overeen te komen. 
Gelieve contact opnemen met 06-21700195 

Computerhulp, op afstand én op locatie! 
Last van een trage computer? Problemen met 
email verzenden? Langzame internetverbinding / 
WiFi? web: woutersonline.net Vertrouwd goed, 
zakelijk en privé! Olivier Wouters, Tel: 0611273665

Speciaal voor verenigingen

DE KERSTBAL IS TRADITIE
Op woensdag 19 december verschijnt de spe-
ciale extra dikke en gezellige kersteditie van 
weekblad De Schakel. Veel verenigingen maken 
soms wekelijks gebruik van gratis tekstplaatsing 
in Verenigingsnieuws. De Schakel maken, druk-
ken en bezorgen kost natuurlijk wel geld. Fijn 
als u ons ook dit jaar weer wilt steunen met de 
plaatsing van een kerstbal.
Uw logo verschijnt voor € 30,- excl. btw (€ 
36,30 incl. btw) in een feestelijke uiting. Op deze 
manier wenst u een groot en bekend publiek in 
Berkel-Enschot en Heukelom fijne feestdagen 
en een gezellige jaarwisseling toe.
Wilt u meedoen? Stuur een mail naar adverten-
ties@schakel-nu.nl
Wij danken u alvast voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten
Bestuur De Schakel





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


