
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 37, 11 september 2019

DEZE WEEK:
Van Opstal viert jubileum tijdens Open Monumentendag

Kom ook naar ‘Groeten uit Berkel-Enschot’

MB1 van MHCBE: Iets goed doen in ruil voor een trainingskamp

Wil en Joke Hoevenaars zijn vijftig jaar getrouwd

De Schakel op informatiemarkt Open Monumentendag

Stap in de Zeepbel! (leesverhaal voor groep 3-4)
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Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Kelly Heijzelaar, Jan van der Straaten, 
Ellen van Slooten

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.370 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ELKA

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

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  085 – 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

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 of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

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

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

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

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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

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

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
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FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

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

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch – Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of 
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op  
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. Charlotte 
06-34089921, Monique en Mara, Lotte 06-38166531.  
algemeen nr. 013-5331561 Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 Zat. 
9.00-16.00 uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

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

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

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

KINDEROPVANG 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of 
www.humankind.nl 

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

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

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

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.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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Dans- en partycentrum Van Opstal in het Bren-
dersstraatje bestaat vijf jaar. Dat is niet het 
enige jubileum dat eigenaren Ad en Monique 
van Opstal vieren. Vijfentwintig jaar geleden 
namen zij de dansschool in Tilburg over van 
hun ouders. Voor Monique ligt de passie nog 
steeds bij de dans terwijl Ad zich richt op het 
organiseren van feesten. ‘Het verbinden van 
mensen staat altijd centraal. Daar worden wij 
blij van’, zegt Ad.

Dat doen Monique en Ad onder meer tijdens de 
verschillende evenementen die in het in en rond-
om het Brendersstraatje worden georganiseerd. 
‘We vinden het belangrijk om betrokken te zijn 
bij het dorp. Dat zit een beetje in ons DNA’, zegt 
Monique lachend. Volgens haar komt het door de 
‘oude inslag van ons opa’. ‘Die was heel sociaal 
betrokken. Ze zeiden weleens: ‘hij is het eerste 
uitzendbureau’.  

Op diezelfde voet zijn Ad en Monique verder ge-
gaan met hun succesvolle dans- en partycentrum. 
Dat begon in Tilburg, maar uiteindelijk opende zij 
een tweede locatie in Berkel-Enschot. Ondanks 
de vele activiteiten en het steeds weer bedenken 
van nieuwe ideeën, ligt de passie van het duo nog 
steeds op de werkvloer. ‘Daar halen we plezier uit. 
Mensen met elkaar in contact brengen en zien hoe 
goed het team en leerlingen met elkaar omgaan. 

VAN OPSTAL VIERT JUBILEUM 
TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG

We noemen het onze dansfamilie en dat is het ook 
echt.’ 

Open Monumentendag 
De Open Monumentendag op 14 september past 
wat dat betreft goed in hun ‘straatje’. ‘Het is een 
mooie gelegenheid om tegelijkertijd het jubileum 
te vieren en mensen kennis te laten maken met de 
historie van het Brendersstraatje’, zegt Monique. Tij-
dens de Open Monumentendag kunnen bezoekers 
bij het dans- en partycentrum een tentoonstelling 
bekijken over het leven van vroeger in het straatje. 

Camiel Potters, de man van Monique, organiseert 
rondleidingen door de Brendersstraat. ‘Hij wordt 
op de dag zelf omgedoopt tot burgemeester Bren-
ders’, licht Monique toe. Zelf heeft Monique oude 
foto’s van de mensen van vroeger uit het straatje 
verzameld. ‘Het is ontzettend leuk om te zien hoe 
het er in die tijd aan toe ging.’

Open dag 
De dansschool organiseert tijdens de Open Monu-
mentendag een open dag. De hele dag door zullen 
er verschillende workshops plaatsvinden. Ook de 
horeca van Van Opstal is geopend zodat bezoe-
kers gezellig wat kunnen drinken. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

OKTOBER

tot  19-9 Gangen CC de Schalm openingstijden Expositie Ilse Laurijssen-van Abeelen
12-09-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
12-09-19 Boerderij Denissen 20.30 uur Informatieavond toekomst Galgenloop
13-09-19 Bibliotheek 14.00-15.00 uur Inloopspreekuur E-books
14-09-19 Manege de Kraan 10.00 uur De Wielbraek, dressuur en springen
14-09-19 Bibliotheek/Kapittelzaal 11.00-14.00 uur Kunst of Kitsch, Open Monumentendag
14-09-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Onder d’n Hooizolder, open monumentendag ten-

toonstelling Zusters Trappistinnen
14-09-19 Dansschool van Opstal 12.00-16.00 uur Gratis proeflessen diverse dansstijlen
15-09-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
15-09-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Onder d’n Hooizolder, open monumentendag ten-

toonstelling Zusters Trappistinnen
15-09-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Acoustic, nummer uit top 2000
18-09-19 div. locaties 13.30 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
19-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
19-09-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
22-09-19 div. locaties 10.00 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
22-09-19 CC de Schalm 11.30 uur Berkel-Enschot Zingt en CUNENE, Stg. Expo
24-09-19 Hemels 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
25-09-19 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 uur Filmcafé met “Colette”
28-09-19 Hoolstraat 1 20.00-01.00 uur Kraanpop, Extragavanza biercantus
29-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
29-09-19 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Bingo middag BC Edelweiss  van te voren aanmel-

den
29-09-19 Hoolstraat 1 14.30-22.00 uur Kraanpop, met oa Zanger Kafke, Lamme Frans en 

Stef Ekkel
02-10-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
02-10-19 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Kapittelzaal
04-10-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz, 1e van het seizoen
05-10-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
05-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater,muziek etc
06-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater,muziek etc
06-10-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama: Blues, Boogie en Rock en Roll
20-10-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
24-10-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
24-10-19 De Bron 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
25-10-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz 
27-10-19 CC de Schalm 11.30 uur  Utrecht String Quartet, Stg. Expo

03-11-19 Druiventros 14.00 uur Najaarsconcert - Egerländerkapel “Die Walddrum 
Musikanten”

06-11-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
07-11-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering



9|

KOM OOK NAAR 
‘GROETEN UIT 

BERKEL-ENSCHOT’ 

Vorige week donderdag vond de officiële ope-
ning plaats van het evenement ‘Groeten van 
Berkel-Enschot’. Gérard Appels, voorzitter van 
Stichting Straat overhandigde het eerste boek, 
dat ter gelegenheid van dit event is uitgege-
ven, aan burgemeester Theo Weterings. Inmid-
dels ook dorpsgenoot, bedankte hij de organi-
saties voor het bijeenbrengen van zoveel mooi 
cultureel erfgoed in ons dorp.

Stichting Straat, Stadsmuseum Tilburg en Facto-
rium Podiumkunsten hebben de diverse onderde-
len van het evenement Groeten uit Berkel-Enschot 
bijeengebracht. Gérard Appels belichtte in zijn 
openingswoord alle onderdelen van het evene-
ment, zoals de exposities ‘de waarde van het be-
waren’ in Onder d’n Hooizolder, Koningsoord en 
Monument van Riel en de 3 speciale documentai-
res gemaakt door de Tilburgse Videoclub TAS over 
Sint Job, de Ronde van Berkel en het onderwijs 
die de hele periode te zien zijn in de Bibliotheek. 

Leven in Berkel en Enschot
Hanny Robben, geboren en getogen in ons dorp, 
nam iedereen verbeeldend mee in een verhaal 
over Berkel en Enschot. In eerste instantie twee 
verschillende dorpen met veel eigenheid, maar 
steeds meer verbonden met elkaar. Met als hoog-
tepunt daarin wel de viering van 800-850, de 
Dorpsquiz en de eenheid in het met elkaar staan 
achter het behoud van ‘Ons Koningsoord’ en de 
sluiting van de spoorwegovergangen.

Hendrik Roozen en Lisanne van der Lubbe gaven 
een presentatie over Ons Koningsoord ‘tot nu toe’ 
en blikten ook even vooruit wat er nog in ontwik-
keling is, zoals het project rond het samenbrengen 
van de jonge en oude bewoners, het winkelcen-
trum en de nieuwe theaterzaal.

Groeten uit Berkel-Enschot
Ter gelegenheid van dit evenement brachten Petra 
Robben en Berry van Oudheusden dorpsgenoten 
bijeen is een mooi boek met daarin veel historisch 
beeldmateriaal. ‘Hoe was het om in Berkel-Enschot 
op te groeien? Hoe werd je als nieuwkomer ontvan-
gen? Hoe ging je hier uit? Een mooie verzameling 
van portretten met veel eigen fotomateriaal van on-
der andere Marcel Panis, Henk Hoppenbrouwers, 
Maarten van de Ven en de familie Kan. Het boek is 
voor 10 euro verkrijgbaar bij de boekhandel. 

Vol programma
Nog tot en met zondag 6 oktober zijn er veel expo-
sities, rondleidingen, architectuurexcursies, fiets-
tochten langs monumentaal groen en een spette-
rend afsluitweekend vol muziek, dans en toneel. 
Het weekend van 14 en 15 september is het Open 
Monumentendag en ook dan is er veel te zien en 
te beleven. Kijk voor het volledige programma 
op de speciaal voor dit event geopende website 
www.groetenuitberkelenschot.nl of kijk op onze 
website.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans
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Een greep uit
ons aanbod in

Berkel-Enschot

013 580 20 70

Heeft u ook 
verhuisplannen?

Bel ons voor een gratis 
waardebepaling.  

De Kraan 94-02, Berkel-Enschot
Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Dokter Tombrocklaan 51, Berkel-Enschot
Vraagprijs € 565.000,- k.k.

Raadhuisstraat 56, Berkel-Enschot
Vraagprijs € 885.000,- k.k.

VERKOCHT

Bosscheweg 6, Berkel-Enschot
Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Nieuwe Bosscheweg 105
5017 JL Tilburg

Gerritse
Makelaardij

Schaapkenslaan 11, Berkel-Enschot
Vraagprijs € 429.000,- k.k.

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
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Hockeyclub Berkel Enschot zit qua prestatie 
flink in de lift. Niet alleen spelen zowel Heren 
1 als Dames 1 een klasse hoger (overgangs-
klasse cq 1e klasse), ook bij de junioren is er 
groei in de prestaties. MB1 van MHCBE speelt 
dit jaar in de landelijke subtop. Dat betekent 
wedstrijden verder in het land spelen, een uit-
gebreide en strakke training en goede voorbe-
reiding. 

De speelsters van MB1 willen in de winter op trai-
ningskamp in Spanje. Maar dat is natuurlijk niet 
goedkoop. De coach, trainer en de ouders van de 
speelsters vonden het een goed idee als de da-
mes dit niet zomaar betaald kregen. Er moest iets 
tegen over staan. Iets wat de speelsters aan de 
gemeenschap terug konden geven. Daarom werd 
een aantal activiteiten bedacht, waarvan vrijdag 6 
september de eerste was. 

The voice of Torentjeshoef
Zo bedacht het team een speciaal programma 
voor de bewoners van Torentjeshoef. Allereerst 
werd er een karaokeavond gepland met oud-Hol-
landse liedjes. ‘The voice of Torentjeshoef’ stond 
in het teken van meezingen en herinneringen op-
halen. Het was een hele gezellige feestavond in 
een mooi versierde ‘Stulp’. De speelsters zorgden 
dat het de bewoners aan niets ontbrak en zaten 
gezellig bij iedereen aan tafel.

Voorafgaand aan de karaokeavond werd ook een 
foto-puzzeltocht gehouden. Speelsters en de trai-
ners van MB1 liepen mee of reden met de bewo-
ners in rolstoel door het dorp langs 10 locaties 
waar een aanwijzing of vraag hing.

Finale
Omdat bijna iedereen alle vragen goed had en fan-
tastisch had meegezongen werden de beschikba-
re prijzen voor de eerstvolgende bingo als extra 
prijs beschikbaar gesteld.

Na afloop waren de bewoners heel erg enthousi-
ast en hadden zij enorm genoten van de avond. 
De speelsters waren ook erg enthousiast. Reserve 
aanvoerder Indy: ‘Ik ben erg onder de indruk over 
de dankbaarheid die de bewoners ons lieten zien. 
Wij vinden dit maar heel gewoon, maar zij hebben 
een echt hele bijzondere avond gehad en bleven 
ons zeggen hoe leuk zij het gevonden hadden.’

Een aantal bewoners is ook van plan de meiden 
aan te komen moedigen bij de thuiswedstrijden. 
De eerste wedstrijd van het seizoen op zaterdag 
7 september werd na een 0-2 achterstand omge-
bogen in 3-2. ‘Wij gaan door, waar anderen zou-
den stoppen’ is het motto van MB1. Over nog 8 
wedstrijden zullen we weten of het is gelukt ook 
in deze klasse kampioen te worden en of het trai-
ningskamp bij elkaar is gespaard.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

MB1 VAN MHCBE: 

IETS GOED DOEN IN RUIL 
VOOR EEN TRAININGSKAMP
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
3-9 Huissleutel aan blauwe hanger/klem Parkeerplaats achter Jumbo/ 06-83718188  
  Primera
29-8 Huissleutel Parallelweg viaduct Druiventros 06-42415280  
  richting Heukelom
28-8 kort zwart vestje begin Tobias Asserlaan 013-5335283
26-8 Gouden ketting met klavertje Akkerweg 06-14683804
16-8 Sleutelbos met 12 sleutels en kapot slot Parkeerplaats winkelcentrum 06-19679632  
  Eikenbosch

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
29-8 Engeltje in boom (zie foto Schakel APP) in boom nabij AH Heuneind 06-20780000

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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Wil Hoevenaars woonde in Helvoirt en hielp zijn 
vader met het rondbrengen van brood met een 
paardenkar. Toen hij 16 was ging hij dansen in 
danszaal Concordia in Berkel. Daar was ook 
Joke Maas. Van het één kwam het ander en zij 
trouwden toen Wil 21 was. Nu zijn ze vijftig jaar 
getrouwd.

Van Helvoirt naar Berkel
Joke kwam uit Berkel, dus verhuisde Wil vanuit 
Helvoirt daarnaartoe. Hij ging bij een bakkerij wer-
ken; dat was hij van huis uit gewend. Op een gege-
ven moment ging hij toch verder kijken en ging bij 
Lips in Drunen werken. Hij volgde daar cursussen 
en werd er smeltmeester. Dat betekende dat hij 
verantwoordelijk was voor de samenstelling van 
de legeringen, waaruit onder andere de scheeps-
schroeven werden gemaakt. Dat was heel precies 
werk, want als de legering niet goed was, kwam je 
met een scheepsschroef ook niet ver.

Kinderen en Sint Vincentius
Joke zorgde voor de kinderen en het huishouden. 
Ze deed dat graag, want dan kon ze dingen zelf 
regelen zoals ze dacht dat het moest. Toen ze op-
groeide als kind lag dat anders; dan werd er voor 
je bepaald wat er moest gebeuren. Daar heeft ze 
altijd moeite mee gehad. Jezelf ontplooien vanuit 

je eigen mogelijkheden was er toen niet bij. Toen 
de kinderen het huis uit waren, ging ze verder om 
zich heen kijken. Ze kwam terecht bij Sint Vincen-
tius in Udenhout, waar ze zorgde voor de kinderen 
die daar woonden. Dat was niet altijd even gemak-
kelijk, want die kinderen waren niet voor niets in 
Sint Vincentius. Maar juist daarom gaf het werk er 
veel voldoening.

In een huwelijk moet je iets van jezelf 
hebben en ook dingen samen doen

Na het pensioen
Inmiddels zijn Joke en Wil al enkele jaren met pensi-
oen. Dat geeft rust en het geeft ook de mogelijkheid 
om zelf in te vullen wat je nu echt belangrijk vindt. 
Wil is oppasopa geworden van zijn twee kleinkin-
deren. Hij vindt dat geweldig om te doen. Vroeger 
kwam er van zoiets met een drukke baan niet veel 
terecht. Nu kun je dat allemaal veel relaxter doen. 
Joke is zich vooral gaan verdiepen in spirituele on-
derwerpen. Het geeft haar rust en vertrouwen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Coen Brekelmans

WIL EN JOKE HOEVENAARS 
ZIJN VIJFTIG JAAR GETROUWD
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•  uw eigen appartement  
met badkamer   •  

drie gezellig ingerichte 
woonkamers  •  

sfeervolle tuin met 
ruim terras  •

Wat 
bieden wij?
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TOT A.S. ZATERDAG! 
Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag! Dat is u vast niet ontgaan. De Schakel presen-
teert zich op de informatiemarkt in het souterrain van Ons Koningsoord. Komt u ook even langs 
tussen 11:00 en 17:00 uur? 

De Schakel is dé informatiebron van Berkel-Enschot en Heukelom. Met persoonlijke interviews, rubrieken 
als Bedrijf in Beeld, Met Passie en Jeugd willen we het onderscheid maken; dichtbij en betrokken zijn! 
Volgend jaar viert De Schakel haar 55 jaar bestaan en is niet meer weg te denken uit ons dorp! 
Zaterdag liggen oude Schakels ter inzage en ziet u de ontwikkeling die ons 
weekblad heeft doorgemaakt. Het bestuur is er trots op iedere week een 
glossy weekblad bij een groeiend aantal inwoners op de mat te bezorgen. 

Win een borrelplank
Natuurlijk willen wij ook graag uw mening weten. Vul zaterdag de vragenlijst 
in en maak kans op een gezellige, maar vooral heerlijke borrelplank! Ook voor 
de kinderen is er een prijsvraag. Zij maken kans op een waardebon van 10,- 
van Winkelcentrum Eikenbosch en krijgen iets lekkers voor het meedoen!

Warm hart
Draagt u de Schakel een warm hart toe en vindt u ook dat dit week-
blad hoort bij Berkel-Enschot? Zaterdag houden we een donateursactie 
NL50RABO0106847953 t.n.v. De Nieuwe Schakel. Iedere gift is welkom!

We ontmoeten u graag!

Namens het Bestuur,
Ingrid, Angela en Jeannette
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Catering & Buffet
Onze chefkok kan tevens voor u catering 

en buffetten verzorgen. 
Kijk op  

www.vanhoofudenhout.keurslager.nl 
of informeer naar de mogelijkheden!

bij aankoop van 2 menu’s à 7.25 
een beker soep naar keuze 

GRATIS  
(voor 2 pers.).

deze actie geldt t/m 26 oktober 2019

Uit de keuken van Van Hoof, vanzelfsprekend goed!

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Bekijk op de  
achterzijde onze  

vaste extra  
weekaanbiedingen  

voor dit najaar

Wij hebben voor u
gekookt vandaag!

Hij gaat voor u lekkere, dagverse maaltijden samenstellen en 
bereiden. Deze maaltijden kunt u eenvoudig opwarmen  

in de magnetron.

U vindt wekelijks 3 menu’s in ons assortiment.  
Altijd zeer smaakvol én gevarieerd.

VANAF 2 SEPTEMBER HEBBEN WIJ ONS TEAM VERSTERKT  
MET EEN CHEFKOK
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf groep 3-4)

DE ZEEPBEL
In Boomhut 13 wonen: Babette, Irma, Hanneke, 
Pleun en Maarten.

Maarten stapt zingend Boomhut 13 binnen. “Wat 
ben jij vrolijk!” zegt Pleun.
“Ik heb een leuk idee voor het Weekfeest van mor-
gen.” zegt Maarten.
“Wat ga je dan doen?” vraagt Babette.
“Dat zie je morgen wel bij de Grote Eik.”
De volgende dag luidt prinses Caitlin de klok: 
“Bim-bam-bom.” 
Alle kinderen gaan naar de Grote Eik. Er staat een 
podium en het is mooi versierd met lampionnen 
en slingers. Deze keer heeft Boomhut 3 voor de 
versiering gezorgd en de kinderen van Boomhut 1 
voor ranja en hapjes.
De avond begint met het lied van het Stralende 
Woud: “Wij zijn de kinderen van het Stralende 
Woud, we hebben het niet warm we hebben het 
niet koud, wij maken plezier en wonen in bomen, 
iedereen die wil die mag bij ons komen, kom er 
maar bij want jij hoort erbij.”

Daarna treedt Boomhut 8 op met “Ushuaia”, een 
liedje van K3, met een dansje. Dit lied hoort hele-
maal bij het Stralende Woud. Het gaat over een 
land waar kinderen spelen en alles delen. 
Dan is Boomhut 9 aan de beurt met een dansje. 
Boomhut 11 doet iets met acrobatiek. Het is al-
lemaal prachtig. Iedereen vindt het leuk! Er wordt 
hard geklapt en er worden high fives en boxen uit-
gedeeld.
Na de pauze is Maarten aan de beurt. Hij heeft een 
hoepel en een grote bak met zeepsop. De kinde-
ren roepen:  “Dat wordt een zeepbellen feest!” 

Maarten vraagt of iedereen heel stil wil zijn. Ieder-
een roept: “sssssst,” en het wordt heel stil!
Dan zegt Maarten: “Ik kan een hele grote zeepbel 
maken waar ik zelf in pas. Deze zeepbel kan de 
lucht invliegen met mij erbij. En als ik naar bene-
den wil maak ik de zeepbel gewoon kapot!”
Oh, dat hadden de kinderen nog nooit gezien, het 
is muisstil. “Als ik in de zeepbel sta, willen jullie mij 
dan hard naar de open plek blazen?” 
Ze roepen allen: “Jaaa!” 
Prinses Caitlin vraagt: “Is het niet gevaarlijk Maar-
ten?” 
“Nee hoor, het waait niet. Dan gaat de zeepbel 
maar een meter van de grond.”
Maarten gaat in het midden voor de kinderen 
staan, hij doet zijn schoenen en sokken uit en 
stapt in de bak met zeepsop. De grote hoepel gaat 
naar beneden in het zeepsop en dan omhoog en 
“Ploep!” 
Maarten staat in de zeepbel. De kinderen klappen 
in de handen en gaan blazen, “Fffft, Ffffft, Fffft.”  
De zeepbel met Maarten erin gaat iets omhoog 
en vliegt naar de open plek. En dan: “Flats,” de 
zeepbel spat uit elkaar en Maarten staat weer op 
de grond. Wow, dat is gaaf! Iedereen klapt voor 
Maarten. 
Het feest gaat verder met dansjes, hapjes en ranja. 
Tijdens het feest loopt Hanneke naar Maarten en 
vraagt: “Mag ik de truc met de zeepbel ook eens 
proberen?” 
“Nee, dat is te gevaarlijk. Want alleen ik weet hoe 
de zeepbel stuk gaat, en dat gaat nog niet altijd 
goed.” 
Hanneke vindt het jammer en ook stom dat zij niet 
in de zeepbel mag zitten. Ze loopt naar Babette 
en zegt: “Ik heb een plannetje. Als iedereen slaapt 
dan maken wij een zeepbel en dan gaan wij samen 
vliegen!” ...........
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EHBO-VERENIGING 
BERKEL-ENSCHOT
“90 jarig jubileum”
Sinds 30 augustus bestaat de EH-

BO-vereniging van Berkel-Enschot al 90 jaar!
Deze bijzondere dag werd goed gevierd met een 
heerlijke barbecue buiten bij Arbie’s Beachhouse. 
Alle EHBO’ers werden getrakteerd op een gezel-
lige avond met een heerlijk stukje vlees en een 
drankje. De opkomst was groot en het zonnetje 
liet zich zien. 
Aan al onze waardevolle leden: Bedankt voor jullie 
inzet en wij kijken terug op een hele mooie avond!
24 oktober begint de volgende cursus EHBO, en 
wij verheugen ons op zowel de leuke lessen die 
zullen volgen als de kersverse EHBO’ers die Ber-
kel-Enschot gaat krijgen.

AD VAN LAAK NIEUWE 
BURGERKONING
Zondag 8 september heerste er een 
gezellige drukte op het gildeterrein 

aan de Kraan. Deze dag werd er voor de 9e maal 
geschoten om het Burgerkoningschap. Bij het 
66e schot viel de vogel naar beneden en mocht 
Ad zich Burgerkoning noemen, evenals in 2015 en 
mag zijn beeldje voorstellende een “Gildekoning”, 
naast dat van 2015 op de kast zetten. Daarnaast 
wordt hij uitgenodigd het komende jaar bij alle gil-
deactiviteiten aanwezig te zijn. Waaronder de jaar-
lijkse teerdag op de 1e zaterdag na Driekoningen. 
Naast het Koningschieten werd er ook het Jeu de 

Boules spel beoe-
fend en met de kruis-
boog geschoten. 
de uitslagen hier-
van zijn. Kruisboog: 
1 Henri de Bres-
ser – 2 Jan Snel – 3 
Sjors Bertens. Jeu 
de Boules: 1 Walter 
Versteijnen – 2 Frans 
Vromans – 3 Kees de 
Rooy.

Ad wordt gefeliciteerd 
door de dekenschrijver

EEN PLEK VAN 
PLEZIER…
CONCORDIA!

Als je nu écht van een monument in onze dorps-
gemeenschap wilt spreken, dan komt een van de 
oudste verenigingen toch wel heel sterk naar vo-
ren: CONCORDIA IS EEN MONUMENT. Een mu-
zikaal monument en duidelijk een plek van plezier, 
van vermaak, van ontspanning, van vrije tijd, van 
muziek. Het thema van de open monumentendag 
is dus geheel van toepassing op de bijna 85-jarige 
vereniging. Daarom staan de deuren van ’t Mu-
ziekhuis op zaterdag 14 september óók wagen-
wijd open vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.

Open podium en instrumentenproeverij.
En niet alleen om te komen kijken of om te luis-
teren, maar gewoon om misschien ook jezelf  te 
presenteren tijdens het Open Podium. Een huis 
van vermaak toch….dus dansen, zingen, muziek 
maken op welke wijze dan ook, je maakt het mee 
tijdens dit Open Podium. Wie volgt zijn of haar 
passie en laat dat a.s. zaterdag zien of horen?                                                                                   
En was je nog niet zover, maar voel je toch de 
behoefte om muziek te gaan maken met een in-
strument, dan is er een ware proeverij; een instru-
mentenproeverij!!!!. Je mag zomaar enkele mu-
ziekinstrumenten uitproberen. En dat is niet alleen 
weggelegd voor de jeugd, nee voor iedereen tus-
sen de 7 en 99 jaar. Zeker eens proberen!

Presentatie 85 jaar concordia.
Muziekvereniging Concordia levert  al 85 jaar ont-
spanning, vrijetijdsbesteding, plezier en muziek, 
veel muziek. Muziek tijdens concerten, tijdens aller-
lei activiteiten in het dorp. Dat Concordia in al die ja-
ren prominent aanwezig was in Berkel-Enschot kun 
je zien tijdens een presentatie over 85 jaar Concor-
dia. Het archief is danig op zijn kop gezet om heel 
wat foto- en videomateriaal te kunnen verzamelen. 
Er is een gevarieerd 
beeld ontstaan over 
de afgelopen 85 jaar. 
Een bewonderens-
waardig document dat 
je zeker gezien moet 
hebben. Dus hoe dan 
ook: iedereen is van 
harte welkom om even 
’t Muziekhuis binnen 
te lopen en spontaan 
te genieten; het is een 
plek van plezier!
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Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans

Ketjap honing ribben, sausjes, steakhousefriet, salade Proef alle hoofdgerechten van de kaart!

5 gangen surprisemenu incl drankjes

EETCAFÉ

Geopend: dinsdag, woensdag, donderdag  18:00 tot 22:00

Burg. Brendersstraat 3  Berkel-Enschot

Vanaf dinsdag 3 september 
zijn we weer open!

Kom proeven van onze nieuwe kaart en gastvrijheid.

Op de onderstaande data 
organiseren wij weer diverse thema avonden.

Vrijdag 27 september:
Onbeperkt sate €15

Vrijdag 25 oktober:
Onbeperkt spareribs €18

Vrijdag 29 november:
Sharing dinner €20

Zondag 22 december:
Pre kerstdiner €48,50‘

Reserveren kan op 06-24 58 45 36

2 soorten sate, satesaus, steakhousefriet, salade

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

    Een knipoog ;(
Het kan gebeuren dat je hond of kat ineens naar je zit te knipogen. Dat klinkt schattig, 

maar aanhoudend knipogen is een teken van pijn, wat we vaak zien bij een beschadiging 
van het oog. Vaak is er een oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies. Dit is de bui-
tenste doorzichtige laag van het oog.  Mocht er een bacterie in deze beschadiging komen, 
welke niet snel en op de juiste manier behandeld wordt kan het gebeuren dat het oog 
dieper aangetast wordt met in het ergste geval verlies van het oog tot gevolg. 
In de meeste gevallen zien we takken, grasaren, doorns, een kattenkrab, haren en een 
verminderde traanproductie als onderliggende oorzaak. Bij bepaalde rassen (honden met 
bolle ogen) zien we veel vaker oogproblemen omdat hun ogen niet goed beschermd zijn 
door de oogkassen. 

Wat kan uw dierenarts doen?
Uw dierenarts kan een oogonderzoek uitvoeren. Een onder-
deel hiervan zal een kleuring zijn. Er wordt een kleurstof in het 
oog gedaan, wat blijft plakken aan het beschadigede deel van 
het oog, waardoor dit zichtbaar wordt.  
Hoe het probleem wordt behandeld is afhankelijk van het pro-
bleem en de onderliggende oorzaak. Voor oppervlakkige be-
schadigingen wordt vaak een oogzalf voorgeschreven. Bij pijn 
kunnen we pijnstillers geven en een kraag wordt vaak gebruikt 
om extra schade door in het oog te wrijven te voorkomen.   
Vroege behandeling geeft de meeste kans op een goede genezing. Mocht uw hond een 
dichtgeknepen of rood oog hebben of afwijkende uitvloeiing, maak dan op korte termijn 
een afspraak bij de dierenarts.
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VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”
De vakantieperiode zit er voor velen 

weer op. Wij hopen daarom dat op zondag 15 
september weer iedereen naar de ruilbeurs komt 
van verzamelaarsvereniging “De Torenhoek”.
Dit kan van 10.00 tot 13.00 uur in Ons Konings-
oord, Cultureel Centrum “De Schalm”, Trappistin-
nentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. 
Wij zitten in de foyer. Van 10.00 tot 13.00 uur kan 
men er terecht voor het ruilen van postzegels.
Wij doen ook mee met Rabo ClubSupport bij Ra-
bobank Hart van Brabant. Kom in actie en steun 
onze club! 
Geef jouw twee stemmen aan onze club. U kunt 
van vrijdag 27 september tot en met vrijdag 11 ok-
tober 2019 stemmen. 
Hoe meer stemmen, hoe groter de financiële bij-
drage van de bank voor onze vereniging. Alvast 
bedankt voor uw stemmen.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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MUSEUM ONDER D’N HOOIZOLDER
‘t Hoekske 6-6A
• Rondleidingen
• Tentoonstelling Trappis� nnen
• Muziek Elckerlyc 13.00-15.00 uur

BURGEMEESTER BRENDERSSTRAAT
• Rondleidingen 12.00/ 13.00/ 14.00 /15.00 /16.00 uur
• Foto tentoonstelling Brendersstraat in Café Vos
• Dansschool Van Opstal 13.00-17.00 uur

SPORTVELDEN JONG BRABANT
Berkelseweg 14
• Voetbalwedstrijden
• Doelschieten jeugd
• Tentoonstelling boerderij Hamers
• Clublokaal-Kan� ne

VOLKSTUINVERENIGING DE KRAAN
Heikantsebaan 1A
• Open Dag
• Rondleidingen

MANEGE DE KRAAN: CAVALIEREN
De Kraan 39A
• Dressuurwedstrijden 10.00-12.30 uur
• Springwedstrijden 14.00-16.00 uur

OPEN MONUMENTENDAG BERKEL-ENSCHOT

“Plekken van Plezier”
Zaterdag 14 september 2019, 11.00 – 17.00 uur 

BOERDERIJ DENISSEN
Generaal Eisenhowerweg 1
• Rondleidingen
• Fototentoonstelling Horeca
• Informa� e O.M.D. / Heemkunde
• Jeu de Boules: Boule d’Oor 14.00 uur

MUZIEKHUIS HARMONIE CONCORDIA
Generaal Eisenhowerweg 1A vanaf 13.00 uur
• Rondleidingen
• Tentoonstelling 85 jaar Concordia
• Instrumenten proeverij
• Open podium Muzikanten

CAFÉ ‘T RAADHUIS (Ons Elleke)
Raadhuisstraat 54
• Café ac� viteiten
• Video presenta� e Evenementen BE

ABDIJ O.L.V. van KONINGSOORD
Trappis� nnentuin 77
• Informa� emarkt Clubs Souterrain 11.00-17.00 uur
• Muziek/zang/dans Kerkzaal 11.30-16.30 uur
• Taxa� es Kunst/Kitsch Kapi� elzaal 11.00-14.00 uur
• Brasserie + terras

STATIONSKOFFIEHUIS
Raadhuisstraat 1
• Rondleidingen
• Fotowand

MUSEUM ONDER D’N HOOIZOLDER
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MUSEUM ONDER D’N HOOIZOLDER
‘t Hoekske 6-6A
• Rondleidingen
• Tentoonstelling Trappis� nnen
• Muziek Elckerlyc 13.00-15.00 uur

BURGEMEESTER BRENDERSSTRAAT
• Rondleidingen 12.00/ 13.00/ 14.00 /15.00 /16.00 uur
• Foto tentoonstelling Brendersstraat in Café Vos
• Dansschool Van Opstal 13.00-17.00 uur

SPORTVELDEN JONG BRABANT
Berkelseweg 14
• Voetbalwedstrijden
• Doelschieten jeugd
• Tentoonstelling boerderij Hamers
• Clublokaal-Kan� ne

VOLKSTUINVERENIGING DE KRAAN
Heikantsebaan 1A
• Open Dag
• Rondleidingen

MANEGE DE KRAAN: CAVALIEREN
De Kraan 39A
• Dressuurwedstrijden 10.00-12.30 uur
• Springwedstrijden 14.00-16.00 uur

OPEN MONUMENTENDAG BERKEL-ENSCHOT

“Plekken van Plezier”
Zaterdag 14 september 2019, 11.00 – 17.00 uur 

BOERDERIJ DENISSEN
Generaal Eisenhowerweg 1
• Rondleidingen
• Fototentoonstelling Horeca
• Informa� e O.M.D. / Heemkunde
• Jeu de Boules: Boule d’Oor 14.00 uur

MUZIEKHUIS HARMONIE CONCORDIA
Generaal Eisenhowerweg 1A vanaf 13.00 uur
• Rondleidingen
• Tentoonstelling 85 jaar Concordia
• Instrumenten proeverij
• Open podium Muzikanten

CAFÉ ‘T RAADHUIS (Ons Elleke)
Raadhuisstraat 54
• Café ac� viteiten
• Video presenta� e Evenementen BE

ABDIJ O.L.V. van KONINGSOORD
Trappis� nnentuin 77
• Informa� emarkt Clubs Souterrain 11.00-17.00 uur
• Muziek/zang/dans Kerkzaal 11.30-16.30 uur
• Taxa� es Kunst/Kitsch Kapi� elzaal 11.00-14.00 uur
• Brasserie + terras

STATIONSKOFFIEHUIS
Raadhuisstraat 1
• Rondleidingen
• Fotowand

MUSEUM ONDER D’N HOOIZOLDER



24 |



25|

Algemene praktijk gespecialiseerd in
implantaten, (klik)protheses, kronen

en wortelkanaalbehandelingen

Raadhuisstraat 37 
5056 HC Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5333755

Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl
Website: www.mjmnaaijkens.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN
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  EEN KOPJE KOFFIE ZONDER RISICO! 
 

Team Van den Hoven staat voor U klaar! Wij geven advies over schadeverzekeringen, 
levensverzekeringen, kredieten, pensioenen, hypotheken en ook makelaardij. 

Tevens zijn wij zelfstandig RegioBank adviseur, voor al uw bankzaken. 

Wij geloven in maatwerk, een persoonlijk gesprek vinden wij daarom van groot belang . 

Graag  nodigen wij u uit voor een gratis verzekeringscheck bij ons op kantoor onder het 
genot van een vers kopje koffie. 

Bel nu voor een geheel vrijblijvende afspraak   013 – 5339118 

Team van den Hoven Assurantiën  
Craenweide  1 
5056  BW         BERKEL – ENSCHOT  
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KUNST EN CULTUUR

FILMCAFÉ BERKEL-ENSCHOT 
2019-2020:
Sterke vrouwen
Ook in het twaalfde seizoen biedt het Filmcafé 
Berkel-Enschot weer een prachtige selectie films. 
Cultureel Centrum De Schalm en de Bibliotheek 
Midden-Brabant organiseren dit jaar een filmcy-
clus die als thema ‘Sterke vrouwen’ heeft. 
Het Filmcafé van dit seizoen kan gezien worden 
als een ode aan de vrouw. In de films die we dit 
jaar tonen staan vrouwen centraal die het net even 
(of helemaal) anders doen. Die een uitweg zochten 
voor hun creatieve energie in een tijd dat vrouwen 
geacht werden hun creativiteit vooral voor zich te 
houden. Of die willen afrekenen met het onrecht 
dat hun is aangedaan. Of die zich door de geves-
tigde (mannelijke) orde heen een weg naar boven 
vechten. Kortom: het Filmcafé Berkel-Enschot 
schenkt dit jaar aandacht aan sterke vrouwen. 
Ook voor sterke mannen meer dan de moeite van 
het bekijken waard!  
We houden binnen het Filmcafé de traditie in 
stand om u te verrassen met films uit verschillende 
filmtradities. We tonen voor het eerst een film uit 
Indonesië. Daarnaast het beste uit het aanbod dat 
Zweden, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België 
en Nederland te bieden hebben. Speciaal is ook 
dat maar liefst de helft van de films die we tonen 
gemaakt is door een vrouwelijke regisseur. In de 
nog steeds door mannen gedomineerde filmwe-
reld best bijzonder.
Elke film van de reeks wordt dit seizoen wederom 
kort ingeleid door Tim van der Avoird. Om na te 
praten over de film bent u welkom in de foyer van 
De Schalm. U kunt dat met uw eigen gezelschap 
doen, maar ook zijn de inleider en andere organi-
satoren van het Filmcafé aanwezig om vragen te 
beantwoorden of voor een nagesprek(je).
We mogen ons sinds de verhuizing naar Ons Ko-
ningsoord verheugen op flinke bezoekersaantal-
len bij het Filmcafé. Wij adviseren u dan ook om 
vooraf te reserveren, dan bent u verzekerd van 
een plaats. Nog beter is het om een passe-partout 
aan te schaffen, dan weet u zeker dat u bij elke 
film van dit filmseizoen terecht kunt. Bovendien 

kijkt u met een passe-partout zes films voor de 
prijs van vijf!
Omdat we dit jaar veel lange films draaien, zal elke 
filmavond een korte pauze kennen. Deze pauze is 
bedoeld om even de benen te strekken of om het 
toilet te bezoeken en zal tien minuten duren.

Kaartverkoop
Leden van de Bibliotheek Midden-Brabant beta-
len €7,50 voor een los kaartje. Een passe-partout 
kost €37,50. Niet-leden van de bibliotheek beta-
len €8,00 per film of €40,00 voor het passe-par-
tout. Een kopje koffie of thee voorafgaand aan de 
film is bij de prijs inbegrepen.
Reserveren voor de films of het bestellen van een 
passe-partout kan door het invullen van het for-
mulier op http://www.deschalm.net/bestellen.html 
of telefonisch: (013) 533 13 33.
Losse kaarten voor de films zijn te koop bij de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot of vanaf een half uur bij 
verkooptafel in de gang naar de filmzaal. 
Data Filmcafe 2019
Woensdag 25 sept.  Colette 
Woensdag 30 okt.  Becoming Astrid
Woensdag   4 dec. De dirigent.
Data Filmcafe 2020
Woensdag  29 jan. Marlina the Murderer…
Woensdag  19 febr.   The Favourite
Woensdag  25 mrt.    Girl. 

Woensdag 25 september 2019, inloop 19.15 
uur, aanvang 19.30 uur

COLETTE
Verenigd Koninkrijk, 2018, 111 minuten
Regisseur: Wash Westmoreland
Met: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tom-
linson

De film Colette is het fascinerende waargebeur-
de levensverhaal over Sidonie-Gabrielle Colette 
(1873-1954). Deze jonge plattelandsvrouw trouwt 
met de beroemde literaire ondernemer Henri 
‘Willy’ Gauthier-Villars rond de eeuwwisseling van 
1900 in Parijs. Op verzoek van haar man schrijft 
ze bestsellers die onder zijn naam gepubliceerd 
worden. Haar zelfvertrouwen groeit en haar werk 
beïnvloedt niet alleen haar leven en huwelijk, maar 
ook de wereld om haar heen.
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Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

St. Willibrordstraat 19a  -  5056 HS Berkel-Enschot
info@bouwbedrijfvandewiel.com  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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voor meer 
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14 SEPTEMBER 
WIELBRAEK EN 

OPEN MONUMENTENDAG!
Op zaterdag 14 september staat de laatste onder-
linge wedstrijd van dit seizoen op de agenda (De 
Wielbraek) en zal er op sportieve wijze gestreden 
worden om diverse wisselbokalen. In de ochtend 
vindt de dressuurwedstrijd plaats en in de mid-
dag de springwedstrijd. Deze dag staat tevens 
in het teken van de OPEN MONUMENTEN dag 
waar Manege De Kraan dit jaar onderdeel van uit 
maakt. Wij nodigen dan ook iedereen uit om een 
kijkje te komen nemen bij onze mooie vereniging 
R.S.V. De Cavalieren die dit jaar haar 90-jarig be-
staan viert om niet alleen sfeer te proeven van de 
hedendaagse sport maar ook een terugblik naar 
het verleden in de vorm van een kleine tentoon-
stelling in de kantine!
Zaterdag 14 september 10-12 uur en 14-16 uur, 
Manege De Kraan, De Kraan 39a.
Graag tot dan!

Namens het bestuur

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zondag 8 september

Zephyr D1 - White Demons D1 08-09
Avanti DB1 - White Demons DB1 14-10
handbalshop.nl/W. Ster D1 - Wh. Dem. D2 16-12
Roef D1 - White Demons D3 06-12
Novitas HB1 - White Demons HB1 33-20
Programma aankomend weekend
Zaterdag 14 september
09:30 uur  White Demons F1# - R.H.V. F1
10:15 uur White Demons D2 - 
 RED-RAG/Tachos D2
10:15 uur White Demons D3 - GHV D1
10:30 uur GHV E1 - White Demons E1
Zondag 15 september
10:00 uur White Demons HB1 - GHV HB1#
10:00 uur White Demons HC1 - E.O.C. HC1
11:40 uur Dongen D1# - White Demons D1#
13:40 uur Roef DB1# - White Demons DB1
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
Het eerste korfbalweekend van 

dit seizoen zit erop. de resultaten waren wisselend, 
maar één ding viel op. Gelijke spelen, kleine over-
winningen, kleine nederlagen (op een uitzondering 
na); het zou wel eens heel spannend kunnen wor-
den in de diverse poules. Zo wonnen de C2-aspi-
ranten met één puntje verschil in een wedstrijd die 
alle kanten uitkon. De junioren wonnen wat duide-
lijker, maar ook zij moesten de hele wedstrijd hard 
werken en niet verslappen om de overwinning bin-
nen te halen.
De eerste uitslagen waren:
Scheldevogels 2 - OJC’98 2 10 - 11
OJC’98 jun 1 - OEC jun PSV 11 - 9
PSV asp C1 - OJC’98 asp C1   3 - 3
OJC’98 asp C2 - OEC asp C1 10 - 9
Keep Fit pupillen D2 - OJC’98 pup D1 2 - 2
Klimop pup E2 - OJC’98 pup E1 18 - 6
STIP pup E1 - OJC’98 pup E2   1 - 0
Het eerste was vrij.
Komend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 14 september:
OJC’98 1 - Koveni 1 15.30 uur
OJC’98 2 - DSO 3 14.00 uur
PSV jun 2 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3 13.30 uur
DKB asp C1 - OJC’98 asp C2
OJC’98 pup D1 - Springfield pup D2 11.30 uur
OJC’98 pup E1 - Rust Roest pup E2 12.30 uur
OJC’98 pup E2 - DKB pup E1 12.30 uur
dinsdag 17 september
OJC’98 mid 1 - BMC mid 1 20.00 uur
Op 11 september is het vanaf 9 uur weer GIGA 
Kangoeroedag op Sportpark de Rauwbraken. 
Liefst 250 peuters van verschillende scholen ma-
ken daar via spelletjes kennis met de korfbalsport. 
Een geweldige mogelijkheid om te komen kijken 
naar een leuk spektakel. OJC’98 organiseert dat 
in de regio nu voor het derde jaar en laat daarmee 
zien dat het meetelt bij de sportieve educatie in 
Berkel-Enschot en Tilburg.

SCHAAKSIMULTAAN
Afgelopen donderdag heeft binnen 
Schaakvereniging De Oude Toren een 
spannende schaaksimultaan plaatsge-
vonden. Clubkampioen Koen  Robben 

nam het op tegen 17 schakers, waaronder 3 huis-
schakers. Koen had het bepaald niet gemakkelijk, 
de geboden tegenstand was sterk. Pas na ruim 
een uur werden een tweetal remises overeengeko-
men en na 2 uur schaken eindigde de derde partij, 
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

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. van het ene geslacht op het andere overgaand of 
overgegaan; 7. vrucht (in allerlei kleuren); 12. soort 
dakbedekking; 13. jaargetijde; 14. lidwoord; 15. Ver-
enigde Naties (afk.); 17. honingdrank; 19. hooivork; 21. 
Amsterdamse tijd (afk.); 22. eikenschors; 24. herhalen 
(instuderen); 27. ruw (onbewimpeld); 28. kleiachtige 
grondsoort; 30. wat vervalst of niet echt is; 31. droog 
(kaal); 32. (lijk)kleed; 33. vertragingstoestel; 35. zich met 
de benen voortbewegen; 37. Royal Air Force (afk.); 38. 
gebruik maken van een geldautomaat; 41. muzieknoot; 
42. levenskrachtig; 44. melkklier; 46. rivier in Duitsland; 
47. azijn; 48. opgerold stuk vlees; 49. kraaiachtige vogel; 
50. geneesheer; 52. op het genoemde of bedoelde; 54. 
uitroep van smart of droefheid; 56. rechtsregels waaraan 
de burger zich dient te houden; 58. verhoogde lichaams-
temperatuur; 61. ledemaat; 62. militair hoofddeksel; 64. 
nagerecht; 65. deel van bijenkorf; 67. asvaas; 68. Euro-
pese rekeneenheid (afk.); 70. zwaardwalvis; 72. deel van 
gelaat; 73. militaire rang; 76. oude vochtmaat van vier 
ankers; 77. invaliditeitswet (afk.); 78. deel van servies; 
79. autoped; 81. Socialistische Partij (afk.); 82. Neder-
landse norm (afk.); 83. spiegelende reflectie van licht op 
gladde oppervlakken; 84. ernstig; 86. uitbarsting (in ver-
band met vulkanen); 87. oord van helse verschrikkingen.

VERTICAAL
1. omslag voor brieven; 2. florijn (afk.); 3. rivier in Utrecht; 
4. hijswerktuig; 5. verdikte staaf die binnen in een klok 
hangt; 6. een bosje ineengedraaid haar; 7. stoep langs 
de spoorbaan bij een stationsgebouw; 8. wortel; 9. gym-
nastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. aan de orde zijnde 
(van ogenblikkelijk belang); 16. ontkenning; 18. booms-
oort; 20. Europeaan; 21. jongensnaam; 23. binnenste 
van iets; 25. heldendicht; 26. adellijk (nobel); 27. kroeg; 
29. spijslijst; 32. watersport; 34. bloeimaand; 36. hande-
laar in geslachte vogels en wild; 37. borstbeen; 39. voor-
malige Ned. kolonie; 40. bontsoort; 42. onbeleefde kerel 
(vlegel); 43. anders (excentriek); 45. vurig moedig paard; 
46. plaats in Gelderland; 51. mannelijk schaap; 53. on-
voorziene omstandigheden voorbehouden (afk.); 54. 
verslavende bedwelmende stof; 55. tegenovergestelde 
van hoog; 56. handschoen zonder vingers; 57. deel van 
voet; 59. extreem-linkse voormalige Ned. actiegroep 
(afk.); 60. product om hoofdhaar te reinigen; 62. kaart-
spel; 63. voornaam ingrediënt bij de Indische rijsttafel; 
66. algemene ouderdomswet (afk.); 67. deel van etmaal; 
69. loot (stek); 71. oogholte; 73. ontsteking voor ontplof-
bare stoffen; 74. plaats in Noord-Holland; 75. vrouwtjes-
hond; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenstelling); 82. 
heden; 85. gewicht (afk.).
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GIANT STORE VAN BEBBER
Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg -  013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 -  zaterdag 09:00 - 17:00

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK!

013 – 5909480

GRATIS HAAL- EN
 BRENGSERVICE

 Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

•  Repair en Go
 Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder 

het genot van een kopje koffie.
 

•  Breed assortiment Fietsen  
Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding 
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehands-
fietsen
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ook in remise. Zolang er nog veel spelers in de 
wedstrijd zijn, zijn zij feitelijk in het voordeel door 
langere denktijd. Maar na 2,5 uur werden er meer 
partijen afgesloten, kwam Koen dus sneller langs. 
Uiteindelijk behaalde de clubkampioen 8 remises 
en 8 fraaie overwinningen. De partij tegen club-
genoot Frans Lagerwaard ten slotte duurde 4 uur, 
Frans boekte een knappe, welverdiende overwin-
ning. De enige nederlaag voor Koen dus. Daarmee 
kwam de totaalscore uit op 70%, een verbetering 
van de 65% score in 2018.
Aanstaande donderdag start de eerste ronde van 
de interne competitie. Zaterdag is de club ook ver-
tegenwoordigd op de Informatiemarkt in Konings-
oord, waar u van harte welkom bent.

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Bij de laatste examens aan het eind 
van vorig seizoen ontbrak helaas 

één judoka. Dat was Fem Schellekens die toen 
helaas geblesseerd was. Erg vervelend en dus 
mocht ze dit seizoen in de derde week na de zo-
mervakantie natuurlijk dit gemiste examen inha-
len. Donderdag 5 september was het dan zover. 

Tijdens de les mocht ze laten zien dat ze de ver-
eiste technieken onder de knie had. Het resultaat 
was dat ze aan het eind van de les haar diploma 
voor de gele slippen alsnog in ontvangst mocht 
nemen. Ook hierbij dus nogmaals van harte ge-
feliciteerd met je welverdiende bevordering Fem!
Op zaterdag 21 september is al  weer het eerste 
toernooi (van in totaal zes) in de nieuwe editie van 
de Judo Cup Brabant 
competitie. Deze editie 
zullen er van onze club 
in totaal acht judoka’s 
aan deelnemen. Dat 
zijn Noah Maas, Maxim 
van Moergestel, Luke 
van Poppel, Veerle 
van de Ven, Thijs Ver-
hoeven, Simon en de 
broers Melle en Thijn 
Wijgerse. We zien uit 
naar hun prestaties en 
wensen ze hierbij alvast 
veel plezier én natuurlijk 
ook héél veel succes bij 
deze uitdaging.

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

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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ONDERNEMEN 
DOE JE ZO: 
LEZING OVER 

ZAKELIJKE ETIQUETTE EN 
INSPIREREND PRESENTEREN
Zelf aan het roer staan, je eigen tijd indelen en 
wendbaar zijn als de koers bijgestuurd moet wor-
den. Veel ondernemers en freelancers varen er 
wel bij, de vrijheid en zelfstandigheid van het on-
dernemerschap. Maar ondernemen betekent ook 
zelf je eigen groei organiseren: momenten om te 
sparren, of nieuwe kennis en inspiratie op te doen. 
Die mogelijkheid biedt KennisPlaats Vesper, een 
ontmoetingsplek in de Bibliotheek Berkel-Enschot 
voor ondernemers en ondernemende mensen. Op 
dinsdagavond 8 oktober komen daar twee onder-
nemers hun expertise delen: wijnimporteur Roland 
Kelders vertelt over ‘netwerken en etiquette’ en 
sales coach Marc Appels over ‘inspirerend pre-
senteren’.

Netwerken en etiquette 
Roland Kelders startte in 1997 in Udenhout met 
zijn bedrijf Kelders Wijnimport. Bij KennisPlaats 
Vesper komt hij vertellen over zijn kijk op het on-
dernemerschap. Centraal daarin staat het opbou-
wen van een langetermijnrelatie met zijn klanten, 
veelal zelf ook ondernemers. ‘Ik ben heel transpa-
rant en direct. De klant is koning, zolang hij zich 
ook als koning gedraagt; want naast de klantre-
latie houd ik natuurlijk ook mijn zakelijk belang in 
het oog.’

Inspirerend presenteren 
Marc Appels is ruim 30 jaar actief in verkoop & 
sales management, waarvan ruim 15 jaar als 
trainer, coach en inspirator. Vanuit zijn bedrijf 
Mindsuppliers geeft hij onder andere trainingen in 
sales management, verkopen en onderhandelen. 
Bij KennisPlaats Vesper is hij uitgenodigd om een 
korte, interactieve lezing te geven over inspirerend 
presenteren: hoe zet je jezelf overtuigend neer als 
je moet presenteren voor een klant of groep? Hoe 
bereid je je zelf voor? Hoe beheers je de stress? 

Kennisplaats Vesper: voor ondernemers en on-
dernemende mensen
KennisPlaats Vesper is een ontmoetingsplek in 
voormalig klooster Koningsoord, waar ambitieuze 

professionals bij elkaar komen om kennis, suc-
cessen en struggles te delen. In de KennisPlaats 
is ruimte voor toevallige of kleine geplande ont-
moetingen. Een aantal keer per jaar organiseert de 
Bibliotheek er een groter event, in samenwerking 
met drie lokale ondernemers: interieurontwerper 
Carolien Latijnhouwers, HRM-adviseur Gerrit Bout 
en financieel planner Nihal Vogels. 

De inspiratieavond op 8 oktober bijwonen?
De avond vindt plaats op dinsdag 8 oktober van 
20.00 tot 23.00 uur in de Bibliotheek Berkel-En-
schot (Koningsoord). Tickets zijn nu te bestellen 
via www.bibliotheekmb.nl/kpvesper. Een ticket 
kost €12,50 incl. koffie/thee en een consumptie. 
Na afloop ontvang je bovendien een exemplaar 
van het boek Zakelijke etiquette, de sleutel tot 
succes van Magda Berman.

REIS WEER 
MEE MET 
RENNEVOIRT

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. 
Nadat we ons twee weken gericht hebben op de 
vorming van de groepen zijn we deze week begon-
nen met het eerste project. Dit project heet ‘Reis 
mee’ en is gekoppeld aan de Kinderboekenweek. 
Tijdens dit project gaan we het voornamelijk heb-
ben over allerlei manieren van reizen, denk hierbij 
aan vervoersmiddelen als trein, auto, bus, etc. 
Heeft u hier iets over te vertellen of te laten zien, 
dan bent u van harte welkom. Het spreekt de kin-
deren erg aan als er mensen van buiten de school 
enthousiast hun verhaal komen doen. 
Mocht u interesse hebben neem dan contact op 
met linsey.kain@tangent.nl.

GESLAAGDE 
ARCHITECTUUR-
WANDELING LANGS DE 

PARELS VAN DE BOSSCHEWEG 
Zondag jl. gaf architect en erfgoedliefhebber 
Ad Roefs uit Tilburg in het kader van het project 
”Groeten uit Berkel-Enschot” een leerzaam expo-
sé lopend langs de parels van de Bosscheweg in 
Enschot. Een verslagje door heemkundekring De 
Kleine Meijerij.
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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

Optimale groei en bloei van ieder kind 

Samen maken wij de samenleving als geheel nòg mooier. Met hart 

voor mens en natuur. Wij zouden niet anders willen, want wij zijn 

Humankind. 

Maak een afspraak en kom gerust langs!

telefoon: 073 - 711 94 00 

regiomiddenbrabant@humankind.nl

www.humankind.nl

KINDERDAGVERBLIJF PEPINO

BSO BERKELOO

HAZELAARLAAN 32

PEUTEROPVANG PEUTERPLAZA

ANTONIE VAN DYCKLAAN 1
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Aanleg en eerste gebouwen
De huidige Bosscheweg is aangelegd in 1828 als 
onderdeel van het Rijksplan van koning Willem I. 
De uitzetters van de weg werkten op de aanwezi-
ge kerken in de openbare ruimte. De Heikese kerk, 
te Tilburg, is zo’n ijkpunt. 
Op de kadastrale kaart van 1832 staan er langs de 
weg nog maar 2 boerderijen. In de voorganger van 
het huidig gemeentelijk monument Bosscheweg 
12 verbleef toen Willem van Roessel. In het pand 
er tegenover woonde de weduwe Gerardus J. van 
Rijswijk. Thans is op een enkele bouwplaats na al-
les volgebouwd met parels en enige dissonanten. 
Het is, volgens Ad, opvallend dat de gebouwen 
van voor 1940 bijna allemaal uitblinken in ma-
teriaalgebruik en detaillering. Men bouwde nog 
ambachtelijk. Dat was na de Tweede Wereldoor-
log door gebrek aan bouwmateriaal en echte am-
bachtslieden wel anders. 

Lievelingsgebouwen 
Bijzondere gebouwen zijn volgens Ad de panden 
Bosscheweg 96, 88, 55, 57, 90 en 29. Het pand 
Bosscheweg 82 blinkt uit in detaillering, composi-
tie en verhouding hoewel het nog vrij jong is. 
De villa’s dragen mooie namen zoals Cederhof, 
Mariahofke, Eikelhof, De Lange Akker, De vier 
Schouwen, Swaneweije, Zonhove, Lindenhof, 
Huis ter Rijt, De Heksenketel en, De Roselaer. Dat 
verleent ze ook een bepaalde grandeur.
Soms krijgen gebouwen ook bijnamen zoals Kat-
tenhuis (nr. 88), Melkfabriek (nr. 57) en Peperkoek-
huisje (nr. 56). 
De wandeling eindigde bij De Lange Akker. Daar 
werden de bezoekers nog getrakteerd op een film 
en tentoonstelling over deze villa en op “koek en 
zopie” verzorgd door Esther Lemmens, mede-ei-
genares van Landgoed: De Lange Akker. 

Tekst: Rinus van der Loo

RONDLEIDING IN HET 
MONUMENT VAN RIEL
Dichtbij Tilburg en Berkel-Enschot ligt 
het bijzondere Monument Van Riel. Het 

leven van de eigenaren Angèle en Marcel staat 
geheel in het teken van het verzamelen van voor-
werpen en het aanpassen van hun huis. Wie het 
Monument Van Riel betreedt, waant zich in een 
wonderbaarlijk paradijs. Op zaterdag 14 septem-
ber, in het weekend van Open Monumentendag, 
kun je meelopen in een rondleiding door dit bij-
zondere pand.

Een gietijzeren trap, brocante, antiek, exotica 
en erotica staan uitgestald in de monumentale 
boerderij in Heukelom. Marcel en Angèle gaan 
regelmatig naar België en Frankrijk op zoek naar 
nieuwe objecten. Ook dichtbij huis zijn objecten 
gevonden, zoals tegeltableaus en een hakblok uit 
een Tilburgse slagerswinkel. Van de parfumerie 
Van Eijsden uit de Heuvelstraat bewaarde Monu-
ment Van Riel talloze parfumflesjes.

De rondleiding op 14 september begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Er kunnen maximaal 20 
personen deelnemen. Wil je meedoen? Meld je dan 
aan via info@stadsmuseumtilburg.nl onder vermel-
ding van ‘Monument van Riel 14 september’.

Deze rondleiding is onderdeel van het cultureel 
evenement Groeten uit Berkel-Enschot. Dit pro-
gramma is het resultaat van de samenwerking tus-
sen Stichting Straat, Factorium Podiumkunsten en 
Stadsmuseum Tilburg.

Villa De Roselaer in restauratie: Bosscheweg 96. (foto: 
Peter Timmermans)
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Cultureel 
evenement

6 september t/m 

6 oktober 2019

expositie
rondleidingen
fietstochten

film
boek

slotweekend

www.groetenuitberkelenschot.nl 

Enschotsebaan 21a, Berkel-Enschot, T: 013-533 39 63, E: info@debollekens.nl

Ga voor puur! Kijk voor ons assortiment op: www.debollekens.nl

Fruit
Boeren zuivel

Groenten
IJs van de boerderij

Verse rauwkostsalades
Biologisch vlees

Ambachtelijke kaas
Geschenkpakketten

Soepen en maaltijden

Openingstijden: Di 09.00-18.00 uur
 Wo 09.00-18.00 uur
 Do 09.00-18.00 uur
 Vr 09.00-18.00 uur
 Za 09.00-16.00 uur

 Like ons op facebook!
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact 
op te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Uitdagend
Bij het schrijven van dit Opstekertje ben ik begon-
nen aan mijn laatste vakantieweek. Voor de mees-
ten van ons zijn de vakanties al voorbij. Sommige 
lezers zullen misschien zeggen: ‘Ik ben met pen-
sioen, ik heb altijd vakantie.’ Hoe het ook zij, het 
nieuwe werkjaar is weer gestart, de scholen zijn 
begonnen en in de parochie zijn we ook weer aan 
de slag gegaan met het normale rooster. In onze 
parochie staan we voor de serieuze uitdaging om 
te vernieuwen en te vitaliseren. We hebben hier 
al het een en ander over kunnen horen en lezen. 
Sinds kort is er een kleine gemeenschap gevormd 
van parochianen die met elkaar nadenken over de 
vraag: Hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap 
H. Johannes XXIII gastvrijer en interessanter ma-
ken? Vooral ook voor de nieuwe of niet regelmatige 
bezoeker van de kerk. Dit jaar zult u ongetwijfeld 
meer over parochievernieuwing horen en hopelijk 
ook mee ervaren. En niet alleen mee ervaren maar 
liefst ook mee doen! Want we kunnen van alles 
bedenken en nog zulke mooie plannen maken, als 
de mensen niet meedoen, dan gebeurt er nog niet 
veel. Gelukkig hoeven we niet alles alleen te doen. 
We mogen beroep doen op de Heilige Geest, Hem 
vragen ons te inspireren. Wanneer we als geloofs-
gemeenschap elkaar helpen bij het maken van 
plannen en het uitvoeren daarvan, dan ben ik er-
van overtuigd dat we groeien als gemeenschap en 
als persoon. Ik heb hoop en vertrouwen dat we 
langzaam maar zeker stapjes zetten in de goede 
richting en dat er mooie dingen gaan gebeuren.

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Jan van 
Hussen, 87 jaar.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Udenhout is in verband met 
vakantie gesloten van 16 september tot 23 sep-
tember. U kunt met uw vragen terecht bij het se-
cretariaat van Enschot of Udenhout.

AGENDA
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 17 september 20.00 uur: doopvoorberei-
ding.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 16 september 20.00 uur: lezing Leonar-
do Da Vinci.
Donderdag 19 september 10.00 uur: koffie Alpha.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 14 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 15 september: 
Let op afwijkende tijden!

09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jo Wouters-Tabbers (1e jrgt.); Toon van 
Alphen en overl. familieleden van Alphen; Nel van 
der Bruggen-van Gorp.
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebranten: pastoraal team.
Intenties: overleden ouders Piggen-Vermeer en 
Marie en Pieter; overleden familieleden Wehmeijer-
Zwanenburg.
Na de viering is er in de pastorietuin een feestelijke 
lunch voor alle vrijwilligers van onze parochie.

Maandag 16 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 17 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Donderdag 19 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Ik mis mijn lief, zijn humor en onze grapjes
wij missen onze broer, zwager en oom

Ton ten Asbroek

 Haaksbergen, 21 mei 1941 † Berkel-Enschot, 5 september 2019

echtgenoot van

Stan Craemer

Stan ten Asbroek - Craemer
Familie ten Asbroek
Familie Craemer

Correspondentieadres: 
Coöperatie DELA, Karel Boddenweg 3, 5044 EL Tilburg, O.v.v. familie ten Asbroek

U kunt afscheid nemen van Ton in Rouwkapel Willibrordus aan de Pastoor Goossensstraat
te Berkel-Enschot, op donderdag 12 september van 19.00 tot 19.45 uur. 

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 13 september om 13.00 uur in de aula van 
crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22b te Diessen.

Banketbakkerij De Maro BV 
Knippersven 15  Berkel-Enschot

mail naar  
monique@demaro.nl

Ben jij de persoon die wij zoeken?

 zaterdaghulp
vanaf 15 jaar

heb jij zin om in  
een jong en gezellig team  

te komen poetsen  
op zaterdag van  

7.30 uur tot ± 15.00 uur? OPEN HUIS 
17 september 16:00 tot 18:00
Interesse? Neem contact op!

MVGM Tilburg
088-4324666
nieuwbouw.tilburg@mvgm.nl
www.hureninberkelenschot.nl

Koningsoord 139 t/m 170 
te Berkel-Enschot 
Huurprijs: € 875 tot € 1295

Verwachte oplevering 
16 november 2019
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Vrijdag 20 september:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 15 september: ds. Marieke van Baest, 
10.15 uur
Op het leesrooster staat 1 Samuël 17:31-58: het 
verhaal van David en Goliath. Een kleine herders-
jongen met een slinger en een paar steentjes 
neemt het op tegen een reus. David wint omdat hij 
op God vertrouwt.
De collectes zijn voor Kerk in Actie en voor het 
werk van onze kerk.

Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
11 september 14.30:
 Gespreksgroep ‘Verhalen rond de Bijbel’
14 september 14.30-16.30:
 Expositie Batikschilderijen Conny Ridge van 

Rijn
14 september 19.30:
 Club 412 voor jongeren van 12 tot 16 jaar
15 september 12.00-16.30:
 Expositie Batikschilderijen Conny Ridge van 

Rijn
17 september 10.00:
 Gespreksgroep voor ouderen

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een 
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

Wespennest en Vliegen bestrijding Voor info en 
bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-22449735 
of  info@a3p.nu www.a3p.nu 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 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! 

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
Hoppenbrouwers Electro World 
Udenhout 013-5111525 

EHBO diploma halen of geldig houden? 
Op maandag 23 sept. EHBO dag bij VandeSande 
Opleidingen Tilburg. Meld nu aan: 06-40147517 

BRIDGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN Ook u kunt 
GOED leren bridgen. Start: sept. VELE tevreden 
cursisten gingen u al voor! BRIDGESCHOOL Karin 
Poppelaars Tel 06-40032072 email: vissershut@
hotmail.com 

Pasfoto service In onze winkel kan je 
professionele pasfoto’s laten maken volgens 
de gestelde richtlijnen. De pasfoto’s zijn 
onder andere geschikt voor een paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart. Primera Eikenbosch 
teller: 013 5332494

COACHING voor de vrouw, aandacht voor jou. 
Voor een coaching traject van 5 gesprekken 
www.mata-hari-coaching.nl / Tel: 06-51712575 

Qigong 19-20 uur, Tai chi 20-21 uur. 
Elke do BS Berkeloo. GRATIS PROEFLES. 
Vanaf 5 sept. www.taichischoolvanderlaan.nl 
T. 0644304944 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

Ook zin om meer met fotografie te doen? 
FotoBE heeft weer plaats voor twee enthousiaste 
leden. Info en contact via www.fotobe.nl  

Jouw innerlijke kracht ervaren? Workshop 
intuïtief schilderen op za 21 en zo 29 sept. en 
za 19 okt. in ´Ons Koningsoord´. 
Ksieje graag Lianne Staps  www.ksieje.nl 

Vanwege einde zittingstermijn van 2 bestuurs-
leden zoekt de Dorpsraad nieuwe bestuursle-
den. Ben je bekend met de eigenheid van het
dorpsleven en wil je je graag inzetten voor de 
belangen van alle inwoners van Berkel-Enschot?
Voorzitter Tineke Donga komt graag met jou in 
contact (tineke.donga@dorpsraadberkelenschot.nl). 
De volledige vacatureprofielen vind je op 
www.dorpsraadberkelenschot.nl 

Bridgeclub Edelweiss speelt voortaan in 
Café Het Raadhuis, Raadhuisstraat 54 in 
Berkel-Enschot.
We spelen op de maandag- en dinsdagavond 
en op de woensdagmiddag vooral voor beginners.
Voor inlichtingen Ben Maes, maesaj@home.nl 
of 013-5334426 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u
zonder afspraak laten maken. ERKEND RDW 
fotograaf, ook voor digitaal aanvragen 
rijbewijs. FotoGalerie Angelique, Kreitenmolen-
straat 34, Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl 

GEZOCHT (half)vrijstaand HUIS in BE ong
180m2 woonopp, min 4 slaapkmrs, min 450m2 
perceel. Als je iets weet of zelf overweegt je huis 
te verkopen horen wij dat graag! Tel 06-14547770 





Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind 
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport 
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.


