
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 36, 4 september 2019

DEZE WEEK:
Eugène Paridaens viert zijn 25 jaar bij De Schalm

Het dorp loopt binnenkort weer uit voor de Dorpsquiz

Programma Open Monumentendag Ons Koningsoord



‘t Seuverick

‘We namen afscheid van hem op 
de plek waar hij zo graag was.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale locatie, 
het cateren van uw favoriete keuken of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u 
graag op een buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis 
en ervaring is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met onze teams 
om alle wensen tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd 
persoonlijk en bijzonder te maken.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij 
coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Onze ervaren teams helpen u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of bel 
013 205 57 31. 
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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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

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders

NIEUW
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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

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

SPORT
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OJC’98
De vakantieperiode is vrijwel 
voorbij. Afgelopen dinsdag is 

de selectiegroep weer met trainingen begonnen 
en komende week beginnen de trainingen voor 
alle teams alweer.
de trainigstijden zijn als volgt: 
dinsdag:
18.30 - 19.30 uur alle pupillenteams
19.00 - 20.00 uur aspiranten C1 en C2
19,30 - 20.30 uur junioren 1
20.30 - 22.00 uur senioren 1 en 2
vrijdag
18.30 - 19.30 uur kangoeroes en pupillenteams
19.30 - 20.30 uur aspiranten c1 en 2, junioren 1
20.30 - 21.30 uur senioren 1 en 2
De competitie start op zaterdag 7 september; het 
programma volgt zo spoedig mogelijk.
Berkel-Enschot groeit; misschien zijn er nieuwe 
inwoners die bekend zijn met korfbal. Wij komen 
graag met ze in contact. U kunt uw sport blijven 
beoefenen in een oergezellige club en als u niet 
meer wilt spelen is er in de vrijwilligerssfeer van al-
les en nog wat te doen. kijk op onze site en neem 
contact op.
En... zoekt u voor uw kinderen en gezonde en 
boeiende teamsport, dan is korfbal eigenlijk de 
eerste keus. Samenspelen is nergens zo wezenlijk 
als bij korfbal en jongens en meisjes spelen samen 
als gelijken in één team. Kom kennismaken bij een 
van de trainingsavonden, laat ze een paar keer 
gratis meedoen met de kinderen van hun leeftijds-
groep en de kans is groot dat ze thuis voelen bij 
deze sport en bij onze club.

beachborrel staand 2 schakel.pdf   1   05/08/2019   09:25:44

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

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout
Tel. 013 5111483 | www.boomrooierijweijtmans.nl

19-0xxx Schakel 33.indd   15 12-08-19   14:18
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Op 1 september 2019 werkte Eugène Paridaens 
25 jaar bij Cultureel Centrum De Schalm. Tot 
voor kort was dat in het ‘oude’ winkelcentrum 
en daarna in Ons Koningsoord. Dat is qua loca-
tie een heel verschil. Maar het werkt blijft het-
zelfde. Alles moet goed geregeld worden.

Eugène begon op 13-jarige leeftijd als ijsverko-
per tijdens de avondvierdaagse bij De Schalm. 
Gedurende Carnaval viel hij in als glazenopha-
ler; later werd hij oproepkracht. Na zijn militaire 
dienst kwam hij terug bij De Schalm. Oorspron-
kelijk waren Boerderij Denissen en De Schalm 
ondergebracht in één organisatie. Maar Boerderij 
Denissen werd geprivatiseerd en de Schalm ging 
zelfstandig verder als cultureel centrum. Eugène 
kwam in vaste dienst bij De Schalm. Dat is dus 25 
jaar geleden.

Een goede manager houdt steeds 
oog op alle kleinigheden

Manager en dat de hele dag
Iedereen uit Berkel-Enschot, die ooit bij een activi-
teit in De Schalm betrokken was, kent Eugène. Hij 
is de manager die zorgt dat alles goed geregeld is. 

EUGÈNE PARIDAENS VIERT 
ZIJN 25-JARIG JUBILEUM 

BIJ DE SCHALM

Hij moet zorgen dat de stoelen klaar staan en dat 
men in de pauze in de foyer zijn natje en droogje 
kan halen. De geluidsinstallatie moet in orde zijn 
en ook werken als het doek open gaat. Steeds is 
Eugène onderweg om iets te regelen of iets af te 
spreken. Als het niet klopt, is hij de aan te spreken 
persoon en de spil van alle werkzaamheden in De 
Schalm.

Flexibel zijn en het goed regelen
Eugène houdt ervan om op voorhand alles zo 
goed mogelijk te regelen en af te spreken. Alles 
wat je van tevoren met zorg hebt geregeld, vraagt 
later minder aandacht. Maar zo werkt het niet al-
tijd. Onderweg doen zich vaak onverwachte din-
gen voor. Staan de stoelen bijvoorbeeld wel op de 
goede plek en weten we zeker dat we echt om 
acht uur beginnen? Vaak is dan improvisatie de 
enige remedie. Dat vraagt om snel handelen en 
het omschakelen van je denken. Eugène is daar 
als geen ander toe in staat; hij doet zijn werk dan 
ook met veel plezier. Door zijn werk bij de Schalm 
kent Eugène ‘iedereen’ in Berkel-Enschot. In die 
25 jaar is iedereen wel een keer langs geweest in 
de Schalm.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

OKTOBER

tot  19-9 Gangen CC de Schalm openingstijden Expositie Ilse Laurijssen-van Abeelen
05-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-09-19 Druiventros 20.00 uur Start nieuw Schaakseizoen
06-09-19 Ons Koningsoord div. tijden Opening cultureel evenement Groeten uit BE
07-09-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
07-09-19 Ons Koningsoord 11.00-16.00 uur (bloemen)tapijt Sacramentsprocessie Groeten uit 

Berkel-Enschot
07-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
08-09-19 Gilde St. Hubertus 13.30 uur Jeu de Boules minimixtoernooi
08-09-19 Gilde St. Hubertus 14.30 uur Burger-Koningschieten
09-09-19 De Stulp 14-15 uur Vrolijke middag voor KBO “thuisblijvers”
11-09-19 Bibliotheek/vide 13.30-15.00 uur Minecraft: in één game samen werken aan 1 groot 

project
11-09-19 Ons Koningsoord 20.00 uur  KVG lezing: “Klimaatverandering” door Ad Haver-

mans
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 Bibliotheek/Kapittelzaal 11.00-14.00 uur Kunst of Kitsch, Open Monumentendag
15-09-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
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”
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 aanmelden

02-10-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffi euurtje senioren KBO/S.W.O.
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
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Op vrijdagavond 27 september zie je weer de 
gekste taferelen op straat. Een reuze stoelen-
dans op het Wilhelminaplantsoen, meer huis-
jes dan vogeltjes bij Torentjeshoef, of prinses-
sen en zandkasteelheren bij De Rauwbraken. 
In vorige jaren krabde je een keer achter je oor 
en twijfelde of het al carnaval was. Verwacht 
ook dit jaar maffe situaties, want de jubileume-
ditie van de DorpsQuiz staat te gebeuren.

File richting Hoolstraat, want het dorp loopt uit 
voor de prijsuitreiking en de feestavond in de 
Kraanpoptent. De tent heeft een iets grotere capa-
citeit, maar of het genoeg zal zijn is altijd afwach-
ten. Voor ruim 2000 mensen is er plaats, dus kom 
echt om 21.00 uur als je wilt weten of je ook dit 
jaar op nummer 12 staat bij de prijsuitreiking. Voor 
de vijfde editie is het niet alleen voor Team Lijst 5, 
Gin Gezeik en Doeltreffend spannend wie de win-
naar wordt. Ze wonnen namelijk de wisselbokaal 
de voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is 1000 euro 
die geschonken wordt aan een goed doel. Twee 
willekeurige teams komen uit de hoge hoed van 
de notaris en mogen 500 euro schenken aan een 
vooraf doorgegeven goed doel in Berkel-Enschot.  

Kies een goed doel
Dit jaar speel je niet alleen voor de lol, eeuwige 
roem of jezelf, maar ook voor een ander. Je doet 

bij inschrijving automatisch mee en alle opgege-
ven doelen komen bij elkaar als één quizvraag. 
Weet je geen goed doel, kies dan uit de lijst. Wil je 
je eigen goede doel aanmelden? Ook dat kan. Kijk 
op de website www.dorpsquiz.nl hoe. Hier vind je 
tevens de uiterste inschrijfdatum voor de teams.  

Nieuwkomers welkom
Ook is er rekening gehouden met de nieuwe in-
stroom van dorpsbewoners. Wil je wel graag mee-
doen, maar heb je geen team, ook dat is geregeld. 
Voor het eerst kun je ook individueel inschrijven 
en wordt er een team gebundeld. En je hoeft geen 
kennis te hebben van alle ins en outs van Berkel, 
Enschot en Heukelom. Via zoekmachines op je 
digital devices kom je een heel eind. Een goede 
manier om meer mensen in het dorp te leren ken-
nen. En tijdens de feestavond verwachten we 
weer als vanouds veel gezelligheid. Daar ben je 
ook welkom als je niet meegedaan hebt met de 
quiz. Maar meepraten over de opdrachten die nu 
weer verzonnen zijn wordt moeilijk. ‘De jubileume-
ditie zit sowieso vol verrassingen”, laat voorzitter 
Koen Wouters weten. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Dorpsquiz
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
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
14-8 Sleutelbos met 4 sleutels en winkelwagenmuntje Fietspad tussen Udenhout en 06-29444790  
 (zie foto op Schakel app) Berken-Enschot nabij kruispunt Heuvelstraat

   
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.

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

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

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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KLIMAAT-
VERANDERING

Het KVG Berkel-Enschot e.o. geeft op woensdag-
avond 11 september as. van 20.00-22.00 uur in 
Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, Berkel-
Enschot een lezing: “Klimaatverandering” door de 
heer Ad Havermans.

Iedereen heeft het er tegenwoordig over; scholie-
ren protesteerden massaal in Den Haag voor een 
beter klimaatbeleid. Het onderwerp is erg actueel. 
Waarom? Omdat we er allemaal mee te maken krij-
gen. Omdat we hier in zuid Nederland het klimaat 
van de Dordogne gaan krijgen. Dat lijkt een prettig 
vooruitzicht, maar we krijgen dan ook te maken 
met hogere temperaturen, meer hittegolven, ex-
tremere neerslag en ook extremere droogte.
Maar uiteraard ook omdat het onze samenleving 
zal veranderen; we spreken van een transitie. Een 
overgang naar een andere nieuwe nog onbekende 
situatie.
De heer Havermans werkte meer dan 40 jaar in het 
onderwijs, waarvan hij 20 jaar leraren
aardrijkskunde opleidde. Hij zal dit moeilijke on-
derwerp op een begrijpelijke manier proberen over 
te brengen.
Het belooft een hele interessante avond over een 
zeer actueel onderwerp  te worden.
Daarom zijn ook introducées van harte welkom.
Voor  deze lezing betalen leden € 7,50 en niet le-
den € 9,50 entree. (incl. koffie/thee)

FIETSTOCHT TOER 
MEE 2019
Op zondag 25 augustus jl. werd 
weer de jaarlijkse fietstocht Toer 
Mee gehouden.

Zoals altijd is de opbrengst bestemd voor het pro-
ject Amanecer van pater Theo Raaijmakers.
De pater heeft in Cochabamba/Bolivia de leiding 
over twee opvanghuizen en een school.
Hij vangt daar straatkinderen op, die hij via scho-
ling een betere toekomst wil geven.
In Berkel-Enschot meldden zich 123 deelnemers 
aan de start, een record. Waarschijnlijk speelde 
het mooie weer hier een positieve rol.
De deelnemers waren weer lovend over de route, 
die in de omgeving van Berkel-Enschot was uit-
gezet.

Samen met de sponsoring door bedrijven en par-
ticulieren heeft de fietstocht in Berkel-Enschot 
voorlopig een kleine € 2800,- opgebracht. Hierbij 
inbegrepen is de opbrengst van € 355,- van de 
inzamelingsactie tijdens de KBO-busreis naar Urk.
Er zijn ook weer goederen in natura ontvangen. 
Een deel daarvan werd bij de startpost uitgedeeld. 
Op de koffiepost, die gesitueerd was in de pasto-
rietuin van de St.Caeciliakerk, werd gesponsorde 
koffie met koekjes geschonken. Op een andere 
post vormden de hapjes van catering Wolfs een 
verrassing die enthousiast werd ontvangen.
De opbrengst van de statiegeldzuil voor goede 
doelen bij de AH-supermarkt in Berkel-Enschot is 
pas bekend als het 31 augustus is. Op die dag 
neemt een ander goed doel de zuil over.
Namens pater Raaijmakers danken wij iedereen 
hartelijk die aan het behaalde resultaat heeft bijge-
dragen. De pater kan, zoals hij zelf zegt, hiermee 
weer meer kansarme kinderen zicht geven op een 
betere toekomst.
Giften blijven altijd welkom op bankrekening NL-
35RABO0106846574 van de KBO Berkel-Enschot 
met vermelding van “pater Theo Raaijmakers” 
(ANBI-nummer 816041672).
Tot slot: de fietstocht wordt elk jaar gehouden op 
de laatste zondag van augustus. In 2020 zal dat 
op zondag 30 augustus zijn. Noteer dit alvast in 
uw agenda! Fiets eens mee. Ervaar de gezelligheid 
en steun tegelijkertijd het goede doel.

KBO-werkgroep Solidariteit
Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”

Sponsors Toer Mee 2019
Albert Heijn supermarkt, ’t Ach-
terhuis historische bouwma-
terialen Udenhout, Apotheek 
De Lange Stight, Autobedrijf 
Schapendonk, van de Bers-
selaar Optiek Udenhout, Bai-
liff damesmode, Bloembinderij 
Oleander, Boerderij Denissen, 
Café Mie Pieters, Cafetaria Eikenbosch, Catering 
Wolfs, Café Eeterij De Bron, Café De Stoofpot 
Udenhout, Eva Beauty en Zo, Van Eijck osteo-
pathie, Geerts Schoenen, De Gulle Ruif manege, 
Gewoon Lekkerz kado & koffie, Heuvelmans Me-
chanisatie, Camping ’t Heukeloms Hoefke, Jum-
bo supermarkt, Camping De Heikant, Hobbymix 
dierenspeciaalzaak, Kapper & Co, KootenZo, 
Makelaardij Shirley Kneepkens, L.A. v.d. Meijden 
constructiewerken en smederij, Monuta Tom van 
Dijk, Notariskantoor Daamen De Kort van Tuijl 
Udenhout, Van Nunen Autobedrijf Opel Udenhout, 
Op Maat fysiotherapie, Van Oijen makelaardij, 
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Pons Habben-Janssen kaashandel, Vakgarage 
Robben, ’t Stoepke bakkerij, Sabeh Tours, Set in 
Point hard- en software, Topfysiotherapie Groels 
& Klijn, De Tweewieler Udenhout, De Tweewieler-
specialist B-E, loodgietersbedrijf Weijters, juwelier 
Weijtmans, boomrooierij Weijtmans Udenhout, De 
Zeeuwse Visgroothandel Tholen.

HEUKELOMDAG BIJ 
ST. JORIS EN 
ST. SEBASTIAAN

Op zondagmiddag 1 september jl. zette het gilde 
St. Joris en St. Sebastiaan haar poorten open voor 
de inwoners van Heukelom. Op deze mooie zon-
nige middag konden de inwoners van Heukelom 
kennismaken met het Gilde en zelf ook enkele 
schietdisciplines uitproberen. We hadden graag 
nog wat meer Heukelommers gezien, maar zo rond 
half vier gingen 
toch elf mensen 
strijden om de titel 
van Burgerkoning 
van Heukelom. Om 
beurten mochten 
zij met een klein 
kaliber geweer, 
onder begeleiding 
van ervaren gilde-
broeders, schieten 
op een houten vo-
gel. Na 82 schoten 
was het Thijs van 
de Pas die met een 
welgemikt schot 
de vogel omlaag 
wist te schieten. Door de Hoofdman van het Gilde 
werd aan Thijs een prachtig wisselschild uitgereikt, 
hetgeen hij volgend jaar mag komen verdedigen. 
Daarna brachten de vier vendeliers van het gilde 
een vendelgroet aan de nieuwe Burgerkoning van 
Heukelom. Thijs mag in januari 2020 ook aanslui-
ten bij de jaarlijkse Teerdag van dit gilde. Al met 
al toch een geslaagde middag voor het Gilde en 
onze bezoekers.
Nieuwsgierig geworden naar ons Gilde? 
Kijk eens op onze website: 
www.sintjorisensintsebastiaan.nl of 
onze Facebookpagina.

KBO. SWO. GILDE 
ST.HUBERTUS
Op donderdag 29 Augustus jl.vond wederom de 
afsluiting van de zomercompetitie van de 50plus 
Jeu de Boules plaats.
De einduitslagen voor het zomerseizoen 2019 
konden als volgt worden vastgesteld:
Dames: Eerste en winnares Joke de Rooy
 5 gew.partijen en 23 pnt.
Tweede werd Henriette Lapien
 4 gew.partijen en 20 pnt.
Bij de Heren werd de winnaar:
Jan v Groenendaal
 8 gew.partijen en 62 pnt.
Tweede werd Ad Zoontjes
 8 gew.partijen en 37 pnt.
Derde werd Jo vd Bruggen
 7gew.partijen en 23 pnt.
Allemaal Profi ciat. “De Boulescommissie”
    
Groeten Henriëtte

BURGER-KONINGSCHIETEN
ZONDAG 08 SEPTEMBER

AANVANG 14.30 UUR

INSCHRIJVEN VANAF 13.00 UUR
   DEELNAME GRATIS    14 JAAR EN OUDER

LEGITIMATIE VERPLICHT

JEU DE BOULES MINIMIX-TOERNOOI
KRUISBOOGSCHIETEN
AANVANG 13.30 UUR

DE KRAAN 53 BERKEL-ENSCHOT
GILDE SINT HUBERTUS BERKEL
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KUNST EN CULTUUR

STICHTING EXPO BEGINT 
“DICHT BIJ HUIS” 

zondag 22 september 2019, C.C. De Schalm, 
11.30 uur, entree € 8,-, (inclusief koffi e, thee, fris 
in de pauze)

BEZ en CUNENE
Een  kleine twaalf jaar geleden richtten vier vrien-
dinnen die “niet konden zingen” een koor op: BEZ (BerkelEnschotZingt). En nu, nu is er een volwaar-

dig gemengd koor  ontstaan met vijftig leden, bij 
iedereen in BE bekend, dat vierstemmig zingt met 
een leuk repertoire van evergreens. De leiding is 
in handen van Marjola Lishi. Bij dit concert treedt 
BEZ samen op met Afrokoor CUNENE dat onder 
de bezielende directie van Bobby Gouveia de 
sfeer van Afrika probeert te vertolken met liedjes 
uit dat hele werelddeel en ook uit Zuid-Amerika 
waar de dirigent is opgeleid. 
Deze combinatie staat garant voor een prachtig, 
afwisselend koffi econcert waar het zangplezier 
van af zal spatten. 

Denken en doen

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



16 |

Deelnemers:
Biljartclub de Schalm en De Carambole, Cultureel Centrum De Schalm, E.H.B.O.-vereniging St. Alphonsus, Verzamelaars Vereniging De Torenhoek, 
Katholieke Vrouwen Gilde, Stichting Straat, Stadsmuseum Tilburg, Schaakvereniging De Oude Toren, Foto BE, K.B.O. Berkel-Enschot, Weekblad De 
Schakel, Heemkundekring De Kleine Meijerij, Bibliotheek Midden Brabant, Hemels Eten en Drinken, Woonlandschap Ons Koningsoord

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

WOONLANDSCHAP ONS KONINGSOORD

“PLEKKEN VAN PLEZIER”
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P R O G R A M M A
Plezier met muziek, zang & dans

Kerkzaal 11:30 tot 16:30 uur

11:30-12:00 uur  Jeugdensemble Modesto
12:15-12:45 uur  Kinderkoor Eigen-Wijs
13:00-13:30 uur  Folkloredans S.W.O
13:45-14:15 uur  Zanggroep Whats-upp
14:30-15:00 uur  Koningsoordzangers
15:15-15:45 uur  Jongerenkoor Pippijn
16:00-16:30 uur  De Elckerlyc Speellieden

Informatiemarkt clubs en verenigingen
Souterrain 11:00 tot 17:00 uur

Is het kunst of is het kitsch: Taxateur Irene Rozendaal
Kapittelzaal 11:00 tot 14:00 uur

Deelnemers:
Biljartclub de Schalm en De Carambole, Cultureel Centrum De Schalm, E.H.B.O.-vereniging St. Alphonsus, Verzamelaars Vereniging De Torenhoek, 
Katholieke Vrouwen Gilde, Stichting Straat, Stadsmuseum Tilburg, Schaakvereniging De Oude Toren, Foto BE, K.B.O. Berkel-Enschot, Weekblad De 
Schakel, Heemkundekring De Kleine Meijerij, Bibliotheek Midden Brabant, Hemels Eten en Drinken, Woonlandschap Ons Koningsoord

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

WOONLANDSCHAP ONS KONINGSOORD

“PLEKKEN VAN PLEZIER”
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www.nachtlenzen.nl

Overdag scherp zien zonder bril of lenzen Actie is geldig t/m 30 juni 2018. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

MAAK KANS OP 
EEN NACHTJE 

WEG MET 
NACHTLENZEN®

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Vliegen de vleermuizen ‘s avonds heen en weer, 
dan ontwaakt de morgenstond met mooi weer.
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 31 augustus

H.C.B. ‘92 D1 - White Demons D3 06-10
White Demons D1 - Taxandria D1 19-13
Zondag 1 september 
White Demons DB1 - Elshout DB1 10-13
Programma aanstaand weekend
Zondag 8 september
10:00 uur  Roef F1 - White Demons F1
10:25 uur  Zephyr D1 - White Demons D1
11:00 uur  Avanti DB1 - White Demons DB1
11:35 uur  Tachos E2 - White Demons E1
11:40 uur  handbalshop.nl/Witte Ster D1 - 
 White Demons D2
12:50 uur  Roef D1 - White Demons D3
13:00 uur  Novitas HB1 - White Demons HB1

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

SCHAAKVERENIGING 
DE OUDE TOREN OPENT 
NIEUW SEIZOEN MET 
SIMULTAAN!

Ook huisschakers  welkom.
Donderdag 5 september organiseert Schaakver-
eniging De Oude Toren een spannende schaak-
simultaan. Clubkampioen Koen Robben zal het 
opnemen tegen zo’n 20 geoefende en minder 
geoefende [huis]schakers. Gaat Koen zijn score 
van afgelopen jaar van 65% verbeteren? Uit 17 
partijen behaalde hij toen 7x winst en 8x remise. 
Zeker gezien de prestaties van Koen in de interne- 
en bekercompetitie zijn de verwachtingen hoog-
gespannen. Maar de tegenstand is versterkt. Zo 
hebben enkele nieuwe leden van de club zich het 
afgelopen jaar sterk ontwikkeld. Ook huisschakers 
die het eens willen opnemen tegen een geoefende 
schaker met een hoge rating, zijn van harte wel-
kom. Juist in een simultaan ben je zeker niet kans-
loos. Aanvang 20.00 uur in De Druiventros.
De Oude Toren heeft een druk seizoen voor de 
boeg. 12 september start de 1e ronde van de in-
terne competitie, in november zal met 2 achttallen 
aan de externe competitie worden deelgenomen. 
Wellicht dat ook weer schaaklessen gegeven zul-

len worden. Daarnaast zullen diverse toernooien 
worden georganiseerd, zoals het kersttoernooi en 
het befaamde Druiventrostoernooi.

OJC’98 NIEUWS
Hier komt het dan, het pro-
gramma van het eerste repe-

titieweekend 2019-2020
Zaterdag 7 september:
Scheldevogels 2 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - OEC jun PSV  12.30 uur
PSV asp C1 - OJC’98 asp C1 
OJC’98 asp C2 - OEC asp C1 12.30 uur
Keep Fit pupillen d2 - OJC’98 pup D1
Klimop pup E2 - OJC’98 pup E1
STIP pup E1 - OJC’98 pup E2
Dinsdag 10 september
SDO mid 1 - OJC’98 mid 1
Zoals we al hebben gemeld, begint het eerste met 
een vrije dag.
We wensen alle ploegen een competitie toe met 
veel spannende, sportieve wedstrijden, en natuur-
lijk hopen we ook op een paar kampioenschap-
pen.

CAVALIEREN 
GOUD EN ZILVER! 

Met een hele mooie proef werd het AB-L viertal 
van RSV De Cavalieren enkele weken Brabants 
Kampioen en vorige week mochten zij een zilve-
ren medaille in ontvangst nemen tijdens de Ne-
derlandse Kampioenschappen in Ermelo. Weder-
om een zeer knappe prestatie van Linn Kwantes, 
Pleun van Assouw, Anouk van de Pas, Lisa Bou-
ckaert en Guusje van Rijsewijk olv Ingrid Vissers.
Ook individueel zijn er zeer mooie prestaties be-
haald door onze leden.
Zo werd Pleun van Assouw met Diesel in de klasse 
AB-M1 reserve kampioen tijdens het BK en be-
haalde  zij een mooie 5e plaats tijdens het NK.
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✰✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 10.00 - 16.00 u.

Kom lekker klauteren en springen! 
En ontvang een gratis suikerspin en 

popcorn! Aangeboden door 
Winkelcentrum Eikenbosch!

Kom lekker
SPRINGEN
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Linn Kwantes met Spirit behaalde in de klasse 
C-B een knappe 4e plaats tijdens het BK en een 
10e plaats tijdens het NK.
Bij de paarden springen klasse Z wist Sam Verste-
ijnen met Higgins een mooie bronzen medaille bin-
nen te slepen tijdens het BK en presteerde het op 
het NK om 2 manches en de barrage foutloos te 
blijven waarmee hij een knappe 4e prijs behaalde!
Daarnaast waren er nog vele leden die een mooie 
ervaring hebben opgedaan tijdens deze kampioen-
schappen maar buiten de prijzen vielen. Alle uitsla-
gen zijn terug te vinden op onze facebookpagina 
en binnenkort op de vernieuwde website www.ca-
valieren.nl welke vanaf 14 september online zal zijn.
Hartelijk Gefeliciteerd allemaal en succes in het 
komende winterseizoen!

Namens het bestuur

NK JEUGD 
HANDBOOGSCHIETEN
Zondag 1 september stonden 101 
jonge handboogschutters aan de 

lijn van De Meierijers in Berkel-Enschot. Verdeeld 
over elf verschillende categorieën streden zij om 
de Nationale titels op het onderdeel Outdoor.
 
Bondsdirecteur Arnoud Strijbis opende het toer-
nooi welke begon met een kwalificatieronde van 
72 pijlen. Deze kwalificatieronde werd door de 
junioren op de olympische afstand van 70 meter 
afstand geschoten, maar voor de jongere catego-
rieën stonden de doelen iets dichterbij. De Cadet-
ten schoten op 60 meter, en de jongste schutters 
schoten op 30 meter bij de Aspiranten. De sfeer 

was het gehele toernooi zeer ontspannen en ge-
zellig zoals graag wordt gezien bij deze jonge 
sporters.
  
De geluiden bij de deelnemers, en ouders van de 
deelnemers waren zeer positief. De locatie was 
top, organisatie was top, arbitrage was top, kort-
om een topwedstrijd. Volgens een schutster bij de 
aspiranten was dit zelfs de leukste wedstrijd tot 
nu toe.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de handboog-
sport, wil je meer informatie of zelf gaan schieten? 
Neem dan een kijkje op www.handboogsport.nl/
freeyourmind

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

D A N K B E T U I G I N G
 

Graag willen wij iedereen 
bedanken voor de steun, kaarten, 

bloemen etc. welke wij in grote 
getale mochten ontvangen voor

het overlijden van mijn man, 
onze (schoon)vader en opa: 

BEN VAN IERSEL
 Familie Van Iersel
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Meewerkend Voorman
(36 uur)

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

De Diamant-groep is het sociale leerwerkbedrijf van de regio waar veel 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan 
de slag zijn. Sinds jaren voert Groen Xtra – één van de bedrijven van de 
Diamant-groep – het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit voor 
de regio Tilburg. In Tilburg doen wij dat voor drie gebieden: Noord, West en 
Binnenstad & Oude stad.

Als voorman geef je leiding aan een groep van 5 tot 10 medewerkers. Je werkt onder opdracht en 
instructies van de uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, 
met name in de gemeentelijke openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en 
uitvoeren van het onderhoud (en aanleg) van groenvoorzieningen volgens integraal (beeld)bestek of 
gebiedsgerichte onderhoudscontracten. Je verdeelt het werk, geeft instructies en zorgt ervoor dat de 
planning van de  werkzaamheden gehaald wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de 
werkzaamheden waarbij je continu aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu. 

Eisen 
• Je hebt een afgeronde groenopleiding vmbo.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
• Je hebt ervaring in een soortgelijke, leidinggevende functie bij een groenbedrijf.
• Je hebt ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.
• Je beschikt over goede sociale / communicatieve vaardigheden.
• Je hebt affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten?
Ga dan naar www.diamant-groep.nl en kijk bij vacatures.

Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaande, dan ontvangen wij graag uiterlijk 29 september je reactie per 
mail: T.a.v. Debbie Spijkers, Personeelsbureau Groen Xtra, debbie.spijkers@diamant-groep.nl.
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IS ‘T KUNST OF 
IS ‘T KITSCH?
14 september 2019 van 

11:00 tot 14:00 | de Bibliotheek Berkel-Enschot
Kosten: € 6 (max. 3 objecten p.p.)
Wie wordt er niet bekoord door de charme van 
prachtige oude en kostbare spullen, sieraden, zil-
verwerk en antiek dat misschien al eeuwen in de 
familie is? De Bibliotheek Berkel-Enschot biedt 
bezoekers tijdens Open Monumentendag de mo-
gelijkheid om kostbare spullen te laten taxeren.
Laten verstoffen op zolder of juist prominent in 
de pronkkast zetten? Vaak weten we zelf niet wat 
raadzaam is. Speciaal voor iedereen die de waarde 
wil weten van verborgen kostbaarheden in huis is 
er in de Bibliotheek Berkel-Enschot op zaterdag 14 
september van 11.00 uur tot 14.00 uur een inloop-
middag onder de titel ‘Is ’t Kunst of is ‘t Kitsch?’

Deze middag is taxateur Irene Rozendaal te gast in 
Ons Koningsoord. Zij weet als geen ander op een 
aansprekende manier het publiek kennis te laten 
maken met de waarde van schilderijen, meube-
len, goud- en zilverwerk, sieraden, glas en andere 
kostbare spullen. Rozendaal is beëdigd register 
taxateur en makelaar in kunst, antiek en inboedel-
goederen en internationaal gecertificeerd. Dat be-
tekent dat haar taxaties rechtsgeldig zijn bij onder 
meer verzekeringen, successierecht, schade en 
boedelscheidingen. 
Met een deskundige kennersblik zal Irene Ro-
zendaal het publiek informeren over de waarde 
van meegebrachte bezittingen. Een foto van het 
voorwerp kan ook meegebracht worden. Op aan-
vraag geeft haar taxatiebureau advies bij het be-
heer van kunstverzamelingen of de geschiedenis 
van zeldzame voorwerpen. Daarnaast begeleidt zij 
de gang naar de veiling voor de in- en verkoop van 
kostbare (kunst) voorwerpen.
Wilt u weten wat uw verborgen kostbaarheden 
waard zijn, dan graag aanmelden bij 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl 

GROETEN UIT BERKEL-
ENSCHOT ZOEKT 
VRIJWILLIGERS
Op vrijdag 6 september gaat het cultu-

rele evenement Groeten uit Berkel-Enschot van 
start met activiteiten die plaatsvinden t/m zondag 
6 oktober. De laatste voorbereidingen lopen ge-
staag en er is veel enthousiasme en medewerking 
vanuit de gemeenschap van Berkel-Enschot. Het 
belooft een verrassend en creatief maandpro-
gramma te worden. Dit programma wordt op 5 en 
6 oktober afgesloten met een spectaculair week-
end, met dans, muziek, theater, zang, hoorspel en 
andere presentaties op op twaalf locaties in het 
dorp. Voor vier locaties zoeken we personen die 
het publiek naar de optredens begeleiden/verwij-
zen. Het is geen ingewikkelde taak maar meer wat 
extra service voor het publiek. Op beide dagen 
loopt het programma van 13.00 tot 18.00 uur en in 
dat tijdsbestek zou je aanwezigheid dus gewenst 
zijn. Uiteraard zo mogelijk in ‘wisseldiensten’. Voor 
aanmeldingen en vragen kun je een berichtje stu-
ren naar contact@groetenuitberkelenschot.nl. Het 
zou fantastisch zijn als we op je medewerking mo-
gen rekenen! Op www.groetenuitberkelenschot.nl 
vind je alle informatie over het evenement. Dank 
en groet, de organisatie.

CITROENVLINDER! 
OF TOCH NIET?

Wat een feest in de Nieuwe Warande dit jaar! 
Tenminste, als je van vlinders houdt. In de ber-
men langs de zandpaden, bij de bloemenzee 
langsheen de Burgemeester Bechtweg of boven 
bloemrijke weilanden wemelt het deze zomer van 
de fladderaars. 
Opvallend veel Koninginnenpages, voor velen onze 
mooiste dagvlinder met zijn tropische uiterlijk. En 
ook veel Citroenvlinders, die bijna iedereen wel her-
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kent. Wacht eens even, sommige van die citroen-
tjes zien er toch wat anders uit lijkt het wel. In de 
vlucht lijken ze wat meer oranje, als eidooiers, met 
een brede zwarte band langs de voorvleugel. En ze 
zijn ook wat kleiner dan de Citroenvlinders. En als 
ze zitten zie je met een beetje geluk een opvallende 
cirkel op de onderkant van de vleugels. Dat moet 
de Oranje luzernevlinder zijn! Een best zeldzame 
soort, alhoewel je soms jaren hebt waarin ze tal-
rijk zijn. Het is ook een bijzondere vlinder, een van 
onze buitenbeentjes die jaarlijks op trektocht gaat, 
en niet zo’n klein beetje. Hij vliegt vanaf april uit 
Zuid-Europa hierheen om een partner te vinden en 
een gezin te stichten. De eitjes worden op luzerne 
en klaver afgezet (vroeger werd de soort ook Kla-
vervlinder genoemd). Wanneer de rupsen genoeg 
gegeten hebben verpoppen ze zich en vliegen de 
verse vlinders weer naar het zuiden. Tot ver in het 
najaar kun je ze nog zien bij ons. Goed kijken dus 
als je denkt een Citroentje te zien.

Oranje Luzernevlinder
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl

DOE MEE MET DE 
EIGENTIJDSE VERSIE VAN
HET PROCESSIETAPIJT
Het bloementapijt en de Sacraments-

processie van Berkel in de jaren 1950-1960 roepen 
collectieve herinneringen op. Bruidjes, muzikanten 
en verenigingen liepen mee in de processie van de 
Willibrorduskerk naar de tuin van de zusters trap-
pistinnen. Misdienaars liepen de gehele route, al 
wierokend, achteruit. Spectaculair was het bloe-
mentapijt waarvoor kinderen weeks tevoren bloem-
blaadjes verzamelden, maar wat uiteindelijk met 
coniferengroen en houtkrullen werd aangevuld. Al-
leen de pastoor liep over het tapijt met in zijn han-
den het Allerheiligste Sacrament.
Tijdens de culturele maand Groeten uit Berkel-En-
schot gaan we op zaterdag 7 september wederom 

een tapijt leggen. Niet van bloemen, maar van dop-
pen, deksels en CD’s. Beeldend kunstenaar Mari-
anne van Heeswijk komt naar Ons Koningsoord, 
waar in de Kapittelzaal een eigentijds tapijt wordt 
gelegd. Daarbij worden foto’s getoond van deze 
Heilige Sacramentsprocessie uit vroeger tijden. 
We kunnen nog helpende handen gebruiken. Help 
je ook mee om het tapijt vorm te geven? Geef je op 
via www.groetenuitberkelenschot.nl/processietapijt
Doe mee zaterdag 7 september – van 11.00 tot 
16.00 uur – in de Kapittelzaal van Ons Koningsoord

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
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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
Wat mij opvalt bij huisbezoeken en in gesprekken 
met mensen is, dat de meeste mensen één ding 
het allerbelangrijkste vinden in het leven. Ik leerde 
vroeger, en vele van u ook, dat we hier op aarde 
zijn om “God te dienen en daardoor hier en hierna-
maals gelukkig te zijn.”

Eerlijk gezegd heb ik de tekst nog eens op moe-
ten zoeken in de oude catechismus van 1948! Vrij 
vertaald zou je dus kunnen zeggen dat het belang-
rijkste in het leven is: geluk hier op aarde, maar 
ook later in de hemel. Het verbaast me dan ook 
wel eens dat mensen tegenwoordig het accent 
toch wat eenzijdig op het “hier” leggen. Want let-
terlijk zeggen velen tegen mij: ik zou best tachtig 
of negentig willen worden, als ik maar gezond blijf! 
Misschien heeft u ook al vaker zo’n verzuchting 
geslaakt. Er is kennelijk in onze tijd een enorme 
angst voor het ziek-zijn, en met name dan voor het 
geestelijk ziek worden. “Als ik maar niet dement 
wordt”, hoor ik vaak zeggen. Of zoiets als “ik hoop 
toch maar, dat ik niet mijn verstandelijke vermo-
gens verlies”. Velen hebben angst om in dat zwarte 
gat van het geestelijk onvermogen terecht te ko-
men. Hoewel ze erg aan het leven hangen, zouden 
ze dan maar het liefst zo gauw mogelijk sterven. 
Begrijpelijk natuurlijk, want juist in onze tijd, door 
de grote vooruitgang op medisch gebied, worden 
de mensen steeds ouder, wordt de menselijke 
leeftijd steeds maar opgevoerd, en komen steeds 
meer mensen dus terecht in die periode, waarbij 
de geest het begeeft, maar het lichaam nog verder 
leeft. De angst voor dementie wint het dan van de 

angst voor sterven. Ik heb nogmaals best begrip 
voor die angst, die mensen bezig houdt. Maar van 
de andere kant merk ik ook vaak, dat gezondheid 
zowat het enige is wat mensen in de ban houdt. 
Alles is zo gericht op het aardse leven, op geluk-
kig zijn hier, op huisje, boompje, beestje, gezond-
heid, dat onze blik niet verder reikt. Velen zijn het 
zicht kwijt op het hiernamaals, en ze leven dan 
ook niet meer in het besef, dat er na dit leven ook 
nog iets is. Dat dan pas het eigenlijke leven begint. 
Een leven in Geluk en Gezondheid {met hoofdlet-
ters dus}, omdat het een leven bij God is. Onze 
horizon is zo verkleind, versmald. De genoemde 
catechismus is verdwenen, maar ik denk dat de 
waarheden ervan, en met name deze allereerste 
stelling nog altijd gelding heeft. Toch nemen wij 
uit de drie opgesomde redenen waarom wij op 
aarde zijn er slechts één over n.l. om hier gelukkig 
te zijn. Heel simpel vertaald komt het er op neer, 
dat we God dus uitbannen uit ons leven. En wat 
dat tot gevolgen heeft kun je ook waarnemen bij 
de mensen om ons heen. Want zonder God is het 
natuurlijk ook veel moeilijker om hier gelukkig te 
worden. Dan is het bijvoorbeeld veel moeilijker om 
tegenslagen en ziekten te overwinnen. Wat is dan 
überhaupt nog de zin van ons leven hier op aarde? 
Wat is dan nog de zin van ziekte en dementie? Of 
beter gezegd: hoe kan ik dat dan nog inpassen in 
mijn leven? Er is daar dan geen antwoord op. En 
wat erger is: er is ook geen hulp in die moeilijke 
momenten van het leven. Dan moet je alleen ver-
der met je angst voor dit en voor dat. Er is dan ook 
geen God om je daar overheen te helpen. Meer 
vertrouwen op God, meer besef van onze afhan-
kelijkheid van God en meer geloof in het hierna-
maals zou veel mensen kunnen bevrijden van 
angst. Ook in dit leven mogen we ons al geborgen 
weten bij God. Ook nu in ziekte en tegenslag is Hij 
er al om ons de helpende hand te reiken. Dat wens 
ik U allen toe: meer houvast aan het geloof.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk namen we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid van Ad Plaisier, 71 jaar 
en in de St. Caeciliakerk van Johanna van Mens-
voort, 96 jaar.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 9 september 20.00 uur: bijeenkomst Pa-
rochiebestuur.
Woensdag 11 september 19.30 uur: bijeenkomst 
Vrij worden in Christus.
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Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

UITSLAG MAANDPUZZEL
Onder de vele goede oplossingen van de puzzel van de maand augustus zijn de volgende prijswin-
naars getrokken:

1e prijs (waardebon E 20,-): Fam. Moeskops, Torenpad 7 in BE

2e prijs (waardebon E 10,-): F. Van Gameren, De Egge 5 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 in Ber-
kel-Enschot (geldig legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel augustus: VOGELVERSCHRIKKER.

VOLGENDE WEEK STAAT DE NIEUWE MAANDPUZZEL IN DE SCHAKELVOLGENDE WEEK STAAT DE NIEUWE MAANDPUZZEL IN DE SCHAKEL
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Donderdag 12 september 10.00 uur: koffie Alpha.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 11 september 20.00 uur: Comité Do-
denherdenking.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 7 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 8 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan en Miet van Rijswijk-Segers; Dré en 
Toos Verhagen-Van Kasteren.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Marinus en Jeanne van Esch-van Hattum.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 9 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 10 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 12 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 13 september:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. 
e-mail wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, 
tel. 013-5282175 (niet bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, 
e-mail scriba@pkn-oisterwijk.nl, 
tel. 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62

Voor gebruik: Jan van Ekris, 
e-mail: janvanekris@home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 8 september: Startzondag - ds. Winan-
da de Vroe, 10.15 uur
We vieren de start van het nieuwe kerkelijk sei-
zoen. Dan doen we met een feestelijke dienst, 
waarin onder andere onze nieuwe kerkelijk werker, 
Lianne van der Wel, wordt benoemd. 
Er is kindernevendienst en crèche. 
Na de dienst lunchen we met z’n allen. Neemt 
u ook iets mee? Belegde broodjes, een salade, 
krentenbollen of een hartige taart? We maken er 
een feestelijk buffet van, zodat we samen kunnen 
eten en hopelijk kunnen ervaren dat er genoeg is 
voor iedereen.

Agenda
7 september 14.00-16.30: Expositie Batikschilde-
ringen – Conny Ridge van Rijn
11 september 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de Bijbel’

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

Bolchrysant
Deze prachtige chrysant kan zowel binnen 
als buiten. Heeft een diam. van ±40cm. 
In diverse kleuren.
3.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

1.99
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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, Slim-
straat 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! 

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout 
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

Qigong 19-20 uur, Tai chi 20-21 uur. Elke do BS 
Berkeloo. GRATIS PROEFLES. Vanaf 5 sept. www.
taichischoolvanderlaan.nl T. 064430494 

Overal in huis WiFi ! 
Nieuwste techniek zorgt voor de beste WiFi. 
bel 0645540629 
Louis Verstappen Computerhulp 

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

bbq apparatuur voor vegetariers te huur! 
Fijn voor Uw vegetarische gasten, fijn voor dieren, 
info en prijs, bel 0645343970 

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 professi-
onele 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

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

Lekkernij “De Specialiteitenzaak” zoekt: 
Enthousiaste medewerker (m/v) voor de zaterdag. 
Leeftijd vanaf 16 jaar. Voor info: Kom langs of 
bel 06-11047538. 

Gezocht: leuke woning met tuin in Berkel-
Enschot, Oisterwijk of Udenhout. Max. 300.000 
euro. Bel 06 11 06 88 73. 



5 jaar geopend!

Bij besteding vanaf €25 krijgt u 
dit truitje t.w.v. €19,99 cadeau! Bij 

besteding vanaf €30 krijgt u ook onze 
limited edition shopper cadeau!

Op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 september viert Fellow 
Fashion met jullie haar 5 jarig bestaan. En wie jarig is trakteert!

Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje!

dit truitje t.w.v. €19,99 cadeau! Bij 
besteding vanaf €30 krijgt u ook onze 

limited edition shopper cadeau!



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.


