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DEZE WEEK:
Fair play; wethouder Rolph Dols trapt af bij Jong Brabant

Nick Schapendonk heeft een wens en richt Stichting Slim Wonen op

Bent u er al geweest? Winkelcentrum Wagnerplein!

Dorpsquiz en Kraanpopweekend in beeld
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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



5|

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

Nette herenschoenen

diverse modellen

diverse kleuren

nu € 50,- per paar

Geerts Schoenen 

Eikenbosch 11

Berkel-Enschot

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
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Afgelopen weekend was wethouder Rolph 
Dols te gast bij Jong Brabant voor de aftrap 
van fair play. 

Onder de noemer Positief Voetbal Klimaat Tilburg 
(PVKT) stond de wethouder op het voetbalveld en 
sprak tot de jeugdspelers, ouders en begeleiders 
van teams. Hij noemde het belang van de 3 P’s: po-
sitiviteit, plezier en passie. Dat een speler een keertje 
een foutje maakt bij de bal aanname of een gegeven 
pass is natuurlijk niet zo erg. Dat geldt ook voor de 
scheidsrechter. Die kan ook een foute inschatting 
maken. Het gaat erom dat je elkaar daar niet meteen 
op aanvalt. Respect naar elkaar is wat het spel nodig 
heeft om er spelplezier aan te beleven.

Voor de zesde keer is door de gemeente Tilburg 
het PVKT-aftrapweekend georganiseerd. Alle Til-
burgse voetbalverenigingen hebben het conve-
nant getekend. Bij Jong Brabant zijn ze een echte 
voortrekker. De club heeft een aparte commissie 
Sportiviteit en Respect. 

Cultuur
Voorzitter Bert van den Wijngaard is blij met komst 
van de wethouder naar zijn club. Het belang van 
fair play komt dan net even iets anders over. ‘Een 
wethouder op de club heeft toch iets speciaals. Al 
voordat PVKT er was, waren we met sportiviteit 
bezig. Die cultuur zit al in de vereniging. Gelukkig 

maar, want ik zou geen Jong Brabant willen zon-
der die cultuur’, aldus de voorzitter.
Erwin de Bresser zorgt ervoor dat de kinderen op 
de hoogte zijn van de gedragsregels. ‘Stukje dui-
delijkheid rond teamafspraken. Op tijd aanwezig 
zijn, op tijd afmelden, de juiste kleding bij je heb-
ben’, noemt Erwin wat voorbeelden op.  

Mondiger
Voor de jeugdscheidsrechters, trainers en team-
begeleiders zijn er workshops. ‘Kinderen zijn wat 
mondiger, zelfstandiger dan vroeger. Vanaf de 
leeftijd 9 en 10 jaar begin je het te herkennen. Een 
simpel voorbeeld uit de workshop is het woordje 
niet. Zeg niet wat de kinderen niet moeten doen, 
want dat is onduidelijk. Wat bedoel je dan wel? 
Hou de bal aan je voet en ga dribbelen, is duidelij-
ker dan niet te ver voor je uit spelen’, verduidelijkt 
De Bresser.

Ouders
Op ouderavonden worden filmpjes vertoond over 
het gedrag langs de lijn. Om ouders bewust te ma-
ken van dit gedrag, zijn afgelopen weekend peren 
uitgedeeld. Met een peer in de mond kun je niet 
schreeuwen. Beter om naderhand complimenten 
te geven over wat er goed ging. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

KINDEREN MET PLEZIER 
NAAR DE VOETBAL
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ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER

LATER

NOVEMBER

t/m 10-11 CC de Schalm openingstijden Expositie Michel de Veer
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 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 11.30-12.30 uur Vertel- en dansvoorstelling De Vliegschool
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
11-10-19 CC de Schalm 20.00 uur Ogham Caledonia Calling
17-10-19 Bibliotheek Kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Eva Meijer
20-10-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
20-10-19 St. Willibrodstraat  eo 10.00-15.00 uur Garagesale Willibrordstr.Raadhuisstr.P. Goossenstr, 

Dubuissonstr.
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
27-10-19 St. Caeciliakerk 19.00 uur Herdenkingsdienst “75 jaar vrijheid”
27-10-19 De Oude Toren 20.30 uur Herdenkings ceremonie “75 jaar vrijheid”
30-10-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, Becoming Astrid

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.
06-11-19 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 19.30 uur Lezing onder water beelden Peter v Rodijnen en 

Klaudie Bartelink
07-11-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
17-11-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
10-11-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
20-11-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
20-11-19 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café, Marie de Meister
21-11-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
27-11-19 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinson Café Midden-Brabant / Slaapstoornissen
27-11-19 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 20.00 uur Lezing Rald Bodelier: Doenscenario’s komen elke 

dag voorbij

01-12-19 CC de Schalm 11.30 uur Trio Paulus Schäfer & Dominique Paats, Stg. Expo
04-12-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
04-12-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, De Dirigent
14-12-19 St. Willibrorduskerk 19.30 uur Kerstconcert Oisterwijks Kamerkoor, Stg. Expo
15-12-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-12-19 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
19-12-19 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
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STICHTING SLIM WONEN 
ZOEKT BEWONERS!

ruimte met een eigen voordeur, met daarnaast een 
gezamenlijk ruimte om bijvoorbeeld samen spelle-
tjes te doen of tv te kijken. Naast elkaar ondersteu-
nen op verschillende gebieden, is dus vooral het 
sociale aspect belangrijk voor Nick. 

Bijeenkomst
Minstens acht of negen anderen zijn nodig om 
een woonvorm als deze op te zetten. Om gelijk-
gestemden te vinden heeft Nick via Facebook al 
een oproep geplaatst, die wel 200 keer gedeeld is, 
maar helaas nog geen gegadigden heeft opgele-
verd. Dus als jij iemand bent of kent met een licha-
melijke beperking die op zoek is naar zelfstandig, 
maar toch samen wonen, kom dan 19 oktober om 
14.00 uur naar de bijeenkomst aan de Groenstraat 
121 in Udenhout. Nick wil graag brainstormen 
over wat jij belangrijk vindt om, ondanks je beper-
king, toch een fijne woonplek te creëren met hulp 
van elkaar en anderen. ‘Samen staan we sterk!’

Interesse? 
Meld je aan via: www.stichtingslimwonen.nl, 
info@stichtingslimwonen.nl
Of bel 06 – 275 10 907.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

Nick Schapendonk, de oprichter van Stichting 
Slim Wonen organiseert samen met coöperatie 
Wunderbar op zaterdag 19 oktober een 
bijeenkomst voor mensen met een lichamelijke  
beperking die, net als Nick, zelfstandig 
willen gaan wonen.

Even voorstellen
Nick is 27 jaar en heeft van jongs af aan lichame-
lijke beperkingen. Sinds twee jaar weet hij dat dit 
past bij het syndroom van Perrault; een zeldzame 
progressieve ziekte waarbij de kleine hersenen 
worden aangetast. Dit heeft invloed op de mo-
toriek, het evenwicht en het gehoor. Toen Nick 
studeerde in Nijmegen heeft hij in een woongroep 
ervaren hoe fijn het is om zelfstandig, maar samen 
met anderen te wonen. Nu woont hij weer bij zijn 
ouders en wil graag een plekje voor zichzelf. ‘Het 
wordt wel tijd om op mezelf te wonen’, lacht Nick. 

Stichting Slim Wonen
‘Nick kan heel veel zelf, maar heeft wel iemand 
nodig die hem in de gaten houdt’, geeft moeder 
Franca aan. Omdat Nick (gelukkig) nog zo veel kan, 
valt hij wat betreft wonen tussen wal en schip; hij 
kan geen zorgindicatie krijgen of in een instelling 
wonen. Nick heeft de wens om zelfstandig te wo-
nen, maar toch samen met anderen te kunnen zijn. 
Om dit te kunnen realiseren heeft hij een stichting 
op gezet; Stichting Slim Wonen. Ook coöperatie 
Wunderbar is ingeschakeld om het project te be-
geleiden. Het doel is om anderen te vinden die net 
als Nick door lichamelijke beperkingen niet alleen 
kunnen wonen. Het meest ideale plaatje? Ieder een 
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Het Wagnerplein heeft ongeveer twee jaar gele-
den een flinke opknapbeurt gehad. Inmiddels is 
het, zoals de manager zegt, ‘de huiskamer van 
Noord’. Ook inwoners van omliggende dorpen, 
zoals Berkel-Enschot en Udenhout, weten het 
plein te vinden. ‘Veel mensen weten niet dat je 
hier veel branches onder één dak vindt en gratis 
kan parkeren’, zegt Johan Kools, voorzitter van 
ondernemersvereniging van het winkelcentrum. 

Op het plein heerst een huiselijke sfeer. ‘Mensen 
ontmoeten elkaar hier op het plein. Het is levendig 
en ondernemend.’ Dat komt volgens de voorzitter 
door het goede onderhoud, de persoonlijke service 
van winkeliers en de verschillende events die door 
het jaar heen worden georganiseerd. ‘Een paar we-
ken geleden hadden we een succesvol Oldtime-
revent en het weekend van 5 oktober wordt er een 
modeshow met braderie georganiseerd.’

Groot aanbod 
Op het Wagnerplein tref je een ruim aanbod aan 
supermarkten. De Nettorama, Albert Heijn en 
Jumbo zijn hier te vinden. Je vindt er ook ketens 
zoals de Hema en de Action en verschillende spe-
ciaalzaken. Denk aan een goede vishandel, ver-
schillende bakkers en een kaas- en notenwinkel. 
Het is niet alleen een fijn plein voor de dagelijkse 
boodschappen. ‘Het aanbod is groot met verschil-

lende damesmodezaken, schoenenwinkels, opti-
ciens, een bloemenzaak en winkels voor kantoor-
benodigdheden. Parkeren is gratis.’

MODESHOW  
5 oktober Fashion Weekend 

6 oktober Braderie 

Persoonlijk 
De winkeliers hebben vaak goed en persoon-
lijk contact met klanten en zijn betrokken bij het 
plein. ‘De meeste winkeliers zitten hier al jaren op 
het plein. Ze verstaan hun vak en doen het hier 
goed.’ Een groot voordeel van het Wagnerplein is 
de goede bereikbaarheid vanuit Berkel-Enschot. 
Wie de weekboodschappen gaat doen, doet er 
goed aan om op vrijdag langs te komen tijdens de 
weekmarkt. 

Met de komst van het grote sportcentrum voldoet 
het plein nog beter aan de behoefte van de win-
kelier. ‘Het sport- en gezondheidscentrum is ge-
bouwd met een blik op de toekomst. Je vindt er 
verschillende disciplines.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

‘HET WAGNERPLEIN IS  
DE HUISKAMER VAN NOORD’ 

Bent u er al geweest?
BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
24-9 Fietssleutel AXA (zie foto Schakel APP) Enschotsebaan tussen Ladies Gym 013-5331360  
  en oversteekplaats St. Caeciliaschool
19-9 OV chipkaart (zie foto Schakel APP) fietspad bij Wilheminaplantsoen 06-46510174
16-9 Leesbril met etui  kruising Craenweide/De Kraan 06-16459125
16-9 Smarttrip pas Torenpad 013-5333466
14-9 Sleutelbos met autosleutels BMW en Audi Torenhoekstraat 14 06-53142973
12-9 Rijbewijs van den Broek Puccinilaan/Bosscheweg 013-5339048
9-9 OV chipkaart Kerk Berkel-Enschot 013-5333868
3-9 Huissleutel aan blauwe hanger/klem Parkeerplaats achter Jumbo/Primera 06-83718188

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
29-9 Ralph Lauren pet, blauw met geel logo Tussen hockeyvelden en 06-29538430  
  St. Caeciliaschool
17-9 Hazeltje babyknuffeltje Winkelcentrum  06-53389327
17-9 Zwart leren sleutel-etui met 2 sleutels Burg. Panislaan - Verdilaan-  013-5331933  
  Eikenboschweg - Winkelcentrum -   
  AH - Gen. Eisenhowerweg - Puccinilaan
9-9 Grijze wollen sjaal (van emotionele waarde)  route Elstar - Rauwbrakenweg -  06-40562681  
 (Zie app) Mgr. Mutsaersstraati - Abdijlaan -   
  Winkelcentrum

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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Bekijk alle foto’s van de Dorpsquiz en Kraanpop weekend 
op onze website www.schakel-nu.nl 
Met dank aan Bas Haans Fotografie

DORPSQUIZ EN 
KRAANPOPWEEKEND
 

Winnende team Dorpsquiz: SOK Dream Team
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SV DE OUDE TOREN
ClubSupport Rabobank
Kies Schaakvereniging De Oude Toren!!
Dan gaan uw stemmen zeker niet verloren!

Onze hartelijke dank

LAAT UW STEM NIET 
VERLOREN GAAN !!!
Kunnen wij op uw stem rekenen?
Bij voorbaat onze dank daar voor. 

Gilde Sint Hubertus Berkel
https://www.rabo-clubsupport.nl/hart-van-bra-
bant/deelnemers

UW STEM IS ONS VEEL 
WAARD!
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
is één van de vele stichtingen en ver-

enigingen die de leden van de Rabobank vragen 
om op hen te stemmen. Natuurlijk gunnen wij ie-
dereen een mooie financiële bijdrage om de plan-
nen van iedere club te verwezenlijken.
Ook Stichting Jeugdwerk heeft een aantal con-
crete plannen / bestedingsdoelen voor de bijdrage 
van de Rabobank. Zo willen we voor het behoud 
van ons spelmateriaal investeren in goede op-
bergfaciliteiten en willen we graag ons groot-spel 
materiaal uitbreiden. Hier maken we onze activi-
teiten nog leuker, beter en mooier mee.
Tot vrijdag 11 oktober kunt u uw stem(men) uit-
brengen! Hopelijk houdt u ons dan in gedachten; 
uw stem is ons veel waard! 

FEEST BIJ CONCORDIA
1934……Tel maar even terug. 
Concordia viert dit jaar zijn 85 

jarig jubileum. Daarmee is Muziekvereniging Con-
cordia een van de oudste verenigingen van Ber-
kel-Enschot. Burgemeester Panis heeft indertijd 
een goeie beslissing genomen, al was het op dat 
moment meer voor zijn eigen eer en glorie; een 
installatie zonder muziek, dat kon niet….. In ok-
tober ’34 werd Fanfare Concordia opgericht en 
daarmee startte een rijke historie. Van fanfare naar 
harmonie, van harmonie naar muziekvereniging. 

Intussen een vereniging voor jong en oud, met 
een belangrijk gemeenschappelijk doel: gezellig 
samen muziek maken op een steeds beter niveau. 
Muziekvereniging Concordia heeft maar liefst drie 
orkesten. De beginnende leerlingen stappen zo 
vlug mogelijk binnen in het InstapOrkest en  laten 
in een rap tempo zien dat samen muziek maken in 
een orkest een zaligmakende bezigheid is. Gezel-
ligheid, saamhorigheid en spontaan actie onder-
nemen zien we bij deze groep. Het 85-jarig jubile-
um is aanleiding om zomaar de oudere bewoners 
deelgenoot te maken van dit feestelijke gebeuren. 

Voor iedereen een heerlijke feestelijke traktatie.

Op zoek naar 85 jarigen tijdens een zomers op-
treden in de Stulp bij Torentjeshoef. Gepakt en 
gezakt met instrument en een paar dozen heer-
lijke zelfgemaakte koeken werden ze verrast. En 
hij werd gevonden… De heer H. van Antwerpen, 
85 jaar oud én zelfs  van jongs af aan, jaren lang 
Concordia-lid in de beginjaren op trompet. Een 
dubbele verrassing dus.
  
Het InstapOrkest zal 
tijdens de feestelijk-
heden in het komende 
weekend ook van de 
partij zijn, want a.s. 
zondag 6 oktober, is 
het feest voor heel 
Berkel-Enschot met 
veel, heel veel muziek. 
Hoe kan het ook an-
ders. Vanaf 11.00 uur 
starten De Parelmu-
zikanten met een uurtje Frühschoppen, daarna 
treedt het Zangkoor BEZ en de Percussieband El 
Nino Batucada op. Vanaf 16.00 uur zullen de klan-
ken van de jubilerende muziekvereniging te horen 
zijn in of nabij ’t Muziekhuis. De drie orkesten zul-
len in allerlei combinaties zorgen voor een feeste-
lijk Lustrumconcert met een grandioos einde; alle 
muzikanten van de drie orkesten zullen gezamen-
lijk zorgen voor een spetterende afsluiting.

(foto’s Arno Heerkens)

85 jaar Concordia: oud en jong!
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ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

KOM JIJ BIJ
ONSZ WERKEN?

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.ONSZ-RESTAURANT.NL/VACATURES

ONSZ RESTAURANT BERKELLENSCHOT   ‘T ZWAANTJE 1   WWW.ONSZLRESTAURANT.NL   013L5331239
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VROUWEN CONTACT 
GROEP
Berkel-Enschot-Heukelom
Op 18 september zijn we gestart met 
een drukbezochte Jaarvergadering. 

Rob Denissen kwam een presentatie geven over 
de geschiedenis van de “Piet van Meintjes hoe-
ve”. Vervolgens konden we de producten proeven 
van de zuivelproducten die lokaal geproduceerd 
wordt: “de smaak van Heukelom” bv vanillevla zo-
als we hem van vroeger kennen. Een leerzame en 
interessante avond.

Het thuisrikken is weer gestart, voor alle rikkers 
gezellige kaartuurtjes.

Op vrijdag 4 oktober gaan we lunchen bij de Her-
mitage Boshuys in Oisterwijk. Bij mooi weer ver-
trekken we op de fiets bij het oude postkantoor.

Vrijdag 18 oktober gaan we met speksteen wer-
ken bij de 2 Handjes in Dongen.

Op woensdag 23 oktober is de oktoberviering in 
het kerkzaaltje bij de Ceciliakerk.
Na de viering is er een voorlichtings programma 
over het belang van gezond bewegen op latere 
leeftijd. Onderwerpen zijn: spieren, gewrichten, 
voeding, en moboliteit.

Bent u lid van de RABO dan kunt u tot 11 okto-
ber bij Hart voor Uw Club nog stemmen op uw 
vereniging. Kunt u zelf niet stemmen, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden die u 
hier graag mee willen helpen. 
Laat U stem niet verloren gaan !!!!

INFORMATIEAVOND 
VERPLAATSING GILDE 
ST. HUBERTUS

Gilde Sint Hubertus gaat verhuizen. Het huidige 
gildeterrein bevindt zich temidden van het wo-
ningbouwplan Nieuwe Warande. In verband met 
de verdere ontwikkeling van het woningbouwplan 
zal het gildeterrein worden verplaatst naar het Rid-
dershofpad te Tilburg.

Op de nieuwe locatie van circa 4.000 m2 komt 
een nieuw te bouwen kantine met terras en een 
gildeterrein met daarop diverse gildefaciliteiten 
zoals schutsbomen, boogschietfaciliteiten, jeu de 
boules (deels overdekt) en een vendelterrein. On-

derdeel van de nieuwe locatie is een groenzone 
(landschappelijke inpassing) van circa 3.000 m2.

Om deze verplaatsing mogelijk te maken, gaat 
Ruimte voor Ruimte II C.V. in samenwerking met 
de provincie Noord-Brabant een bestemmings-
planwijziging aanvragen bij de gemeente Tilburg.

Wij willen u graag uitnodigen voor een inloopavond 
op maandag 7 oktober 2019 bij het huidige gilde, 
De Kraan 53 te Berkel-Enschot. U kunt binnenlo-
pen tussen 19.00 en 21.00 uur. Deze avond zijn er 
vertegenwoordigers van Ruimte voor Ruimte, de 
provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en 
het Gilde Sint Hubertus aanwezig om een toelich-
ting te geven op het plan.

INBETWEEN
Vorige week zijn de stem-
kaarten voor de Rabo Club-

support actie verstuurd naar alle leden van de Ra-
bobank. Mocht u nu nog geen stem uitgebracht 
hebben, het kan nog tot 11 oktober. Rabobank Hart 
van Brabant stelt dit jaar € 200.000,- ter beschik-
king aan de verenigingen in deze regio. Inbetween 
wil het geld graag besteden aan nieuwe bladmu-
ziek voor ons komende “kerst-winter concert”.
Elke stem is geld waard! 
Als u lid bent van de Rabobank dan vragen wij u 
vriendelijk om 1 of liefst 2 stemmen uit te brengen 
op Inbetween. Alvast onze hartelijke dank!
Nog een tip voor komend weekend. Op zondag 6 
oktober zingt Inbetween tijdens het slotweekend 
van Groeten uit Berkel-Enschot.
U kunt naar ons komen luisteren om 14.00 uur, 
15.00 uur en 16.00 uur op het veldje aan “t Zwaan-
tje/Torenhoekstraat. Graag tot dan!

Beste Lezers,

De Schakel hoort bij Berkel-Enschot! 
Draagt u ons een warm hart toe? 
Stem dan op De Schakel!
Tot vrijdag 11 oktober kunt u een stem uit-
brengen tijdens de Rabo Club Support ac-
tie van Rabobank Hart van Brabant. 
Uw stem is geld waard! 
Alvast hartelijk bedankt.

Het bestuur
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ZONDER JULLIE
GEEN DORPSQUIZ, BEDANKT!
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KUNST EN CULTUUR

Vrijdag 11 oktober in cc De Schalm Berkel-En-
schot, aanvang: 20.00 uur

OGHAM 
CALEDONIA CALLING!
Keltische folkmuziek is populairder dan ooit. Voor 
Ogham is dat geen verrassing. Al ruim 30 jaar 
loopt de band daarmee voorop. Met ook voor het 
komende seizoen weer een schitterend nieuw pro-
gramma: Caledonia calling! 
Met veel plezier kijken we terug op een glansrijk 
seizoen met optredens door heel Nederland, in 
Duitsland en natuurlijk in Schotland. Eerlijk ge-
zegd, verbazen we ons nog regelmatig! Waarom 
raken de mensen toch zo ontroerd als ze ons ho-
ren spelen? Dat is de gevoelige snaar! Die raken 
we, waar we ook komen. 
We bieden een afwisselend programma mét een 
goed verhaal. 
Stuwende folksongs, breekbare ballads, sfeer, 
gezelligheid, goede muziek! En een goeie pint of 

anderszins erbij. Zo’n avond wordt het gegaran-
deerd!  Celtic folk, met een eigen sound, met eigen 
composities maar ook met bekende klassiekers. 
Op naar Caledonia, zoals de Romeinen Schotland 
destijds noemden. Caledonia, het land van de Kel-
ten, waar ze geen voet durfden te zetten. Dat zal 
bij Ogham niet gebeuren want het publiek weet de 
band altijd te vinden! 
Meer weten: www.ogham.nl

Entree: € 16,50 (incl. pauzedrankje)

Atelier

=IEDER-EEN=

start 15 oktober weer een nieuw seizoen
voor creatieve uren op mijn atelier.
dinsdag-woensdag middag 13.00-16.00 uur
dinsdag-woensdag avond 19.00-22.00 uur

10 cursus lessen € 150,-
als extra, als u zich met drieën meldt is:

2+1 gratis
U bent van harte welkom
06-51166194 Marjo
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BERKEL-ENSCHOT - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een 
erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder 
waar, stelt estate planner Rob Bär van Erfrechtplan. Volgens hem kan 
het opstellen van een testament mensen veel familieleed én geld 
besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle 
verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een 
regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de 
afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een testament, 
weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen wordt 
onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat 
Rob Bär verder. “Binnen de huidige generatie vijftigplussers heeft dan 
misschien niet iedereen een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, 
een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. 
Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd 
is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de 
ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De 
langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn 
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een 
soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit dat bij 
het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot 
een �nancieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog 
levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen 
van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het 
overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als 
de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die 
erfbelasting betalen?”

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in 
�nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke 
schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een 
testament. Maar je moet het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. “Mensen 
vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten of dat de materie 
erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook 
niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het 
opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en 
relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de wensen 
en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testa-
ment in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. We 
verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in werking 
treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt 
Rob Bär uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet 
vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en 
beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in 
een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk 
op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte 
wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de 
rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op tegen 
de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en 
partners komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoorziene 
leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.” 

Maandag 7 oktober om 19:30 uur geeft Rob Bär een lezing over de 
noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U kunt 
deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrecht-
plan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Hotel De Druiventros
  Bosscheweg 11
  5056 PP Berkel-Enschot
Datum:  maandag 7 oktober 2019
Aanvang:  19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
  085 - 8000 100

Estate planner Rob Bär geeft 7 oktober een heldere lezing in Hotel De Druiventros

Testament kan veel familieleed voorkomen
én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL
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KARATEKA WINT BRONS IN 
MEXICO: DENNIS BOUDEWIJNS
Afgelopen weekend vond in de Mexiaanse stad 
Monterrey de K1 Youth League plaats. De Premier 
League voor de jeugd onder de vlag van de World 
Karate Federation.
Voor de 13 jarige 
Boudewijns was dit 
een uitgelezen mo-
gelijkheid om nog 
een laatste keer 
te vlammen in zijn 
huidige leeftijds-
categorie voordat 
hij in november de 
overstap maakt 
naar de cadetten. 
De kwarfinale werd 
met sterk karate bereikt, die met 2-3 op het laatste 
moment verloren ging. In de herkansing wist Dennis, 
uitkomend voor Karate Team Timmermans op over-
tuigende wijze het brons te veroveren door een 7-1 
overwinning op Francisco Oscar Garza uit Mexico.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Dinsdag 24 september

O.H.C. ‘01 DMW1 - White Demons DMW1 13-09
Zaterdag 28 september
Novitas HB1 - White Demons HB1 22-17
White Demons DS1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster DS1 14-19
White Demons HS1 - Tremeg HS1 20-25
Zondag 29 september
White Demons DS2 - Taxandria DS1 18-17
H.V.M. D2 - White Demons D3 13-15
Blauw Wit D1 - White Demons D2 09-14
White Demons HS2 - PSV Handbal HS2 32-28
Heerle DB2 - White Demons DB1 10-10
White Demons HC1 - Desk HC1 12-29
Groene Ster D1 - White Demons D1 13-03
Programma aankomend weekend
Zaterdag 5 oktober
09:00 uur Avanti F2 - White Demons F1#
09:30 uur White Demons D2 - 
 RED-RAG/Tachos D2
10:30 uur White Demons D1# - 
 handbalshop.nl/Witte Ster D1
13:15 uur Avanti D3 - White Demons D3

Zondag 6 oktober
10:00 uur White Demons DB1 - O.H.C. ‘01 DB1
11:10 uur White Demons HB1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HB1
12:05 uur Apollo HS2 - White Demons HS1
12:20 uur White Demons HC1 - GHV HC1
12:30 uur De Sprint/Niobe HS2 - 
 White Demons HS2
13:00 uur De Beuk HC1# - White Demons HC1
13:30 uur Tachos E2# - White Demons E1
13:50 uur United Breda DS2 - White Demons DS1
15:15 uur Blauw Wit DS1 - White Demons DS2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
info@white-demons.nl 

WEER WINST JONG 
BRABANT: 3-1
Ondanks het slechte weer, weer winst 
voor Jong Brabant. Weer was het Luc 

Spierings die een met welhaast weergaloze pres-
tatie het verschil maakte. Was hij vorige week te-
gen WSJ al goed voor drie doelpunten (2-3 winst), 
ook in de thuiswedstrijd tegen Viola wist hij maar 
liefst driemaal te scoren! En ook stuk voor stuk 
mooie doelpunten die van een hele goede trap-
techniek getuigen, chapeau! Trainer Boy v.d. 
Boogaard telde zelfs vijf doelpunten in slechts 1 
uur speeltijd voor deze doelpuntenmachine! Vol-
gens de redactie nooit eerder vertoond bij Jong 
Brabant!
En zo wist Jong Brabant na een matige eerste 
competitiewedstrijd vorige week in Tilburg nu wel 
meer en meer te overtuigen. Al maakte de thuis-
club het zich tegen Viola na een flitsende start (2-0 
binnen 15 minuten) onnodig moeilijk volgens trai-
ner V.d .Boogaard. “In plaats van uitlopen naar 3-0 
werd het volledig onverwacht 2-1 en tot slot 3-1, 
terwijl wij veel eerder de winst veilig hadden kun-
nen stellen”, aldus V.d. Boogaard.
Hoe dan ook kunnen we 
van een sterke compe-
titiestart spreken van 
het gemiddeld 20 jarige 
jonge Jong Brabant. Een 
knappe prestatie voor dit 
jeugdige en talentvolle 
team. Voordat afgelopen 
zondag werd afgereisd 
naar  Kraanpop, werd 
heel attent Joep Ooms 
ofwel Jopie uitgezwaaid. 
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Deze sterke verdediger en voormalig captain van 
Jong Brabant 1 moet op jonge leeftijd wegens 
blessureleed zijn voetbalschoenen aan de wilgen 
hangen. Joep, namens ons allen bedankt!!
Op naar de volgende competitiewedstrijd uit te-
gen Reeshof SV komende zondag!

    Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
Door blessures en ziekte lukte het 

ons eerste niet om in Culemborg succes te boe-
ken tegen SGV. En zo staat OJC’98 plotseling on-
deraan. De midwekers wonnen wel.
Bij de jeugd blijven de meeste teams het goed 
doen. Alleen de jongsten hebben het dit seizoen 
zwaar. Maar de junioren, de twee aspiranten C-
ploegen en de pupillen D doen mee om de boven-
ste plaats. De laatste ploeg heeft zelfs een ruime 
voorsprong genomen.
De uitslagen:
SGV 1 - OJC’98 1   8 - 6
 OJC’98 mid - Melmac 2 mid 12 - 10
SDO jun 3 - OJC’98 jun 1   3 - 12
SDO asp C2 - OJC’98 asp C1   4 - 9
SDO  asp C3 - OJC’98 asp C2   6 - 6
Focus pup D1 - OJC’98 pup D1   1 - 7
OJC’98 pup E1 - SDO pup E2   5 - 11
OJC’98 pup E2 - NKV pup E2   4 - 12
Volgende week is er het volgende programma:
zaterdag 5 oktober
OJC’98 1 - KCD 1 15.30 uur
OJC’98 2 - Scheldevogels 2 14.00 uur
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp C1 - PSV asp C2 13.30 uur
OEC asp C1 - OJC’98 asp C2

OJC’98 pup D1 - Keep Fit pup D2 11.30 uur
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E2 12.30 uur
OJC’98 pup E2 - SDO pup E4 12.30 uur
Een flinke groep OJC-leden heeft afgelopen vrij-
dag meegedaan aan de dorpsquiz. het halve dorp 
was in rep en roer om krijttekeningen te maken, 
benkskes te zoeken en om de vele vragen te be-
antwoorden. Van de meer dan 100 teams haalden 
we de vierde prijs en dat is gewoon een beregoed 
resultaat. Zo zie je maar weer: korfballers zijn ook 
in andere zaken heel goed.

JEU DE BOULE KAMPIOEN-
SCHAP 50 PLUSSERS.
Een najaarstoernooi vraagt om herfstweer en dat 
was het ook.
Desondanks was de opkomst van 26 deelnemers 
toch nog een meevaller. In een goed sfeer werd 
gestreden om de wisselbokalen. En de door A.H. 
B-E ter beschikking gestelde prijzen.
Dames: Eerste en kampioene werd Willij van 
Ham 3gew.partijen +18pnt
 2e Cor vd Bruggen 3gew.partijen +15 pnt.
 3e Henriette Lapien 2gew.partijen+14pnt.
    
De Herenbokaal ging naar Cees de Rooy 50+  
kampioen 2019  3gew. partijen16 pnt.
 2e Johan v Iersel 2gew.partijen +15pnt.
 3e Jo vd Bruggen 2gew.partijen +12pnt.
We kunnen terugzien op een mooi warm zomer-
seizoen met een mooie competitie en gezellige 
speeldagen

De Werkgroep KBK  Petanque.

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
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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. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander 
overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen; 12. wijfje van 
het huishoen; 13. brandverf; 14. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijskaart; 19. oude 
Italiaanse munteenheid; 21. zijne majesteit (afk.); 22. af-
sluiting van een fles; 24. brandend jeukende uitslag; 27. 
dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. 
familielid; 32. kiekje (opname); 33. tennisterm; 35. aan-
spreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dieren-
geluid; 38. waterverwarmingstoestel voor badkamer of 
keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen 
twee of meer volkeren; 44. slap (futloos); 46. openbaar 
vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. 
rijstbrandewijn; 50. schets (ontwerp); 52. uitwerpselen 
van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 
54. jonge leeuwen; 56. lor; 58. munteenheid in Indone-
sië; 61. boomsoort; 62. houten blaasinstrument; 64. zon-
der werklust; 65. opklimmende reeks van posities in het 
leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond boerderij; 70. grote 
kraaiachtige vogel; 72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. 
bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 79. 
afdeling van een gebouw (team dat deel uitmaakt van 
een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. gewel-
dig (groots); 84. raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij 
het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.

VERTICAAL
1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. hori-
zon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein kind; 
6. haarloos; 7. gehalte aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. 
onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad (afk.); 
11. verzameling van inlandse woningen in Indonesië 
(dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in overleg met 
(afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in 
Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27. matig koud; 
29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer 
(samensteller); 34. Indische praatvogel; 36. beoefenaar 
van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. 
muzikale compositie ter oefening; 40. een in prozastijl 
geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkau-
wend dier in centraal Afrika; 45. kerel (vent); 46. keuken-
kruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsa-
menhangend praten (nonsens); 55. deel van fototoestel; 
56. dagroofvogel; 57. voorwerp waarop men schiet (mik-
punt); 59. trekpop; 60. het a-b-c; 62. soort tuinverlichting 
(toorts); 63. kwetsing van de psyche door een hevige 
gemoedservaring; 66. lokspijs; 67. middelbaar agrarisch 
onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een 
zanger; 71. Engels bier; 73. prostituee; 74. heldendicht; 
75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 
82. multiple sclerose (afk.); 85. kunstmatige inseminatie 
(afk.).



DIVERSEN

25|

OPVOEDCAFÉ, AAN 
TAFEL MET HEIDY

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert elke 2 
maanden een Opvoedcafé voor ouders met kinde-
ren van 0 tot 12 jaar. Aan de hand van een thema 
wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en 
inspiratie opgedaan. 

Je wordt deze avond ontvangen door Heidy van 
Ommeren die samen met de Bibliotheek het Op-
voedCafé verzorgt. 

Donderdag 24 oktober gaat Heidy met jullie in ge-
sprek om van gedachten te wisselen en tips te ge-
ven over het thema “Communiceren met kinderen”. 
Uiteraard staan koffie en thee klaar!
Door de drukke agenda’s van zowel de ouders als 
de kinderen willen we juist zo graag dat het binnen 
de beschikbare gezinstijd ook zo gezellig mogelijk 
is. Echter de gezellige maaltijd of het rustige mo-
mentje voor bedtijd ontaard regelmatig in conflic-
ten. Herken jij dat ook? 
Tijdens het OpvoedCafé gaan we in gesprek hoe 
dat anders kan, welke methoden je daarvoor in 
kunt zetten. De basis hiervoor ligt in de commu-
nicatie, een goede balans tussen luisteren en je 
stem laten horen, zowel ouders als kinderen. 
Heidy neemt je graag mee in de Gordon Methode 
en NLP, alleen natuurlijk leren we juist ook veel van 
wat we met elkaar delen. Wat werkt bij jullie wel, 
en vooral ook wat niet en waarom denk je dat. Sa-
men weten we zoveel meer!
Kom dan ook naar het OpvoedCafé! Donderdag 
24 oktober van 20.00-21.00 
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren 
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

WEEK TEGEN 
EENZAAMHEID

Berkel-Enschot  – De Bibliotheek Berkel-Enschot 
en FotoBE organiseren in de Week tegen Een-
zaamheid een inspirerende foto expositie. Meer 
dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk 
eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het ge-
mis van verbondenheid met anderen. 

In de Week tegen Eenzaamheid van 1 oktober tot 
en met 8 oktober vragen we aandacht voor dit pro-

bleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaam-
heid aanpakken begint met in contact komen.
Af en toe werken de Bibliotheek Berkel-Enschot 
en FotoBE samen, zoals nu bij de Week tegen 
Eenzaamheid. In boeken en tijdschriften, zowel 
voor de jeugd als voor volwassenen, is eenzaam-
heid een regelmatig terugkerend onderwerp. Ook 
in fotografie komt dit thema vaak terug. 
Hoe zou het zijn om zelf een nieuwe cover te ma-
ken bij een boek of tijdschrift waarin het thema 
eenzaamheid naar voren komt? Een aantal leden 
van FotoBE is hiermee aan de slag gegaan. De 
resultaten zijn te zien van 28 september tot 12 ok-
tober in de serre van de Schalm in Ons Konings-
oord. In deze periode exposeren we hier tevens 
foto’s rond het thema Urbex: verlaten en vervallen 
oorden. Een mooie combinatie!
Voor meer informatie kijk op onze website: 
www.bibliotheekmb.nl of stuur een mailtje naar: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

DE WAARDE VAN HET 
BEWAREN 
In het kader van het evenement Groe-
ten uit Berkel-Enschot werden twee 

bijeenkomsten georganiseerd over het bewaren 
van ‘Berkelenschots’ erfgoed.
Op 21 september jl. leidde Mart Koenen de deel-
nemers rond in zijn mooie familiemuseum ‘Onder 
d’n Hooizolder’. Het was voor mij een teken van 
herkenning wat er allemaal te zien was. Rond de 
middag was er een werklunch in Hemels op Ons 
Koningsoord. Daarna een bezoek aan de 4 vitri-
nes met verzamelobjecten van vier verzamelaars, 
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uit ons dorp. Als laatste was er onder leiding van 
Annette Gaalman, van Erfgoed Brabant, een dis-
cussiebijeenkomst over hoe om te gaan met Ber-
kelenschots erfgoed. 
Op 24 september belandden de deelnemers in 
een wereld die de meeste mensen nog nooit mee-
gemaakt hebben. In ‘Monument van Riel’ hebben 
Angèle en Marcel van Riel, in een 18de-eeuwse 
boerderij, een verzameling antiek, exotica en bro-
cante bijeen gebracht. 
Het is werkelijk overdonderend en bijzonder. Mar-
cel heeft ons rondgeleid door zijn 2 etages en be-
gane grond. Dat deed hij met verve soms onder 
stemverheffing. 
Achter de hoeve staat een karschop met een krui-
denierswinkelinterieur uit Oisterwijk. Daar naast 
staat eigenlijk het meest bijzondere gebouw. Het 
is een follie waarin een hangtuin moet komen. Na 
de lunch in Cafe Mie Pieters, hield Patrick Tim-
mermans, directeur van Erfgoed Brabant, in Mo-
nument Van Riel nog een exposé over stones, sto-
ries en stars. Monument van Riel te Heukelom is 
een aanrader om te bezoeken! 

Onder de foto graag: Interieur Monument Van Riel. 
en Foto Peter Timmermans. 
Onder het stuk: Tekst: Rinus van der Loo.

GROETEN UIT BERKEL-
ENSCHOT SLOTWEEKEND
Beste inwoner van Berkel-Enschot. Mis-
schien heeft u deze maand al een van 

onze activiteiten bezocht of bent u dat nog van 
plan. Zo is er nog een spetterend slotweekend 
op zaterdag 5 en zondag 6 oktober. Voor dit slot-
weekend is een programmafolder verspreid met de 
Tilburgse Koerier en hij ligt ook in veel winkels en 
andere zaken in Berkel-Enschot. Die folder schijnt 
enige verwarring te geven. Er staat namelijk onder 
het kopje Zaterdag 5 oktober een uitgebreid pro-

gramma vermeld en 
onder het kopje Zon-
dag 6 oktober staan 
maar twee items. Hier-
door lijkt het alsof er op 
die zondag maar twee 
activiteiten zijn. Dat is 
dus NIET zo. Op zon-
dag is er exact het-
zelfde programma 
als op zaterdag, met 
twee extra activiteiten 
op zondag. Hopelijk 
hebben we hiermee de 
verwarring enigszins kunnen wegnemen en mogen 
wij u ergens ontmoeten tijdens Groeten uit

HET PRINSES BEATRIX 
SPIERFONDS BEDANKT 
ALLE GEVERS EN VRIJ-
WILLIGERS

Van 8 tot en met 14 september 2019 vond in Ber-
kel-Enschot de Prinses Beatrix Spierfondscollecte 
plaats. 38 Collectanten zijn op pad gegaan om voor 
de mensen met een spierziekte geld in te zamelen.
Dit geld wordt gebruikt voor onderzoeken van 
de spierziekte Duchenne, SMA, CIDP, OPMD en 
andere spierziekten. Met hun enthousiaste inzet 
hebben zij gezamenlijk het schitterende bedrag 
van € 2.669,94 bijeengebracht. Namens het Prin-
ses Beatrix Spierfonds wil ik de vrijwilligers en ge-
vers hartelijk danken voor hun geweldige bijdrage. 
Mocht u de behoefte hebben om volgend jaar 
voor dit mooie doel ook te willen collecteren dan 
kunt u zich aanmelden bij collectecoördinator: 
Dorothé Hutten, tel. 06.36139916, Berkel-Enschot.
E-mail: spierf-dorothe@hotmail.com
Meer informatie kunt u vinden op: 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
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POPULAIRE EVER-
GREENS TIJDENS 
NATIONALE ZONNE-
BLOEMDAG

De Nationale Zonnebloemdag viel dit jaar op zater-
dag 28 sept. Ter gelegenheid hiervan bood de afde-
ling Berkel-Enschot haar gasten vanaf twee uur een 
gezellige muzikale middag aan in het Muziekhuis.

De muzikale middag werd verzorgd door het Trio 
John Desmares. John werd geboren in Tilburg en 
volgde al op twaalfjarige leeftijd gitaarlessen bij de 

legendarische Bill Coolen en was destijds de zan-
ger van de popband Les Copains. Zijn repertoire is 
overwegend Frans georiënteerd en vanwege zijn 
stemgeluid werd hij in die tijd (en ook nu nog) de 
‘Nederlandse Adamo’ genoemd. 
Het trio nam de tachtig aanwezige Zonnebloemgas-
ten en vrijwilligers mee op een gezellige nostalgische 
toer naar de zestiger jaren van de vorige eeuw, met 
liedjes als ‘Vous permettez monsieur’ en ‘Tombe la 
neige’ van Adamo, ‘Guantanamera’ van Joe Dassin, 
‘Lucky Lips’ van Cliff Rchard en vele andere songs. 
Alle aanwezigen genoten zichtbaar en volop van 
deze evergreens. Geen wonder dan ook dat er volop 
werd meegeklapt en meegezongen. 
Behalve koffie en thee met iets lekkers was er in 
de pauze voor iedereen een hapje en een drankje. 
Voordat iedereen tegen half vijf weer huiswaarts 
ging met een fleurige zonnebloem, aangeboden 
door de marktbloemist Bouman, klonk nog het 
welbekende ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn. Ze-
ker weten dat het trio John Desmares graag nog 
eens van harte welkom wordt geheten!

(tekst en foto’s Jan Simons)

RENNEVOIRT
Voorbereidingen werkweek
We zijn ons in groepjes aan 

het voorbereiden op de werkweek. Er zijn verschil-
lende groepjes zoals: kookgroep, vrije tijd, sport 
en spel en nog veel meer. We gaan daar drie nach-
ten slapen. We gaan allemaal activiteiten doen 
zoals: excursie en een sportdag. Het wordt daar 
geweldig en leuk!!! Noud en Jan BB3

Een vliegtuig in onderbouw 3:
In onze wisselhoek hebben we een heus vliegtuig 
gemaakt. Ga je met ons mee op reis? We hebben 
allemaal een paspoort en er is een incheckbalie. 
De piloot heeft een cockpit en er zijn zelfs echte 
stewardessen kleren. Als je stewardess bent kun 
je langslopen met een karretje met drinken en 
eten. Prettige vlucht! 

EEN SPIN EN 
KLIMAATVER-
ANDERING.

U denkt misschien, wat heeft een spin met het 
zachter worden van het klimaat te maken? 
De prachtige wespspin is een relatieve nieuwko-
mer in ons land en was een halve eeuw geleden 
nog echt een mediterrane spin. Geleidelijk is hij 
opgerukt naar het noorden en je vindt hem inmid-
dels tot aan de Waddeneilanden. Wat op dit mo-
ment zijn meest noordelijke grens is. Doordat ons 
klimaat steeds warmer wordt en dan met name de 
winters, kan deze spin overleven in onze contreien 
en zich verder uitbreiden. 
Het is een forse spin (spanwijdte ca. 3,5 cm) die 
behoort tot de familie van de Wielwebspinnen. 
Zij heeft een opvallend, exotisch uiterlijk met een 
geelzwart dwars gebandeerd achterlijf, vandaar 
de naam wespspin. Ook in de Nieuwe Warande 
kun je deze spin spotten. Als je goed kijkt, in wat 
hogere vegetatie, zul je haar zeker zien. Het web 
valt op met de duidelijke zigzag in het midden van 
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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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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het web. Ze eten alles wat in hun web beland. 
In augustus wordt er een cocon gemaakt, een 
soort van urntje dat in de buurt van het web in 
de vegetatie wordt op-
gehangen en vol zit met 
eitjes (zie foto). De eieren, 
meestal enkele honder-
den, overwinteren op die 
manier en in het voorjaar 
komen de jonge spinne-
tjes tevoorschijn en is de 
cyclus rond.  

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

S A V E   T H E   D A T E
Beste filosofieliefhebber,
Oktober komt in zicht en dat 

betekent dat ook de Filosofische Avonden in de 
Bibliotheek Berkel-Enschot weer van start gaan. 
Zoals altijd vanaf 20:00u in de Kerkzaal in Ons Ko-
ningsoord. In dit bericht worden 17 oktober met 
schrijfster, filosoof en kunstenaar Eva Meijer en 28 
november met schrijver en filosoof Miriam Rasch 
aangekondigd. Wees welkom!

Bergthee
Of Gaultheria zit vol rode bessen 
en is winterhard. In 9cm-pot. 
1.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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6 november Winterwonderavond! Haal uw uitnodiging in de winkel

en is winterhard. In 9cm-pot. 

0.99
Elke zondag open.
Onze sfeershow is open!
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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

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerkelij-
ke uitvaart afscheid van Jeanne Denissen-Fonken, 
83 jaar en in de St. Lambertuskerk van Cor Burg-
mans-Vermeer, 84 jaar.

VORMSEL 2020
Donderdagavond 24 oktober 2019 om 20.00 uur 
is er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, 
een info/kennismakingsavond ter voorbereiding 
op het Vormsel voor alle kinderen van Johannes 
XXIII parochie die nu in groep 8 zitten. Dit is in 
onze parochie het moment dat je het Vormsel kunt 
ontvangen. Als je de communie nog niet gedaan 
hebt kun je deze gelijk met het Vormsel ontvan-
gen. In je leven komen veel keuzes op je af en God 
wil je daarbij helpen. Om je voor te bereiden op het 
Vormsel komen we een aantal keren bij elkaar. Het 
zijn gezellige activiteiten die met het geloof en de 
kerk te maken hebben. Voel je je hierdoor aange-
sproken, kom dan samen met je ouders naar deze 
informatieavond. Je kunt je op deze avond  aan-
melden en de kosten voldoen die aan het vormsel 
verbonden zijn. Correctie op het bericht dat vorige 
week is gepubliceerd. De kosten zijn 50 euro

Pastoor Juan van Eijk, 
Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie

OKTOBER MARIAMAAND
In oktober is er elke dag de gelegenheid om er-
gens het rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel 
van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en don-
derdag om 19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk 
maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel 
van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke 

woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede 
in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te bidden.

UITNODIGING TOT AANBIDDING
In onze parochie, in de St. Willibrorduskerk, willen 
we op maandagavond na de avondmis een half uur 
Eucharistische aanbidding doen. De data voor de 
aanbidding zijn 7 oktober; 4 november; 2 december 
(1e week van de Advent); 9 december (2e week van 
de Advent); 16 december (3e week van de Advent). 
U bent vrij om binnen te lopen en niet verplicht om 
de gehele tijd van aanbidding te blijven, echter dit 
zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Wat is Eucharisti-
sche aanbidding? Hier volgt een korte uitleg. Wan-
neer u maandagavond komt, krijgt u nog verdere 
uitleg. Eucharistische aanbidding wordt ook wel 
stille aanbidding genoemd. Bij eucharistische aan-
bidding wordt het heilig Brood (de hostie) uitgesteld 
in een monstrans zodat het zichtbaar is. Mensen 
worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te 
zijn. Katholieken doen dit, omdat ze geloven dat 
Jezus aanwezig is in het heilig Brood, in de Eucha-
ristie. Het is een bevoorrechte manier van bidden. 
Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent 
van iemand van wie je houdt en niet per se iets 
hoeft te zeggen, zo is dat ook met Jezus tijdens de 
eucharistische aanbidding. In de Advent, een tijd 
van voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis, 
is aanbidding een mooie gelegenheid om je voor 
te bereiden op de geboorte van Jezus, Gods zoon. 
We maken tijdens de aanbidding wat extra tijd vrij 
voor God. Om naar Hem te luisteren, wat Hij ons 
heeft te zeggen. Daarom, beste medeparochianen, 
kom op deze maandagavonden naar de aanbid-
ding. Jezus zelf heet u van harte welkom.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is van 7 tot 14 okto-
ber gesloten. U kunt met uw vragen terecht bij het 
secretariaat van Berkel. 

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 9 oktober 19.30 uur: bijeenkomst Vrij 
worden in Christus.
Donderdag 10 oktober 19.30 uur: Lezing H. Paus 
Johannes XXIII.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 5 oktober: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
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Zondag 6 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg; Cees Aarts (verj.), opa Aarts, overl. fam. 
Aarts-Brouwers en overl. fam. Vissers-Scheffers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Toon de Brouwer (1e jrgt.); Voor de overle-
den leden van de KBO; Overl. ouders Loots en van 
Kempen; Wim Koenraad; Marjolijn de Vries (8e jrgt.). 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Lucas Damen en Femke Simons.

Maandag 7 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische Aanbidding.

Dinsdag 8 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 10 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 11 oktober:
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, 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 6 oktober: ds. Annemarie Hagoort uit 
Hilvarenbeek, 10.15 uur
Op het leesrooster staat 1 Samuël 24:1-23. Ko-
ning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt 
de kans om Saul te doden. David loopt met een 
scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets 
doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls 
mantel af en laat hem in leven. De collectes zijn 
voor de diaconie en voor Kerk en Israël.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
5 oktober 10.30: 
 Koorinspiratiedag in de Opstandingskerk in 

Tilburg
6 oktober 14.30: 
 Optreden zanggroep Melos t.g.v. hun 35-jarig 

jubileum
9 oktober 14.30: 
 Gespreksgroep ‘Verhalen rond de Bijbel’
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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NU EEN
RAY-BAN
MONTUUR
INCLUSIEF

GLAZEN
VANAF

€ 199,-

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
w w w.dktnotarissen.nl
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4 OKTOBER DIERENDAG. Bij Hobby-Mix voor 
Dieren vindt u een grote sortering lekkernijen en 
speelgoed voor uw huisdier. 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
C. Schaffelaars, Oranjesingel 22 BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Paul Verhagen, St. Caeciliastraat 30 in BE

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

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

Uitslag maandpuzzel september:
SPIKSLINTERNIEUW.

Beste Lezers,

De Schakel hoort bij Berkel-Enschot! 

Draagt u ons een warm hart toe? 

Stem dan op De Schakel!

Tot vrijdag 11 oktober kunt u 

een stem uitbrengen tijdens de 

Rabo Club Support actie 

van Rabobank Hart van Brabant. 

Uw stem is geld waard! 

Alvast hartelijk bedankt.

Het bestuur
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PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren.  

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.  

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

CARNIS SNACKS. Deze snacks zijn ambachtelijk 
gemaakt, zonder toevoegingen van granen of
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en vele Vissoorten. 
Hobby-Mix voor Dieren. 

DE DIERENDOUCHE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren. 

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! 

BOZITA honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. 
De voeding bevat geen toegevoegde conserve-
ringsmiddelen, smaakversterkers en kleurstoffen. 
Ga voor info en spaarkaartactie bij grootverpak-
king naar Hobby-Mix voor Dieren. 013-5331689. 

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

4 OKTOBER DIERENDAG bij Hobby-Mix voor 
Dieren: JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw 
konijn/knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, 
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem 
en nog veel meer ! 

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

Super premium sensitive is een voeding met uit-
sluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is 
daarom uitermate geschikt voor honden met een 
voedingsallergie. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor 
Dieren. Vraag naar gratis proefverpakking. 

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

DIERENDAG KADOTIP, schitterende adrespen-
ningen voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd 
en klaar terwijl u meekijkt! Hobby-Mix voor Die-
ren, St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

De Smaak van Heukelom; de lekkerste zuivel-
producten uit de streek. Nu ook zuivelabonne-
menten, evt met bezorgoptie. Informeer tijdens 
openingstijden van de winkel bij de Piet van Mein-
tjeshoeve in Heukelom. (donderdag 17-19 uur of 
zaterdag 9.30-16.30 uur, Hoog Heukelom 11 ) Of 
kijk op www.desmaakvanhier.nl 

Oplaadbare verlichte veiligheidsband voor 
uw hond, van € 9,99 voor € 6,99. 
Hobby-Mix voor Dieren. 

DRU YOGA weer gestart. Nog enkele plekken 
beschikbaar. Aanmelden via: 
www.centrumdezicht.nl WELKOM. 
Margot Thoene 

Gastouderbureau Bontekoe Loon op Zand Zoek 
je een professionele gastouder die werkt voor een 
kleinschalig bureau om de hoek? Een bureau dat 
sterk is in persoonlijk contact, veel begeleiding en 
training van de gastouders? Of zoek jij als gastou-
der een gastouderbureau dat er altijd voor jou is? 
Bel Jessica van Gastouderbureau Bontekoe voor 
een kennismaking op 0648948933. Mailen kan 
ook via jessica@kinderopvangbrabant.nl 

Snijbloemen-Planten-Cadeaus Donderdag en 
vrijdag van 9.00 u tot 17.00 u geopend. Zaterdag 
5 okt gesloten. Extra Vita St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 





Lid worden?

Vraag jouw

lidmaatschap

aan

Stem op jouw
favoriete clubs
Met Rabo ClubSupport steunt Rabobank Hart van
Brabant lokale clubs. Ben jij lid van de Rabobank? Dan is jouw
stem geld waard! Stem tussen 27 september en 11 oktober op
jouw favoriete clubs. Samen vieren we de winst.

rabobank.nl/clubsupport


