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DEZE WEEK:
Groeten uit Berkel-Enschot!

Platform Welzijn: goed samenwerken is noodzaak

Steunkousenadvies in Gezondheidscentrum Koningsoord
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Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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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
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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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

NIEUW
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MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

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
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In Berkel-Enschot is een flink aantal welzijnsorga-
nisaties voor ouderen actief. Bij zo’n groot aantal 
loop je altijd de kans dat de ene organisatie niet op 
de hoogte is van wat anderen doen. Dat kan lastig 
zijn voor mensen die met meerdere organisaties 
te maken hebben. Als bijvoorbeeld de ene organi-
satie het onderwerp dementie op de agenda zet, 
is het handig als andere organisaties die zich ook 
met dat soort zaken bezighouden, daarvan op de 
hoogte zijn. Om de communicatie zo veel moge-
lijk te stroomlijnen is het Platform Welzijn in het 
leven geroepen, waarbij 18 organisaties, in eerste 
instantie voor ouderen, zijn betrokken.

Goed samenwerken is een noodzaak

Hoe werk je samen?
Het dagelijks bestuur van het platform bestaat uit 
Thijs Dingenouts en Jan Hermes van KBO, Hanny 
Robben van de Dorpsraad en Chantal van den 
Broek van ContourdeTwern. Het platform beoogt 
de gemeenschappelijke belangen van al mede-
werkende organisaties, voor zover gewenst, te be-
hartigen en zal werkenderwijs bekijken in hoeverre 
uitbreiding van taken gewenst is. Jan Hermes 
stelt: ‘Het is altijd moeilijk om een goede samen-
werking tussen veel organisaties te organiseren. 

Platform Welzijn

WELZIJNSORGANISATIES IN 
BERKEL-ENSCHOT VORMEN 
EEN GEZAMENLIJK PLATFORM

Je kunt die 18 organisaties niet allemaal laten fu-
seren. Dat werkt van geen kant. Een platform leek 
de beste aanpak’.
Hanny Robben zegt ‘dat het vooral om verbin-
ding gaat. Zonder dat zul je niet ver komen’. Alle 
bestuursleden zijn er trots op, dat ze het zo ver 
hebben gekregen, dat er een platform kon komen. 
Alle organisaties hebben hun eigen belangen en 
ze moeten toch even wat verder kijken om samen-
werking mogelijk te maken.

De gemeente Tilburg
De laatste jaren is de rol van de gemeentes ten 
aanzien van welzijn sterk toegenomen. De ge-
meente Tilburg heeft de nota ‘Wijk aan zet 2017-
2020’ opgesteld. Het contact met de gemeente 
kan veel beter lopen als er een platform is; dan 
hoeft iedere organisatie niet meer het wiel uit te 
vinden als de gemeente met iets komt. Met elkaar 
kun je veel beter het belang van de mensen in 
Berkel-Enschot behartigen, waarvoor deze orga-
nisaties in het leven zijn geroepen. Het platform 
vergadert vier keer per jaar; op iedere vergadering 
geeft één van de deelnemende organisaties een 
presentatie over de eigen organisatie. Informatie 
is nodig om samen te werken.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Vlnr: Hanny Robben, Jan Hermes, 
Chantal van den Broek en 

Thijs Dingenouts
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Groeten uit Berkel-Enschot. Als op een oude an-
sichtkaart, toont het dorp waar ze trots op is. En 
dat is nogal wat, zo bleek ook afgelopen zaterdag 
en zondag. Op maar liefst twaalf locaties was er 
van alles te horen, zien en beleven. Van oude her-
inneringen, het huidige dorpsleven en gericht naar 
de toekomst met misschien wel een smoothiebar.
  
Als het fluitje scherp in je oren klinkt, stap je naar 
binnen in het oude wachtlokaal. De geluidsband 
start en je hoort de trein over het spoor dende-
ren. De trein mindert vaart. In de verte klokgelui 
en vogeltjes. “Halte Berkel-Enschot”, roept de 
conducteur in de hoorn van een oude bakelieten 
telefoon aan de wand.  Zekers. We hadden ooit 
een eigen treinstation. Vanaf 1898 als startpunt 
van de nieuwe tijd.  De andere conducteur kijkt 
stuurs vanonder zijn diensthoed en vraagt de aan-
wezige reizigers wat hun droombestemming is. 
Dat resulteert in vele briefjes met bestemmingen 

op de oude houten balken aan het plafond. Van 
Zandvoort aan zee tot Canada en China. De trein 
staat symbool voor de reis door de tijd. In 1938 
stopt de laatste trein. Het stationskoffiehuis bleef. 
Muziekvereniging Concordia waren pas net op 
gang gekomen, sinds het ontstaan in 1934. Dit 
weekend was het bij ’t Muziekhuis naast boerde-
rij Denissen dan ook volop feest. Zaterdagavond 
een 85-jarig jubileumfeest voor alle leden en oud 
leden. Op de zondag kwamen zeven bevriende 
bands muziek spelen. Zelf heeft muziekverenging 
Concordia drie orkesten. Ze zijn een bloeiende 
vereniging met tachtig spelende leden. Ook het 
oudste lid Cees van de Ven speelt nog altijd mee 
op zijn Euphonium. 
Boerderij Denissen laat op de zolder een toneel-
spel zien over het grote gezin met minstens negen 
kinderen. Familie Heinrichs heeft zojuist het tafe-
reel aanschouwt. Ze zijn thuis maar met vieren en 
wonen sinds twee jaar in het dorp. De kinderen zijn 
nogal onder de indruk. Wat hun leukste bezoekje 
was vandaag? “De magic smoothie in een huis 
in de Jan Tinbergenlaan. Het leek wel een huis-
bezichtiging want we kwamen via de achtertuin, 

SLOTWEEKEND 
GROETEN UIT BERKEL-ENSCHOT
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keuken en woonkamer helemaal door het huis. Pa 
die liep in zijn ochtendjas en was slecht gemutst. 
Totdat de kinderen een speciale smoothie gingen 
maken voor hun ouders. Opeens zijn de kinderen 
de baas. Ze bakken pannenkoeken en doen van 
alles, totdat de smoothie is uitgewerkt.” 
Ga voor het volledige artikel en het foto-album 
naar www.schakel-nu.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto’s: Coen Brekelmans
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Bosviolen
Volle doos à 12 stuks. In diverse kleuren. 
5.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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3.99
Volle doos
 à 12 stuks

Elke zondag open!

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

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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Vanaf 1 oktober kunt u Steunkousenadvies vin-
den in gezondheidscentrum Koningsoord aan 
Pandgang 2 te Berkel-Enschot.

Steunkousenadvies is gespecialiseerd in het aan-
meten van therapeutische elastische kousen en 
alle andere compressie hulpmiddelen. Door onze 
intensieve samenwerking met andere disciplines 
in de gezondheidszorg kunnen wij u voorzien van 
de juiste hulpmiddelen en indien mogelijk, deze 
ook declareren bij uw zorgverzekeraar. Steunkou-
senadvies heeft hierover afspraken met alle zorg-
verzekeraars.

Ervaring
Karin van Laarhoven is de eigenaresse van Steun-
kousenadvies. Ze heeft een ruime ervaring in de 
gezondheidszorg. Ze is haar loopbaan gestart als 
doktersassistente in de huisartsenpraktijk en later 
als polikliniekassistente in het St. Elisabeth Zie-
kenhuis te Tilburg. 
Inmiddels houdt zij zich al meer dan twintig jaar 
bezig met het aanmeten en leveren van therapeu-
tische elastische kousen en andere compressie-
hulpmiddelen. U kunt hierbij denken aan been-
kousen, armkousen maar ook aan compressie 
kleding. Tevens kan zij u adviseren over het aan en 
uit doen, van deze hulpmiddelen.

Juiste hulpmiddel
Karin is ook gediplomeerd consulente in Wondzorg 
en adviseur in orthopedische hulpmiddelen. Deze 
schat aan opleidingen en ervaringen zorgt ervoor 
dat zij u snel en adequaat een goed advies kan ge-
ven en het juiste hulpmiddel zal aanbevelen.
Door haar expertise wordt zij regelmatig benaderd 
door het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en het 
Nederlandse kankerinstituut in Amsterdam voor 

complexe zorgvragen op het gebied van onco-
logie en complexe wonden. Het gaat hierbij om 
mensen van jong tot oud.

Gratis advies
Heeft u zelf vragen, last van zware-vermoeide of 
tintelende benen, kom dan langs voor een gratis 
advies. Met behulp van diverse moderne appara-
tuur kunnen wij de bloeddoorstroming van uw be-
nen snel en pijnloos meten.

Afspraak
U kunt een afspraak maken via 013-5046058 of 
kijk op onze website www.steunkousenadvies.nl
In Gezondheidscentrum Koningsoord vindt u ons 
op maandag ochtend op de 1ste verdieping (Ka-
mer 6). U vindt het telefoonnummer ook onder Be-
drijven Contacten voorin de Schakel.

Tekst en Foto: Redactie 
(Bron: Steunkousenadvies)

‘UW BENEN 
ZIJN BIJ ONS 
IN GOEDE HANDEN’

Steunkousenadvies
Gezondheidscentrum Koningsoord
Pandgang 2
5057 EA Berkel-Enschot
013-5046058
info@steunkousenadvies.nl
www.steunkousenadvies.nl 

BEDRIJF IN BEELD
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Willie's Worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 Udenhout

013-5110704

Feest aanbieding!
4 rozijnenbollen

+ 4 eierkoeken

+ 4 lange bolussen

 + 6 broodjes naar keuze

+ 4 kaiser broodjes

+ Roomboter amandelstaaf

+ kaas-spek of kaas-mosterd brood

samen € 16,50

nu voor maar € 10,00
aanbieding alleen geldig op vrijdag 11 oktober en zaterdag 12 oktober 2019

Deze hele week in de aanbieding
10 worstenbroodjes

+

slagroom snitte

€ 15,00
aanbieding geldig van vrijdag 11-10-19 tot en met donderdag 17-10-19

Willie's Worstenbrood viert feest!
Dit weekend bestaan wij al weer 2 jaar!
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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
16-10-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
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.
20-10-19 Div. Horeca BE 12.00-18.00 uur BokTrappen
20-10-19 St. Caeciliakerk 15.00 uur Magnificat Concert voor orgel en zang, Kazue Goto 

en Rice Alessie + herenkoor St. Willibrordus Alessie
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 KVG 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 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
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 KVG Lezing Rald Bodelier: Doemscenario’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
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
7-10 Bedieningskastje elektrische fiets (KOGA) vlakbij Hoevenseweg 06-47187745
1-10 iPhone space grey (zie foto Schakel APP) op straat ter hoogte van Ruivenhof 1 06-42574640
30-9 grijze dames pet merk Mexx Eisenhowerlaan ter hoogte van Ooms 06-34112104
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
18-9 huis- en fietssleutel aan elkaar Beukendreef 06-42202779
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
9-9 OV chipkaart Kerk Berkel-Enschot 013-5333868

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
3-10 poes Kiki (zie foto en beschrijving Schakel APP) Kruising Vlierakkerweg Durendaelweg 06-22870821  
  omgeving Lijsterbeslaan
29-9 Ralph Lauren pet, blauw met geel logo Tussen hockeyvelden en 06-29538430  
  St. Caeciliaschool
17-9 Hazeltje babyknuffeltje Winkelcentrum  06-53389327
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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SCOUTING 
BERKEL-ENSCHOT
Wij, de (staf)leden van Scouting Ber-

kel-Enschot bedanken team Kwistet voor de 500 
Euro die wij dankzij hen hebben ontvangen van 
de Dorpsquiz Berkel-Enschot. Ook de Dorpsquiz 
bedankt voor een geweldige quiz en een tof en ge-
zellig feest. Wij gaan het geld gebruiken om nieuw 
spelmateriaal te kopen voor onze groep.

EEN ‘MOORD-BOOM’ 
TE HEUKELOM 
In De Schakel van 25 september 2019 

schreef ik over een fietstocht langs monumentaal 
groen onder de voormalige gemeente Berkel-En-
schot. Daarbij kwamen we met rondleider Henk 
Hoppenbrouwers uit bij de “moord-boom”, te 
Heukelom, een forse eik, door Henk zelfs betiteld 
als een  “Wodansboom”. Op de stam is ooit een 
kruis uitgekerfd. Dat later ook wit geschilderde 
kruis is nu aan het dichtgroeien. Het herinnert aan 
de spoorloze verdwijning van Ria Pagie op 15 au-
gustus 1941 toen ze met vriendinnetjes aan het 
spelen was nabij het Schaapsven aan de Spar-

rendreef. 
Volgens haar bidprentje werd Maria (Ria) Nor-
berta Joanna Pagie geboren te Kaatsheuvel op 
10 februari 1931 en overleed zij te Berkel c.a op 
15 augustus 1941. Ze woonde ten tijde van haar 
verdwijning te Tilburg. Ria is verkracht en gewurgd 
door wat later bleek: Theodorus van Berkel. Hij is 
nooit veroordeeld voor deze daad. Uiteindelijk be-
kende Van Berkel in 1975 de moord op Ria. Het 
delict was toen al verjaard. De moordenaar had 
door de jaren heen meer personen vermoord en is 
daar ook voor vast gezet. 
Het ontzielde lichaam werd op 23 oktober 1941 tij-
dens een drijfjacht gevonden. Kort daarop is een 
collecte gehouden onder de Tilburgers voor de 
oprichting van een grafmonument ter ere van Ria. 
Het grafmonument is ontworpen door Manus Evers 
en is nog steeds te vinden op het kerkhof aan de 
Lovensestraat. Het monument moet naar mijn me-
ning tot gemeentelijk monument worden verklaard. 

Foto: Peter Timmermans. 
Tekst: Rinus van der Loo

OER-HOLLANDSE 
SINTERKLAAS 
BRIDGEDRIVE

voor iedereen die van bridgen & gezelligheid 
houdt
…want op Pakjesavond hoeft niemand alleen te zijn!
Datum : donderdagavond 5 december 2019
Tijd : 19.30 u
Locatie : Café Het Raadhuis  Raadhuisstraat 54
  Berkel-Enschot
Kosten : slechts € 10,-- per deelnemer én ieder 
  1 ingepakt cadeautje meenemen t.w.v. 
  ca € 5,--
Ronden : 6 ronden van 
  4 spellen
 
Inclusief
- pepernoten
- oer-Hollands smakelijk
 hapjes buffet tijdens 
 de pauze
- ludieke prijzen in natura
- meesterpunten
 
Wij kunnen voor een bridgepartner zorgen.
 
Informatie/aanmelden: Karin Poppelaars  tel. 06-
40032072  
e-mail: vissershut@hotmail.com
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KUNST EN CULTUUR

STICHTING EXPO PRESENTEERT

27 oktober 2019, 11.30 uur, entree € 8,00 (in-
clusief koffie, thee of fris in de pauze), Berkel-
Enschot, C.C. De Schalm

Eerlijk gezegd hadden we nooit gedacht dat we dit 
internationaal bekende strijkkwartet naar Berkel-
Enschot zouden kunnen halen. Maar het is gelukt!
Hoewel de vier musici van het USQ in Nederland 
wonen, is hun muzikale wereld grenzeloos. Tour-
nees door Frankrijk, Duitsland, Engeland, Canada 
en de Verenigde Staten bewijzen dat. Als je op hun 
website onder recensies kijkt, wordt goed duide-
lijk dat we op zondag 27 oktober kennis maken 
met internationale klasse.

Samenstelling USQ: Eeva Koskinen, Katherine 
Routley, Mikhail Zemtsov, Sebastian Koloski.

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

STOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Roos Blom  HBO-Pedagogiek
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#nachthemden #huispakken #ochtendjassen #pyjamas

Alles van winter 2018 en 
zomer 2019 in de tent

MEGA 

VERKOOP
MAGAZIJN

ALLES VANAF 5 EURO
Duurste artikel 40 euro

Donderdag t/m zaterdag 10, 11 en 12 oktober 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Badmode: bikini’s, badpakken en zwembroeken
BH’s: van A t/m G cup + bijpassende slips

Pyjama’s, ochtendjassen en huispakken
Herenondergoed (met veel Björn Borg)



SPORT
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HERFSTTOER-
NOOI BOULES 
D’OOR

Drie oktober.  Na regen komt zonneschijn!
Het spreekwoord voldoet in eerste instantie voor 
een deel aan onze wens. Geen regen, maar ook 
geen zonneschijn. Het speelveld is droog en goed 
bespeelbaar.
Klokslag elf uur geeft Jan van Berkel (plaatsver-
vangend voorzitter)het startsein.
De kakofonie bij de koffiebar verstomt en gaat 
over in uiterste concentratie. De eerste boules 
zoeken hun weg naar het butje.
Er worden drie ronden gespeeld in doubletten (2 
spelers tegen 2 spelers).
Om 12 uur is het tijd voor de lunchpauze in het 
tennispaviljoen van tennisclub T.V.B.E.
Hierna volgen de tweede en derde speelronde.
Helaas houdt het bovengenoemde spreekwoord 
geen stand.
I.p.v. zonneschijn een flinke plensbui. Een vlucht 
naar het tennispaviljoen volgt.
De voorzitter neemt de kans waar om de prijsuit-
reiking vervroegd te doen. Drie prijzen. Eerste is 
geworden Kees Verbeek;
Tweede Fransje Roovers en derde Tonny Brouwer.
Daarna volgt onder genot van een drankje het ge-
zellig samenzijn.
Wilt U meer weten over jeu de boules of zèlfs een 
keer meespelen dan kunt u komen op dinsdag-
middag, donderdagmiddag of zaterdagmiddag 
vanaf half twee. Ons speelterrein ligt achter sport-
school Ooms aan de Gen. Eiserweg.

Hans Willemse

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 5 oktober

White Dem. D2 - RED-RAG/Tachos D2 25-16
White Demons D1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster D1 08-05
Avanti D3 - White Demons D3 09-16

Zondag 6 oktober
White Demons DB1 - O.H.C. ‘01 DB1 22-19
White Demons HB1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster HB1 29-17
Apollo HS2 - White Demons HS1 23-32

De Sprint/Niobe HS2 - White Dem. HS2 27-20
De Beuk HC1 - White Demons HC1 23-11
United Breda DS2 - White Demons DS1 18-25
Blauw Wit DS1 - White Demons DS2 17-11

Programma aankomend weekend
Maandag 7 oktober
21:00 uur White Demons DMW1 - 
 Goodflooring/H.M.C. R’donksveer DMW1

Zaterdag 12 oktober
09:30 uur White Demons F1 - O.H.C. ‘01 F1
10:15 uur White Demons E1 - Avanti E2
11:10 uur White Demons D3 - Roef D1
13:30 uur GHV HB1 - White Demons HB1
18:45 uur Groene Ster D2 - White Demons D2
19:20 uur White Demons HS2 - Lido HS1
20:50 uur White Demons HS3 - Avanti HS2

Zondag 13 oktober
10:00 uur White Demons HS1 - Aristos HS1
11:20 uur White Demons DS2 - Dongen DS3
14:35 uur Orion R HC1 - White Demons HC1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
info@white-demons.nl 

JONG BRABANT PAKT 
PUNT BIJ REESHOF: 2-2
Jong Brabant is goed bezig en oogstte 
afgelopen zondag een uiteindelijk wel-

verdiend punt bij Reeshof. Ook tegen een derge-
lijke moeilijk te bespelen tegenstander heeft Jong 
Brabant laten zien te kunnen strijden en goed 
overeind te kunnen blijven. Door een doelpunt van 
Tom Bastings, die verder ook puik verdedigings-
werk afleverde, werd zelfs een 0-1 voorsprong op-
gebouwd. Door een mindere fase in de eerste helft 
kon Reeshof echter alsnog een 2-1 voorsprong 
opbouwen voor rust! Na rust begon Jong Brabant 
sterk met diverse fraaie aanvallen. Halverwege de 
tweede helft resulteerde dat in de 2-2 door de dit 
jaar debuterende Bram Vugts. In het verder ook 
enerverende tweede deel van de wedstrijd werd 
niet meer gescoord, al had dat ook anders kunnen 
zijn. Alles bij elkaar een prima resultaat en team-
prestatie van de Berkel-Enschottenaren. Komen-
de zondag is Chaam te gast aan de Berkelseweg 
en kan Jong Brabant de goede competitiestart 
doortrekken! De steun van het Berkel-Enschotse 
legioen kan het daarbij goed gebruiken, tot zon-
dag dus! Redactie Jong Brabant
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

    Flip en zijn liefde voor gras

Een maand geleden kwam Flip bij ons langs omdat hij al 2 weken niet goed 
wilde eten, veel last had van kokhalzen en ook niet helemaal in zijn hum zat. 
De eigenaar had al geprobeerd met veel lekkere 
dingen om hem weer aan het eten te krijgen, maar 
het leek niet meer van harte te gaan zoals voor-
heen. Tijdens het onderzoek bij ons in de kliniek 
zagen we plots achter in de keel iets groens zit-
ten. Bij navraag eet Flip wel eens wat gras buiten 
en nu was er een grasspriet vast komen te zitten 
in zijn keel! Helaas lukt het bijna nooit om deze 
zonder sedatie zo diep in de keel te verwijderen.

Eet uw kat ook regelmatig gras? Houd hem of haar dan goed in de gaten tij-
dens de zomermaanden en let op tekenen van braken/kokhalzen en slechte 
eetlust. Flip heeft er helaas weinig van geleerd want 3 weken later kwam hij 
weer terug bij ons met exact hetzelfde probleem!

WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH
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OJC’98 NIEUWS
Eigenlijk was die ene topschutter 

bij KCD ons eerste te machtig. Verder was er eigen-
lijk niet zo veel verschil in kwaliteit. Zo staat nog wel 
steeds die “hatelijke nul” in de stand. Het tweede 
won heel netjes en dat deden ook de midwekers. 
Bij de jeugd vielen de uitslagen deze week net de 
verkeerde kant uit. Alleen de pupillen D wonnen in 
een spannende en aantrekkelijke wedstrijd van hun 
rivaal en ze zijn nu al KAMPIOEN. Ook de pupillen 
E2 wonnen en dat was voor het eerst.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - KCD 1 10 - 17
OJC’98 2 - Scheldevogels 2 12 - 7
Melmac 2 mid - OJC’98 mid 10 - 12
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1 10 - 8
OJC’98 asp C1 - PSV asp C2   4 - 5
OEC asp C1 - OJC’98 asp C2   4 - 3
OJC’98 pup D1 - Keep Fit pup D2   4 - 2
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E2   5 - 7
OJC’98 pup E2 - SDO pup E4 13 - 5
Volgende week luidt het programma:
dinsdag 8 oktober
OJC’98 mid - SDO mid 20.15 uur
zaterdag 12 oktober
OJC’98 1 - Arena 1 15.30 uur
DSO 3 - OJC’98 2
OJC’98  jun 1 - PSV jun 2 13.45 uur
DSC asp C3 - OJC’98 asp C1
OJC’98 asp C2 - DKB asp C1 13.30 uur
Springfield pup D2 - OJC’98 pup D1
Hieronder een foto van het kampioensteam pupil-
len D1.

SCHAAKCOMPETITIE 
VOLOP AAN DE GANG
Het schaakseizoen is weer volop aan 
de gang. Na de simultaan en de ‘da-
mejacht’ is afgelopen donderdag de 1e 

ronde van de bekercompetitie van start gegaan. 
Er worden dan op een avond 2 partijen gespeeld, 
met 45 minuten bedenktijd per persoon per par-

tij. Elke speler heeft zowel wit als zwart. Liefst 7 
schakers behaalden volle winst, namelijk 2 pun-
ten. De volgende ronde, die 7 november gespeeld 
zal worden, zullen deze winnaars het tegen elkaar 
moeten opnemen, volgens het Zwitsers systeem.
Donderdag wordt de interne competitie weer her-
vat. Zeer verrassend – en ook knap - is dat Joel 
Beerens met 3 punten ongeslagen aan de leiding 
gaat. Een 100% score zelfs. Frans Lagerwaard 
heeft eenzelfde aantal punten, maar 1 partij meer 
gespeeld. De externe competitie start begin no-
vember, ook dit jaar zal De Oude Toren ambitieus 
met 2 achttallen deelnemen.

Bekijk het fotoalbum met de voortgang van 
de bouw van Winkelcentrum Koningsoord op 

www.schakel-nu.nl

Fotografie: KIK Media
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TRIX IN 
HET ZONNETJE 
Trix Boendemaker (78) is 10 jaar 
vrijwilliger bij de Zonnebloem in 
Berkel-Enschot.

Voor dit heuglijk feit kreeg zij uit handen van voor-
zitter Ruud Brugmans de Zonnebloem draagspeld 
en bijbehorende oorkonde uitgereikt
Trix bezoekt regelmatig een aantal Zonnebloem 
gasten thuis en is een voortreffelijke gastvrouw 
tijdens de ontspanningsmiddagen en uitstapjes.
Haar zorgzaamheid om ieder gast te betrekken bij 
de activiteiten van de Zonnebloem is zo groot dat 
zij de gasten desgewenst ophaalt en thuisbrengt. 
Tijdens het lustrumfeest had Trix een belangrijk 
aandeel in de vrolijke cabaretvoorstelling o.l.v. Ro-
bert Holl.

Wij danken Trix van harte voor haar veelzijdige in-
zet en inspanning voor de Zonnebloem en wensen 
haar nog vele mooie jaren toe.

de Zonnebloem afdeling Berkel-Enschot
Ruud Brugmans,voorzitter

WAT IS WAARHEID?
Op donderdag 17 oktober 2019 

organiseert de Bibliotheek Berkel-Enschot een in-
teressante avond rondom het onderwerp De gren-
zen van mijn taal... Eva Meijer bespreekt in haar 
lezing Dierentalen recent wetenschappelijk onder-
zoek naar talen van dieren, en gaat ze in op deze 
en andere vragen.
Prairiehonden beschrijven mensen die hun terri-
torium oplopen in detail. Dolfijnen, papegaaien en 
vleermuizen geven elkaar namen. Kippen geven 
de mensen met wie ze samenleven namen. Olifan-
ten in gevangenschap kunnen menselijke woorden 
overnemen en wilde olifanten hebben een woord 
voor ‘mens’. Inktvissen communiceren met inge-

wikkelde kleurpatronen op hun huid, insecten met 
geur, en de talen van allerlei vogels hebben een 
grammatica. Nieuw wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat dieren op veel complexere manieren 
met elkaar en met mensen communiceren dan we 
altijd dachten. Dat roept allerlei vragen op - over 
dieren en over onszelf. Kunnen we communicatie 
van andere dieren taal noemen? Kunnen we met 
andere dieren praten, en hoe dan? Moeten we die-
ren anders behandelen als ze spreken?
Eva Meijer is filosoof, schrijver, kunstenaar en sin-
ger-songwriter. Ze schreef acht boeken en werkt 
momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan 
de Universiteit van Wageningen. Haar werk is in 
15 talen vertaald. Meer informatie is te vinden op 
www.evameijer.nl.
Gespreksleider: Vonne Schoonus
Benieuwd naar dit interessante onderwerp? 
Kom dan langs, praat mee en verrijk jezelf!
Toegang is €5,00 inclusief een koffie of thee 
Studenten €3,00 
Programma start 20:00 - 21:30 uur

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30
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Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

RENNEVOIRT
In OB4 zijn wij druk bezig 
geweest met het project 

‘reis mee’. De camper vinden wij het gaafste ver-
voersmiddel. Wij zijn daarom ook naar een echte 
camper gaan kijken. Zo hebben we gezien dat 
een camper een watertank heeft en dat de stoe-
len kunnen draaien. Ook heeft een camper een 
keuken. Het was eigenlijk net een caravan, maar 
dan kan hij ook nog zelf rijden. We hebben met 
de camper foto’s gemaakt, zodat we wisten wat 
op, onder, naast en in was. Daar gaan we ook ons 
boek voor het boekenbal over maken.
In de klas hebben we de camper nagemaakt. Er zit 
ook een wc en een douche in. Als we gaan rijden 
met de camper doen we alsof. 
In de klas hebben we ook allerlei vervoersmid-
delen op de ramen. Die hebben we allemaal zelf 
bedacht en zo weten we welke vervoersmiddelen 
door de lucht gaan, over de rails rijden, over het 
water gaan en op de weg rijden. 
Zoals jullie kunnen lezen hebben wij er dus al heel 
veel over geleerd!
Groetjes van OB4
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Veiver.nl - Durendaelweg 16a - 5056ZA - Berkel-Enschot - 0650851578

Anja Robben v. Dinther

Als de ezel buiten staat met werk, ben ik 
altijd in de buurt!

Kunst te koop    én te betalen

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste atelier voor intuïtieve kunst!

Oktober kunstmaand
Zaterdag 19 oktober van 10u tot 17u

Kom je kijken?

Boomrooierij Weijtmans

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans
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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
Opbouw of afbraak.
Ik dacht bij het schrijven van dit opstekertje: “Wat 
toevallig, dat ik juist nu dit boek weer pak van 
de boekenplank.” Maar misschien toch niet zo 
toevallig. Ik zal u uitleggen waarom. Het boek 
waarop ik doel is van prof. dr. Erik Borgman en 
heeft als titel “Waar blijft de kerk?” De titel is een 
prikkelende vraag. Niet gesteld om concrete za-
ken zoals hoe we ons inzetten voor de opbouw 
van de kerk. Het is vooral een vraag over wat het 
betekent om kerk te zijn. De suggestie van Erik 
Borgman in de inleiding vind ik prikkelend. Hij 
stelt dat alle berichtgeving over krimp en prog-
noses over afbraak een list zijn van de heilige 
Geest. De heilige Geest die bij ons de reactie 
opwekt: Maar dit kan toch niet! Naast het noe-
men van allerlei praktische zaken en bewegingen 
vraagt prof. Borgman vooral meer aandacht voor 
de heilige Geest. We kunnen alleen gered worden 
door de Geest waarvan de evangelist Johannes 
zegt: ‘De Geest is als de wind: hij waait waar hij 
wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar 
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het 
ook met ieder die geboren is uit de Geest.’ (Joh. 
3, 8). We moeten niet allereerst iets doen, maar 
allereerst iets ontvangen: Namelijk signalen van 
de heilige Geest. In onze parochiegemeenschap 
H. Johannes XXIII proberen we de signalen van 
de heilige Geest te verstaan. Signalen die we 
voorzichtig proberen te vertalen in concrete da-
den. Dat is een uitdagende weg om te gaan. Een 
weg van vallen en opstaan en opnieuw proberen. 
We zijn op dit moment concreet in onze parochie 
H. Johannes XXIII aan de slag gegaan met een 

kleine groep vrijwilligers die nadenken over hoe 
deze weg van opbouw, van vitalisering, er uit zou 
kunnen zien. Ik bid en hoop dat de heilige Geest 
ons allemaal mag inspireren om de plannen tot 
vitalisering van onze parochie mee te helpen uit-
voeren. De parochiegemeenschap omvat ons al-
lemaal en laat ons allemaal uitroepen: ‘Maar dit 
kan toch niet!’ Laat het niet bij roepen blijven. 
Maar doe mee! Bouw mee op!

Diaken Ton.

VERSCHIJNEN VIERKLANK
De nieuwe Vierklank herfst-editie ligt weer voor u 
klaar. U kunt een exemplaar meenemen op ver-
schillende plaatsen in onze parochie. De Vierklank 
ligt vanaf zondag 13 oktober in alle kerkportalen, 
in Udenhout ook bij de Eikelaar, de bibliotheek en 
De Peppel, in Berkel-Enschot bij de bibliotheek en 
Torentjeshoef. 

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 14 oktober 20.00 uur: bijeenkomst Pa-
rochiebestuur.
St. Caeciliakerk:
Donderdag 17 oktober 20.00 uur: kersttocht.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 12 oktober: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 13 oktober: Patroonsfeest van de Hei-
lige Paus Johannes XXIII.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Géén viering!
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
de gemengde koren St. Caecilia en St. Willebrord.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Dré Verhagen (1e jrgt.) en Toos Verha-
gen-van Kasteren; Rietje Smeets-Walstra (1e 
jrgt.); Thijs van Oosterhout; Ad van Gorp (1e jrgt) 
en Marguerite van Gorp-van Heijst.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 14 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 15 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 17 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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  EEN KOPJE KOFFIE ZONDER RISICO! 
 

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

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

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

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

Bel nu voor een geheel vrijblijvende afspraak   013 – 5339118 

Team van den Hoven Assurantiën  
Craenweide  1 
5056  BW         BERKEL – ENSCHOT  
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Vrijdag 18 oktober:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. 
e-mail wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 
013-5282175 (niet bereikbaar 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 13 oktober: ds. Hester Radstake uit Al-
blasserdam, 10.15 uur
Op het leesrooster staat 2 Samuël 1:1-16. David 
is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij verdrie-
tig wanneer een bediende hem vertelt dat koning 
Saul dood is.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: wereldvoed-
seldag en voor het werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
9 oktober 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen rond 
de Bijbel’
16 oktober 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

WINNAAR DEELNAME LEZERSONDERZOEK
Als dank voor deelname aan ons lezersonderzoek, 
online en in de Schakel, hebben we een Borrelplank 
voor 2 personen van Smaeckelijk verloot.

De winnaar is: 

Antje de Jong-Coppelmans

Van harte proficiat!

Het bestuur



SCHAKELTJES
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur 
een gratis inloopspreekuur. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

A.i.O.Printer met 3 jaar garantie en 3 jaar inkt!! 
Overal in huis WiFi 06-45540629 
Louis Verstappen Computerhulp 

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

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

013-5111525 

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

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

Vrouw op zoek naar huishoudelijk werk. 
Tijden en uren in overleg. Bel 06-13321398 

Te huur: instapklare eengezinswoning. 
keurig onderhouden, direct beschikbaar. fijne buurt, 
centrum Berkel-Enschot info. Willem Goesten  
tel: 06-54354046 

Verkoop nieuwe dames- & kinderkleding. 
Geopend wo 09/10, vrij 11/10 13-17, za 12/10 10-13. 
Grip! St. Willibrordstr. 32, BE. 

Do-vr-za bij Extra Vita op alle zijden bloemen 
50% korting. St. Willibrordstraat 5 Achterom 
Tel: 06-22114370 

Wil je aan de slag als Technieker / Tekenaar?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?





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


