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DEZE WEEK:
BokTrappen: bruisend nieuw dorpsevenement

Berkel-Enschot herdenkt oorlogsslachtoffers en 75 jaar Vrijheid

Van onze verhalenverteller: ‘Herfst in Basisschool Rennevoirt’

Voor de jeugdige knutselaars: maak een spin in web
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Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

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

GEZONDHEID

APOTHEEK DE LANGE STIGHT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.  Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

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

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

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

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

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

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

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

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

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

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

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

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
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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

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Bierliefhebbers in Berkel-Enschot en omstreken 
opgelet! Zij kunnen zondag 20 oktober hun hart 
ophalen tijdens de eerste editie van het nieuwe 
evenement BokTrappen. Heerlijk genieten van 
bokbieren én overheerlijke, speciale hapjes in 
liefst negen horecazaken in en buiten het dorp. 

In combinatie met een pils-(blind)proeverijwed-
strijd heeft BokTrappen de potentie om uit te 
groeien tot een onvervalste publiekstrekker. ‘Wie 
alle horecavestigingen bezoekt en meedoet aan 
de wedstrijd, maakt kans op een diner-bon. Kwes-
tie van zoveel mogelijk bieren raden’, legt mede-
eigenaar Jeroen Bax van Brasserie en (feest-)Lo-
catie Boerderij Denissen uit. ‘We serveren tijdens 
de bokbierproeverij op de verschillende locaties 
onder meer Hertog Jan Bockbier, La Trappe Bock-
bier en Brugse Bok. Een must voor fervente bier-
drinkers en -kenners. Maar uiteraard is iedereen 
welkom voor een hapje en een drankje.’ 

Profileren
BokTrappen is het eerste wapenfeit van de “Geza-
menlijke Horeca Berkel-Enschot”.  Jeroen vormt 
namens dit collectief met de exploitanten Marie-
José Mathijssen van huiskamercafé, tuinterras en 
speeltuin Mie Pieters (Heukelom) en Ronnie de Rooij 
van Eeterij De Bron (Molenstraat) de organiserende 
commissie van het evenement. ‘Door de krachten 
te bundelen, willen de plaatselijke exploitanten zich 
onder het motto “Berkel-Enschot verrast” nadrukke-
lijker profileren. Waarom uit eten in Tilburg en Oister-
wijk, terwijl je in je eigen dorp kan kiezen uit een 
aantal uitstekende horecazaken?’, benadrukt Marie-
José. ‘Samenwerken met andere exploitanten leidt 

BOKTRAPPEN BRUISEND 
NIEUW EVENEMENT 

tot mooie, nieuwe activiteiten’, vervolgt Jeroen. ‘We 
komen vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. 
In de pijplijn zit onder meer een foodfestival dat we 
komende zomer willen houden.’
  

Samenwerken leidt tot mooie 
activiteiten

Leuk uitje met vrienden
Naast Boerderij Denissen, De Bron en Mie Pieters 
openen De Druiventros, brasserie Hemels Eten & 
Drinken, Arbie’s Beachhouse, Brasserie Valentijn, 
Partycentrum Van Opstal en Café ’t Raadhuis op 
20 oktober hun deuren tijdens BokTrappen. ‘In 
elke vestiging staat een ander bokbier en ander 
hapje op het menu’, aldus Ronnie. ‘Er is geen vas-
te route voor de bezoekers. Het is juist de bedoe-
ling dat ze zich op eigen gelegenheid willekeurig 
verplaatsen naar de deelnemende horecazaken. 
Een leuk uitje om met een groep vrienden of buurt-
genoten te ondernemen. Al wandelend of met de 
fiets. Nog gezond ook. BokTrappen belooft een 
échte happening te worden.’ 

De eerste editie van BokTrappen wordt 20 
oktober gehouden van 12.00 tot 18.00 uur. 
Deelnemerskaarten kosten 27,50 euro in de 
voorverkoop (bij de negen deelnemende ho-
recavestigingen) en 32,50 euro op de dag zelf. 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Vlnr: Ronnie de Rooij, 
Marie-José Mathijssen 
en Jeroen Bax
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ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER

LATER

NOVEMBER

t/m 10-11 CC de Schalm openingstijden Expositie Michel de Veer
16-10-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
17-10-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
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 
26-10-19 Scouting Gebouw BE  v.a. 18:15 Halloweentocht starttijden: 
   www.jeugdwerkberkelenschot.nl 
27-10-19 CC de Schalm 11.30 uur Utrecht String Quartet, Stg. Expo
27-10-19 Tapperij de Bron 15.00 uur Pubquiz voor KIKA
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

02-11-19 Café Mie Pieters 17.00 uur Herfstswingfeest met DJ Dip, swingen gegarandeerd
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  11.00-12.00 uur Rondleiding Gastenverblijf
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
10-11-19 De Druiventros 13.00-19.00 uur Hoe-ist? Fist, SOK
10-11-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
10-11-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Live optreden: The Nameless Nijmegen, country rock
17-11-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
17-11-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Concert Daylight Vocal Group Oisterwijk
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
21-11-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
27-11-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzeloos eten
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 Ralf Bodelier: Doemscenario’s komen 

elke dag voorbij
29-11-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz 
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BERKEL-ENSCHOT 
HERDENKT 
OORLOGSSLACHTOFFERS 
EN 75 JAAR VRIJHEID

75 Jaar Vrijheid

Op zondag 27 oktober a.s. herdenkt Berkel-
Enschot haar inwoners die tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog zijn gestorven als gevolg 
van oorlogsgeweld. De herdenkingsplechtig-
heid begint om 19:00 uur in de St. Caeciliakerk 
te Enschot. Daarna is er een stille tocht naar 
de Oude Toren aan de Mariahof, waar kransen 
worden gelegd.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Berkel-Enschot 
werd bevrijd. Veertien inwoners lieten het leven tij-
dens de oorlog en jaren later is tijdens een buiten-
landse vredesmissie nog een dorpsgenoot slacht-
offer geworden van oorlogshandelingen. 

Ter gedachtenis aan hen allen en om stil te staan bij 
de waarde van 75 jaar Vrijheid, Vrede en Veiligheid, 
vindt er een herdenkingsplechtigheid plaats in de 
St. Caeciliakerk te Enschot aanvang 19:00 uur. 

Aansluitend vertrekt circa 20:00 uur een Stille 
Tocht naar de Oude Toren via Kerkstraat, Burge-
meester Storimanslaan en Mariahof. 

Vanaf 20:30 uur vindt er ceremonie plaats bij de 
Oude Toren. Na enkele toespraken en muzikale 
intermezzo van MV Concordia zullen Wethouder 
Dols, Comité Berkel-Enschot ’40-’45, gezamen-
lijke Gilden, Dorpsraad Berkel-Enschot, Scouting 
Berkel-Enschot, VV Jong Brabant en Stichting 
Jeugd Werk B-E kransen en bloemstukken leg-
gen. Dit ter nagedachtenis van de veertien perso-
nen uit Berkel-Enschot die in het oorlogsgeweld 

of in de vernietigingskampen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de dood vonden en voor militair Tom 
Krist, die tijdens een vredesmissie in Uruzgan om 
het leven kwam. 

Tijdens het aflezen van de namen van gesneuvelden 
zal een aantal kinderen een bloemenhulde brengen. 
De plechtigheid wordt afgesloten met de “Last Post” 
en het zingen van het Wilhelmus. Na afloop van de 
ceremonie vindt in de kerkzaal van de St. Caecili-
akerk een informeel samenzijn plaats (ingang kerk, 
aan de achterzijde aan de parkeerplaats). 

De herdenking wordt met steun van het Oranjeco-
mité Tilburg en Dorpsraad Berkel-Enschot georga-
niseerd door het Comité Berkel-Enschot ’40-’45. 

De inwoners van Enschot en zeker de aanwonen-
den van de Stille Tocht, worden verzocht vanaf 
19.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Tekst: redactie (Bron: Comité Berkel-Enschot ’40-’45)
Foto: Peter Timmermans (archief)

Zondag 27 oktober
19:00 Herdenkingsplechtigheid 
 St. Caeciliakerk
20:00 Stille Tocht naar de Oude Toren
20:30 Herdenkingceremonie
 na afloop informeel samenzijn kerkzaal 

St. Caeciliakerk
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 12-10 twee katjes: 1 rood-witte en 1 zwart-witte Brevierstraat (Koningsoord) 06-20780000 
  (zie foto Schakel APP)
 9-10 klein slotje Rossinilaan 10 013-5332780
 9-10 Behoorlijke hoeveelheid contant geld (briefjes) een van de parkeerplaatsen msmp13@hotmail.com  
   Koningsoord
 8-10 Autosleutel Ford Koningsoord 06-53321226
 7-10 Bedieningskastje elektrische fiets (KOGA) vlakbij Hoevenseweg 06-47187745
 6-10 Knuffel: aapje bruin lijf, grijze kop Erasmuslaan 06-20780000 
  (zie foto Schakel APP)
 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 Smarttrip pas Torenpad 013-5333466
 9-9 OV chipkaart Kerk Berkel-Enschot 013-5333868

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 8-10 trouwring, geelgoud met 3 diamantjes,  Winkelcentrum Eikenbosch 06-20780000  
  inscriptie Bert 16-9-1983 en omgeving
 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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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf 8-9 jaar)

HERFST IN BS RENNEVOIRT.
De bomen kleuren langzaam van groen naar rood 
en geel. In de bossen liggen al een hoop blaadjes 
op de grond. Het heeft al veel geregend. Maar ei-
genlijk nog te weinig. De grond is te droog, het wa-
ter in het Galgeven staat nog steeds veel te laag.
De vogels zoeken het warme zuiden op en de 
spinnen zijn bezig hun webben te maken. Ze laten 
zich door de lucht blazen en waar ze terecht ko-
men maken ze een web. Dan wachten ze daar rus-
tig af tot er een vliegje in terecht komt; dat wordt 
dan hun maaltje. Het wordt herfst.

Kaatje roept: “Nee spin, niet onze school opeten!” 
Dan wordt ze wakker. Kaatje heeft duidelijk ge-
droomd. Ze droomde, dat de spin, die in haar jam-
potje zit, eruit was gekropen en dat die de school 
wilde opeten, omdat de spin boos was. Gelukkig 
was het maar een droom!
Kaatje heeft gisteren in de tuin een spin gevangen 
en wil die op school laten zien. Ze heeft de spin in 
een jampotje gedaan, met bovenin gaatjes, zodat 
de spin nog lucht krijgt. Met de jampot in haar tas 
loopt ze samen met Roos naar school. Ze zitten 
samen in groep 5 van Rennevoirt bij juffrouw Ma-
rit. Iedereen zou wat meebrengen voor de herfst-
tafel. Kaatje zet haar potje op de herfsttafel en 
gaat op haar plaats zitten. Ze hoort Bas zeggen: 
“Die durf ik best te pakken.”
Kaatje kijkt om en ziet dat Bas haar potje met de 
spin vast heeft. Ze staat op, pakt de pot uit de han-
den van Bas en zegt: “Stom jong, blijf ervan af.”
Bas lacht en zegt: “Je moet een spin niet in een 
potje doen, dat hoort niet!”
“Dat weet ik ook wel, ik laat de spin straks los,” 
zegt Kaatje.
Dan valt het deksel van de pot. Bas had deze los-
gedraaid. De spin valt uit het potje op de grond. 
Maartje gaat gillen, want zij is super bang voor 
spinnen. Kaatje roept: “Voorzichtig, trap niet op 
de spin!”

“Zie je nou Kaatje, dat heb je er van als je een spin 
mee naar school neemt,” zegt Bas.
Roos neemt het voor Kaatje op en zegt: “Bas houd 
je mond. Jij bent aan de pot gekomen. Jij hebt het 
deksel losgedraaid!”
Bas steekt zijn tong uit. Dan komt juffrouw Marit 
binnen en kijkt het even aan. “Allemaal gaan zit-
ten,” zegt ze heel rustig.
Het is meteen stil en iedereen gaat zitten. Alleen 
Maartje zit met haar benen omhoog op haar stoel, 
Kaatje staat nog en kijkt boos naar Bas.
“Kaatje ga zitten en Maartje doe je benen omlaag. 
Ze kijkt naar Roos: “Roos kun jij mij vertellen wat 
er aan de hand is?”
Roos vertelt over de spin in het potje van Kaatje 
en dat Bas het deksel had losgeschroefd. En dat 
de spin nu ergens rondloopt in de klas. Maartje 
geeft gelijk weer een gilletje:”Ieuw”. “De spin moet 
gevonden worden, die hoort niet in een leslokaal 
thuis. We beginnen direct met gym. Ik stel voor dat 
Bas en Kaatje samen de spin gaan zoeken. Pak-
ken jullie je gymspullen en kijk uit waar je loopt!”
Maartje is als eerste uit de klas, de anderen vol-
gen. Juffrouw Marit zegt tegen Bas en Kaatje: 
“Jullie tweeën lossen dit samen op. Kan ik daar-
van op aan?”
Ze knikken allebei. “Als 
jullie de spin hebben 
gevangen kunnen jullie 
met handenarbeid spul-
len een spin maken voor 

de herfsttafel. En zet de spin buiten in de bosjes.” 
De juffrouw draait zich om en is op weg naar de 
gymles.
“Sorry Kaatje, dit was echt mijn bedoeling niet. 
Zullen we de spin samen gaan zoeken?”
“Het was toch niet zo’n goed idee om de spin mee 
naar school te nemen,” zegt Kaatje.
“Hoe ziet de spin eruit?” vraagt Bas.
“Het is een kruisspin met een groot kruis op zijn rug.”
Samen zoeken ze op de vloer. Ze hebben al een 
paar dunne huisspinnen gezien en pissebedden... 
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WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Brengt oktober 
ons warme dagen, 
dan komt februari 
met koude vlagen.

Is Sint Lucas (18 oktober) 
mooi en warm, 

maakt de komende winter 
iedereen arm.

BezoEk onZe 
sfeErshOw!

HAAL SNEL UW KAARTEN!
Woensdag 6 november Winterwonderavond

Elke zondag open 
Oisterwijk Heukelomseweg 26

MAAK ZELF EEN SPIN IN EEN WEB.
Wat heb je nodig:
- Bolletje witte katoen
- 8 Satéprikkers
- 1 Wilde kastanje
- Gekleurde pijpenrager
- Oogjes
- 1 prikpen

1 We prikken eerst 4 satéprikkers in de kastanje één aan de bovenkant, één aan de on-
derkant, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Daarna doe je dit nog eens 
maar dan prik je ze precies tussen de twee andere satéprikkers die er al inzitten. Zodat 
de satéprikkers gelijk verdeeld zijn over de kastanje. Het is handig om met een prikpen 
gaatjes voor te prikken.

2 Trek een satéprikker uit de kastanje. Neem het begin van het bolletje katoen en steek 
dat met de satéprikker samen in het gaatje. Dan kun je beginnen met het web maken. 
Draai de draad 2 maal om elke satéprikker, dan komen de draden wat verder uit elkaar 
te staan en het zit wat steviger om de prikker. Schuif telkens de draad goed aan. Ga zo 
door tot dat je vindt dat het web groot genoeg is.

3 Bindt het einde van het draadje vast aan de satéprikker.
 Ga dan de spin maken:
 - Je plakt de twee ogen op de kastanje
 - prik 8 gaatjes in de kastanje en stop daarin de pijpenragers
 - hang de spin voor het raam
 Je kunstwerk is af.

Wim Verbunt
Verhalenverteller

1

2

3
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WANDELEN BIJ 
ANNANINAS RUST
Op donderdag 24 oktober gaan we 
wandelen bij Annanina’s Rust in Hilva-

renbeek.
Het bestaat uit een oud landgoed met loof-en 
naaldbos en vernoemd naar de maîtresse van Emi-
le Huijsmans die notaris was in Diessen van 1850 
tot 1920. In mei staan hier veel rododendrons in 
bloei die samen met de rode beuken statige lanen 
vormen. Er zijn ook vochtige weilanden langs de 
Reusel, de Roodloop en het Spruitenstroompje.
Een mooie wandeling.
Na afloop drinken we koffie, op eigen rekening,op 
het Vrijthof.
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

KBO - DE SCHALM 
RIKTOERNOOI 2019- 
2020
Het jaarlijkse riktoernooi wordt georga-

niseerd in samenwerking met Cultureel Centrum 
de Schalm. Iedereen uit Berkel-Enschot boven de 
50 jaar is van harte welkom.
Er wordt gespeeld in Ons Koningsoord op 6 don-
derdagmiddagen van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur.
U wordt per bijeenkomst ingedeeld door het trek-
ken van een tafelnummer. U kunt dus rustig alleen 
komen.
Bij dit toernooi wordt gespeeld om mooie dag- en 
eindprijzen. Daarnaast is er een wisselbeker.
Het puntengeld van een euro is afgeschaft. In 
plaats daarvan is het inschrijfgeld met één euro 
verhoogd. De bijdrage is nu dus € 3,50 per bijeen-
komst, inclusief koffie of thee.
Het KBO bestuur is verheugd u te melden dat 
mevr. Nettie Verschure met hulp van dhr. Ad van 
Kasteren in het vervolg het riktoernooi zal orga-
niseren.
De rikcommissie hoopt op een grote opkomst en 
wenst u vast gezellige speelmiddagen.
De data van het riktoernooi 2019-2020, die ook tij-
dig gepubliceerd worden in de Schakel, in de Ac-

tiviteitenagenda van de Schakel en op de website 
van KBO Berkel-Enschot zijn:
2019 2020

 24 oktober 23 januari
 21 november 20 februari 
 9 december 19 maart (finale!)
Namens de KBO rikcommissie,
Nettie Verschure  06 18 63 72 33
Jeanne Rodenburg 013 533 30 59

SAMEN UIT 
DINEREN BIJ 
EETERIJ DE BRON

Op donderdag 24 oktober heten wij alle senioren 
van harte welkom voor het samen uit dineren bij 
de Bron. U hoeft nergens lid van te zijn, iedere se-
nior uit Berkel-Enschot is welkom.
Het menu vindt u op de website kbo-berkelen-
schot.nl (let op het streepje) u kunt zich hier ook 
aanmelden. Dit kan verder telefonisch bij Ine van 
de Wiel 013 533 37 57 of bij Ria van de Kam 013-
533 26 21 tot uiterlijk 2 dagen van tevoren. Zoals u 
weet willen we graag van u weten of u vlees of vis 
wilt. De prijs is  € 18,- voor dit heerlijke driegan-
gendiner (exclusief de drankjes).
Jammer genoeg is er bij de Bron maar een be-
perkt aantal plaatsen dus zorg dat u zich op tijd 
aanmeldt.
U bent, zoals altijd, welkom vanaf half 
zes; het diner start om zes uur.
Komt u voor de eerste keer en/of hebt u 
nog vragen dan kunt u bellen naar een 
van bovenstaande telefoonnummers.
Wij heten u allen weer heel hartelijk wel-
kom.
Tot ziens!!

Werkgroep SocMa

EEN OEFENBOM TE 
BERKEL. 
Bij de familie Van de Pas-Breekelmans 

aan de Udenhoutseweg 4, te Berkel, werd de li-
gusterhaag nog al eens kapot gereden. Dat deden 
auto- en vooral buschauffeurs. In overleg met de 
gemeente Berkel-Enschot kwam er in 1959 een 
adequate oplossing. Op de gemeentewerf lag na-
melijk nog een zogenaamde betonnen oefenbom 
uit de Tweede Wereldoorlog en die werd op de be-
wuste plek geplaatst.  
Anno 2019 verblijft Frank van Mensvoort in het 
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Wil je bij jou in de buurt 

werken als het jou uitkomt? 
Solliciteer dan bij ons! 

 
Wij zoeken oproepkrachten: 

verpleegkundigen, verzorgenden (IG) en helpenden 
(wijkverpleging en intramuraal) 

 
Voor onze woonzorglocaties de Eikelaar in Udenhout, Leyenhof in Helvoirt, 
Haarensteyn in Haaren en Torentjeshoef in Berkel-Enschot, en voor de 
wijkverpleging teams in deze dorpen. 
 
Wij zoeken meerdere flexibele, enthousiaste, nieuwe medewerkers die via 
onze flexpool ingezet gaan worden.  
 
Wat ga je doen? 
Je biedt goede ondersteuning en optimale zorg aan ouderen. Door de cliënt 
en zijn of haar zorgvraag en zelfredzaamheid centraal te stellen.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je bent in het bezit van het benodigde diploma voor de functie waarop je 
solliciteert. En je hebt affiniteit met ouderen.  
Je werkt zelfstandig binnen de kaders die worden aangegeven en je vindt de 
kwaliteit van zorg belangrijk.  
Je bent empathisch en hebt een flexibele houding met betrekking tot 
taakinhoud en rooster. Je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid en sociale vaardigheden.  
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Goed werkgeverschap, dit betekent dat we ruimte scheppen en je 
aanmoedigen om initiatief te nemen.  
 
Je kunt zelf aangeven op welke dagen en tijden je beschikbaar bent 
om te werken. 
 
De salarisinschaling voor bovengenoemde functies is conform de CAO VVT.  
Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste voor deze functies. 
 
Ben je geïnteresseerd in één van deze oproepfuncties dan kun je een e-mail 
sturen naar: secretariaat@t-heem.nl. Voor vragen kun je contact opnemen 
met Mien van de Ven, telefoonnummer: 013 - 5229 142.  
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monumentale hoevecomplex aan ‘t Heuveltje. 
De ligusterhaag is vervangen door een haag met 
bruine beuken. Zo’n 25 jaar geleden stak de bom 
schuin uit de grond. Tegenwoordig zit hij verscho-
len in de haag en steekt alleen nog het uiterste 
puntje, boven de grond uit. 
Deze oefenbommen werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt door de Duitse bezetter. 
Tussen Hoogeloon en Middelbeers, op de Land-
schotse heide, oefenden de Duitsers namelijk met 
het gooien van bommen. Men had een te beschie-
ten voorwerp nodig. Op de heide werden 7 zand-
verhogingen opgeworpen in de vorm van boten 
van zo’n 6 x 40 meter. De “aarden” 
schepen hadden houten kajuiten. Water werd er 
om de “schepen” losgelaten en het oefenen kon 
beginnen. Op de heide zijn heden ten dage deze 
“schepen” nog te zien. De Duitsers oefenden niet 
met echte maar met nagemaakte betonnen bom-
men. Na de oorlog lag de heide bezaaid met deze 
objecten. Boeren namen ze mee naar huis om bij 
de inrit van hun hoeve te zetten. 
Dia-afdruk en tekst: Rinus van der Loo. 

HALLOWEEN-
TOCHT 

Spannend!!! Over anderhalve week is het weer zover. 
De Halloween wandel- en griezeltocht in Berkel-En-
schot op zaterdag 26 oktober. Er zijn voor de wan-
deltocht maar liefst 5 starttijden vanaf 18.15 uur (zie 
www.jeugdwerkberkelenschot.nl voor alle tijden).
De griezeltocht voor de wat oudere kinderen heeft 
2 starttijden, 20.15 en 20.45 uur.
Ook dit jaar starten we vanaf de blokhut van de 
scouting aan de Gen. Eisenhouwerweg 7.
Tijdens de wandeltocht is er van alles te zien en 
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. Ook 
krijgen ze wat drinken en iets lekkers. Onze inmid-
dels beroemde te zoeken griezelige voorwerpen 
hangen, liggen en staan weer langs een gedeelte 

van de route. Wie vindt ze allemaal en verdient 
daarmee een prijs? Bij terugkomst na de tocht bij 
de blokhut is er voor de begeleiders nog een lek-
ker kopje koffie/thee en voor de kinderen nog wat 
drinken (bewaar hiervoor je toegangsbewijs).
De griezeltocht is voor kinderen vanaf 9 jaar en 
wordt gelopen in groepjes begeleid door een van 
onze vrijwilligers. Zou de tocht weer net zo eng 
zijn als vorig jaar? Kom ook en ga het meemaken 
als je durft! Ook na de griezeltocht is er bij terug-
komst nog iets te drinken en lekkers.
Kaarten voor dit Halloweenfestijn zijn te koop voor 
€ 2,50 in de voorverkoop, mochten er nog kaartjes 
over zijn dan kunnen deze op de avond zelf nog op 
locatie gekocht worden voor € 3,50. We hebben voor 
elke starttijd een beperkt aantal kaarten dus koop op 
tijd! Kaarten zijn t/m vrijdag 25 oktober te koop bij 
Qiëlly Kids Fashion op winkelcentrum Eikenbosch 
en Schoenmakerij Joep van den Berg in de St. Wil-
librordstraat. Vind je het leuk om ons te helpen, wij 
kunnen altijd hulp gebruiken die dag, zelfs voor een 
paar uurtjes! Neem contact op met info@jeugdwerk-
berkelenschot.nl voor meer informatie.
Griezelige groeten, 
Het Halloweenteam van Stichting Jeugdwerk Ber-
kel-Enschot.
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.

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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KUNST EN CULTUUR

UNIEK MAGNIFICAT CONCERT 
VOOR ORGEL EN ZANG
Door Kazue Koto en vrienden.

Zondag 20 oktober om 15.00 uur geven Kazue 
Goto (Orgel en Zang), Rice Alessie (Orgel en pre-
sentatie) en het Berkels Herenkoor St. Willibrordus 
o.l.v. Theo Vugts een uniek concert. 
In de St. Caeciliakerk te Enschot, Kerkstraat 2, 
spelen zij op het  volledig houten orgel gebouwd 
door de firma Klop.
De inleiding zal verzorgt worden door Pastoor 
Juan van Eijk.

PROGRAMMA
Kazue Goto speelt verschillenden uitvoering van 
het Magnificat; van Heinrich Scheidermaan, Jo-
hann Erasmus Kindermann, Mathias Weckmann 
en Dietrich Buxtehude. Voor ieder Magnificat zingt 
het Berkels Mannenkoor een Magnificat in de bij-
behorende modus. 
Bovendien, en dit is heel bijzonder, zal Kazue een 
Magnificat zingen van Heinrich Schütz en 
Philipp Friedrich Böddecker. 
Rice Alessie begeleidt Kazue dan op het Klop orgel.

OVER KAZUE EN RICE
Kazue Goto is o.a. organist in de St. Caeciliakerk 
te Enschot. Ze heeft voordat ze ruim 20 jaar gele-
den naar Nederland kwam, om haar muziekstudie 
voort te zetten, op conservatoria in Japan diverse 
diploma’s behaald als zangeres. 
In Nederland studeerde ze naast zang o.a. orgel.
Kazue Goto is organist/pianist bij diverse paro-
chies en koren.  Bovendien verzorgt ze veel con-
certen als zangeres onder andere bij het Groot 
Omroepkoor.
Samen met Rice Alessie verzorgt Kazue Goto re-
gelmatig de muziek tijdens afscheidsvieringen.
Rice Alessie was al organist in de St. Caeciliakerk 
op 12 jarige leeftijd. Hij studeerde schoolmuziek 
aan het Brabant Conservatorium en zijn muzikale 
carrière is vanaf 1990 volledig geconcentreerd op 
kerkmuziek. 
Op dit moment is Rice dirigent/organist van de St. 
Servatiuskerk te Schijndel. 
Bovendien is Rice Ritueel Begeleider bij de uit-
vaartonderneming van zijn vrouw Els.

UNIEK
Het unieke aan dit concert is op de eerste plaats 
de rol van Kazue. Zeldzaam geeft zij een orgel-
concert. 
Het concert van vandaag heeft zij in augustus 
ook gegeven op het monumentale Smits Orgel in 
Schijndel. 

Uniek is ook dat de organist voor u gaat zingen, 
dat is een zeldzaamheid. 
Bovendien is een concert op het mooie houten 
Klop orgel in de Enschotse kerk eveneens een 
unieke gelegenheid om dit orgel een anders te ho-
ren dan als begeleidingsinstrument. 
Al met al reden om zondag 20 oktober om 15.00 
uur te komen luisteren. De toegang is gratis, voor 
de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage tijdens 
de collecte.

FILMCAFE WOENSDAG 30 OK-
TOBER 2019 IN CC DE SCHALM
Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur

Becoming Astrid
Zweden, 2018, 123 minuten
Regisseur: Pernille Fischer Christensen
Met: Maria Bonnevie, Trine Dyrholm, Björn 
Gustafsson

Toen Astrid Lindgren (1907-2002) nog jong was 
gebeurde er iets dat haar diep trof. De combinatie 
van zowel een wonder als rampspoed heeft haar 
hele leven vormgegeven. Deze gebeurtenis veran-
derde de Zweedse schrijfster in een van de meest 
inspirerende vrou-
wen van haar tijd 
die de hele wereld 
zou gaan beminnen. 
Dit is het verhaal 
van een toen jonge 
Astrid, die ondanks 
de verwachtingen 
van haar in die tijd 
en haar religieuze 
opvoeding, besloot 
om los te komen 
van de normen van 
de maatschappij en 
haar hart te volgen.
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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?



SPORT
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HALLO SPORTIEVE TENNISLIEF-
HEBBERS VAN DE RAUWBRA-
KEN,
Op zondag 10 november is er het jaarlijkse en su-
pergezellige Snert Toernooi. Het is een dagtoer-
nooi waar je je als individu voor op geeft. Je speelt 
minimaal 3 wedstrijden van zo’n 45 minuten. Ie-
dere speelronde word je gekoppeld aan een an-
dere speler van gelijke speelsterkte. We beginnen 
rond de klok van 10 uur en eindigen met tennissen 
rond 3-4 uur.

Tussendoor is er een gratis lunch waarbij je snert 
met roggebrood en spek krijgt. Om de inwendige 
mens helemaal te voorzien, is er Schrobbeler op 
de koop toe.

Zin om mee te doen?
Schrijf je snel in voor dit gezellige toernooi via toer-
nooi.nl of via de inschrijfbriefjes die in het clubhuis 
te vinden zijn (na invullen in de toernooibus stop-
pen). Inschrijven kan tot en met 5 November.

Groetjes,
Hans & Monique 

MATIG JONG BRABANT 
WINT TOCH RUIM: 4-1
Ondanks een hele matige tweede helft 

wist Jong Brabant thuis toch met ruime cijfers 
te winnen van Chaam. Vooral een verdienste van 
het hele team volgens trainer Boy v.d.Boogaard. 
“Onze kracht zijn vooral de teamgeest en het col-
lectief en dat hebben we vooral de eerste helft te-

gen Chaam ook laten zien”, aldus V.d. Boogaard. 
“Over de tweede helft was ook ik niet tevreden, 
misschien speelde de ruime 3-0 voorsprong daar-
bij een rol, al mag dat niet gebeuren”, vulde de 
hoofdtrainer nog aan. Ook het publiek beleefde 
weinig voetbalplezier aan de tweede helft. De re-
gelmatige en betrokken Jong Brabantfan Ton van 
Bijsterveldt bijvoorbeeld leek meer genoegen te 
beleven aan zijn drankje langs de lijn in het na-
jaarszonnetje dan aan het voetbal in de tweede 
helft. “Wat een verschil met de eerste helft en dan 
doel ik niet op het weer”, zo verwoordde hij op 
diplomatieke wijze zijn teleurstelling over de twee-
de 45 minuten. Daarentegen was hij wel verrukt 
over de kwaliteit van de (vrouwelijke) top scheids-
rechter, die inderdaad op voortreffelijke wijze haar 
mannetje stond in deze overigens sportieve wed-
strijd! Terug naar de bal, hoe dan ook een overtui-
gende overwinning van de thuisclub en mooi om 
te zien hoe jong talent uit de eigen jeugd, zoals 
invaller Gijs Staps, zich meer en meer laat zien in 
Jong Brabant 1. Ook mooi om te zien is hoe ver-
volgens het verenigingsleven zich bij Jong Brabant 
ontvouwt: jong en oud, lagere en hogere teams, 
leden en niet leden, alles en iedereen vermaakt 
zich op voortreffelijke wijze. Dat Jong Brabant 2 
eerder op de dag al had gewonnen verhoogt de 
sfeer dan nogeens extra! Daarbij van achter de bar 
door familie Schellekens prima voorzien van een 
(gersten)natje en droogje.Komende zondag speelt 
Jong Brabant uit bij Audacia in Moergestel, waar 
wel twee helften belangrijk zullen worden! 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 7 oktober

White Demons DMW1 - Goodflooring/H.M.C. 
Raamsdonksveer DMW1 13-10
Zaterdag 12 oktober
White Demons D3 - Roef D1 17-14
GHV HB1 - White Demons HB1 18-10
Groene Ster D2 - White Demons D2 13-07
White Demons HS2 - Lido HS1 27-20
White Demons HS3 - Avanti HS2 15-12
Zondag 13 oktober
White Demons HS1 - Aristos HS1 29-26
White Demons DS2 - Dongen DS3 14-10
Orion R HC1 - White Demons HC1 20-24

Programma aankomend weekend
Maandag 21 oktober
21:00 uur White Demons DMW 2 - H.V.M. DMW1
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Mandy van der Bruggen

Torenakker 13
5056LK Berkel-Enschot

0614147166
mokabegeleiding@gmail.com

- Individuele begeleiding
- Huiswerkbegeleiding
- Bijscholing

Moka Begeleiding
begeleiding op maat
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Zaterdag 26 oktober
09:30 uur White Demons D2 - H.C.B. ‘92 D1
10:30 uur White Demons D1 - Taxandria D1
17:40 uur RED-RAG/Tachos HS2 - 
 White Demons HS3
Zondag 27 oktober
09:50 uur  Roef F1 - White Demons F1
10:00 uur  White Demons DB1 - Dongen DB1
11:00 uur  O.H.C. ‘01 D2 - White Demons D3
11:00 uur  Heerle DS2 - White Demons DS1
11:10 uur  White Demons HB1 - Olympia’89/

DOS’80 HB2
12:15 uur  White Demons HC1 - GHV HC1
12:25 uur  Desk E1 - White Demons E1
14:50 uur  Avanti HS1 - White Demons HS1
15:00 uur  VHC ‘13 HS1 - White Demons HS2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
info@white-demons.nl 

OJC’98 NIEUWS
OJC’98 zorgde dit weekend voor 

een daverende verrassing door de ongeslagen 
koploper met een duidelijke nederlaag naar huis 
te sturen. Van meet af aan werd er verdedigend 
heel veel druk gezet en dat werkte. OJC nam bru-
taalweg een voorsprong en bleef de hele eerste 
helft gelijkwaardig aan Arena (7-7), En na rust hield 
OJC het hoge tempo vol en lukte bij de tegenstan-
der niks meer. Een prachtige wedstrijd. Hat twee-
de leed een monsternederlaag tegen de kampioen 
en de midwekers wonnen opnieuw.
De jeugd vergrootte de feestvreugde: twee teams 
werden herfstkampioen. De junioren wonnen 
moeiteloos van PSV 2 en de aspiranten C1 wisten 
in Eindhoven van DSC te winnen en werden daar-
mee ook (gedeeld) kampioen.

De overige jeugdploegen konden deze week geen 
punten bemachtigen.
De uitslagen waren: 
OJC’98 mid - SDO mid 10 - 8
OJC’98 1 - Arena 1 14 - 8
DSO 3 - OJC’98 2 25 - 4

OJC’98  jun 1 - PSV jun 2 20 - 6
DSC asp C3 - OJC’98 asp C1   2 - 5
OJC’98 asp C2 - DKB asp C1   1 - 5
Springfield pup D2 - OJC’98 pup D1   8 - 3
Volgende week is het laatste volledige programma 
van de veldcompetitie dit najaar. Het programma 
luidt:
dinsdag 16 oktober
BMC mid 1 - OJC’98 mid 1
zaterdag 19 oktober
Klimop 1 - OJC’98 1
OEC pup E2 - OJC’98 pup E1
Eymerick pup E1 - OJC’98 pup E2.

ANGSTIGE MOMENTEN 
BIJ SCHAAKVERENIGING 
DE OUDE TOREN

Het kan zomaar gebeuren. Spelers van de De 
Oude Toren nemen plaats achter het schaakbord. 
Er heerst enorme spanning. Aan beide zijden van 
het schaakbord ontstaat een zenuwachtige situ-
atie met trillende spieren en spelers die elkaar 
benauwd gadeslaan. Ja, dat zou je zo kunnen be-
denken. Maar is dat ook zo? Laten we als vergelijk 
naar de volgende belevenis kijken.
 “Dokter” sprak de sidderaal
 “Mijn lichaam trilt, is dat normaal ?”
 Maar de dokter zei: “Die klacht van u,
 beleef ik als bever continu !”
Hierbij valt op dat ze niet echt sidderen en beven, 
maar dat dit simpel het gevolg is van de associatie 
met de naam van deze dieren. Zo is dat ook met 
schaken het geval. Men denkt aan een spannings-
veld en nervositeit. Het tegenover gestelde is eer-
der waar. Beide spelers beginnen ontspannen aan 
een schitterend spel dat schaken heet. Natuurlijk, 
het is altijd leuk te winnen, maar ook bij verlies kan 
vaak teruggezien worden op een partij die zeker 
de moeite van het spelen waard is geweest!

Tip de redactie!

Een spraakmakend verhaal of iemand die 
in het zonnetje gezet moet worden?

Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-5110704 

www.williesworstenbrood.nl 
    @williesworstenbrood 

 

 

Deze week in de aanbieding 
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€ 15,00 
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Lezing:

HOE OVERLEVEN 
NABESTAANDEN HUN ERFENIS?
Misschien staat u er niet bij stil… maar mocht u 
onverwachts komen te overlijden, weten uw na-
bestaanden dan wel wat uw wensen zijn wat be-
treft de verdeling van uw nalatenschap? Weten zij 
waar uw administratie ligt en hoe deze in elkaar 
zit? En kennen zij uw wensen voor als u wilson-
bekwaam wordt: hoe u uw verzorging wilt regelen 
en wat te doen als er sprake is van uitzichtloos 
lijden? Het niet vastleggen van uw wensen kan 
van grote invloed zijn op de afhandeling van de 
erfenis voor uw nabestaanden. Daarom verzorgt 
nalatenschapsmakelaar en mediator José Appels 
woensdagavond 23 oktober a.s. bij Monuta Tom 
van Dijk in Tilburg een interactieve lezing met tal-
loze voorbeelden uit de praktijk.

De lezing ‘Hoe overleven uw nabestaanden de 
erfenis’ wordt gehouden op de eerste verdieping 
van het uitvaartcentrum van Monuta Tom van Dijk, 
Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het cremato-
rium). Voor mensen die moeilijk of slecht ter been 
zijn, is er een traplift beschikbaar. De lezing begint 
om 19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00 uur). Toegang 
en koffie/thee zijn gratis, maar het aantal plaatsen 
is beperkt. U kunt plaats(en) reserveren door een 
email te sturen aan info@monutatomvandijk.nl of 
te bellen met (013) 822 65 27.

RENNEVOIRT
Wij hebben het thema ‘reis mee’.

Daarom hebben wij in een bus gereden en geke-
ken naar oude buskaartjes . Er was een echte bus-
chauffeur. Ook hebben we naar een geld doosje 
gekeken waar de buschauffeur vroeger zijn geld in 
bewaarde. Daarna mochten we bij oude en nieu-
we auto’s gaan kijken.

We hadden naar een Rolls Royce gekeken en we 
mochten er ook in zitten, alleen nergens aanko-
men en hard getoeterd. We hadden ook in een 
oude Renault gezeten en weer getoeterd. En in 
een Tesla gezeten en getoeterd en bij de Tesla 
was de muziek aan. Ook hebben we in een BMW 
gezeten. Dat was heel leuk, iedereen vond het een 
super dag! (MB 5)

Kinderboekenweek
Deze week is het Kinderboekenweek. Op Ren-
nevoirt vieren wij dat met het boekenbal. Alle kin-
deren nemen deze week hun lievelingsboek mee 
naar school. In de klas is er veel aandacht voor 
de lievelingsboeken van de kinderen. We bekijken 
de boeken samen, er wordt voorgelezen uit de 
boeken en vervolgens kiezen we samen 2 boeken 
uit voor het boekenbal. Tijdens het boekenbal op 
vrijdag 11 oktober wordt er door ouders, opa’s en 
oma’s voorgelezen uit de gekozen lievelingsboe-
ken van de kinderen. Boekbeleving en leesplezier 
staan daarbij hoog in het vaandel. (OB 5)
 
De leerlingenraad
Wij gaan jullie wat wijzer maken over wat we ei-
genlijk doen in de leerlingenraad. Laten we begin-
nen bij het begin. Hoe kom je in de leerlingenraad? 
Eerst gaan we pitchen in de klas en dan gaan we 
stemmen en wie de meeste stemmen heeft wint. 
Maar wat is de leerlingenraad eigenlijk? Dat zijn 
kinderen die zijn gekozen door de klas om voor 
onze school dingen te regelen/beter te maken. We 
proberen problemen van de school, maar ook van 
de kinderen op te lossen. We regelen dingen zoals 
een watertappunt op school.

Groet Maurits & Melle (BB5)

DIABETES-
VERENIGING

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseert DVN 
- regio Midden en NO Brabant een themabijeen-
komst over hand en pols problemen bij diabetes. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in MFA 
de Symfonie Eilenbergstraat 250, Tilburg. Het pro-
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

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



25|

gramma duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur. Op deze themabijeenkomst zal 
de heer (Ivo) Berretty handtherapeut van het Han-
den Centrum Brabant een presentatie geven. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. De toegang 
en koffie en thee zijn gratis.
Aanmelden of voor meer informatie bij: Ria Rijnen,  
013 5220625 tilburg@dvn.nl

EEN BIJZONDER MENS MET 
EEN BIJZONDER VERHAAL
Nabestaanden zonder schuldgevoel, zonder 
vragen na zelfdoding
Op 3 november 2013 beëindigt de 39-jarige Jan 
bewust zijn leven. Een leven dat hem alles, maar 
ook niets te bieden heeft. Jan had namelijk het ge-
luk op te groeien in een warm en liefdevol gezin en 
in een door hem geliefde omgeving. Ook materieel 
had Jan alles wat hij zich wensen kon. En toch be-
kroop hem steeds meer een gevoel van leegte en 
zinloosheid, van niets bij te kunnen dragen aan de 
wereld, waarin voor hem wel veel het gevoel van 
‘altijd alles maar moeten’ speelde.
Het 8e boek van schrijfster Ineke van Pelt gaat 

over hem en heet dan 
ook “Jan”. Samen met 
de ouders en broer 
van Jan deelt ze zijn 
levensverhaal. Een 
openhartig verhaal 
over zijn onbezorgde 
jeugd, zijn pogingen 
om een zelfstandig le-
ven op te bouwen, zijn 
worstelingen met zich-
zelf en het leven. Een 
leven dat hij zelf beëin-
digde. Hij rust in vrede. En liet zijn naasten achter 
zonder schuldgevoel. Zonder vragen. Ze willen het 
verhaal delen, al is het maar om één iemand te 
helpen. Iemand die troost of inspiratie uit het ver-
haal haalt. Iemand die beseft: zo kan het dus ook.
Op zaterdag 2 november aanstaande vindt van 
15:00-17:00 uur de presentatie van het boek 
“Jan” plaats bij De Commanderie, Rielseweg 861, 
Tilburg.
Meer informatie: neem contact op met schrijfster 
Ineke van Pelt (inekevanpelt@ziggo.nl) of broer 
René Verhoeven (rjpverhoeven@gmail.com.

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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Ouderen zijn vitaler dan ooit ! En toch zijn ze jaarlijks betrokken bij veel ongelukjes in 
en om huis. Multimate heeft producten die de veiligheid en zelfredzaamheid verhogen. 
Denk dan bijvoorbeeld aan een douchezitje, wandbeugel of handgreep in diverse 
varianten. Dit maakt langer zelfstandig wonen mogelijk ! 

Multimate Berkel-Enschot, St Willibrordstr 16  Berkel-Enschot 013 5331612           #Multimatehelpt 
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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
Blijven leren
Ondertussen ben ik al weer bijna 4 jaar pastoor in 
de parochie H. Paus Johannes XXIII. Met dankbaar-
heid kijk ik terug op alles wat ik heb mogen leren en 
hoe ik heb mogen groeien. Blijven leren, het hoort 
bij het christen zijn.  We hebben maar één Meester, 
Jezus Christus. Steeds naar Hem toe gaan, je door 
Hem laten vormen. Een aantal mensen in de paro-
chie hebben mij geholpen te groeien. Namen noem 
ik niet, want iedereen heeft mij geholpen en ik ver-
trouw erop dat zij dat zullen blijven doen. Mensen 
hebben mij geholpen door complimenten te geven. 
Het hoeft niet iets groots te zijn. Kleine dingen waar-
deren kan een grote stap zijn. Er zijn ook mensen 
die durven zeggen, dat ik iets niet goed gedaan heb. 
Ik durf eerlijk naar mezelf te kijken. In alle nederig-
heid aanvaarden, dat ik dingen fout doe. Reflecteren 
op wat anderen zeggen, in het licht van Gods liefde, 
doet mij met zijn hulp groeien. 
Kritiek geven mag, maar dan wel uit liefde voor 
de ander. Iemand de grond in trappen, of klein 
houden is makkelijk. Opbouwende kritiek zoekt 
naar verzoening, bouwt op, is behulpzaam voor 
de groei. Groeien doen we ons hele leven, door 
te leren wat anderen zeggen. Of het nu een com-
pliment is, opbouwende kritiek of een studie die 
je volgt. In de onderscheiding zoek ik naar wat 
Jezus Christus van mij vraagt, te leren van Hem, 
te groeien in gelijkvormigheid met Hem. Wat we 
als gemeenschap groeien in gelijkvormigheid met 
Hem, wordt zijn gelaat zichtbaar: het gelaat van 
Gods liefde. Het laat zien dat we door Hem gezon-
den zijn, om de wereld te veranderen in zijn Rijk.

Pastoor Juan van Eijk

MISSIO 2019
Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen 
tot Buitengewone Missiemaand om stil te staan 
bij de 100e verjaardag van de Apostolische brief 
Maximum Illud van paus Benedictus XV. Het 
thema is “Gedoopt en gezonden: de Kerk van 
Christus op missie in de wereld”. Door ons doop-
sel zijn wij deelgenoot geworden van het mysterie 
van Christus en worden wij door Hem gezonden. 
De Kerk verkondigt geen eigen boodschap, maar 
geeft door wat zij van Christus heeft ontvangen. 
In het weekend van 19 en 20 oktober wordt een 
tweede collecte gehouden ten behoeve van de 
Pauselijke werken voor evangelisatie van plaatse-
lijke kerken, bij de vorming van inheemse geeste-
lijken en bij het versterken van het missionaire be-
wustzijn van kinderen over de hele wereld en het 
stimuleren van de missionaire dimensie van het 
christelijk geloof. Geef allen gul. Zie ook missio.nl. 

Stichting MOV JohannesXXIII

MAGNIFICAT CONCERT
Zondag 20 oktober om 15.00 uur is er in de St. 
Caeciliakerk een heel bijzonder Magnificat concert 
door Kazue Goto, Rice Alessie en het herenkoor 
St. Willibrordus o.l.v Theo Vugts.
Kazue Goto speelt verschillende uitvoeringen van 
het Magnificat op het orgel en het Berkels Man-
nenkoor zingt daarbij steeds een bijbehorend 
Magnificat. Kazue zal zelf een Magnificat zingen 
van Heinrich Schütz en P.F. Böddecker. Pastoor 
van Eijk verzorgt de inleiding.
De toegang tot dit concert is gratis. U kunt een 
vrijwillige bijdrage geven in de collecte.
Van harte aanbevolen!

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 23 oktober 19.30 uur: bijeenkomst Vrij 
worden in Christus.
Donderdag 24 oktober 20.00 uur: infoavond en in-
schrijving Vormsel.
Vrijdag 25 oktober 15.45 uur: kindermiddag com-
municanten.
St. Caeciliakerk:
Zondag 20 oktober 15.00 uur: Magnificat concert.
St. Lambertuskerk:
Maandag 21 oktober 20.00 uur: Torengroepbijeen-
komst.
Dinsdag 22 oktober 20.00 uur: Informatieavond 1e 
Communie Udenhout.
Dinsdag 22 oktober 20.30 uur: Doopvoorberei-
ding.
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Kapitein Grantstraat 11, 5015 BA Tilburg princetilburg.nlE   info@princetilburg.nl          T   013 - 543 10 68

Productiemedewerkers plaatbewerking, 
montage en expeditie

Wij zijn op zoek naar
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 19 oktober: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 20 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jeanne Kroot-Koolen (1e jrgt.);  Maria 
Berkelmans (vw. 80ste verj.); Cato Vugs- van de 
Wiel (nms OLV van Scherpenheuvel)
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Harrie Verhoeven (1e jrgt.); An Kuipers-
Erkens; Piet van de Sande (95e verj.) en Cor van 
de Sande-Walschots (jrgt.); Michel Damen (jrgt.). 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 21 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 22 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 24 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 25 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 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 20 oktober: ds. Willemien Roobol uit 
Nieuwe Niedorp, 10.15 uur
Op het leesrooster staat 2 Samuël 5:6-16. David 
wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de 
troon nadat koning Saul gestorven is. Koning Da-
vid is gekozen door God en door de mensen.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze kerk: de bloemengroet.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
16 oktober 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

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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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  

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

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

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

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

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

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.  

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 gast-
ouder een gastouderbureau dat er altijd voor jou 
is? Bel Jessica van Gastouderbureau Bontekoe 
voor een kennismaking op 06-48948933. Mailen 
kan ook via jessica@kinderopvangbrabant.nl 

Vrouw op zoek naar huishoudelijke werk. Tijden en 
uren in overleg. Bel 06-85416450 

Wij zijn een echtpaar houtsnijders-beeldhouwers 
van middelbare leeftijd, wonende in B-E. Wij moe-
ten helaas onze huidige werkplek aan de Rhijn-
kant verlaten na 14 jaar, omdat de eigenaar deze 
nu zelf hard nodig heeft. Daarom zoeken we een 
werk-ruimte in de omgeving, ong.70m2 te huur. 
Meestal werken we handmatig en voor onze ma-
chines is krachtstroom niet nodig. Konstantin & 
Claudia, 06-20501363





Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


