
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 43, 23 oktober 2019

DEZE WEEK:
Hem & Haar Kappers: er altijd verzorgd uitzien

Maximus Boxing: haal het beste uit jezelf

Sjef Coolen Interieur viert zilveren jubileum

75 jaar Vrijheid. Vier het samen!
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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, Lotte, Mayke, Mara en Monique. 
Algemeen: 013-5331561 
Di, Do,Vrij: 9.00-18.00 Zat: 9.00-16.00uur.

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
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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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding 
10 Worstenbroodjes 

+ 

4 Peren Vlaaitjes 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 25 oktober t/m donderdag 31 oktober 2019 
Alleen geldig in onze winkel 

 

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
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Interieurspeciaalzaak Sjef Coolen aan de Sint 
Willibrordstraat viert dit jaar het zilveren jubile-
um. Sjef en mede-eigenaar Janneke kijken met 
een voldaan gevoel terug op de afgelopen 25 
jaar. Een mijlpaal die ze niet ongemerkt voorbij 
laten gaan… 

De klant is nog écht koning in de winkel van Sjef 
en Janneke. ‘Maar wij zijn de keizers’, vult mede-
eigenaar Janneke lachend aan. ‘De taakverdeling 
is duidelijk. Ik sta met veel plezier in de winkel. Sjef 
komt bij de mensen thuis. Of het nu gaat om het 
inmeten en ophangen van raamdecoratie, vloeren 
leggen of andere klussen. Hij doet het allemaal 
even graag.’

Kwaliteit en service
voor Sjef en Janneke staat het leveren van kwaliteit 
en service voorop. ‘En persoonlijk contact en ad-
vies. Daar gaat het om. Dat spreken we niet alleen 
uit, maar maken we in de dagelijkse praktijk ook 
waar’, benadrukt Sjef. ‘We zijn gespecialiseerd in 
binnen-zonwering, gordijnen en pvc-vloeren.’
Sjef begon in 1988 voor zichzelf en nam in 1995 
samen met Janneke interieurzaak Thal-Remmers 
aan de Kerkstraat over. Sinds 2010 is Sjef Coolen 
Interieur gevestigd aan de Sint Willibrordstraat. 
Sjef: ’We hebben in de afgelopen 25 jaar ups en 
downs meegemaakt. Financieel gezien kenden we 
topjaren, maar ook mindere tijden. Daar ontkom je 
niet aan. Dit jaar draaien we als een tierelier. Mede 
dankzij een interne verbouwing vorig jaar.’
Het volledige interieur van de speciaalzaak on-

derging eind 2018 een metamorfose. De nieuwe 
kleurrijke, meer ruimtelijke uitstraling van de win-
kel leidde volgens Janneke tot een ware “explo-
sie”. ‘Een boost voor onze klantenkring’, zegt 
ze enthousiast. ‘Onze klanten komen uit de hele 
regio: van Berkel-Enschot en Oisterwijk tot ’s-
Hertogenbosch.’ Sjef vult aan: ‘Ik voer daarnaast 
opdrachten in het land uit: onder meer in plaatsen 
als Domburg, Scheveningen en Amsterdam. In 
principe doe ik alles zelf: van A tot Z. Bij grote pro-
jecten besteed ik bepaalde werkzaamheden uit.’  

‘Nieuw interieur zorgt voor boost 
klantenkring’

Sjef en Janneke staan de komende weken stil bij 
het zilveren jubileum. ‘Hoe precies, is nog even 
een verrassing. Voor de klanten ligt in ieder geval 
een aardigheidje klaar’, laten ze weten. ‘We bar-
sten van de energie om onze klanten nog jaren-
lang zo goed mogelijk van dienst te zijn. Op naar 
het volgende jubileum!’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Sjef Coolen Interieur
St. Willibrordstraat 32A
5056 HW Berkel-Enschot 
013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl

SJEF COOLEN INTERIEUR 
VIERT ZILVEREN JUBILEUM

BEDRIJF IN BEELD
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‘Boksen is een fantastische sport om je eigen 
grenzen te leren kennen en te verleggen. Het 
is een zelfverdedigingssport die iedereen wat 
kan brengen. Mijn onzekerheid maakte plaats 
voor zelfvertrouwen.’ Max van Drunen (24), 
Maximus Boxing geeft een aantal keer per 
week bokstraining in de dojo van Sporthal ’t 
Ruiven in Berkel-Enschot. 

In hoog tempo wordt de combinatie voorhand di-
recte, hoek en opstoot herhaald. De deelnemers 
bewegen fanatiek en stoten op de handschoenen 
van hun tegenstander. T-shirts zijn nat en armen 
glanzen van het zweet. Er wordt hard getraind op 
techniek. ‘Boksen is fysiek een van de meest veel-
eisende sporten’, vertelt Max gedreven. ‘Of je nu 
wil werken aan je kracht, je conditie, je weerbaar-
heid en zelfvertrouwen of wil afvallen, met boksen 
kun jij jouw doel bereiken.’

Mentaal sterker
Zoals heel veel jongens ging Max als kind op 
voetbal. ‘In het team voelde me altijd een buiten-
beentje en ik kreeg te maken met agressie in het 
veld. Na die vervelende ervaring besloot ik te gaan 
boksen bij André Janssens, voormalig Nederlands 
kampioen zwaargewicht. Ik was toen 18 jaar. Die 
beslissing heeft me veel gebracht. Door lekker te 
trainen voelde ik me lichamelijk en mentaal sterker 
worden. Tijdens het boksen train je in een groep 
en werk je samen naar een doel. Doordat je dat 
deelt met je mede boksers krijg je een gevoel van 
saamhorigheid en teamsport.’

Zelfverdedigingssport
Drie jaar geleden ontstond het idee bij Max om zelf 
een boksschool te beginnen. Hij is gediplomeerd 
assistent-trainer/coach en volgt nu de opleiding 
trainer/coach bij de Nederlandse Boksbond. ‘Bij 
Maximus Boxing besteden we heel veel aandacht 
aan veiligheid en techniek. Het is zo jammer dat 
boksen het imago heeft van een vechtsport, want 

Maximus Boxing 

HAAL HET BESTE 
UIT JEZELF

boksen is een zelfverdedigingssport. In tegenstel-
ling tot wat mensen denken, wordt je er rustiger 
van en meer gecontroleerd. Voor ego is in deze 
zaal geen ruimte. Je hebt respect voor elkaar en 
iedereen is gelijk. Bij mijn trainingen zijn alleen 
maar winnaars, omdat we elkaar beter maken! 

Met boksen kun jij 
jouw doel bereiken

Bokstrainingen zijn op dinsdag van 19-20 uur 
voor kids tot 16 jaar. Volwassenen vanaf 16 - 50+ 
trainen op dinsdag van 20-21 uur, donderdag van 
20.15-21.15 uur en zaterdag van 11-12 uur. Vraag 
eens een gratis proefles aan!

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

MAXIMUS BOXING
Schrikspad 2
5071 TD Udenhout
06-39052662
info@maximusboxing.nl
www.maximusboxing.nl

BEDRIJF IN BEELD
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Kent u Hem & Haar? In zorgcentrum Torentjes-
hoef zit al 10 jaar een kleine, gemoedelijke kap-
salon. Op deze unieke locatie hangt een sfeer 
van ouderwetse gezelligheid. Het is een kapsa-
lon voor iedereen; jong en oud, dames, heren en 
kinderen. ‘Met een abonnement van Hem & Haar 
Kappers zie je er altijd verzorgd uit’, vertelt eige-
naresse Karin Wouters trots. 

Het nieuwe reclamebord op het trottoir van de 
Oranjesingel in Berkel-Enschot verwijst naar Hem & 
Haar Kappers. De kapsalon heeft een eigen, aparte 
ingang naast de hoofdingang van Torentjeshoef. In 
de kapsalon hangt een gezellige sfeer. Karin: ‘Per-
soonlijke aandacht voor onze klanten staat bij ons 
op nummer één. Zowel bewoners als klanten van 
buitenaf voelen zich hier op hun gemak.’

Kappersabonnement
‘Sinds dit jaar werkt Hem & Haar met een nieuw 
concept’, vertelt Karin enthousiast: ‘Je kunt een 
aantrekkelijk kappersabonnement afsluiten om 
onbeperkt je haar te laten knippen, stylen en/of te 
kleuren voor een vast en laag bedrag per maand. 
We hebben ook VIP-arrangementen, onbeperkt 
genieten en er altijd netjes uitzien. Hoe fijn is dat?’ 
Al ruim 35 jaar zit Karin Wouters in het kappers-
vak. Ze voert het management van haar vier kap-
salons: in Berkel-Enschot, Oisterwijk en Loon op 
Zand. Deze zijn allemaal gelokaliseerd in een ver-
zorgingstehuis. ‘Ik ben zeer regelmatig op de ver-
schillende vestigingen te vinden, waar ik klanten 
ontvang en begeleid. Hierdoor blijf ik voor al mijn 
klanten een bekend gezicht.’

ER ALTIJD 
VERZORGD UITZIEN 

Up-to-date
Miran Bergmans runt de salon in Berkel-Enschot. 
‘Ongeveer 8 jaar geleden ben ik bij Hem & Haar 
terecht gekomen. Dit is voor mij de ideale baan 
waarin ik alles kwijt kan: creativiteit, kennis, zelf-
standigheid en zorg. Bij ons komen bewoners van 
Torentjeshoef, maar ook ontzettend veel mensen 
uit het dorp en omgeving. Samen met mijn collega 
Silvia doen wij ons uiterste best om iedereen een 
mooi kapsel te geven en aan alle wensen te vol-
doen. Door middel van trainingen en cursussen blij-
ven wij up-to-date. Daardoor blijft ons vak zo mooi!’

Onbeperkt naar de kapper voor een 
vast bedrag per maand

Openingstijden
Hem & Haar Kappers is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 9.00-18.00 en op zaterdag van 9.00-
15.00 uur. ‘Dus kom gerust langs, bel voor een 
afspraak of maak een afspraak online op www.
hemenhaarkappers.nu. Karin en Miran heten ie-
dereen van harte welkom.

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans
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Hem & Haar Kappers
Oranjesingel 33
5056 XB Berkel-Enschot
013-5773434
info@hemenhaarkappers.nu
www.hemenhaarkappers.nu

BEDRIJF IN BEELD
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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 013-5332780
 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
 18-9 huis- en fietssleutel aan elkaar Beukendreef 06-42202779

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 13-10 radiografisch bestuurbare auto Elstar 06-50225334
 8-10 trouwring, geelgoud met 3 diamantjes,  Winkelcentrum Eikenbosch en 06-20780000  
  inscriptie Bert 16-9-1983 omgeving
 3-10 poes Kiki Kruising Vlierakkerweg 06-22870821  
  (zie foto en beschrijving Schakel APP) Durendaelweg 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

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.

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
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LEZING/PRESEN-
TATIE ONDER-
WATER-BEELDEN 

door Peter van Rodijnen en Klaudie Bartelink; 
woensdag 6 november 19:30 – ca 21:15 uur in 
Ons Koningsoord, Trapistinnentuin 77, 5057 DJ  
Berkel-Enschot
“Een foto zegt meer dan duizend woorden”. Als dit 
ergens geldt is het wel voor de onderwaterwereld. 
Peter van Rodijnen en Klaudie Bartelink zijn verha-
lenvertellers van de onderwaterwereld. Niet alleen 
tonen ze aan hoe prachtig en divers de onderwa-
ternatuur is, maar ze weten ook met veel emotie 
de gevolgen van menselijke vervuiling van de oce-
anen in beeld te brengen in deze door de KVG BE 
e.o. georganiseerde lezing. Boeiend voor iedereen 
die van de natuur houdt, al dan niet onder water!
Met hun bedrijf Dutch Maritime Productions (htt-
ps://www.dutchmaritimeproductions.com/) werk-
ten ze mee aan de mooiste onderwaterfilms en 
documentaires. Hun beelden zijn onder andere te 
zien in Holland Natuur in de Delta, De Wilde stad 
maar ook bij SEA Life Scheveningen, Diergaarde 
Blijdorp, het Wereld Natuur Fonds en Stichting de 
Noordzee. Ook maatschappelijk zijn zij met hun 
bedrijf betrokken bij ‘Duik de Noordzee schoon’.
Vanavond nemen Peter en Klaudie ons mee in de 
onderwaterwereld met hun prachtige filmbeelden 
en zullen ze meer vertellen over de unieke en bij-
zondere waarde van de oceanen en onze Neder-
landse Noordzee.
Kosten entree (incl k/t) leden € 7,50; niet-leden 
€ 9,50.

Zondag 3 november  

NAJAARSCONCERT 
“DIE WALDDRUM 
MUSIKANTEN”

Zondag 3 november 2019 om 14.00 uur is het 
weer zover!! 
Kom genieten van de Böhmische klanken en de 
gezellige stemmingsmuziek uit Oostenrijk en Beie-
ren tijdens het als vanouds drukbezochte najaars-
concert verzorgt door Egerländerkapel “Die Wald-
drum Musikanten” uit Tilburg. 
Het orkest staat onder leiding van kapelmeester 
Antoon Brenders die voor deze gelegenheid een 
gevarieerd programma heeft samengesteld. 

U bent van harte welkom in de grote zaal van Ho-
tel-restaurant De Druiventros aan de Bosscheweg 
11 te Berkel-Enschot. Parkeergelegenheid is er 
voldoende en zoals altijd is de toegang gratis. 
Meer informatie: www.diewalddrummusikanten.nl 

CLUBKAMPIOEN-
SCHAPPEN SENIOREN 
BILJART CONCORDIA

Op woensdag 16 oktober zijn de clubkampioen-
schappen gehouden onder leiding van Guus Rem-
mers en Ad van Zundert. De beste spelers van de 
maandaggroep en die van de woensdaggroep 
namen het tegen elkaar op. De strijd ging om het 
kampioenschap libre, het kampioenschap band-
stoten en het algemeen kampioenschap.

Noud van Roessel en Frans Vromans streden om 
het libre-kampioenschap. Noud had een off-day. In 
33 beurten won Frans. De strijd om het bandstoten 
ging tussen Frans Roosen en Maarten Janssens. 
Maarten speelde een goede partij, terwijl Frans te 
veel poedels had. Maarten won in 22 beurten.

Guus Remmers en Ton Kennis speelden een libre- 
en bandstootpartij om het algemeen kampioen-
schap. Bij het bandstoten had Guus halverwege 
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ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER

LATER

NOVEMBER

t/m 10-11 CC de Schalm openingstijden Expositie Michel de Veer
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 div. tijden Halloweentocht div. tijden
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 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
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
13-11-19 Bibliotheek/Vide 13.30-14.00 uur In de Werkplaats: Virtual Reality
14-11-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
16-11-19 Manege de Kraan 10.00-18.00 uur Subli jonge dressuurpaarden competitie & Subtop + 

Kingsley Future Cup U25
17-11-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
17-11-19 Van Opstal 13.00-18.00 uur 1ste editie “Berkel Live”, 4 cover bands
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 Bibliotheek/Kerkzaal 13.45-14.10 uur Sinterklaas komt voorlezen
20-11-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
20-11-19 Bibliotheek/Kerkzaal 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
21-11-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzeloos eten
21-11-19 Bibliotheek/Vide 20.00-21.00 uur Opvoedcafé: Sta je aan of uit? Mediawijsheid
24-11-19 Torentjeshoef 10.00-14.30 uur Verkoop Welfare
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
28-11-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
28-11-19 Bibliotheek/Kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Miriam Rasch
29-11-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz 
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een redelijk comfortabele voorsprong. Ton haalde 
nog iets in, maar verloor toch in 30 beurten. De 
libre-partij begon stroef. Na 12 beurten hadden 
beide spelers samen nog geen 10 caramboles ge-
maakt. Het leek een ellenlange partij te worden, 
maar zowel Guus als Ton begonnen daarna pas 
echt te spelen. Guus won in 28 beurten en werd 
algemeen kampioen.

Als dank voor hun inzet werden de twee organi-
satoren verblijd met een fles wijn. De zes spelers 
kregen een herinneringstrofee en een fles wijn. De 
algemeen kampioen kreeg natuurlijk ook nog de 
wisselbeker. De twee ”wedstrijdleiders” werden 
ook bedankt voor hun inzet.

Iedereen heeft een gezellige middag gehad met 
een hapje en een drankje. Het zag prachtige ca-
ramboles (tot zelfs een zevenbander), maar ook 
enorme missers.

Namens het bestuur,
Huub Coenen, secretaris

HALLOWEEN
Komende zaterdag is 
het zover, je kunt dan 
weer wandelen en grie-

zelen tijdens de Halloweentocht! De tocht wordt 
ook dit jaar weer in samenwerking met Stichting 
jeugdwerk georganiseerd.
Er zijn voor de wandeltocht maar liefst 5 starttij-
den vanaf 18.15 uur. (zie www.jeugdwerkberkelen-
schot.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 vind 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 begeleidt door een van 
onze vrijwilligers. Zou de tocht weer net zo eng 
zijn als vorig jaar? Kom en ga het meemaken als je 
durft! En als je misschien iets minder goed durft ga 
je lekker dicht bij je begeleider lopen. Ook na de 

griezeltocht is er bij terugkomst 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 gekocht worden voor € 3,50 Houd onze 
Facebookpagina en website in de gaten, hier zul-
len wij vermelden of er nog kaarten te koop zijn en 
voor welke tijden. We hebben voor elke starttijd 
een beperkt aantal kaarten dus koop op tijd!
Kaarten zijn t/m vrijdag 25 oktober te koop bij Qi-
elly Kids Fashion op winkelcentrum Eikenbosch 
en Schoenmakerij Joep van den Berg in de St. 
Willibrordstraat.
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@jeugdwerkberkelen-
schot.nl voor meer informatie.

Griezelige groeten, 
Het Halloweenteam van Scouting Berkel-Enschot

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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Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

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

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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KUNST EN CULTUUR

Literair Café Berkel-Enschot met: Marie de 
Meister tijdens Nederland Leest

Op woensdag 20 november 2019 organiseert de 
Bibliotheek Berkel-Enschot een literair café. Deze 
avond is Marie de Meister te gast.

MARIE DE MEISTER (1952) won in 1995 met ”De 
dag dat grootmoeder gek” werd een verhalen-
wedstrijd van het literaire tijdschrift De Gids. Zij 
publiceerde– onder haar werkelijke naam Rikki 
Holtmaat (*) – daarna drie romans bij JM Meulen-
hoff. Eind maart 2016 verscheen haar roman ”De 
stilte van Thé” bij Ambo-Anthos. Het boek werd 
direct daarop aangeprezen door het boekenpanel 
van DWDD en ontving lovende recensies, onder 
andere in De Limburger: “... een boek om stil van 
te worden.” Sophie, de hoofdpersoon van deze 
roman, wil weten waarom haar moeder voor het 
katholieke kloosterleven heeft gekozen, in plaats 
van voor haar dochtertje te zorgen. ”De stilte van 
Thé” is een van de weinige romans in de Neder-
landse literatuur waarin een diepgaand inzicht 
wordt gegeven in het katholieke geloofsleven, met 
alle kritiek die daarop (door dochter Sophie) mo-
gelijk is. 

(*) Rikki Holtmaat werkte tot september 2016 bij 
de juridische faculteit in Leiden waar ze onderzoek 
deed en onderwijs gaf op het terrein van het dis-
criminatierecht.

Datum en tijd
Woensdag 20 november van 20.00 tot 22.00 uur
De Bibliotheek Berkel-Enschot - Kerkzaal
Kosten: € 6,00 (leden KBO) / € 8,00 (bibliotheekle-
den) / € 10,00 (niet-leden) inclusief koffie of thee.

Kaartjes zijn vanaf 23 oktober te koop bij in de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot (tijdens service-uren) of 
te reserveren via berkelenschot@bibliotheekmb.nl. 

‘ONS MAAKT ONS ZO MOOI’ 
LAAT ANDERE KANT NAH ZIEN
In de nieuwe voorstelling “Ons maakt ons zo 
mooi!” tekent zich het nieuwe leven af waarin the-
atergroep Hoofdzaak een plek weet te geven aan 
een Niet Aangeboren Hersenletsel. Met veel hu-
mor laten de spelers zien hoe je met beperkingen 
verder kunt komen in de hectische wereld. Vrijdag 
8 november om 20.00 uur is de voorstelling te zien 
in Factorium Tilburg. Kaartjes zijn te bestellen via: 
https://www.factorium.nl/actueel/wat-is-er-te-
doen/te-gast-theatergroep-hoofdzaak

Na de eerste jaren van moeizaam opkrabbelen, je 
onbegrepen voelen, strijd voeren met instanties en 
werkgevers, tekent zich in de nieuwe voorstelling 
‘Ons maakt ons zo mooi’ een nieuw leven af van 
het hebben van een Niet Aangeboren Hersenletsel. 
De acteurs van theatergroep Hoofdzaak, waaron-
der Cees Oerlemans uit Berkel-Enschot, weten dit 
haarscherp uit te leggen: ‘We kwamen van ner-
gens en gaan nu ergens naartoe. Aan de horizon 
zien we lichtpuntjes. Vanaf een afstand bekijken 
we mensen met hun haastige drukte. Maar we wil-
len niet alleen toekijken. We zagen dat er voor ons 
ook veel niet verloren is gegaan. Al zoekend von-
den we mogelijkheden, nieuwe uitdagingen, ande-
re prioriteiten. In de nieuwe voorstelling laten we 
zien wat er in ons leven voor in de plaats is geko-
men.’ Met humor, ernst, verrassingen en muziek, 
brengen ze deze andere kant van het hebben van 
NAH naar u toe. Door u recht in de ogen te kijken, 
maken ze zo het onzichtbare zichtbaar. U bent van 
harte welkom. De voorstelling ‘Ons maakt ons zo 
mooi’ is een coproductie met Factorium. De regie 
werd gedaan door Rietje Beijer.

Cees Oerlemans 2e van rechts op de foto.
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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

WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

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

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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OJC’98 NIEUWS
Het eerste team heeft plots de 

smaak te pakken, zoals het cliché luidt. Tegen 
Klimop werd een monsteroverwinning geboekt. 
Daarmee is vlak voor de zaalcompetitie de aan-
sluiting met de middenmoot tot stand gebracht. 
De midwekers verloren met grote cijfers en liepen 
daardoor het gedeelde kampioenschap mis.
Bij de jeugd verloren de E1-pupillen opnieuw en 
won de E2-ploeg wel.
Klimop 1 - OJC’98 1   3 - 14
BMC mid 1 - OJC’98 mid 1 19 - 3
OEC pup E2 - OJC’98 pup E1 12 - 3
Eymerick pup E1 - OJC’98 pup E2   3 - 7
Volgende weekend staan nog twee inhaalwedstrij-
den op het program:
Keep Fit 3 - OJC’98 2
Klimop pup E2 - OJC’98 pup E1
Verder is er op 30 oktober de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering die in het teken zal staan van het 
vrijwilligersbeleid. Er zijn (nog) meer leden nodig 
die een of meer van de vele taken willen opknap-
pen die in onze club moeten worden vervuld.
In de eerste helft van november start de zaalcom-
petitie. Het eerste is ingedeeld in een grotendeels 
zuidelijke vierde klasse. De verwachting is dat de 
tegenstanders gemiddeld van iets minder kaliber 
zullen zijn dan op het veld. Een van de volgende 
weken zullen we uitgebreider op de zaalcompetitie 
terugkomen. Nu is alleen de indeling van senioren 
1 en 2 nog maar bekend en ook het wedstrijdpro-
gramma is nog niet samengesteld.

KLEVERIGE TOESTAND 
BIJ SCHAAKVERENIGING 
DE OUDE TOREN 

Herkent u dat, vastgelopen en met handen en 
voeten geen kant meer uit kunnen. Vastgeplakt 
en geketend, elke beweging wordt steeds erger. 
Je kijkt radeloos om je heen maar er is geen hulp 
te bekennen. Je realiseert je dan dat je beter een 
andere weg had kunnen nemen. Zo ging het ook 
in onderstaande gebeurtenis.  

Een vliegje was heel opgetogen zomaar in een net 
gevlogen.
Hij zat vast, kon er niet uit en keek toen angstig in 
die snuit
van een dier daar middenin die gretig zei: “Ik spin”.

 

De vergelijking met een schaker achter het 
schaakbord is eenvoudig te maken. Je kiest tij-
dens het spel een weg die je wilt gaan en denkt de 
tegenstander te overrompelen. Je stuurt een stuk, 
bijvoorbeeld een paard of loper, naar voren. Je te-
genstander heeft dit echter al voorzien en sluit het 
stuk zorgvuldig in. Je bent als de vlieg in het spin-
nenweb. Je zit vast en er is geen weg  
terug. Het stuk gaat verloren en als schaker heb je 
al doende geleerd geen voorbarige ad hoc beslis-
singen te nemen.

JONG BRABANT OOK TE 
STERK VOOR AUDACIA: 
4-6

Met energiek spel, diverse effectieve individu-
ele acties, werklust, een strafschop en teamgeest 
heeft Jong Brabant het altijd lastige Audacia in 
Moergestel knap opzij gezet in een waar doelpun-
tenfestijn. Wel jammer dat een relatief snel opge-
bouwde 1-2 voorsprong in de eerste helft (met 
weer eens twee doelpunten van Luc Spierings) 
door Audacia nog omgebogen kon worden naar 
een 3-2 voorsprong. Met vereende krachten en 
hier en daar een technisch-tactische aanpassing 
wist Jong Brabant zich in de tweede helft goed 
te herpakken en kon het de stand weer ombuigen 
naar een 3-5 voorsprong. Een fraai afstandsschot 
van Bram Vugts, een pingel van Daan Roeffen 
en een zwabberschot van Tom Bastings zorgden 
voor deze ommekeer naar 3-5. Toch werd het in 
de slotfase nog spannend door de aansluitings-
treffer van de thuisclub: 4-5, als ware het de tus-
senstand in een basketbalwedstrijd. Door gecon-
centreerd spel en een stevige dosis inzet konden 
de Berkel Enschottenaren echter de baas blijven 
op het zware veld in Moergestel. Het was zelfs 
Jong Brabant of beter gezegd Luuk Robben (nu 
dus echt terug van weggeweest) die in de veel te 
lange extra tijd nog een keer wist te scoren (4-6) 
om daarmee het 10e doelpunt van de wedstrijd 
te maken en de zege 100% veilig te stellen met 
een fraaie gedeelde 1ste plek in de 4e klasse E op 
de ranglijst als gevolg! Komende zondag staat de 
thuiswedstrijd tegen het eveneens hooggeklas-
seerde GSBW uit Goirle op het programma. Een 
wedstrijd die een beetje voetbalfan uit Berkel-En-
schot niet kan en wil missen!  

Redactie Jong Brabant
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WHITE DEMONS
Programma aankomend weekend
Maandag 21 oktober

21:00 uur White Demons DMW 2 - H.V.M. DMW1
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 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Kinderworkshop pompoen snijden
za. 26 okt. 10 - 15u of zo. 27 okt. 12 - 15u
Elke zondag open

Leucothoe zeblid
Deze winterharde 
heester heeft in 
de winter
een mooi 
rood blad. 
In 17cm-pot. 
5.99

3.99
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Kom je knutselen en je laten schminken mét glitter 
tattoo? Of wil je een levensechte nep wond? Tussendoor 

kun je naar een griezelige poppenkast kijken!

✰✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 26 OKTOBER 10.00 - 16.00 u.

HALLOWEEN 



DIVERSEN
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NA DE VAKANTIE 
GAAN DE NIEUWE 

PROJECTEN OP RENNEVOIRT 
VAN START 
Het Weer en Azië/Afrika 
Voor de herfstvakantie hebben we het project 
“Reis mee” in de onderbouw en middenbouw 
afgerond. Het was weer een fantastisch project. 
De kinderen hebben kennis gemaakt met veel 
verschillende vormen van vervoer. Ze hebben een 
rondleiding in een bus gehad, grote luxeauto’s en 
juist hele oude auto’s kunnen bekijken en er was 
zelfs een echte luchtballon. Dit dankzij ouders, 
opa’s en kennissen. Dit zijn de dingen die de kin-
deren het meest leuk vinden en blijven onthouden. 
Het volgende project start één week na de herfst-
vakantie. Voor de onder- en middenbouw staat 
“Het Weer” centraal. De bovenbouw gaat zich 
verdiepen in Azië en Afrika. Wanneer u het leuk 
zou vinden om over deze onderwerpen te komen 
vertellen, iets te laten zien, meld u dan s.v.p. bij 
linsey.kain@tangent.nl 
Wij maken graag gebruik van uw kennis en vaar-
digheden.

FOTOWEDSTRIJD 
DE GOUDVINK
Net als vorig jaar is er dit 

jaar ook weer een fotowedstrijd, welke gehouden 
wordt tijdens de vogeltentoonstelling van 30 no-
vember en 1 december a.s.
Met als onderwerp vogels, zowel wilde vogels als 
cultuurvogels, eigen of uit dierenparken ed.
Leden van de vereniging en omliggende verenigin-
gen en inzenders van onze tentoonstelling, maar ook 
inwoners van Udenhout 
en Berkel-Enschot kun-
nen hier aan deelnemen.
Iedere inzender mag 
maximaal 3 foto’s instu-
ren, welke hij of zij zelf 
heeft gemaakt. Van alle 
inzendingen worden 4 
foto’s genomineerd voor 
de mooiste foto. Op de 
tentoonstelling worden 
dan deze 4 foto’s gepre-

senteerd en kunnen bezoekers aan onze tentoon-
stelling kenbaar maken welke foto zij de mooiste 
vinden. De foto met de meeste stemmen heeft dan 
gewonnen en verdient daarmee een mooie prijs.
Degene die foto inzend verklaart dat de foto ori-
gineel is en geen reproductie van een bestaand 
werk.
Inzenden op jpg bestand.
Foto’s kan men insturen naar email adres 
fotowedstrijddegoudvink2019@gmail.com
Dit kan tot woensdag 20 november 2019.
De vereniging houdt zich het recht voor om deze 
foto’s voor publicatie doeleinden te kunnen ge-
bruiken.

NATUURWERK-
DAG NIEUWE 
WARANDE

zaterdag 2 november 2019
Waarom:
In 2016 werd een terrein binnen het gebied van de 
Nieuwe Warande natuurvriendelijk ingericht, met on-
der andere bloemrijk grasland, poelen en een groot 
bijenhotel. Deze inrichting was onderdeel van een 
(door BMF) nieuw ommetje doorheen het gebied. 
Het ommetje en het natuurterreintje werden feeste-
lijk geopend door toenmalig wethouder Jacobs.
Sinds de aanleg is er geen beheer gepleegd op 
het gebied. Dit verruigt en groeit nu in rap tempo 
dicht met riet en struikgewas en op termijn wordt 
dit een bosje.
Uit ecologisch oogpunt is het wenselijk dat het 
bloemrijk grasland en de bijhorende poelen be-
houden blijven, als schakel in enerzijds de eco-
logische verbindingszone die langsheen de Burg. 
Bechtweg werd aangelegd en anderzijds het net-
werk van poelen dat in de Nieuwe Warande en rui-
mere omgeving aanwezig is.
Om dit behoud te bereiken is regulier beheer no-
dig in de vorm van het verwijderen van boomop-
slag en het maaien en afvoeren van de ruigte.

Waar:
Het terrein aan weerszijden van de Rugdijk ge-
legen, ten noorden van de Burg. Bechtweg (zie 
kaartje). Het betreft twee onderdelen, bestaande uit 
verruigd bloemrijk grasland en een poel in elk deel.
 
Aanpak en verzamelen:
Aanvang om 9:30, koffie staat klaar vanaf 9:00.
Lunch (zelf meenemen) van 12:00 tot 13:00. Voor 
water, koffie, thee en soep wordt gezorgd.
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Afsluiten om 16:00
Verzamelen waar de Zwaluwsestraat aansluit op de 
Rugdijk/Quirijnstokstraat. Aan de oostkant (Uden-
houtse kant) van de Burg. Bechtweg (zie kaartje). 
Aanmelden graag via http://natuurwerkdag.nl/ of
direct via info@stichtingnieuwewarande.nl

ZONNEBLOEM-
HERFSTTOCHT DOOR 
KEMPENLAND
Bomen in herfsttooi, kleurrijke blade-

ren, duizenden eikels en kastanjes: de natuur is zich 
zienderogen aan het opmaken voor de winterrust-
stand. Voor de Zonnebloemafdeling Berkel-Enschot 
tijd om een prachtige herfsttocht te gaan maken.

Donderdagmiddag 17 oktober. Twee luxe touring-
cars van Sabeh Tours waren nodig om de tachtig 
Zonnebloemgasten aan het begin van de middag 
plaats te bieden voor een aantrekkelijke herfsttocht 
door de natuur en dorpjes van de Brabantse Kem-
pen en Hilver. Ruim anderhalf uur kon het reisgezel-
schap genieten van het vele moois dat de natuur 
van dit jaargetijde te bieden heeft. En het bleef niet 
alleen bij kijken, want er viel ook heel wat te luis-
teren naar de verhalen en anekdotes waarmee de 
chauffeurs hun passagiers geregeld verraste.
Rond drie uur werd een tussenstop gemaakt bij 
Natuurpoort De Reuselhoeve, waar de Zonne-
bloemgasten en begeleidende vrijwilligers in het 
restaurant een voortreffelijk verzorgde uitgebreide 
maaltijd te wachten stond. Alle gasten smulden 
zichtbaar van het romig tomatensoepje, hartig 
pasteitje, verse frietjes en overheerlijk toetje dat 
hen werd geserveerd.

Nog nagenietend van al dit lekkers en onderlinge 
gezelligheid zetten beide bussen met voldane 
Zonnebloemgasten rond half zes weer koers naar 
Berkel-Enschot.

Tekst en foto’s: Jan Simons

INSPIREREND 
PRESENTEREN 
EN ZAKELIJKE 
ETIQUETTE

Voor de 3e keer dit jaar heeft KennisPlaats Vesper, 
een initiatief van de Bibliotheek Berkel-Enschot in 
samenwerking met drie lokale ondernemers, een 
boeiende avond georganiseerd voor ondernemers 
en ondernemende mensen. Zo’n 25 deelnemers 
waren aanwezig: van studenten tot ondernemers, 
van zzp’ers tot gepensioneerden. Het thema van de 
avond was ‘inspirerend’ presenteren en zakelijke 
etiquette. Gastspreker Roland Kelders, van Kelders 
Wijnimport te Udenhout, zette een boeiend betoog 
neer over ondernemen. De sleutelfactoren tot suc-
ces zijn: visie, focus, een gericht assortiment, ex-
clusieve prijsstelling en uitbesteding. De tweede 
gastspreker van de avond betrof Marc Appels van 
Mindsuppliers Training & Interim Sales Manage-
ment. Hij wist het publiek te inspireren met zijn 
persoonlijke presentatie over: vertel je persoonlijke 
verhaal, laat je daarbij niet beïnvloeden door ande-
ren, let op je stem en de intonatie van de woorden 
die je gebruikt. De inhoud van een presentatie is 
uiteraard van belang, echter gaat het er meer om 
hoe je het verhaal neerzet en presenteert. 
In Ons Koningsoord werd de avond afgesloten 
met een netwerkborrel en ontvingen de deelne-
mers het boek ‘Zakelijke etiquette’.
Kennisplaats Vesper organiseert in februari 2020 
een volgend event. Eind van dit jaar meer hierover 
op de website: 
https://www.bibliotheekmb.nl/campagnes/ken-
nisplaats-vesper.html

Thema-avond: 

ALS GEBOORTE EN 
AFSCHEID SAMEN KOMEN

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding organiseert op 
dinsdagavond 5 november a.s. een thema-avond. 
Tijdens deze avond deelt Sophie Verhoeven haar 
persoonlijke verhaal rond het verlies van hun zoon 
Job en legt uit hoe belangrijk het is om liefdevolle 
herinneringen te maken. 
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Sophie vertelt: “Als je je kindje verliest in de zwan-
gerschap ga je door een rollercoaster van emo-
ties. Je bent in verwachting met een dikke buik en 
voor je het weet ben je bevallen en sta je weer met 
lege handen. Uit verwachting. Job was er maar zo 
kort, dat weinige herinneringen aan hem van on-
schatbare waarde zijn.” 

Tijdens de thema-avond deelt ze graag hoe zij her-
inneringen heeft gemaakt en wat anderen daarin 
betekend hebben. Ook maakte zij een invulboek 
om andere vrouwen te ondersteunen bij het vast-
houden van hun herinneringen: 
Mama voor Altijd. (Voor meer informatie, zie haar 
website www.bureausophie.nl.)

Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema, is van 
harte welkom op dinsdagavond 5 november bij 
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding aan de Indus-
trieweg 28 in Vught. 
Programma:
19.30 – 20.00 uur: Welkom met koffie en thee
20.00 – 21.00 uur: Lezing door Sophie Verhoeven
21.00 – 21.30 uur: Herinneringen delen 
 (voor wie dit wil)
Aanmelden kan tot vrijdag 1 november via 
info@doriendenijs.nl 
o.v.v. thema-avond Mama voor altijd. 
Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op: 073-6569303.

75 JAAR VRIJHEID 
1944-2019
Op 12 mei 1940, om 18.00 uur, ver-

schenen de eerste Duitse soldaten met hun artil-
lerie in Berkel-Enschot. Op diezelfde dag overleed 
in Gorinchem de uit ons dorp afkomstige boeren-
zoon Adrianus Josephus Denissen, dienstplichtig 
sergeant, die de dag tevoren geraakt was door 
een Duitse granaatscherf. 
Een groot drama trof de familie Löb. Maar liefst 
drie zussen en drie broers, allen religieuzen, in hun 
eigen klooster alhier, hebben het leven moeten la-
ten. Lekenbroer Hans Löb, ondergedoken bij de 
Trappistinnen, was het zevende slachtoffer uit het 
gezin Löb-van Gelder. 
Alle veertien oorlogsslachtoffers die het leven lie-
ten, worden herdacht in de Oude Toren waar hun 
namen vermeld staan op een gedenksteen. 
Aanstaande zondag 27 oktober herdenken we dat 
Berkel-Enschot in de vroege morgen van 27 okto-
ber 1944, 75 jaar geleden,  bevrijd werd door het 
zevende bataljon Seaforth Highlanders, dat vanuit 

de Tilburgseweg te Oisterwijk via de Heukelomse-
weg en Berkelseweg onze gemeente binnen kwam. 
Vanuit Udenhout kwamen de Scots- en Coldstream 
Guards Berkel binnen. Vijfenzeventig jaar vrijheid 
verkrijg je niet van zelfsprekend. We moeten er ons 
iedere dag voor in zetten om dat te behouden. 
Als u in de zoekbalk van de computer “Berkel-
Enschot archief you tube” in typt komt U bij een 
bijzonder filmverslag van de bevrijding van Best 
tot en met Tilburg. Nog net is de binnenkomst van 
de tanks aan de Heukelomseweg, te zien. 
Ik heb een herdenkingstegeltje laten maken door 
Camiel Potters. Het is tegen kostprijs te koop bij 
Primera op winkelcentrum Eikenbosch.

Foto: Peter Timmermans, tekst: Rinus van der Loo

TILBURG 75 JAAR 
VRIJ!
Een belangrijke mijlpaal waar met 

een omvangrijk programma bij stil wordt gestaan. 
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout vieren op 
grootse wijze dat zij op 27 oktober 75 jaar geleden 
zijn bevrijd. Van september 2019 tot en met mei 
2020 zijn er tal van evenementen, van theater en 
muziek tot exposities en herdenkingen. Herdenk 
en vier met ons mee!
 
Dit bijzondere lustrumjaar begint met een com-
pleet programma in het weekend van 27 oktober.
Op vrijdag starten we met een Theatervoorstelling: 
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Oorlogstuig – Dansen voor je leven. Zaterdag is 
het thema Jong en oud: Verhalen vertellen door 
muziek en kinderactiviteiten. Op zondag, de dag 
van de bevrijding, pakken we groots uit met een 
Tour en taptoe met meer dan 150 (oude) leger-
voertuigen en 11 muziekkorpsen. Tevens vindt op 
die dag de Regionale Veteranendag plaats.
 
Compleet programma
Bovenstaande is slechts een greep uit de vele ac-
tiviteiten die in het kader van de bevrijding worden 
georganiseerd. Hieronder een opsomming van wat 
er nog meer georganiseerd wordt dit weekend.
 
Vrijdag 25 oktober
- Herdenking Burgerslachtoffers Fatima Kruising 

Ringbaan-Zuid en Groenstraat om 14.00 uur
- Theatervoorstelling, Oorlogstuig – Dansen voor 

je leven. Wagenmakerij, Burgemeester Brokx-
laan 4 om 20.00 uur

- Boekpresentatie: Verhalen over de Tweede We-
reldoorlog en de Bevrijding van Udenhout en 
Biezenmortel bij ’t Plein, Tongerloplein 1, Uden-
hout van 20.00 tot 22.00 uur

 
Zaterdag 26 oktober
- Jong en oud - verhalen vertellen door muziek 

en kinderactiviteiten in de Wagenmakerij, Bur-
gemeester Brokxlaan 4 van 12.00 tot 16.30 uur

- Onthulling Liberty Bell in Kapel Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, Kapelhof 6. Aanvang 12.00 uur

- Opening project herbeleving Schijnvliegveld de 
Kiek van 12.30 tot 14.00 uur

- Dodenherdenking en bevrijding van Goirle in de 
kerk Sint Jan in Goirle aanvang 14:30 uur

- Inloopevenement Udenhout bij ‘t Plein, Tongerl-
oplein 1, Udenhout tussen 14.30 en 17.00 uur

 
Zondag 27 oktober
- Openstelling Ereveld van de begraafplaats Gil-

zerbaan, Gilzerbaan 98 van 9.00 tot 17.00 uur
- Regionale Veteranendag in en om de Wagenma-

kerij, Burgemeester Brokxlaan 4 van 10.00 tot 
17.00 uur

- Oorlogsmonumentenwandeling start in het Vrij-
heidspark om 11:00 uur € 4,- p.p.

- Belevingsevenement Schijnvliegveld de Kiek 
tussen 11.00 en 17.00

- Expositie ‘De laatste getuigen’, Peerke Donders 
Paviljoen, Pater Dondersstraat 14 van 13.00 tot 
17.00 uur

- Tour en Taptoe in het Centrum van Tilburg van 
14.30 tot 16.30 uur

- Peace and Jam in het Vrijheidspark, Konings-
plein 80 van 14.30 tot 19.00 uur

- Dodenherdenking en bevrijding Berkel-Enschot 
‘40-’45 in de St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2, Ber-
kel-Enschot van 19.00 tot 21.00 uur

 
Dit jaar vieren we dat we in Nederland en in het 
bijzonder in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, 
75 jaar in vrijheid leven. Iets wat soms vanzelf-
sprekend lijkt, maar waar we bij stil moeten blijven 
staan.
 
Voor meer informatie over het gehele programma 
kijk op wijherdenkenenvieren.nl en de Facebook-
pagina Tilburg 75 jaar vrij. Deze on-line bronnen 
worden continue aangevuld met de laatste details 
van de verschillende evenementen.
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Route Tour en Taptoe

Opstelling

Static show Veteranendag

  FINISH

Route Tour en Taptoe 27 oktober 2019
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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
Het is misschien niet het meest “opstekerige” 
onderwerp om aan te snijden, maar laten we het 
eens over de dood hebben, en in het bijzonder 
over uw wensen voor uw eigen uitvaart. In mijn 
ervaring is het zo dat veel mensen hier niet graag 
over praten met hun geliefden. Misschien nog wel 
met de eigen partner, maar met de kinderen is al 
een brug verder en met vrienden of kennissen is 
voor velen (toch nog) taboe. Dit heeft als gevolg 
dat wanneer iemand komt te overlijden, het niet 
altijd duidelijk is voor de nabestaanden hoe ze 
de uitvaart het best kunnen vormgeven. Dit geldt 
voor specifieke details, zoals in welke kleren de 
overledene wordt begraven, welke tekst er op het 
gedachtenisprentje komt of welke compositie van 
het Ave Maria de voorkeur verdient. Maar ook hele 
algemene wensen zijn niet altijd bekend bij de na-
bestaanden. Ik denk hierbij aan de keuze om be-
graven of gecremeerd te worden, of aan de keuze 
tussen een Eucharistieviering of een Viering van 
Woord en Gebed. Vooral dit laatste scenario ko-
men we in de pastorale praktijk vaak tegen.
Niet alleen zijn mensen niet gewoon om over de 
eigen uitvaart met nabestaanden te spreken (de 
keuzemogelijkheden zijn immers iets van de laatste 
jaren) maar er schuilt soms ook het gevoel dat de 
eigen wensen er niet toe doen. Vaak hoor ik mensen 
zeggen: “Ik ben er dan toch niet meer, de kinderen 
moeten dan maar kijken hoe ze de uitvaart vormge-
ven.” Dat begrijp ik wel. We zijn bang dat onze kinde-
ren na onze dood iets moeten organiseren waar ze 
zichzelf misschien niet in thuis voelen of waar ze zich 
ongemakkelijk bij voelen. Maar de keerzijde is dat 
veel kinderen na het overlijden van een ouder juist 

heel graag de wensen rond de uitvaart zouden willen 
inwilligen, misschien omdat het de laatste keer is dat 
je iets voor je ouders kunt doen. Veel nabestaanden 
ervaren het als een morele plicht om de wensen van 
de overledene zo goed mogelijk gestalte te geven. 
Die mogelijkheid wordt hen ontnomen wanneer er 
niets bekend is over de laatste wensen.
Ik wil u dus als gedachte voor deze week meegeven 
dat het ook voor uw nabestaanden een steun kan 
zijn als ze uw wensen voor uw eigen uitvaart weten. 
Mocht u het moeilijk of ongemakkelijk vinden om dit 
met hen te bespreken dan kunt u er ook voor kiezen 
een zogenaamd “pastoraal testament” op te maken: 
een korte beschrijving van uw belangrijkste voorkeu-
ren of wensen. U kunt daarin natuurlijk aangeven dat 
het de nabestaanden vrij staat hier flexibel mee om 
te gaan, maar ik denk dat ze sowieso dankbaar zul-
len zijn dat u ze over de dood heen wilt helpen met 
het nemen van soms moeilijke beslissingen. Het kan 
hun last verlichten in toch al moeilijke dagen.

Diaken Alexis Szejnoga

HERDENKINGSCONCERT ZUID NEDERLANDS 
KAMERKOOR
75 jaar bevrijding Udenhout
Op de dag van Allerzielen, 2 november, herdenkt 
de rooms-katholieke kerk de overledenen. Met dit 
concert wil het Zuid Nederlands Kamerkoor het 
thema Allerzielen onder de aandacht van een bre-
der publiek brengen door het uitvoeren van diver-
se werken betreffende het thema ‘Leven en Dood’.
Zij hebben dit thema gekozen om eerbetoon te bren-
gen aan de geallieerde Amerikaanse, Britse en Ca-
nadese militairen die tijdens de Tweede Wereldoor-
log in de omgeving van Udenhout zijn gesneuveld en 
aan burgers die in Udenhout en Biezenmortel door 
het oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.
Zaterdag 2 november in de St. Lambertuskerk, 
aanvang 20.30 uur. De toegang tot dit concert is 
gratis. U kunt een vrijwillige bijdrage geven in de 
collecte na afloop. Van harte aanbevolen!

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 30 oktober 8.30 uur: kerkpoetsen
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 29 oktober 20.30 uur: doopvoorbereiding
Donderdag 31 oktober 19.30 uur: M.O.V.
Zaterdag 2 november 20.30 uur: Herdenkingscon-
cert Zuid Nederlands Kamerkoor

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 26 oktober: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.  Celebrant: pastoor Looijaard.
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ZATERDAG 2 NOVEMBER
KOSTEN 23,50 p.p. - START 19:00 UUR

CHEESY
SATURDAY
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Zondag 27 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. fam. van Laarhoven.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Gezinsviering 
mmv Eigen Wijs
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan van de Sande, 63 jaar, overleden in 
Rotterdam; Sjaak van der Poel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van 
Luuk Vugs.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Herdenkingsviering 
75 jaar bevrijding Berkel-Enschot.

Maandag 28 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 29 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 31 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 1 november: ALLERHEILIGEN
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE OISTERWIJK
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 27 oktober: pastor Pieter Molenaar uit 
Heeswijk-Dinther, 10.15 uur
De collectes zijn voor ons Kerk in Actie-project in 
Moldavië en voor de eigen kerk. Er is jeugdkerk, 
kindernevendienst en crèche.

Zaterdag 2 november: Voor wie steek jij een 
kaarsje aan? 17.00 uur
Tussen 17.00 en 18.30 kan iedereen onze kerk 
gewoon even binnenlopen. Wie dat wil kan een 
kaarsje aansteken voor een geliefde die is overle-
den. Zo kun je even letterlijk stilstaan bij verdriet, 
maar misschien ook bij goede herinneringen. Je 
bent van harte welkom.
 
Agenda
25 oktober 17.30: Ontmoeting rond de tafel
26 oktober 19.30: Club 412
27 oktober 19.00: Herdenkingsbijeenkomst be-

vrijding Berkel-Enschot, Cae-
ciliakerk

31 oktober 20.00: Lezing door Arend Huitzing: 
Brexit: wie wil dat en waarom?

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



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.  

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 

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

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 

Te huur, Tilburg/Loven, kleine bedrijfsruimte/box. 
Ca. 20m2 op afgesloten terrein, eigen huisnr. 
Tel 06-54347499 

REIKI WEEKENDCURSUS: Als je benieuwd bent 
naar de bijzondere verandering die Reiki in je le-
ven brengt dan ben je welkom. Zat. 23 en zon. 24 
nov. van 10.00-16.30 uur. Kosten: € 150. Anita 
Oostrom (Reikimaster en lid v.d. Reiki Alliance) 
013-4675021 www.oosterbeek.nu  

Zondag 27 oktober is de wolwinkel open van 14-
16 uur. Kom beursrestanten shoppen voor een leuk 
prijsje! By Philon Molenstraat 24 Berkel-Enschot 

I&L Logistiek zoekt autowasser bestelauto’s, 
-bussen en vrachtwagens. 16 tot 30 uur per week, 
flexibel, niet vrijblijvend. Part-time / bijbaan / 
studentenjob. Bekijk onze vacatures op 
www.il-logistiek.nl of bel direct: 088-222 3991 

Wij zijn een echtpaar houtsnijders-
beeldhouwers van middelbare leeftijd, wonende 
in B-E. We moeten helaas onze huidige werkplek 
aan de Rhijnkant verlaten na 14 jaar, omdat de 
eigenaar deze nu zelf hard nodig heeft. Daarom 
zoeken we een werkruimte in de omgeving, 
ong. 70m2 te huur. Meestal werken we 
handmatig, soms gebruiken we machines op 
220 volt. Konstantin & Claudia, 06-20501363 

HELP... met spoed op zoek naar een woning....Ik 
zoek per direct een woning voor mij & mijn 3 kin-
deren, tijdelijk of langdurig te huur. Voorkom leeg-
stand of dubbele lasten. Help mij Wie heeft er tijdelijk 
woonruimte voor mij? Zeno Fricker 06-83 583 803



Solliciteer nu op werkenbijtoekomst.nl
of mail solliciteren@toekomstschoonmaakbedrijven.nl



Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen


