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DEZE WEEK:
Winkels Koningsoord in fases open vanaf begin 2020

Informatiebijeenkomst: Hoe herken je illegaal vuurwerk?

Rabobank workshop: Bereik meer met je geld

Mien en Cees van Berkel dobberen in 50-jarig huwelijksbootje

Voor de puzzelliefhebbers: de Maandpuzzel
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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

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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De kogel is door de kerk. De officiële opening 
van Winkelcentrum Koningsoord staat gepland 
voor zondag 19 april. De winkels openen hun 
deuren echter al fasegewijs vanaf begin vol-
gend jaar. Medio maart kan het publiek in alle 
zaken terecht.

Begin vorige week zag bovendien de nieuwe Win-
keliersvereniging Koningsoord het licht. De opleve-
ring en sleuteloverdracht aan de ondernemers vindt 
plaats op 20 december. De ingebruikname van het 
nieuwe winkelcentrum nadert daarmee met rasse 
schreden. ‘De winkels openen dus al ruim voor 
de officiële openingsdag hun deuren. We gaan de 
ceremonie op 19 april groots aanpakken. Met alle 
toeters en bellen’, zegt bestuurslid Mariëlle van Ha-
mond van de winkeliersverenigingen Eikenbosch 
én Koningsoord, in het dagelijkse leven eigenaar 
van Kapper & Co. ‘Beide winkeliersverenigingen 
blijven nog even naast elkaar bestaan. Op 20 maart 
staat Eikenbosch leeg. Dan is het echt einde ver-
haal voor het huidige winkelcentrum.’

‘Verwachten ook bezoekers uit 
Tilburg, Oisterwijk en Udenhout’

 
Verbouwen en inrichten
Mariëlle en haar collega-ondernemers kijken 
reikhalzend uit naar het moment van oplevering. 
‘Als we in december de sleutel krijgen, gaan we 
meteen van start met het verbouwen en inrich-

ten van de nieuwe onderkomens. Vrijwel alle hui-
dige winkeliers verhuizen mee naar Koningsoord. 
Een groot voordeel is het grote aantal gratis par-
keerplaatsen’, benadrukt ze. ‘Mede daarom ver-
wachten we behalve uit het eigen dorp ook veel 
bezoekers uit omringende plaatsen als Tilburg, 
Oisterwijk en Udenhout.’   

Centrummanager
Het is volgens de kersverse (winkel)centrummana-
ger Han Nieuwesteeg nog te vroeg om concreet 
aan te geven waar en wanneer de nieuwe branches 
zich gaan vestigen. ‘Meer duidelijkheid hierover 
volgt waarschijnlijk in januari’, geeft Han aan. ‘Er is 
sprake van positieve reuring. Want de vraag naar 
de nu nog beschikbare ruimte van diverse winkels 
is groot. We gaan van een centrum van 6.400 naar 
een voorziening van 10.450 vierkante meter. In-
clusief drie supermarkten, waaronder nieuwkomer 
Aldi. De grootste wordt Jumbo, terwijl de vestiging 
van Albert Heijn qua ruimte verdubbeld.’

Han is vol lof over het bestuur van de onlangs 
opgerichte, nieuwe winkeliersvereniging Konings-
oord. ‘Betrokken, daadkrachtig en gemotiveerd. Ik 
ben blij dat de samenstelling blijft zoals die was. 
Met de ervaren voorzitter Wicher Hooites-Meursing 
aan het roer en gedreven leden als Mariëlle, Harm 
Geerts, Monique Valk en Rob Kivits. Ik ben ervan 
overtuigd dat de bedrijfsvoering van de winkeliers 
onder hun leiding in goede handen is en blijft.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

WINKELS KONINGSOORD 
IN FASES OPEN 
VANAF BEGIN 2020   

Vlnr: Rob Kivits, Monique Valk, Harm Geerts, 
Mariëlle van Hamond, Wicher Hooites-Meursing, 

Han Nieuwesteeg.
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

DECEMBER

t/m 10-11 CC de Schalm openingstijden Expositie Michel de Veer
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 t Muziekhuis 11.00 uur Herfstconcert MiddenOrkest Concordia m.m.v. Colo-

rato en Cadans uit Goirle
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 diverse straten 11.30 uur Intocht Sinterklaas
17-11-19 Van Opstal 13.00-18.00 uur 1ste editie “Berkel Live”, 4 cover bands
17-11-19 CC de Schalm 13.30/14.45/16.00 Sinterklaasshow
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 Ons Koningsoord, Kapittelzaal 19.00 uur Vuurwerk informatie bijeenkomst
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
23-11-19 De Bron 22.00 uur Live muziek cover band met gastoptreden
24-11-19 Torentjeshoef 10.00-14.30 uur Verkoop Welfare
24-11-19 Koningsoord, Foyer 14.00 uur KBO Snt Nicolaasbingo
24-11-19 De Bron 15.00 ur Live muziek cover band  
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 

01-12-19 CC de Schalm 11.30 uur Trio Paulus Schäfer & Dominique Paats, Stg. Expo
04-12-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
04-12-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, De Dirigent
05-12-19 Café ‘t Raadhuis 19.30 uur BC Edelweiss, Sinterklaas Bridgedrive voor iedereen
07-12-19 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Dressuurwedstrijd pony’s en paarden
08-12-19 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Dressuurwedstrijd pony’s
12-12-19 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
12-12-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen competitie springwedstrijd
14-12-19 Manege de Kraan 9.00 uur Kerstspringwedstrijd paarden en pony’s 
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De Kapittelzaal in cultureel centrum De Schalm 
(Ons Koningsoord) vormt woensdag 20 novem-
ber vanaf 19.00 uur het decor voor een infor-
matiebijeenkomst over het veilig gebruik van 
vuurwerk. Centraal staat de vraag: ‘Hoe her-
ken je illegaal of verboden vuurwerk?’

‘De avond in De Schalm is vooral bedoeld voor 
de jeugd en hun ouders. Uiteraard zijn ook alle 
andere geïnteresseerden van harte welkom’, zegt 
Henk Denissen, initiatiefnemer Buurtpreventieteam 
Berkel-Enschot. ‘We organiseren de avond samen 
met de wijkagenten Goof van Bragt en Nihat Kara-
can. Spreker Frans Hultermans van vuurwerkwinkel 
Vuurwerk Tilburg.nl aan de Korvelseweg in Tilburg 
gaat uitgebreid in op het verschil tussen legaal en il-
legaal vuurwerk. Het publiek krijgt alle gelegenheid 
om vragen te stellen aan Frans, de wijkagenten en 
de leden van ons team. Ik fungeer als de spreek-
stalmeester en praat de avond aan elkaar.’

Postpakket met vuurwerk
Het doel van de avond is helder, vervolgt Henk: 
‘Dat ouders na afloop precies weten wanneer 
sprake is van illegaal vuurwerk. Als in de brieven-
bus een postpakket valt, kunnen ze beoordelen of 
er sprake is van legaal of verboden materiaal. We 
tonen tijdens de bijeenkomst daarnaast video’s 
over de risico’s en gevolgen van vuurwerk en hoe 
je het veilig kan afsteken. Om aandacht te vragen 
voor de bijeenkomst gaan de vrijwilligers van het 
buurtpreventieteam flyeren bij de scholen in Ber-
kel-Enschot.’  

Vuurwerk dat in de winkel te koop is, moet aan veel 
eisen voldoen. Waaronder de vermeldingen ‘Ge-
schikt voor particulier gebruik’, de naam en adres 
van de fabrikant en de in Nederland gevestigde 
importeur of handelaar en een zogeheten EC-mar-
kering (Europees keurmerk). Alle gegevens moeten 
leesbaar zijn in de Nederlandse taal en voor ieder-
een makkelijk te begrijpen. ‘Koop daarom alleen 
vuurwerk in Nederland!’, raadt Goof dringend aan. 

‘Koop alleen vuurwerk in Nederland!’

De wijkagent stelt dat het begrip “illegaal vuurwerk” 
in feite niet bestaat. ‘Er is vuurwerk voor consu-
menten en voor professionals. En dus geen illegaal, 
maar verboden vuurwerk. Voorbeelden daarvan zijn 
Cobra’s, Romeinse kaarsen, strijkers en minivuur-
pijlen, de zogeheten babypijltjes’, zegt Goof, die 
benadrukt dat de samenwerking met het plaatselij-
ke buurtpreventieteam heel goed is. ‘De lijntjes zijn 
heel kort. De communicatie verloopt heel soepel en 
in een goede sfeer. Dat is prettig werken.’      

De toegang voor de informatiebijeenkomst 
‘Attentie! Gebruik legaal vuurwerk! 
Hoe herken je illegaal vuurwerk?’ 
in De Schalm (Trappistinnentuin 77) is op 
20 november 19:00 voor iedereen gratis. 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas: Haans

HOE HERKEN JE 
ILLEGAAL VUURWERK?
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

44 jaor, goed vur mekaor
Seizoen 2019-2010 wordt bijzonder, want we heb-
ben een jubileumjaar.
De Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot/Heukelom (de 
SOK) bestaat 44 jaar. Alles heeft dan ook een extra feestelijk 
tintje en vergeet ook het jubileumweekend op 24, 25 en 26 
januari niet.
Hou de website, Facebook en de agenda in de gaten voor alle 
informatie.

Hoe-Ist? Fist! 
Aanstaande zondag barst het carnaval seizoen weer lost met het 
Hoe-ist? Fist.

Vanaf 13 uur in de Druiventros. Met veel muziek van Nons-
jelaant, De Buskes, Fiësta Servezza, Van Heukelom, en natuurlijk 
onze Hofkapel Lof der Zotheid. Presentatie: de onovertreffelijke 
Egbert en Mischa
Zien we jullie daar?

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl

Wie wordt de nieuwe Prins?
We onthullen op het Hoe-ist? Fist wie de nieuwe Prins wordt, zijn (nieuwe) adjudant en ook de nieuwe Raad van Elf!Wie denken jullie dat het wordt? 
Zijn jullie ook zo benieuwd naar onze nieuwe jeugdprins(es) en zijn of haar adjudant(e) en welke kinderen dit jaar de nieuwe Jeugdraad vormen met de lijfwachten?
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Geld opzijzetten leuk vinden en verder vooruit-
plannen zorgt voor meer spaargeld 
Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft minder 
dan 1.000 euro spaargeld, blijkt uit onderzoek van 
budgetvoorlichter Nibud. Maar dat komt niet al-
leen door de hoogte van het inkomen. Onderzoek 
van RaboResearch wijst namelijk uit dat ook psy-
chologische factoren een belangrijke rol spelen, 
waaronder hoe ver je vooruitkijkt wat betreft je fi-
nanciën en hoe je over sparen denkt. 

Geld opzijzetten leuk vinden
Hoe je over sparen denkt hangt samen met de 
manier waarop je spaart, en hoeveel je spaart. Zo 
hebben mensen die plezier hebben in geld opzij-
zetten vaker meer spaargeld. Zij hebben ook vaker 
een spaardoel en vaker ander vermogen zoals be-
leggingen of een tweede huis. Rabobankeconoom 
Carlijn Prins legt uit: ‘Misschien zijn mensen die lol 
hebben in sparen sowieso al meer met geldzaken 
bezig. Maar sparen kan ook juist leuker worden 
zodra je een doel hebt, gaat beleggen of nauwge-
zet je financiën bijhoudt.’
 
Vooruitplannen helpt
Uit onderzoek van RaboResearch blijkt daarnaast 
dat hoe ver je vooruitkijkt, ook invloed heeft op 
de hoogte van je spaarsaldo. Zo vindt bijna 30 
procent van de Nederlanders tussen de 20 en 45 
jaar oud de komende maanden tot het komend 
jaar het belangrijkst voor zijn financiële planning. 

Maar mensen die verder vooruitplannen hebben 
een grotere kans om meer spaargeld te hebben. 
Prins: ‘Wie vooral over de lange termijn nadenkt, 
geeft misschien van nature al meer om zijn wel-
zijn in de verre toekomst, waardoor hij nu al meer 
geld opzijzet. Maar het is natuurlijk ook mogelijk 
dat mensen die al meer spaargeld hebben andere 
doelen krijgen. Zodra je financiële buffer op orde 
is, ga je misschien verder vooruitkijken en leg je 
bijvoorbeeld geld opzij voor je pensioen of ga je 
extra aflossen op de hypotheek.’  

Steeds meer eigen geld nodig
De maatschappij verandert en Nederlanders heb-
ben steeds meer eigen geld nodig. Een huis kopen 
is bijvoorbeeld niet meer zo vanzelfsprekend en 
mensen moeten straks langer doorwerken, terwijl 
pensioenen mogelijk lager worden. Vooruitkijken 
en geld opzijzetten voor later wordt steeds be-
langrijker. 

Workshop ‘Bereik meer met je geld’
Geld opzijzetten kan op allerlei manieren. Ra-
bobank Hart van Brabant organiseert donder-
dag 14 november de workshop ‘Bereik meer 
met je geld’. Tijdens deze workshop krijgen 
klanten en niet-klanten in 1,5 uur inzicht in 
de mogelijkheden om een mooi bedrag op te 
bouwen. Meer informatie over de workshops 
vind je op Rabobank.nl/bereikmeermetjegeld. 

BEREIK MEER 
MET JE GELD
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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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Een gouden bruiloft is een bijzonderheid. Bij 
Mien en Cees van Berkel vind ik het een hele 
prestatie gezien het aantal uren dat ze al die 
tijd samen hebben doorgebracht. Na 2 jaar hu-
welijk brak Cees zijn rug en is hij alle dagen 
thuis.

‘Ik ben nu 48 jaar thuis en dankzij onze humor 
houden Mientje en ik het vol’, zegt Cees. Hij is ge-
boren in Berkel aan De Brem en is jongste kind 
van drie. Heel anders ging het in de jeugd van 
Mien eraan toe. Ze hadden thuis in Udenhout elf 
kinderen. Mientje was 16 toen ze naar de Uden-
houtse kermis mocht. Bij de plaatselijke friettent 
van Keesje d’n Berk, zag ze de 23-jarige Cees. Na 
vijf jaar verkering, een aantal maanden verloving 
volgde de bruiloft. 

’t Stulpke
Ze gingen wonen aan de Burgemeester Brenders-
straat 13. In die tijd beter bekend als ’t Stulpke. De 
woning is later verruild voor nieuwbouw. ‘Alleen 
de drie leilinden staan er nog’, blikt Cees terug. 
In 1975 trokken ze in aan de Lijsterbeslaan. ‘Cees 
heeft de schouw helemaal zelf gemaakt, met ma-
terialen uit ons oude huis. Hij kan alles maken’, 
flatteert Mien haar echtgenoot. Beeldhouwen, glas 
in lood, rozenkransen, beschilderen van iconen, 
houtbewerken, edelsmid. Noem maar op. Res-

SAMEN DOBBEREN 
IN EEN 50-JARIG 
HUWELIJKSBOOTJE

taureren is zijn hobby. Van Zakhorloge tot staande 
klokken. Van heiligenbeelden tot grote bouwdelen 
zoals gewelven van een kerk. Cees heeft er han-
digheid in gekregen. ‘Een Pietje Precies’, grapt 
Cees. Waarop Mien weer uitroept: ‘help!’ En dat 
is precies wat het echtpaar zo kenmerkt. Geen 
poespas of hautain gedrag. Gewoon zeggen wat 
je denkt, soms erover kibbelen maar altijd met een 
flinke dosis humor. Het leven nemen zoals het is 
en er samen van genieten. 

Mien is volgens Cees echt een sociaal dier. Ze 
helpt iedereen en zit in allerlei clubjes. Vooral de 
Vrouwen Contact Groep heeft fiets- en wandelac-
tiviteiten waar ze van kan genieten. Met een kaart-
clubje rikken. Aquavaria in het nieuwe zwembad 
in Oisterwijk. Mien maakt 3d- kaarten en borduurt. 
De twee hebben gedeelde uitjes met de Zonne-
bloem en de koffieochtenden in De Schalm slaan 
ze zelden over. 

De zelfgemaakte driemaster zeilboot in de vitrine-
kast verwijst naar hun kinderen Nicole en Dave en 
de broer van Cees, die allen schipper zijn geweest. 
Cees en Mien zijn opa en oma van vijf kleinkinde-
ren. Kijkend naar het pronkstuk, filosofeert Mien: 
‘Zo dobberen we samen door…’.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans 
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UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Jan Dekkers, Akkerweg 19 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Mw. van Gameren, De Egge 5 in BE

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

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

Uitslag maandpuzzel oktober:
VERTEGENWOORDIGER.

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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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. koningsdochter; 7. militaire rang; 12. bedorven; 13. 
katachtig roofdier; 14. familielid; 15. inhoudsmaat (afk.); 
17. vulkanisch product; 19. deel van mond; 21. Rolls 
Royce (afk.); 22. algemene ouderdomswet (afk.); 24. 
persoon die het ontstaan en verloop van ziektes bestu-
deert; 27. Vereniging voor kind en AdoptieGezin (afk.); 
28. liefkozende benaming voor een kind (scheet); 30. 
waterloop; 31. eikenschors; 32. teken; 33. mannelijk 
schaap; 35. vrijetijdsbesteding; 37. april (afk.); 38. plooi 
of groef in de huid; 41. gymnastiektoestel; 42. het ach-
terste uiteinde van een dier; 44. insect; 46. roofdier; 47. 
polikliniek (afk.); 48. niet dronken; 49. ambtsgewaad 
van een rechter; 50. deel van hand; 52. oude Italiaanse 
muntsoort; 54. gevat (schrander); 56. Bart’s Nerveren-
ding Network (afk.); 58. land dat aan alle zijden door 
water is omringd; 61. tegenovergestelde van mager; 
62. omlijsting; 64. slaapplaats; 65. zelfingenomenheid; 
67. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 
68. lidwoord; 70. deel van gelaat; 72. kerel (vent); 73. 
iemand die gewelddaden pleegt; 76. deel van mond; 77. 
burgerlijke stand (afk.); 78. kleiachtige grondsoort; 79. 
doel(punt); 81. landbouwuniversiteit (afk.); 82. mannetje 
bij; 83. Nederlandse prinses; 84. streling; 86. snelle pas; 
87. gewaagd (gevaarlijk).

VERTICAAL
1. iemand die bij stierenvechten (te paard) de stier met 
een lans tracht te verwonden; 2. titel (afk.); 3. zandheuvel 
(duin); 4. pas; 5. strijkmes voor zalf; 6. fiets (Zuid-Ned.); 
7. boomwol; 8. inwendig orgaan; 9. deel van gelaat; 10. 
maanstand (afk.); 11. toneelkijker (knijpbril); 16. vod; 18. 
tuimeling; 20. bovendien; 21. tentoonstellingsgebouw in 
Amsterdam; 23. pier; 25. gentleman; 26. geen deskun-
dige of vakman; 27. meisjesnaam; 29. middel waardoor 
een gebrek niet afdoende hersteld wordt; 32. armen en 
benen gebruiken om te proberen zich vrij te maken; 34. 
bloeimaand; 36. een soort van rob van de orde der zee-
roofdieren; 37. godin van het onheil; 39. gestileerde vlak-
ke voorstelling van Christus in de Byzantijnse kerkelijke 
kunst; 40. buigzaam (soepel); 42. reeks; 43. neerslag; 
45. sterke alcoholisch drank; 46. gong; 51. voorzetsel; 
53. borstbeen; 54. kontlikker; 55. ogenblik; 56. gegoten 
staaf van kostbaar metaal; 57. draaikolk (dorsvloer); 59. 
de stand der edelen; 60. onderafdeling van een stu-
dentenvereniging; 62. jaarlijks plaatselijk volksfeest en 
jaarmarkt; 63. vogelsoort; 66. marterachtig zoogdier; 
67. hertensoort; 69. naschoolse opvang (afk.); 71. nacht-
roofvogel; 73. vluchtheuvel in Friesland; 74. berggeel; 
75. hoop (stapel); 78. stuk doek of stof; 80. glansverf; 
82. muzieknoot; 85. dierengeluid.
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 26-10 Huissleutel merk BERN G.S.Z.,  doorgang Jumbo naar parkeerplaats 013-5334245  
  inclusief AH muntje
 18-10 Sleutel met blauw sleutelhoesje Apotheek 013-5408080
 9-10 klein slotje Rossinilaan 013-5332780
 8-10 Autosleutel Ford Koningsoord 06-53321226
 6-10 Knuffel: aapje bruin lijf, grijze kop Erasmuslaan 06-20780000  
  (zie foto Schakel APP) 

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 2-11 Pinpas Rabobank Koningsoordlaan omgeving 06-28380215
 30-10 sleutelbos Tussen Jumbo en Rossinilaan 013-5331876
 19-10 Knuffeldier, hondje Gerardusstraat 013-5331028
 13-10 radiografisch bestuurbare auto Elstar 06-50225334
 8-10 iPhone 4 met foto’s overleden dierbare Tussen Vrijheidsstraat en Eikenbosch 06-30008065 

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.

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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TORENTJESHOEF 
BEGROET 
DE ZONNEBLOEM

Op donderdagmiddag 31 oktober begroette To-
rentjeshoef de Zonnebloem die alle bewoners een 
gezellige muzikale ontspanningsmiddag aanbood.
De Zonnebloemafdeling Berkel-Enschot bood 
deze ontspanningsmiddag aan als dank voor de 
gastvrijheid die haar enkele keren per jaar wordt 
geboden om daar in de avonduren te vergaderen. 
De belangstelling voor deze middag was groot: de 
Stulp was tot de laatste plaats bezet.

Na koffie of thee met de vermaarde Zonnebloem-
cake klonken al snel de muzikale klanken van Wim 
van Oosterwijk, die als zanger in de afgelopen ja-
ren ruimschoots zijn sporen heeft verdiend. Met 
een gevarieerd repertoire is hij een graag geziene 
gast op evenementen, bij bijzondere gelegenhe-
den en in verzorgingshuizen. Na een mooi zelf ge-
schreven intro-liedje over dementie, klonk al snel 
een aantal ´gouwe ouwe´ zoals Als de klok van Ar-
nemuiden, Tulpen uit Amsterdam, Lieve Ome Jan, 
Hoe je heette en Het dorp. Deze voor velen her-
kenbare liedjes stonden garant voor een gezellige 
middag, waarop volop door iedereen kon worden 
meegezongen.

In de pauze was er voor iedereen een drankje en 
een hapje. Aan het einde van dit muzikaal festijn 
was er een loterij en kon een groot aantal bewo-
ners een prijsje mee naar huis nemen.

tekst en foto: Jan Simons

SAMEN UIT DINEREN 
bij Brasserie Valentijn op donderdag 
20 november
Op 20 november a.s. heten wij alle se-
nioren van harte welkom voor het Sa-

men-uit-Dineren in de totaal vernieuwde ruimte 
van Brasserie Valentijn. Laat u verrassen door de 
nieuwe meubels en de mooie indeling.
U hoeft nergens lid van te zijn, iedere senior uit 
Berkel-Enschot is welkom.
Het menu vindt u op de website kbo-berkelen-
schot.nl (let op het streepje na “KBO”). U kunt zich 
hier ook aanmelden. Dit kan verder telefonisch bij 
Ine van de Wiel T: 013 533 37 57 of bij Ria van 
de Kam T: 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 een 
heerlijk driegangendiner (exclusief de drankjes).
U bent, zoals altijd, welkom vanaf 17u30. Het di-
ner start om 18u00 uur.
Komt u voor de eerste keer en/of hebt u nog vra-
gen dan kunt u bellen naar een van boven-
staande telefoonnummers.
Wij heten u allen weer heel hartelijk wel-
kom.
Tot ziens bij Valentijn!!
werkgroep SocMa

SINT NICOLAASBINGO OP 
24 NOVEMBER
Op zondag 24 november vindt in de 
foyer van de Schalm in Koningsoord de 

jaarlijkse KBO St. Nicolaas Bingo plaats.
Een gezellige Bingo middag met leuke prijsjes en 
muzikale begeleiding van Willem Bruggeling op 
piano.
Natuurlijk vergeten we een stukje banket en de 
pepernoten niet!
Wij ontvangen u met een gratis kopje koffie/thee 
met iets lekkers, deelname aan de Bingo is gratis, 
alleen uw drankjes betaalt uzelf.
Aanvang 14u30 uur. De zaal gaat open om 14u00.
Werkgroep KBO Ontspanning.

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl

Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in
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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

Voorgerechten
Roomsoep van kastanjechampignons

Foccacia met oude kaas 

Hoofdgerechten
Geroosterde zeebaarsfilet 
Saus van pommodori tomaat 

of
Rib-eye van de grill 

Zoet pikantesaus 

Dessert
Chocolade droom

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

Maandmenu
3 gangen & 2 glazen wijn    € 27,50 p.p.

Reserveren:  013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

November
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KUNST EN CULTUUR

ZONDAG 10 NOVEMBER 15.00 UUR IN CC DE 
SCHALM BERKEL-ENSCHOT

GOEIEN AARD MET MUZIEK
De speellieden behoorden in de Middeleeuwen tot 
de grote groep van vedelaars, zangers en andere 
muzikanten om het volk te vermaken.
Ze deden dit op kermissen, bij bruiloften, op kas-
telen en zelfs in de kloosters.
De Elckerlyc-speellieden uit Oisterwijk zien hun 
taak van musiceren ook in deze gedachte. Zij doen 
dit vooral in de aard van het Kempisch volk, met 
liedekens, verhalen en muziekstukjes.

U kunt ze weer horen en zien op 10 november a.s. 
in cultureel centrum De Schalm in Ons Konings-
oord te Berkel-Enschot.
Zij beginnen met hun programma om 15.00 uur en 
de toegang is gratis.

HERFSTCONCERT OP DE 
ZONDAGMORGEN
Een jaarlijkse gebeurtenis, ook bij Concordia. 
Het MiddenOrkest zet deze traditie voort en zal u 
komende zondag trakteren op een zeer gevarieerd 
programma met heerlijke instrumentale muziek. 
Het begint om 11. 00 uur in ’t Muziekhuis en zal 
extra spannend worden omdat er bezoek komt uit 
Goirle. Het vergelijkbare jeugdorkest Colorato van 
Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning én 
ook nog eens de slagwerkgroep Cadans zullen 
aanwezig zijn op deze ochtend. Een extra reden 
te meer om eens te komen luisteren naar deze 
uitwisseling. Het MiddenOrkest Concordia staat 
onder leiding van Marieke Machado en Colorato 
uit Goirle heeft Jan Hermans als dirigent.
 

Het MiddenOrkest o.l.v. Marieke Machado.  
(foto: Arno Heerkens  2019)

Het MiddenOrkest heeft op het programma staan: 
You Raise me Up van Bert Appermont waarin we 
maar liefst drie solisten horen. Blues Factory van 
Jacob de Haan, heeft de bekende blues-sound, 
wat je niet zomaar verwacht van een harmonie-
stuk; langzaam gaat het over naar een jazzy-rock 
blues. Een ander muziekstuk is: Pachelbel’s Ca-
non, een arrangement van Steve Cortland. Je mag 
hierbij even lekker wegdromen totdat The Beach 
Boys ten tonele verschijnen. Gezellige muziek in 
een medley van bekende songs uit de jaren zes-
tig. Over de hele wereld bekend, de bekende surf-
nummers die bijna iedereen kan mee zingen of 
zeker wel kan mee neuriën. Wat Colorato brengt is 
een  prettige verrassing, maar Jan Hermans ken-
nende zal dat op niveau en indrukwekkend zijn. U 
bent van harte welkom op deze zondagmorgen 10 
november om 11.00 uur om lekker gezellig mee te 
genieten in ’t Muziekhuis van Berkel-Enschot.

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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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

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

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
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JONG BRABANT PAKT 
KOPPOSITIE!
Afgelopen zondag was een verdiend en 

ook terecht gelijkspel bij hoogvlieger Were Di (1-
1) voldoende om de eerste plaats op de ranglijst 
te bemachtigen. Tegelijkertijd heeft Jong Brabant 
daarmee sinds mensenheugenis het veroveren van 
een periodetitel in eigen hand! Komende zondag 
tegen Riel gaan we aan de Berkelseweg meema-
ken of dat gaat lukken. Komt tot zien, komt tot zien!
Daarmee levert het buitengewoon jonge team van 
de eveneens jonge trainer Boy vd Bogaard heel 
goed werk af dit seizoen. Zo ook afgelopen zon-
dag tegen het goed, verzorgd en fysiek spelende 
Were Di. Al liet Jong Brabant op het moeilijk be-
speelbare veld de eerste helft het initiatief te veel 
aan de gastheren, waardoor het een 1-0 achter-
stand op liep voor rust. Na de pauze een veel be-
ter Jong Brabant, dat de wedstrijd controleerde en 
verdiend langszij kwam door een perfecte kopbal 
van topschutter Luc Spierings op perfect aange-
ven van Bram Vugts. Mede door solide verdedi-
gend werk, met een goede pot voetbal van onder 
meer Jens Pijnenburg, kon Were Di niet echt ge-
vaarlijk meer worden en bleef de stand 1-1, een 
terechte eindstand.
Met dit gelijke spel blijft Jong Brabant dit seizoen 
ongeslagen en is het koploper in de 4e klasse D.
Als Jong Brabant komende zondag thuis weet te 
winnen van het gevaarlijke Riel is de 1e periodeti-
tel alvast een mooie  prijs voor de jonge ploeg van 
trainer Boy vd Bogaard en is het daarmee al ver-
zekerd van de  nacompetitie. De steun van voet-
balminnend Berkel Enschot kan het daarbij goed 
gebruiken. 
Tot zondag! 

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Vrijdag 1 november

Dongen DMW2 - White Demons DMW1 12-10
Zaterdag 2 november
White Demons D2 - H.V.M. D1 23-13
Wh. Demons DS1 - T.S.H.V. Camelot DS2 11-14
White Demons HS1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster HS2 36-25
Zondag 3 november
White Demons DS2 - Saturnus DS1 18-15

White Demons HS2 - Roef HS1 26-20
Delta Sport/E.O.C. HB1 - Wh. Dem. HB1 33-21
Internos D1 - White Demons D1 28-11
White Demons HS3 - Internos HS3 30-14
handbalshop.nl/Witte Ster HC1 - 
White Demons HC1 18-18
Programma aankomend weekend
Maandag 4 november
21:00 uur White Demons DMW 2 - Elshout DMW1
Zaterdag 9 november
09:00 uur Avanti F3 - White Demons F1
09:30 uur White Demons D1 - United Breda D1
17:40 uur Jupiter ‘75 HS2 - White Demons HS2
20:30 uur Jupiter ‘75 HS1 - White Demons HS1
Zondag 10 november
09:45 uur Taxandria E2 - White Demons E1
10:00 uur White Demons DB1 - E.O.C. DB1
11:00 uur White Demons HB1 - Novitas HB1
11:25 uur Taxandria HS2 - White Demons HS3
13:00 uur Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer D2 - 
 White Demons D3
13:10 uur De Beuk DS1 - White Demons DS1
15:50 uur Desk HC1 - White Demons HC1

Vriendjes- en vriendinnetjeswedstrijd een suc-
ces!
Afgelopen zaterdag was het zover, alle kinderen 
van de F-jeugd mochten een vriendje of vriendin-
netje meenemen om eens te komen proeven van 
het handbalspel.
Om 9.00 uur waren er in totaal 17 kinderen die 
gezellig mee wilden doen. We begonnen met 
een warming-up, even rennen om warm te wor-
den voor de wedstrijdjes. Daarna eens kijken wat 
je nou met die bal moet doen, je voet naar voren 
en je arm omhoog en vergooien samen. Dat ging 
al goed zeg! En wat zijn al die regeltjes nou al-
lemaal? Eventjes uitleggen hoe het allemaal moet 
dan maar! De kinderen die al lid zijn konden heel 
goed vertellen wat je allemaal wel en niet mag.

En daarna was het dan eindelijk tijd om een echte 
wedstrijd te gaan spelen. 3 teams hebben we ge-
maakt en we hebben 3x10 minuten tegen elkaar 
gehandbald. Wat was het leuk om jullie allemaal 
bezig te zien, allemaal lekker veel op en neer ge-
rend, op doel geschoten en soms zelfs gescoord!! 
Pfoe, en toen was het helaas alweer afgelopen. 
Met nog wat lekkers op de tribune sloten we een 
heel leuk handbal-uurtje af.
Als je het leuk vindt om nog eens mee te komen 
trainen, ben je altijd welkom bij de training op dins-
dagavond (17.30 uur). Voor meer informatie kan je 
terecht op de website: www.white-demons.nl
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EP:Robben
ElectronicPartner

EP:Robben Kreitenmolenstraat 62 - 5071 BH  Udenhout
Telefoon: (013) 511 1477 - eprobben.nl

bestaat
En wie jarig is trakteert! 

Warmtepompdroger WTW 85492

666,-*
829,-

*Nú met

50
EURO
cashback

*Nú met

50

NOVEMBERMAAND = FEESTMAAND
Vele leuke akties in onze winkel!

4K OLED TV KD-55AG8
2199,-

Mét gratis PlayStation 
óf 300,- retour + gratis 
tablet t.w.v. 99,-

AirFryer MF-300 XXL

Mét gratis kookboeken 
én 1 KG frites

OP=
OP

Mét gratis 
oplaadcase

Jubileum
prijs!

159,-
179,-

99,-
159,-

Apple AirPods
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OJC’98
Op 30 oktober hield OJC’98 

zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering. Daar-
bij werd afscheid genomen van voorzitter André 
Oude Vrielink. Gelukkig is er een opvolger. Derk 
Blikman is onze nieuwe “kartrekker”. Ook Ruben 
van der Mijl treedt toe tot het bestuur.
Er werden heel 
wat jubilarissen 
gehuldigd tijdens 
deze vergade-
ring. Jo Marinus 
is zelfs al 60 jaar 
lid. De opvallend-
ste gehuldigde is 
Ad van Breugel. 
Hij werd uiterst 
terecht benoemd 
tot erelid. In de 
bijna vijftig jaar 
dat hij lid is, heeft 
Ad zowat alle ta-
ken vervuld die 
je kunt bedenken.. Hij is werkelijk “mister OJC”. 
Jarenlang was hij een spelbepalende korfballer in 
het eerste. Maar ook daarna pakt hij alles aan wat 
nodig is. Training geven aan meerdere groepen, 
materiaal bijhouden, coachen, allerlei activiteiten 
voor jeugd en senioren ondersteunen en ga zo 
maar door.
Vrijwilligersbeleid was het centrale onderwerp van 
deze vergadering. Want hoewel er relatief veel le-
den een of meer taken vervullen in onze club, zijn 
er toch heel wat vacatures te vervullen. Een groep 
van zeven leden werd staande de vergadering op-

gericht om het hele vrijwilligersbeleid door te lich-
ten en eigentijdse oplossingen te verzinnen voor 
knelpunten.
Al bij al een vruchtbare jaarvergadering waarin 
belangrijke stappen werden gezet om korfbal in 
Berkel-Enschot te behouden en te versterken.
We kunnen met een gerust hart de zaalcompetitie in.

ZWARE UITWEDSTRIJDEN 
VOOR DE OUDE TOREN
Afgelopen zaterdag stonden 2 zware uit-
wedstrijden voor schaakvereniging De 

Oude Toren op het programma. Het eerste team 
moest afreizen naar Bergen op Zoom, om het op te 
nemen tegen het hoog gekwalificeerde team 2 van 
Bergen op Zoom. De schakers uit Berkel-Enschot 
gaven overigens knap weerstand, 1e bordspeler 
Michael van Ansenwoude wist zelfs fraai winst te 
scoren. En dat gold ook voor Aart Budding, die 
na uitgekiend tactisch spel de sterkste bleek. De 
remises van Paul Koks en Frans Deckers waren 
knappe prestaties, gezien de hoge rating van hun 
tegenstanders. Uiteindelijk werd verloren met 5-3.
Het 2e team van De Oude Toren boekte in Asten 
een welverdiende remise. Het werd 4-4. Over-
tuigend was de overwinning van Ad Mathijssen, 
die zijn tegenstander al na een uur geheel in het 
nauw dreef. Ook de overwinningen van Frans La-
gerwaard en Peter Hess waren, hoewel zwaar be-
streden, zeer verdiend. 23 november zullen beide 
teams thuis spelen, donderdag wordt de 2 ronde 
van de bekercompetitie gespeeld.
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Wat ga jij maken?
In de werkplaats 

MINECRAFT – SKETCHNATION + 
PUPPET PALS – VR – STOPMO-
TION
In de bibliotheek Berkel-Enschot worden elke 
maand digitale workshops georganiseerd, waarbij 
kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen 
en hun talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds 
met een ander thema gewerkt. 
De digitale workshops in de Werkplaats van De Bi-
bliotheek werden afgelopen jaar goed ontvangen. 
Veel kinderen hebben al enthousiast meegedaan. 
Ze vonden het erg leerzaam en vooral heel leuk 
om te doen.
Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om 
meer te leren over programmeren, het maken van 
games, apps en robots? Dan ben je welkom in de 
werkplaats! Elke workshop heeft een ander the-
ma, waardoor je elke keer iets nieuws leert. 

In november is het thema: ‘Virtual Reality’
Je maakt je eigen Virtual Reality wereld met ach-
tergrond en plaatjes. Aan het einde van de work-
shop kun je je eigen gemaakte wereld bekijken 
door een echte VR-bril en kun je een wandeling 
maken door je eigen wereld! 

Woensdag 13 november 13.30-15.00 uur in de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot
Voor kinderen van 7 jaar en ouder
Gratis toegang

Aanmelden kan door te mailen naar:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl
www.bibliotheekmb.nl

AAN OF UIT? 
Constant keuzes maken in een 
wereld vol media.

Op donderdag 28 november 2019 organiseert 
de Bibliotheek Berkel-Enschot een interessante 
avond rondom het onderwerp Aan of uit? Con-
stant keuzes maken in een wereld vol media. Mi-
riam Rasch neemt ons mee in een wereld waarin 
niet valt te ontsnappen aan de invloed die van di-
gitale technologie uitgaat
Alles is online, online is alles. Er valt niet te ont-
snappen aan de invloed die van digitale technolo-

gie uitgaat. In een paar decennia zijn alle aspecten 
van het leven door het internet getransformeerd, 
van onderwijs tot werk, van vriendschap en liefde 
tot lijden en dood. Een grens tussen een ‘echte’ en 
een ‘virtuele’ wereld is al lang niet meer te trekken: 
het leven is door en door gemedialiseerd.

Miriam Rasch is schrijver en filosoof. Ze studeerde 
literatuurwetenschap en filosofie, en werkt als on-
derzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur aan 
de Hogeschool van Amsterdam. Daar geeft ze ook 
les in de minor Filosofie. In juni 2017 verscheen 
haar essaybundel Zwemmen in de oceaan:. Ge-
inspireerd door schrijvers en filosofen vraagt ze 
zich af wat het betekent om mens te zijn in een 
door data geregeerde wereld. Hoe vind je de weg 
in de uitgestrektheid van het internet, in een on-
eindige wereld die overweldigend en tegelijkertijd 
prachtig is? Het boek werd goed ontvangen door 
onder meer NRC Handelsblad, Trouw en Vrij Ne-
derland. Miriam Rasch geeft regelmatig lezingen 
en gastcolleges over internet en cultuur, en schrijft 
essays en kritieken over literatuur en filosofie voor 
verschillende media zoals De Groene Amsterdam-
mer, De Gids, Revisor en Athenaeum.

Gespreksleider: Vonne Schoonus
Benieuwd naar dit interessante onderwerp? Kom 
dan langs, praat mee en verrijk jezelf.

Toegang is €5,00 inclusief een koffie of thee 
Studenten €3,00 
Programma start 20:00 - 21:30 uur
Kaartjes te koop vanaf 6 november bij de Biblio-
theek Berkel-Enschot tijdens service-uren.

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

OORLOGSSLACHTOFFERS 
MET EEN BAND MET 
BERKEL-ENSCHOT (2)

In deze tijd van vieren van 75 jaar bevrijding en 
herdenken van oorlogsslachtoffers vond ik nog 12 
personen die door oorlogsgeweld om het leven zijn 
gekomen en die niet op de herdenkingssteen in de 
Oude Toren vermeld staan. In mijn vorige stukje 
waren het zes Engelsen. Thans de eerste vijf:
Josephus Antonius Cornelis Maria Janssens ge-
boren te Berkel-Enschot 10 oktober 1930, ver-
huisd naar Oss en gefusilleerd te Diever op 10 april 
1945. Eenzelfde lot trof zijn broer Antonius (Tilburg 
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26 mei 1926 – Die-
ver 10 april 1945). 
Zij liggen begraven 
op de gemeentelijke 
begraafplaats te 
Diever.
Op 16 oktober 1944 
kwamen drie inwo-
ners van Tilburg om 
op het Berkelen-
schotse deel van de 
Moergestelseweg 
tijdens vliegtuig-
beschietingen. Het 
betrof Johannes Maria Spijkers (Tilburg 15 sep-
tember 1906), en zijn zoon Wilhelmus Theodorus 
Joannes (Tilburg 2 september 1930). Beiden liggen 
begraven op het kerkhof aan de Lovensestraat te 
Tilburg. Spijkers was van beroep handelsreiziger 
en woonde in de Tilburgse Madeliefstraat. Tijdens 
deze luchtaanval werd ook Catharina Petronella 
Jacoba de Kok-de Rooij (Tilburg 16 maart 1903) 
dodelijk getroffen. Zij woonde in de Leliestraat te 
Tilburg. In het overlijdensregister van de gemeente 
Berkel-Enschot staat bij hun akte in de marge ver-
meld “bom Moergestelseweg”.
Op 29 oktober 1944 overleed in Hilvarenbeek de op 
17 juli 1916 te Berkel-Enschot geboren en daarna 
in Moergestel wonende Marinus Dekkers. Tijdens 
het omploegen van zijn land liep hij op een mijn en 
overleed hij aan de verwondingen daarvan.

Foto: Walther C.M. Jansen. 
Tekst: Rinus van der Loo.

RENNEVOIRT
Project: Het weer

Wij zijn deze week gestart met het project “weer”. 
Onze conciërge Hans heeft voor een weerstation 
op het dak van de school gezorgd. 
Met dit station kunnen wij op een schermpje ie-
dere dag de temperatuur, wind, regen en soorten 
wolken meten. Wij houden dit bij in ons weer-log-
boek. We hebben al geleerd dat je de temperatuur 
meet met een thermometer en de wind met een 
anemometer.

MB 2
 
Opa van Ties in BB2
Vorige week zijn we met het project Afrika/Azië ge-
start. De opa van Ties kwam daarom bij ons in de 
klas. Hij heeft vroeger een boekje over Afrika gele-
zen en was toen meteen verliefd. Hij vertelde over 
de Big 5 en dat we die moeten beschermen want 

daar jagen ze op. Heel vroeger werden schelpjes 
als betaalmiddel gebruikt, jaren daarna hingen ze 
schelpjes aan een ketting en dachten dat ze daar 
geluk van te krijgen. Ook heeft hij een papegaai 
(Okka) meegesmokkeld naar Nederland. Hij gaf 
hem aan de moeder van Ties, maar toen ging hij 
dood omdat hij eigenlijk met andere vogels moest 
leven. Toen de opa van Ties weer naar Afrika ging 
had hij een beeldje van een papegaai gekocht. 
Deze is gemaakt van kralen. Het was heel leuk 
dat de opa van Ties zoveel spulletjes mee had ge-
nomen en erover vertelde. We vonden het super 
leerzaam!

Groetjes van Madelief en Ties

SINT EN PIET
Het aftellen is begonnen! 
Sinterklaas komt bijna aan in 

ons mooie land en wij zijn enorm benieuwd of jul-
lie net zoals wij niet meer kunnen wachten tot het 
zover is. Heb jij al de eerste pepernoten gegeten? 
Heb jij je eerste sinterklaasliedje al gezongen en 
kun je ook niet wachten totdat je weer je schoen 
mag zetten? Dan hebben wij goed nieuws voor 
jullie. Op zondag 17 november komt Sinterklaas 
namelijk aan in Berkel-Enschot om samen met jul-
lie deze dag te vieren. 
De optocht start om 11.30 uur vanaf Boerderij 
Denissen (Generaal Eisenhouwerweg) en zal ein-
digen bij Koningsoord (Raadhuisstraat). Na de 
optocht zijn er drie shows die plaatsvinden bij 
Cultureel Centrum De Schalm. Kaarten voor deze 
shows zijn verkrijgbaar bij Schoenmakerij Joep 
van den Berg of Qiëlly Kids Fashion voor 3 euro 
per stuk. Show 1 vindt plaats om 13.30 uur, show 
2 om 14.45 uur en show 3 om 16.00 uur. Wees er 
dus snel bij! 
Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar extra 
hulp tijdens deze dag. Wil jij graag de sint en zijn 
team komen versterken, stuur ons dan een mail 
voor meer informatie naar: 
sint@jeugdwerkberkelenschot.nl. 

Wij zien jullie graag allemaal op zondag 17 no-
vember tijdens onze optocht of bij een van onze 
shows.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkbekelenschot.nl 
sint@jeugdwerkberkelenschot.nl.
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Voorgerechten
Romige creme soep

Met jonge bosui 

Hoofdgerechten
Kruidige zeebaarsfilet uit de oven

met een balsamico glazuur 
of

Varkensfilet op bourgondische wijze
met een kruidige roomsaus 

Dessert
Toffee ijs met karamelblokjes en slagroom

Doctor Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

Maandmenu
3 gangen & 2 glazen wijn    € 27,50 p.p.

Reserveren:  013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

November

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

7. 49

Voedervogel
Een genot voor je vogels en 
leuk voor in de tuin. 11.99
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Elke zondag 
open!
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AANDACHT VOOR 
MANTELZORG!
Op zondag 10 november is de 

landelijk Dag van de mantelzorg. In Tilburg wordt 
er een speciale dag georganiseerd voor alle man-
telzorgers in de gemeente Tilburg. Voor meer in-
formatie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de mantelzorglijn op 013-5839900. 
Mantelzorger ben je als je de zorg opneemt voor 
een familielid, vriend of naaste en dit doe je vanuit 
de emotionele of sociale band die je met iemand 
hebt. Mantelzorg overkomt je dus, het bestaat in 
veel vormen en kan bij iedereen anders zijn. Soms 
is de zorg voor een ander geleidelijk aan gegroeid, 
bij een ander ontstaat het uit een plotselinge cri-
sis. Het kan heel waardevol zijn om mantelzorger 
te zijn en tegelijkertijd kan het soms ook zwaar 
zijn. Om mantelzorgers in Berkel-Enschot & Uden-
hout een hart onder de riem te steken, wordt er 
ook in ons dorp stilgestaan bij mantelzorg. In de 
week van 11 november wordt aan zoveel moge-
lijk mantelzorgers een attentie uitgereikt. Francine 
Wierema, de consulent mantelzorgondersteuning 
in Berkel-Enschot van ContourdeTwern, kan hier-
voor bij u langs komen. Indien u niet geregistreerd 
staat als mantelzorger, kunt u deze ook zelf afha-
len bij het dorpsloket op donderdag 14 november 
tussen 10.00- en 12.00 in Torentjeshoef. Zo lang 
de voorraad strekt. 
Voor meer vragen over mantelzorg kunt u altijd 
contact opnemen met Francine Wierema op 06-
83693014 of francinewierema@contourdetwern.nl. 
Ondersteuning is kosteloos en lokaal!

HALLOWEEN IN DE 
JAN TINBERGENLAAN
In de verte klinkt een onheilspellende orgel. Er 
dwalen spookjes door de Jan Tinbergenlaan en 
heksen vliegen op een bezemsteel rond. De Hulk 
en Dracula zijn er 
ook en er rent een 
zwarte kat. De pom-
poenen met kaars-
jes verlichten de 
huizen. Alles is mooi 
versierd. Ik druk op 
een deurbel die de 
vorm heeft van een 
schedel. Een spook 
valt naar beneden 
en een akelige heks 
springt uit de contai-

ner. Ik schrik en ren met mijn hand vol snoep weg. 
Ik aarzel om bij de volgende deur aan te bellen. 
Een griezelige man met zwarte ogen zegt geen 
woord maar ik pak toch een spekje van zijn dien-
blad. 

Er hangt een heksenketel boven het vuur. In de 
schommelstoel slaapt een eng wezen. Ik graai in de 
pan en stop alles in mijn tas. Zachtjes loop ik weg. 
Een voordeur staat op een kier maar ik durf er niet 
naartoe te gaan. Mijn hart bonst. Er bungelt een 
lijk boven de deur. Ik doe mijn ogen dicht en wens 
dat dit snel voorbij is… 
Mama knijpt in mijn arm en vraagt hoeveel snoep-
jes ik heb opgehaald. ‘34’ zeg ik opgelucht en ik 
stop vredig een chocolade oog in mijn mond. 

MS COLLECTEWEEK
Wist je dat MS de meest invalide-
rende ziekte onder jonge mensen 

in Nederland is? 
Voor de chronische ziekte MS is nog steeds geen 
genezing gevonden. 
Onderzoek kost geld, veel geld. 
Daarom hebben we jouw hulp nodig als collectant 
tijdens de MS Collecteweek 
van 18 t/m 23 november 2019. Laat mensen met 
MS niet aan hun lot over. 
Meld je aan als collectant bij Henk Denissen 
(Raadhuisstraat): h.a.denissen@ziggo.nl of 013-
5331151 of via www.nationaalmsfonds.nl/ms-col-
lecte/aanmelden.
Geef een gift of stort op Giro 5057.
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Helemaal op maat gemaakt!

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

Als in november 
het water stijgt, 

gedurende de winter 
gij ‘t nog vaker krijgt.

En als het stijgt 
tot aan de lippen,

maak dan hogere stokken 
voor uw kippen.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

GEBRUIK LEGAAL VUURWERK!
HOE HERKEN JE ILLEGAAL 

VUURWERK?

Voor de jeugd en ouders die door vuurwerk-
specialisten en de Politie voorgelicht willen worden.

Voor meer informatie:

 06-80083228
 hdenissen@home.nl

Kom naar de informatiebijeenkomst op 
woensdag 20 november 19:00

De Schalm, Kapittelzaal (Ons Koningsoord) 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot

GEORGANISEERD DOOR HET BUURTPREVENTIETEAM 
EN WIJKAGENTEN VAN BERKEL-ENSCHOT

ATTENTIE!

Buurtpreventieteam
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ROY DONDERS 
ONTWERPT 

EXCLUSIEVE KERSTBALLENLIJN 
IN SAMENWERKING MET 
COPPELMANS
Stylist, modeontwerper en zanger Roy Donders 
komt met een eigen kerstballenlijn. De kerstbal-
len, in herkenbare Roy Donders-stijl, zijn vanaf 1 
november exclusief verkrijgbaar in alle filialen van 
tuincentrum Coppelmans, evenals in de webshop.  

Roy Donders ontwierp de kerstballen in samen-
spraak met de creatieve afdeling van Coppelmans. 
‘Ik liep al een tijdje met het idee rond om een spe-
ciale gedenk-kerstbal te ontwerpen. Er zijn al wel 
geboorte-kerstballen, maar nog geen kerstballen 
om iemand te herdenken. En dat terwijl daar wel 
behoefte aan is.’

Kerstballenlijn
Het idee van de kerstballenlijn ontstond eind vo-
rig jaar tijdens de kerstborrel van Coppelmans. 
De stylist van het Zuiden trad daar op voor het 
personeel. ‘Ik heb na mijn optreden mijn ideeën 
gedeeld met eigenaar Patrick Coppelmans.’ Die 
was meteen enthousiast: ‘Roy is een creatieve on-
dernemer en bruist van de ideeën. Het idee van de 
gedenkbal sprak me aan, maar ik zag nog meer 
potentie. Uiteindelijk is het een hele lijn, met vijf-
tien verschillende ballen geworden.’ 

Luxe uitstraling
De kerstballen zijn van handgeblazen glas en heb-
ben met hun gouden kleur en satijnen lintjes een 
luxe uitstraling. Roy: ‘De ballen moesten voor ieder-
een toegankelijk zijn, zowel qua prijs en qua looks. 
Daarom hebben we voor de combinatie van crème- 
en goudkleur gekozen. Dit past bij zowel bij een 
blauwspar als een boom met een rood accent’, legt 
Donders uit. Natuurlijk mag ook de typische Roy 
Donders-stijl niet ontbreken. Alle ballen zijn daarom 
voorzien van het logo van Roy Donders. Volgens de 
stylist van het Zuiden is de lijn slechts het begin: ‘Ik 
barst nog van de kerst-ideeën, hopelijk kunnen we 
die volgend jaar presenteren.’ 
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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
Zien en gezien worden.
De aanleiding voor dit opstekertje is opnieuw een 
boek, namelijk ‘Een jaar wijsheid uit de abdijen’ 
samengesteld door Maria ter Steeg. Ik kreeg dit 
boek bij mijn wijding tot permanent diaken op ne-
gen november tweeduizenddertien. Ik las het stuk-
je dat staat bij éénendertig oktober, de dag dat ik 
jarig ben. Het is een meditatie van Henri Nouwen 
bij een Icoon – zien en gezien worden. Het aardse 
zien is gericht op uiterlijkheden. Hoe zie jij eruit, 
hoe leef jij, wat voor werk doe jij, hoeveel verdien 
jij, zien de mensen jou zitten en luisteren zij naar 
jou of ben jij minder belangrijk in hun ogen. Jezus 
ziet met andere ogen. Hij kijkt naar het innerlijk. Hij 
ziet in ons hart. Stel je de gedachte eens voor, dat 
je God recht in de ogen kon zien. In ons aardse 
leven ondenkbaar. We zouden dood zijn. Als ik aan 
God denk, dan denk ik aan zijn ongelooflijk grote 
liefde en tederheid. Zijn grootheid in kleinheid. Zijn 
ogen zien alles en niets blijft voor Hem verborgen. 
Wij maken fouten, grote of kleine. Maar Hij laat 
ons niet vallen en blijft ons vasthouden. Hij blijft 
barmhartig vergeven. In het begin van het stukje 
dat ik las, staat een opsomming van personen die 
Jezus zag met zijn ogen van liefde en barmhar-
tigheid. De opsomming bevat namen waaraan wij 
ons kunnen spiegelen: Simon, Andreas, Natanaël, 
Levi, de vrouw die leed aan bloedvloeiingen, de 
weduwe van Naïn, de blinden, de lammen, de me-
laatsen, de hongerige menigte, de ongelukkige 
rijke leiders van de wereld, de angstige leerlingen 
en de rouwende vrouwen aan het graf. Wanneer 
we regelmatig in de Bijbel lezen, dan kunnen we 
beetje bij beetje proberen te ontdekken, wat deze 

Bijbelse figuren ons willen zeggen. Ontdekken wat 
Jezus ons wil zeggen. Jezus, onze Heer ziet ons, 
ook in deze tijd waarin de Kerk in onze Westerse 
wereld krimpt. Hij ziet onze worsteling met het 
geloof. Hij ziet de mensen die het geloof vaarwel 
hebben gezegd. Hij ziet onze pogingen om de pa-
rochie Johannes XXIII te vitaliseren, gastvrijer te 
maken. Hij ziet onze pogingen om anderen die 
Jezus naam nog niet kennen bij Hem te brengen. 
Alles ziet Hij. Zien wij Hem ook?

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Corry Ver-
hoeven-Oerlemans, 83 jaar.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 11 november 20.00 uur: Parochiebestuur.
Vrijdag 15 november 15.45 uur: kindermiddag 
Eerste Communie.
St. Lambertuskerk:
Maandag 11 november 15.30 uur: evaluatiebijeen-
komst kosters.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 9 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv het Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 10 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Miet van Rijswijk-Segers en Jan van 
Rijswijk; Overl. familieleden Wehmeijer- Zwanen-
burg; Overl. Fam. van Boxtel-Pijnenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv herenkoor of samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Anny van Os-van Dinter; Ria van den 
Hout-van ’t Hof; Joke Robben-Pijnappels; Fien 
van den Heuvel-Galliart.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 11 november:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Dinsdag 12 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 14 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 15 november: 
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 10 november: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het is oogstdienst! Inmiddels is het een traditie 
in onze gemeente om de gaven van het land na 
afloop van de kerkdienst te verkopen en de op-
brengst te delen met hen die het niet zo goed heb-
ben als wij hier in Nederland. De opbrengst is voor 
ons gezamenlijke project in Moldavië. Neem dus 
uw oogst van de moestuin, lekkere baksels of an-
dere ‘oogst’ mee naar de kerk. 
De collectes zijn voor de Diaconie en voor het jon-
gerenwerk van onze kerk: Club 412.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
7 november 20.00: Lezing door Jan Baan over 
‘Brabants bodem’
8 november 14.00: Gespreksgroep ‘Verhalen rond 
de Bijbel’
9 november 19.30: Club 412

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

SCHAKELTJES (VERVOLG)

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

Ik ben op zoek naar schoonmaakwerk. 
06-24217921 Monika

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding 
10 Worstenbroodjes(€10,00) 

+ 

4 appelflappen + 4 mikkemannen 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 8 november t/m donderdag 14 november 2019 
Alleen geldig in onze winkel 
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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.  

SINT KADOTIP, schitterende adrespenningen 
voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd en klaar 
terwijl u meekijkt ! Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, 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 

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 

Vroeg donker! Oplaadbare verlichte veiligheids-
band voor uw hond, ook voor langharige honden 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 

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 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met 
kruiden, graanvrij en zonder kunstmatige 
toevoegingen.  

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

Verhuizingsopruiming ! Korting tot 70%. 
Juwelier / Goudsmid Weijtmans. W.C. Eikenbosch

Advent kalender voor de hond, kat, konijn of 
knaagdier. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren.  

Pasfotoservice! In onze winkel kan je professio-
nele pasfoto’s laten maken volgens de gestelde 
richtlijnen. De pasfoto’s zijn onder andere ge-
schikt voor een paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart. Tevens erkend RDW fotograaf voor di-
gitaal aanvragen rijbewijs. Primera Eikenbosch 
telnr: 013-5332494 

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

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

December kadotip voor de buitenvogels: 
Vogelvoederhuisjes, silo’s, nestkastjes, 
vogelvoeders, pindakaas, vetbollen, kransen, 
pinda’s en nog veel meer bij 
Hobby-Mix voor Dieren! 

Voor meer balans en groei in je leven: individuele 
coaching, nu op vrijdag in Gezondheidscentrum
Koningsoord. Kijk op www.inzichtbaar.org of 
bel 06-26910494 

Vrouw op zoek naar huishoudelijk werk. 
Tijden en uren in overleg. 
Tel: 06-87630064 of 06-48908836 

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

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

Nieuwe collectie hondenkleding en tuigjes, 
verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

Vacature cafetaria medewerker(ster) Wij zijn op 
zoek naar iemand voor de vr en zo van 17:00-
19:30 uur, leeftijd tussen de 16 en 99 jaar Bel 
5331695 of loop even binnen voor meer info Wok-
cafetaria de oude raadskelder Berkel Enschot





Workshop 'Bereik
meer met je geld'
Wil je eerder stoppen met werken, je hypotheek aflossen of je
kinderen financieel ondersteunen? Dan heb je straks geld
nodig. Tijdens de workshop 'Bereik meer met je geld' zie je dat
een mooi bedrag opbouwen echt mogelijk is. Schrijf je in voor
de workshop op 14 november via
www.rabobank.nl/bereikmeermetjegeld

Schrijf je nu in!


