
Jaargang 52, week 37, 13 september 2017

DEZE WEEK:
Richard Kluwen: ‘Golf doet leven’

Sem Berkelmans zingt in clip Kinderen voor Kinderen

Buurtbudget brengt mensen bij elkaar

Bedrijf in Beeld: Uitvaartbegeleiding In Harmonie
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GEMEEntE tIlBURG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

StaDSWInKEl BERKEl-EnScHot,
(in Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

DoRPSRaaD BERKEl-EnScHot
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DoRPSInFoRMatIEPUnt ‘loKEt BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12. Telefoon 
nummer tijdens openingstijden 06-53768978 of via de 
e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting Hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

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  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

HUISaRtSEnPoSt  0900–33 22 22 2

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

ooK aDvERtEREn 
In DE ScHaKEl

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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aDvocatEn & notaRISSEn

BoGaERtS & GRoEnEn aDvocatEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

advocatenkantoor Snikkenburg-den Haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

Daamen de Kort van tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

letselschade? Damen letselschade Bv
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

van RaaK aDvocatUUR & MEDIatIon
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZo|o13 advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

BanKEn

RaBoBanK HaRt van BRaBant
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & aanvERWantE BEDRIJvEn

van antWERPEn ElEKtRotEcHnIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPanElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken ton van de Wouw tel. 06-51108539

vU-RIo, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

StaatS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GERaRD van BERKEl ScHIlDERWERKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

anDRIES BoUWaDvIES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

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

cUltURElE InStEllInGEn & KUnSt

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

DIvERSEn

taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

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

louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

KBo B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

Sjef coolen Interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl 

GEZonDHEID

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

toPFYSIotHERaPIE BERKEl-EnScHot, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

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 

MEDIScH PEDIcURE! Lid provoet. Kom langs voor al 
uw voetproblemen. Vergoedingen zijn mogelijk.
Wendy van de Wouw Tel: 0613951265 Heukelom
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FYSIotHERaPIE UDEnHoUt / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

therapeutisch centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

Praktijk origIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

FonKEl therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KInDERcoacHInG , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  t 06-50278012

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en loopbaanadviseur 06-51690459 

KInDER- & GEZInScoacH loutje Bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

oStEoPatHIE MaURa JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZonDHEIDScEntRUM KonInGSooRD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, R.Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Verloskundigepraktijk de Pareltjes  T: 06-29044940
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

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

FYSIotHERaPIE Berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

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

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

FYSIo oP Maat Berkel-Enschot, FYSIotHERaPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Free Body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

tanDaRtS M.J.M. naaIJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & Boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

KaPPERS & 
ScHoonHEIDSSPEcIalIStEn

antHÉ-KaPPERS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZonDER afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

aSJa HaIRStYlInG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MonIQUE’S HaIRStYlInG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KaPPER & co, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

ScHoonHEIDSSalon c`ESt MoI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness&massage. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

YoUR BEaUtY InSPIRatIon, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

Salon oRtEGa, KaPSalon
caREFoRSKIn BY RooS, ScHoonHEIDSSalon
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86
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UItvaaRtBEGElEIDInG

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

EXtRa vIta, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KInDERoPvanG 

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

Kinderopvang Humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Na de eerste golf clinic was Richard verkocht. 
‘Een ideale sport voor iemand met de zenuwaan-
doening MS’, begint Richard. ‘Je kan een balletje 
slaan en dan even gaan zitten.’ Golf vraagt 20% 
lichamelijke en 80% geestelijke inzet, waardoor 
hij zowel zijn spieren als hersenen blijft trainen. Fit 
blijven en je spierkracht behouden is uiterst be-
langrijk. Na beoefening is Richard moe, soepel, 
voldaan en happy. ‘Golf is fysiek zó lekker!’ 

Mijn leven terug
Zo werd hij zijn eigen fysiotherapeut en stress 
regulator. Het ging steeds beter! ‘Dat moet ook’, 
zegt hij daadkrachtig, ‘ik wil zo lang mogelijk bij 
mijn gezin blijven en mijn kleinkinderen zien!’ Gol-
fen heeft Richard zijn leven teruggegeven. Het 
dwingt hem naar zichzelf te kijken, als golfer, man, 
vader en MS-patiënt. Hij leerde zich focussen op 
wat nog wel kan. ‘Mijn toekomst is net zo onzeker 
als die van ieder ander.’ Lachend voegt hij toe: ‘Ik 
mankeer niks, hoe ist, ik kan alles. Iedereen heeft 
zo zijn beperkingen! Het gaat er om hoe je je kwa-
liteiten in zet.’ Zijn vrouw knikt instemmend als ze 
bij het gesprek aanschuift. 

Positieve energie
‘Alleen het probleem is, als je veel oefent word je 
beter.’ Hij speelt op internationaal niveau en helpt 
bij het geven van gehandicapte golf clinics. Hier 

komen sommigen onderuit gezakt in hun rolstoel 
aan. Kun je ook rechtop zitten?’ vraagt Richard 
dan. Omdat hij zelf ook in een rolstoel zit kan Ri-
chard anderen wèl op hun ‘flikker’ geven. Onze 
ervaringsdeskundige vindt het gaaf mensen wak-
ker te schudden; te laten zien dat het wel kan. Dit 
geeft mensen zoveel positieve energie. ‘Top dat 
een sport dit kan doen!’

‘Ja, beaamt Marielle. ‘Wist je al dat hij dé eerste 
Award van de golffederatie heeft gewonnen? Bes-
te Gehandicapte Golfer van Nederland. Dat had 
hij zeker nog niet verteld.’ Trots gaat ze verder, ‘Ri-
chard is ook 3 jaar op rij Europees Kampioen Pa-
ragolfer! Liefdevol kijkt hij op. ‘Ik mag het eigenlijk 
niet zeggen,’ de topsporter praat zacht, ‘maar ik 
ben er eigenlijk best trots op!’

tip: 
leven met MS en golf www.golf.nl/RichardKluwen

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Richard Kluwen

GolF DoEt lEvEn

Ik mankeer niks, hoe ist, ik kan alles. 
Iedereen heeft zo zijn beperkingen!

‘Het is super zo’n diversiteit aan mensen te ont-
moeten’, aldus Richard Kluwen. Zo golfde hij eens 
met ene Pieter. Richard raakte geïrriteerd door een 
groepje mensen aan de zijkant. ‘Hee Pieter, vraag 
effe of ze weg willen gaan, wil je? Ze leiden me af.’ 
‘Sorry’, antwoordde Pieter, ‘dat krijg je ervan als je 
getrouwd bent met de zus van de koningin.’ ‘Oh?’

MEt PaSSIE
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actIvItEItEnKalEnDER

oKtoBER

latER

13-9 Dans-&Partycentrum  17.00-21.00 uur Open dag met gratis dansworkshops 
 van Opstal 
13-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-9 De Blokhut 10.00-17.00 uur Scouting Bazaar
16-9 Koningsoord 14.30 uur Nationale Zonnebloemdag mmv W. van Oosterwijk
17-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
17-9 Gildeterrein de Kraan 13.00 uur Opendag  Burger-koning schieten gilde Sint Hubertus     
17-9 Café Mie Pieters 15.00 uur optreden “kuifje in Tibet” akoestisch duo 
24-9 Brem 4 14.30 uur Familievoorstelling “LaVioLou, Koningin van Eenvoudige 

Komaf” 
24-9 Brem 4 16.00 uur Familievoorstelling “LaVioLou, De Burgerin” 
26-9 Brasserie Robben 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
29-9 de Kraan 45 17.30 uur  Dorpsquiz
30-9 de Kraan 45 20.30 uur Kraanpop Extravaganza 

1-10 de Kraan 45 14.30 uur Kraanpop Zondag 
4-10 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
8-10 CC de Schalm 10.30-16.30 uur Hobbymarkt
13-10 CC de Schalm 12.00-18.00 uur 55+ Korendag FTZ
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
19-10 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
20-10 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
24-10 de Stulp 14.30 uur ontspanningsmiddag Zonnebloem
26-10 Eeterij de Bron 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
28-10 Boerderij Denissen 20.00 uur  A’meezingnight, Inbetween

1-11 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
11-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
11-11 Koningsoord 14.30 uur Muzikale middag de Zonnebloem
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie paarden
15-11 Riddershoeve 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-11 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
17-11 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
17-11 Koningsoord 14.00 uur optreden Gouden Mix KBO
19-11 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
25-11 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur paarden/pony’s
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
6-12 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
9-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden

SEPtEMBER
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Sem Berkelmans (10) danst, zingt en springt in 
de nieuwe clip van Kinderen voor Kinderen. In 
het nummer ‘Gruwelijk Eng’ heeft hij een solo 
te pakken. Het nummer kwam vorige week uit. 
Van 4 tot en met 15 oktober is gruwelijk eng 
ook het thema van de Kinderboekenweek. 

Een carrière als solozanger: ‘Dat is écht mijn 
droom’, zegt Sem. Eerder speelde Sem de rol van 
Jakopje, het betoverende theekopje, in de musical 
Beauty and the Beast in het AFAS Circustheater in 
Scheveningen. Hij moest deze rol uiteindelijk op-
geven om aan de slag te gaan voor Kinderen voor 
Kinderen. 

teveel speeluren 
Op tienjarige leeftijd controleert de arbeidsinspec-
tie streng op de speeluren waardoor Sem niet al-
lebei de rollen aan kon houden. Sem heeft er geen 
spijt van: ‘Ik speel nu al anderhalf jaar in Kinde-
ren voor Kinderen en het is vooral heel gezellig en 
leuk’, zegt hij vol enthousiasme.
Het is het laatste jaar dat Sem mee mag doen om-
dat hij in groep acht zit. ‘Dat vind ik jammer, maar 
ik ben ook weer toe aan iets nieuws’. Het liefste 
ziet Sem zichzelf over een paar jaar als solozan-
ger, maar een carrière zoals Chantal Janzen lijkt 
hem ook heel leuk. ‘Chantal is echt mijn idool. Het 
lijkt me ook heel leuk om iets op televisie te gaan 
doen.’

Even doorbijten
Acteren, dansen en zingen is de grote passie van 
Sem en hij is vasthoudend om daar verder in te 
gaan. ‘Het is soms even doorbijten, maar ik vind 

het een heel fijn gevoel als ik tevreden ben over 
het eindresultaat.’ Sem doet er dan ook alles aan 
om zichzelf te blijven uitdagen. Hij oefent nu veel 
op de piano zodat hij zichzelf ook kan begeleiden. 
Een van de bijzonderste dingen die hij tot nu toe 
mee heeft gemaakt? Zijn eerste fanmail. ‘Iemand 
duwde iets in de brievenbus en rende heel hard 
weg naar een busje. Sindsdien zwaai ik altijd naar 
het busje als het voorbij rijdt.’ 

volg Sem op Youtube 
Op YouTube kun je de nieuwe clip van Kinderen 
voor Kinderen bekijken. Sem vind het ook heel 
leuk om te vloggen. Wil je alles van Sem weten? 
Volg hem dan op zijn YouTube-kanaal ‘Sem Ber-
kelmans’.

Tekst: Annebelle Nooteboom 
Foto: Fam. Berkelmans

SEM ZInGt Solo 
In ‘GRUWElIJK EnG’ 
van KInDEREn 
vooR KInDEREn
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B U I T E N G O E D

N I E U W E  WA R A N D E
LANDELIJK WONEN MET UW PERSOONLIJKE SIGNATUUR

Landelijk wonen met uw persoonlijke signatuur. Exclusieve bouwkavels van 768 m2 tot 1.336 m2 op het 
landelijke Buitengoed Nieuwe Warande tussen Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg. Een project van  
Ruimte voor Ruimte. Hier bouwt u uw villa vrijwel zonder concessies aan architectuur en lifestyle. Op  
zondag 24 september a.s. start de officiële verkoop van 23 van de 53 kavels uit Deelplan 2. Kom naar de  
startmanifestatie in Udenhout. U krijgt zo een goede indruk van de locatie en ontvangt uitgebreide 
informatie over het project, de bouwmogelijkheden en de verkoop. U kunt zich aanmelden voor de  
startmanifestatie via uwbuitengoed.nl of neem direct contact op met Marij-Ellen: 06 53 19 15 15.

Zelf bouwen op het Buitengoed Nieuwe Warande bij Tilburg

STARTMANIFESTATIE ZONDAG 24 SEPTEMBER • INFORMATIE EN AANMELDEN: UWBUITENGOED.NL 
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Voor Museum onder d’n Hooizolder, op ‘t 
Hoekske 6, staat een gloednieuwe picknick-
tafel met prullenbak. Donderdag opende de 
Dorpsraad de nieuwe tafel, die onderdeel is 
van het buurtbudget. ‘In de omgeving zijn maar 
weinig plekken waar mensen kunnen zitten’, 
zegt aanvrager Mart Koenen.

Koenen zag het stukje gemeentegrond voor zijn 
museum als een mooie plek om een zitplek te 
creëren. Hij diende een verzoek in bij de commis-
sie buurtbudget van de Bewoners Overleg Groep 
(BOG) van de Dorpsraad en zij keurden het ver-
zoek goed. ‘Een half uur na het plaatsen zaten er 
al mensen. Er wordt zelfs gevraagd of men geen 
koffie of thee kan krijgen’, grapt Koenen.

opening ‘benkske’
Het bankje staat er nu drie weken. Donderdag 
tekende Henk Denissen, vice-voorzitter van de 
Dorpsraad, en Mart een contract. Mart zal de 
picknicktafel onderhouden en de prullenbak wordt 
door de gemeente geledigd. De tafel en prullen-
bak blijven eigendom van de gemeente. Het is 
slechts een van de projecten die met het buurt-
budget mogelijk waren. 

nog Budget beschikbaar
Het buurtbudget bestaat om mensen dichter bij 
elkaar te brengen. Zo werd er een schommel in 
de Bochtakker geplaatst en voerde de gemeente 
snoeiwerk uit in de Kraan. ‘We willen nog steeds 
dat mensen projecten inzenden’, zegt Huub Coe-
nen van de buurtbudgetcommissie van de BOG. 

aanvragen 
De gemeente stelde voor 2017 een budget vast 
van 30.000 euro voor dit soort initiatieven in de 
openbare ruimte. ‘Iedereen in de buurt moet het 
er wel mee eens zijn en het moet echt iets toevoe-
gen.’ Een verzoek indienen kan via het aanvraag-
formulier op de website van de Dorpsraad. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Peter Timmermans 

GEMEEntE PlaatSt PIcKnIcKtaFEl 
vooR D’n HooIZolDER
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KAPSALON

VISAGIE

PEDICURE

MEDISCH PEDICURE

Nu geopend!

Baaneind 6, 5059 AS  Heukelom - M. 06 - 13 95 12 65

Wendy van de Wouw
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Wekenlang is er hard gewerkt aan een Linden-
tuin bij het Afscheidshuis van Uitvaartbegelei-
ding In Harmonie aan de Oude Lind in Tilburg. 
Vrijdag 15 september wordt de tuin officieel 
geopend door wethouder Hans Kokke. Tevens 
is er een heropening van het naastgelegen Af-
scheidshuis dat een make-over kreeg.

Op de plek waar nu een kleine oase van rust is, 
stond voor kort nog een onbewoonbaar verklaar-
de woning. Na de sloop ontstond hier de perfecte 
plek voor een mooie stadstuin naast het al be-
staande Afscheidshuis. “We willen nabestaanden 
een plek geven waar ze zich kunnen terugtrekken 
als het ze te moeilijk wordt”, vertelt uitvaartbege-
leidster Gerrie van Oirschot.

lindebomen
Omdat het Afscheidshuis een typisch Tilburgs 
pand is, was de keuze voor een echte stadstuin 
snel gemaakt. Het resultaat is een lichte tuin met 
vijf grote lindebomen, lavendel en hortensia’s. De 
tuin wordt door een hekwerk - verborgen achter 
taxushagen - afgeschermd van de drukke weg. 
Een overkapping met daaronder een zitje biedt 
ook buitenruimte voor nabestaanden wanneer het 
weer wat minder is. “Als speciaal plekje is er een 
bankje met een bijzondere tekst erop, die we ont-
hullen op de openingsavond”, vertelt Gerrie. Voor-
dat de nieuwe Lindentuin werd aangelegd, heeft 
ook Het Afscheidshuis een make-over gekregen. 
Zo zijn er invalidentoiletten gerealiseerd en is de 
huiskamer heringericht met onder meer een nieuw 

keukenblok, nieuw plafond en nieuwe vloer. “On-
danks dat het al met al behoorlijk lang heeft ge-
duurd, is het resultaat erg mooi”, zegt Gerrie. “Met 
de komst van de Lindentuin hopen we recht te 
doen aan de wens van vele nabestaanden.”

Uitnodiging opening
De Lindentuin en het vernieuwde Afscheidshuis 
worden vrijdagavond 15 september officieel ge-
opend door wethouder Hans Kokke. Wij nodigen 
u van harte uit om vanaf 20.00 uur hierbij aanwe-
zig te zijn. De plechtigheden vinden om 20.30 uur 
plaats waarna er nog tijd is voor een hapje en een 
drankje. Ter gelegenheid van de feestelijke ope-
ning staat er een collectebus klaar t.b.v. het Ro-
nald Ronald McDonaldhuis in Tilburg. Het opge-
haalde bedrag wordt door Uitvaartbegeleiding In 
Harmonie verdubbeld.

over Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Uitvaartgeleiding In Harmonie was 12 jaar geleden 
een van de eerste kleine en persoonlijke uitvaart-
ondernemingen in Tilburg. Bij Uitvaartbegeleiding 
In Harmonie is alles in eigen beheer. Aandacht, tijd 
en zorg voor iedere uitvaart staan altijd centraal.

WEtHoUDER HanS KoKKE 
oPEnt nIEUWE lInDEntUIn 
aan oUDE lInD In tIlBURG

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg
T: 013 - 5721822
M: 06 - 24556106
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

ScHaKEltJESBEDRIJF In BEElD
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Op zondagmiddag 24 september is er een spec-
taculair vliegfeest op en boven de mini-airport aan 
de Aalsedijk (Nieuwkerk) te Goirle. Een program-
ma voor jong en oud midden in een schitterend 
natuurgebied. Verschillende soorten modelvlieg-
tuigen zoals zweefvliegtuigen, motorvliegtuigen, 
helikopters, drones enz. zullen laten zien wat ze 
kunnen.

Er zijn 2 demonstratieblokken van 80 minuten 
met ieder 15 demonstraties. Kinderen kunnen zelf 
(gratis) vliegtuigjes bouwen en op de mini-airport 
proefvliegen. Dit kijkfeest voor jong en oud wordt 
georganiseerd door Elektromodelvliegclub Nieuw-
kerk ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. 
Het officiële programma begint om 13.30 uur en 
duurt tot 17.30 uur. 
Voor meer info zie: www.emvcnieuwkerk.nl

Modelvliegfeest in Goirle

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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Bent u boven de 50 en inwoner van de ge-
meente Tilburg dan organiseert Veilig Verkeer 
Nederland een aantal gratis 2-daagse opfris-
cursussen (per dag 2 uur) over de veranderde 
verkeersregels. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee wordt u door een gecertificeerde 
rijinstructeur bijgepraat over alle verkeersre-
gels die in de loop der jaren veranderd zijn. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan 
deze cursus om zich aan te melden voor een
individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrij-
blijvend) 
Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens de 
cursus. 

WIlt U GRatIS UW 
vERKEERSKEnnIS oPFRISSEn? 

Is dit iets voor u?
Op donderdag 5 en 12 oktober van 13.30-15.30 
uur in Udenhout.
Op donderdag 23 en 30 november van 9.30-11.30 
uur in Berkel-Enschot.
U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de cur-
sus inschrijven via de onderstaande link van Veilig 
Verkeer Nederland: www.vvn.nl/opfristilburg
In de link vindt u de overige cursusdata en tijden.

U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een 
bevestigingsbrief met de locatiegegevens.
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Datum GEvonDEn vindplaats telefoon  
11-9 Roodkapje-knuffel met tutdoekje + fopspeen speeltuintje hoek 06-29331045  
  Eikenboschweg-Verdilaan
10-9 zwarte tag (elektronische sleutel Koningsoord 06-15137451
6-9 Drone merk Syma Wilhelminaplantsoen 06-28474096
4-9 OV chipkaart  omg. Tobias Asserlaan 013-5331956
31-8 fietssleutel trimbaan bij handbalveldje 06-54668634
23-8 bankpas t.n.v. A.L. Hermeling Benzinepomp Berkel-Enschot 06-14150325
22-8 Huissleutel grijs aan ring Abdijlaan 06-20151619
19-8 leesbril bruin t Heuneind 013-400094  
   06-14552521
14-18/8 diverse kledingstukken Tijdens Kindervakantieweek  
   kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl 
   kvwbb@jeugdwerkberkelenschot.nl
14-8 metalen medaille, middenlijn 4 cm, opschrift:  Parkeerterrein Wilhelminaplantsoen,  013-5331416  
 Liefste Vriendin en tekst op achterzijde richting Beatrixtraat
9-8 zadeldek fiets schapenvacht Hadewychlaan 06-81483833

Datum oMScHRIJvInG verliesplaats telefoon
27-8 Breitling herenhorloge groene wijzerplaat/bruin omgeving Molenstraat 013-5336400  
 lederen band 
18-8 rolletjes postzegels parkeerplaats winkelcentrum 06-23185729  
  Eikenbosch
5-8 Rode fietstas op weg van Udenhout naar 06-36032184  
  Bos en Duin
5-8 JBL geluidsbox Jong Brabant 06-36222537
1-8 leren pasjeshouder zwart met pasjes omgeving Koningsoord 013-5331351
22-7 rode paraplu (Beatrix College) Berkel-Enschot of omgeving 013-5333241

ScHaKEltJESGEvonDEn

ScHaKEltJESvERloREn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de BEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

ScHaKEltJESBEaPP

Herziene Fullcolor advertentie De Nieuwe Schakel 2017 ; te plaatsen in week 37 en 38 (bij voorkeur 
boven aan een pagina) Afmeting: 33 x 148 (1/6) 

 

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                   BASISCURSUS MINDFULNESS                                                                                                                                                                                     
Voor minder last van stress en angst, een betere balans en concentratie of 
positiever zijn. Misschien wil je leren mediteren of anders kijken naar jezelf en 
het leven? Dat kan: do-avond 28 sept start basiscursus van acht lessen in 
Udenhout (De Peppel), op vrij-ocht 29 sept in Haaren (Het Bergkristal). 
Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199. Welkom! 
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BRIDGEclUB 
BERKEl-EnScHot 
naaR KonInGSooRD.

Dinsdag 5 september was het eindelijk zo ver. 
Bridgeclub B.E. verhuisde naar Koningsoord. Na-
dat het bestuur in de dagen er voor alle bridge at-
tributen naar Koningsoord had verhuisd kwamen 
dinsdagavond de leden voor het eerst naar de De 
(nieuwe) Schalm in Ons Koningsoord. 
Ondanks de toegestuurde plattegrondjes was het 
een beetje zoeken, vooral naar een parkeerplaats, 
maar uiteindelijk vond iedereen de juiste plek.
En die juiste plek is de foyer van De Schalm in 
het souterrain. Een grote ruimte onder de kerkzaal 
met aan de ene kant de biljarts, in het midden een 
gezellige bar en een grote ruimte waarin  allerlei 
activiteiten kunnen plaatsvinden en waar wij mo-
gen bridgen. Mooi is het om te zien dat in het ver-
nieuwde en moderne deel van ons Koningsoord 
oude elementen in ere zijn gehouden.
Onze leden waren aangenaam verrast door de 
mooie ruimte. Er moeten nog wat dingen worden 
afgewerkt, maar we hebben er alle vertrouwen in 
dat we met de foyer een prima stek hebben gevon-
den om onze mooie bridgesport in uit te oefenen. 

B.c.”GEZEllIGHEID tRoEF”
Beste leden,
Woensdag 20 sept. 2017 starten wij weer met het 
nieuwe bridgeseizoen om half 2 in “de Druiven-
tros”. Wilt u op ruim op tijd aanwezig zijn? Wij spe-
len iedere woensdagmiddag van half 2 tot 5 uur. 
Info. Mevr. A. Janssens, tel. 013 5331936.  Graag 
tot ziens op 20 september.

Het bestuur.

KBo WanDElt 
oP 28 SEPtEMBER
De KBO wandelt op donderdag 28 
september in de omgeving van Pos-

tel, nabij de Belgische grens.
Deze keer is het een dagwandeling die in juni werd 
afgeblazen i.v.m. voorspelde slechte weersom-
standigheden. Het is een mooi afwisselend gebied 
wat flora en fauna betreft.
We wandelen het grootste deel op Belgisch grond-
gebied. In de namiddag wordt de dag beëindigd 
met een korte wandeling in de omgeving van Den 
Bockenreyder.
De voormiddag wandeling wordt afgesloten bij het 
restaurant van de Postelse Hoeve. Daar is voor ie-
dereen voldoende gelegenheid om de inwendige 
mens te voorzien van het nodige voedsel. De kos-
ten voor eten en drinken, zijn zoals altijd voor ei-
gen rekening.
We hopen dat er weer een groot aantal mensen 
komt opdagen, om te genieten van deze mooie 
wandeling. Natuurlijk is er weer volop gelegenheid 
om met elkaar van gedachten te wisselen over de 
natuur, maar ook over het wel en wee van de afge-
lopen vakantietijd.
• We starten om half tien bij het oude postkantoor.
• We carpoolen en betalen € 2,- aan de chauffeur.
• Rond vijf uur zijn we weer terug in Berkel En-

schot.

oPEnDaG GIlDE 
SInt HUBERtUS + 
BURGER-KonInG-
ScHIEtEn 2017

Het Gilde Sint Hubertus houdt op zondag 17 sep-
tember vanaf 13.00 u. haar jaarlijkse opendag op 
het gildeterrein aan De Kraan 53 in Berkel-En-
schot.

Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken 
met het gilde en haar activiteiten, zelf actief deel 
te nemen en kans te maken op de titel “Burger-
Koning

Kinderen kunnen deelnemen aan diverse leuke 
activiteiten.

Burger-Koning
Dit jaar wordt er voor de 7e maal om de titel ge-
schoten.
De vorige Koningen hebben toegezegd om ook dit 
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jaar weer mee te dingen naar het Koningschap. Hij 
of zij die het laatste stuk van de vogel naar beneden 
schiet,  ontvangt van het gilde een beeldje van een 
gildekoning, met inscriptie. Tevens wordt de Bur-
ger-Koning de mogelijkheid geboden een jaar lang 
aanwezig te zijn bij alle activiteiten van het Gilde.
Deelname is gratis en  mogelijk vanaf 14 jaar. Le-
gitimatie is verplicht. 
Inschrijven kan tussen 13.00 en 13.45 u. Het Ko-
ning-schieten vangt aan om 14.00 u.

Wij nodigen allen uit om deze dag aanwezig te zijn 
op ons gildeterrein.
Bij aankomst wordt u door het Gilde een kopje 
koffie/thee aangeboden.

Tot ziens op zondag 17 september.

vERZaMElaaRS-
vEREnIGInG
“DE toREnHoEK”
De vakantieperiode zit er voor ve-
len weer op. Wij hopen daarom dat 

op zondag 17 september weer iedereen naar de 
ruilbeurs komt van verzamelaarsvereniging “De 
Torenhoek”. Dit kan van 10.00 tot 13.00 uur op 
de nieuwe locatie: Ons Koningsoord, Cultureel 
Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 77, DJ 
Berkel-Enschot. 
Wij zitten in de kerkzaal. Men kan er postzegels en 
poststukken ruilen. 
Voor inlichtingen kunt u bellen: 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“De Torenhoek”

altIJD al GoED WIllEn
lEREn BRIDGEn...

Denksportcentrum B-E start weer met diverse 
bridgecursussen voor beginners & gevorderden.

Vele cursisten gingen u al voor!

Info: www.denksportcentrum.nu
tel 013-5336400

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 16 sept

J.K. van Hoof

, keurslager
Kreitenmolenstraat 27

Udenhout

013-5111273

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels 

diverse soorten

ELKE 4E GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

Achterham en leverkaas

2 x 100 gram 3

90

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensoesters

4 stuks 6

50

SPECIAL

Milano spies

100 gram 1

95

MAALTIJDIDEE

Gebraden kippenpoten

+gratis saus!

4 stuks 5

00

De lekkerste vleeswaren

KOMEN UIT EIGEN KEUKEN!
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KaRatEScHool FU-
RInKaZan
Het weekend van 8, 9 en 10 sep-
tember was de aftrap, voor de 
pupillen van Karateschool Furin-

kazan, van het nieuwe seizoen. Traditiegetrouw 
beginnen we het seizoen met een kamp. Dit jaar 
zijn we neergestreken in het clubgebouw van Jong 
Nederland in Diessen. Ondanks de slechte weers-
verwachtingen hebben we een prima kamp gehad 
met veel sport en spel en uiteraard het nachtspel/
spooktocht en BBQ.

Zondag werden de kinderen, moei maar voldaan, 
weer opgehaald door hun ouders

tvBE
2 t/m 10 september heeft het jaarlijks 
Dubbeltjestoernooi weer plaats gevon-
den bij TVBE met als hoofdsponsor Leen 
Bakker AaBe fabriek Tilburg.
Met meer dan 300 deelnemers weer een 
gezellig druk bezocht toernooi. 

De eerste dag van het Dubbeljestoernooi zijn de 
Padelbanen op de club ook officieel geopend. Alle 

deelnemers van het toernooi hadden deze week 
ook de mogelijkheid om kennis te maken met 
deze racketsport. Tennisschool Bob verzorgde 
deze week meerdere clinics. Hier is gretig gebruik 
van gemaakt. Het enthousiasme was groot, hier-
door hebben we al meer dan 30 nieuwe leden kun-
nen verwelkomen bij onze club via het kennisma-
kinglidmaatschap.
Bedankt aan alle deelnemers en hopelijk weer tot 
volgend jaar! En dan zullen we het Dubbeltjestoer-
nooi combineren met een officieel Padeltoernooi 
via de KNLTB.
Bedankt voor het plaatsen van het artikel.

Groet,
Ankie de Kort

WHItE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Donderdag 07 september  2017
G.H.V. DMW2 - White Demons DMW1

Zaterdag 09 september  2017
White Demons D1# - H.V.M. D1 09-11
Wh. Dem./Taxandria DC1# - H.C.B. ‘92 DC1# 07-13
White Demons D3 - RED-RAG/Tachos D2 10-21
White Demons E3 - R.H.V. E3 08-04
Zondag 10 september 2017
White Demons D2 - G.H.V. D1# 10-05
Programma a.s. weekend:
Donderdag 14 september
18:00 uur RED-RAG/Tachos DC1 - 
 White Demons/Taxandria DC1#
Zaterdag 16 september
09:30 uur White Dem. E3 - RED-RAG/Tachos E2
09:30 uur White Demons D2 - R.H.V. D1
10:20 uur White Demons D3 - HVM D2#
10:30 uur White Demons E2 - Zephyr E1#
11:15 uur Wh. Dem./Taxandria DC1# - DOS ‘80 DC2
Zondag 17 september 
10:00 uur White Demons D1# - 
 Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer D1

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met edith-
vandij@gmail.com.

HUISScHaKERS oPGE-
lEt: nIEUW ScHaaKEI-
ZoEn van StaRt!
Afgelopen donderdag is de interne 

competitie bij Schaakvereniging De oude toren 
van start gegaan. Dit seizoen zal worden gespeeld 
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Datum

Vrijdag 22 september 2017

Tijd

13.00-14.00 uur

Plaats

Rauwbrakenweg 38 en 38a

5056 EJ  Berkel-Enschot

Samen met Handbalvereniging White 
Demons en Korfbalvereniging OJC’98 
heeft de gemeente Tilburg ervoor gezorgd 
dat Sportpark Rauwbraken klaar is voor 
de Toekomst. Met de nieuwe kunstgras- 
en beachvelden en de daarbij horende 
voorzieningen wordt ingespeeld op de 
laatste trends.

Uitnodiging
Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 
22 september aanstaande aanwezig te zijn 
bij de opening.

Tijdstip: 13.00 - 14.00 uur
Adres: Rauwbrakenweg 38 en 38A

De opening wordt verricht door wethouder 
Marie Jacobs en wethouder Hans Kokke.

Wilt u uiterlijk 20 september aangeven of 
u wel of niet aanwezig bent? U kunt zich 
aanmelden bij esther.wimmers@tilburg.nl.

Koningsoord is een gebied waarin wonin-
gen, sport, winkels en maatschappelijke 
functies samen komen. Het Sportpark 
Rauwbraken is als onderdeel van Konings-
oord ontwikkeld.

Gemeente Tilburg
Handbalvereniging White Demons
Korfbalvereniging OJC’98

Aandacht voor je huid!
Laat je huid verzorgen na alle zonnestralen 
van deze zomer bij Careforskin by Roos. 
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan hier 
centraal. Met de natuurlijke, duitse producten 
van Naturgeist blijft uw huid in goede conditie.

ACTIE!
Een vochtbehandeling om de huid een 
oppepper te geven voor €35,- tot eind 
september.

Een gellak laten zetten en betaal voor deze 
eerste set maar €17,50.

Tijdens de behandeling kunt u een gezonde 
smoothie proeven of water met verse citroen 
drinken, ook hier wil ik u graag verwennen 
met gezonde, natuurlijke producten.

Meer weten of een afspraak maken?
Bel of bericht 0135907786 / 0651249494

Careforskin by Roos bevindt zich binnen Salon 
Ortega.

Bezoek ook eens de website of facebookpagina!
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in 2 ronden. Na de 1e ronde zal indeling plaats-
vinden in groepen met min of meer gelijke sterkte. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, het maakt 
allemaal niet uit. Schaken is gewoon een leuk en 
[ont]spannend spel. Voor iedereen!
Gespeeld wordt elke donderdag vanaf 20.00uur, 
in De Druiventros. Bij Schaakvereniging De Oude 
Toren gaat het zeker niet om ‘het winnen’, wel om 
sportief  met elkaar te schaken, bij een gezellige 
schaakclub. Kom dus schaken, het is enerverend, 
verrassend en een boeiend tijdverdrijf. Bovenal, 
het is goed voor je geheugen. Schaken immers, 
zet je aan het denken! 
Je kunt deelnemen aan de interne competitie, en/
of de beker- en externe competitie. Door het sys-
teem van inhaalavonden is het niet noodzakelijk 
elke donderdag te komen. U bent dus ‘aan zet’.
Informatie: Frans Deckers, telefoon 013-5332527 
of 06-13640505
Website: www.schaakverenigingdeoudetoren.nl

HUlP GEZocHt 
vooR GIGa 

KanGoERoEDaG oP 
20 SEPtEMBER 2017
Op woensdagochtend 20 september 2017 organi-
seert OJC ’98 een sportdag voor kinderen uit de 
groepen 1 en 2 van het basisonderwijs: de Giga 
Kangoeroedag. Ruim 200 kleuters uit Berkel-En-
schot en Tilburg zullen aan deze sportdag deel-
nemen. Om al deze kinderen een fantastische 
ochtend te kunnen laten beleven zijn we dringend 
op zoek naar vrijwilligers en jeugdige personen die 
evt. een maatschappelijke stage moeten lopen. 
We hebben hulp nodig tussen 07.30 en 12.00 uur 
bij het opbouwen en afbouwen, achter de bar en 
vooral voor de begeleiding van de kinderen. Aan-
melden als vrijwilliger kan door te mailen naar gi-
gakangoeroedag@ojc98.nl. We rekenen op jullie!

competitieweekend
Het tweede competitieweekend bood voor de se-
nioren het omgekeerde beeld: het eerste won ruim 
en ditmaal was het tweede de verliezer. Het mid-
weekteam won ook zijn eerste wedstrijd. 
De jeugd speelde voor het eerst dit seizoen. Vier 
van de zes teams wonnen hun eerste wedstrijd, 
geen slecht resultaat dus.
De uitslagen waren:
OJC’98 mid - Eymerick mid 11 - 9

zaterdag 9 september:
OJC’98 1 - Oranje Zwart/De Hoekse 22 - 7
OEC 2 - OJC’98 2 13 - 7
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1 14 - 21
DSC jun 3 - OJC’98 jun 2                 9 - 5
KVS ‘71 asp C1 - OJC’98 asp C1   5 - 8
KVS ‘71 pup D1 - OJC’98 pup D1   2 - 11
PSV pup E4 - OJC’98 pup E1   0 - 10
DKB pup E2 - OJC’98 pup E2   8 - 0
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
dinsdag 12 - 9
Klimop mid - OJC’98 mid
zaterdag 16 -9
‘t Capproen 1 - OJC’98 1
Rust Roest 6 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - DKB jun 2 10.30 uur
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 2
SDO asp C3 - OJC’98 asp C1
OEC pup D2 - OJC’98 pup D1
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup E2 - Eymerick pup E2 10.30 uur
De week daarop zijn er drie grote gebeurtenissen:
Op woensdagochtend 20 september is er een gi-
ga-kangoeroeochtend met zo’n 200 kinderen van 
groep 1 en 2.
Op vrijdag 22 september wordt om 13.00 uur  het 
vernieuwde Rauwbrakencomplex officieel geopend 
door de wethouders Kokke en Jacobs. De dag 
daarna vieren we vanaf 19.30 uur ons openings-
feest voor iedereen die bij OJC ‘98 betrokken is. 

BEZoRGERS 
GEvRaaGD

De Schakel is met spoed 
op zoek naar bezorgers. 
Op dit moment speciaal 
in de omgeving 
Madeliefstraat, 
Klaproosstraat en 
Heggewikke. 
Ben jij 13 jaar of ouder en vind 
jij het leuk om wekelijks, tegen 
een kleine vergoeding, op 
woensdag de Schakel te 
bezorgen? 
Stuur dan een mail naar 
info@schakel-nu.nl of bel 
met onze bezorgcoördinator 
familie de Brouwer: 013-5400741.
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Stralend en mooi…L’autre Visage  
Ben jij ook zo klaar met scheren of waxen? Nu is het de beste tijd om te starten met IPL. 
Mooi glad en zonder storende haartjes ga jij de volgende zomer in. Vergeet de apparaten 
van flits voor flits. Ik gebruik high speed laser-apparaten voor sneller en optimaal 
resultaat. Een kuur duurt gemiddeld 10 behandelingen en je komt iedere 4 weken terug. 
Aanbieding: oksels en gehele bikinizone 49 euro per keer.  

L’Autre Visage is dé salon met de meest geavanceerde 
technieken voor (definitief) ontharen, huidverbetering, 
ontspannende schoonheidsbehandelingen en 
afslanken. Gun jezelf de rust en verzorging die je huid 
verdient. 

Meer informatie over de behandelingen geef ik je op  
013 5335563 of kijk op www.lautrevisage.nl 

Dr Trombocklaan 13,   
Berkel-Enschot 

Maandmenu  september 2017
Amuse, brood en boter

Zalm / Haring kaviaar
Gerookt / Groene kruiden / Meat radijs / Zwarte olijf / Mierikswortel

of
Kalf

Americain / Piccalilly / Rode biet / Kwartel ei / Kappertjes

* * * *

Schelvis
Gebakken / Risotto / Patisson / Meiraap / Beurre blanc gele curry  & kokos

of
Parelhoender

Gebakken / Dorré mousseline / Snijboon / Bospeen / Pedro Ximinez jus

* * * *

Dessert
Ananas / Perzik / Pistache / Merenque / Kokos sorbet 

€ 27,00 p.p.
Het maand menu als een 4-gangen diner is ook mogelijk à € 32,00 p.p.

Als vierde gang: Rode paprika soep
Romig / Bleekselderij / Komkommer / Crutomat 
   

alS In SEPtEMBER 

DE DonDER Knalt, 

MEt KERStMIS 

DE SnEEUW In HoPEn valt.

alS DE voGElS ZWIJGEn 

In DE tWIJGEn, 

ZUllEn WE vEEl 

WInD KRIJGEn.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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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: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

aGEnDa
St. caeciliakerk:
Dinsdag 19 september 9.45 uur: Kosteroverleg.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 20 september 14.00 uur: Werkgroep 
Bouwzaken.
Woensdag 20 september 20.00 uur: cursus Ca-
tholicism.
Donderdag 21 september 20.00 uur: Werkgroep 
Kersttocht.
St. lambertuskerk:
Dinsdag 19 september 20.30 uur: Doopvoorberei-
ding.

vIERInGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 16 september: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 17 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg; overl. familieleden van den Hout-Staps.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd Koor. 
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: overl. ouders Jos van de Pas en Marie 
van de Pas- van Wagenberg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 18 september:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 19 september: 
9.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 21 september:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

vrijdag 22 september
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, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 17 september: ds. Winanda de vroe, 
10.15 uur
Het is vandaag Startzondag! Het thema is Kerk-
proeverij / Een open huis. En we gaan een keer 
iets anders proeven en de vertrouwde kerkmuren 
verlaten. Deze bijzondere viering begint en eindigt 
in de kerk en leidt ons langs mooie plekken in de 
omgeving. Dus vergeet niet uw fiets en passende 
kleding mee te nemen. Voor de kinderen en men-
sen die moeilijk kunnen fietsen is er groepsvervoer 
geregeld.

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 9.45u koffie. 
Na de dienst (rond 12.30u) gaan we gezamenlijk 
lunchen. We vragen iedereen om hiervoor belegde 
broodjes mee te nemen - een meer dan voor zich-
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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? Kom dan 
naar onze showroom in Udenhout
voor een vrijblijvende offerte.

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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zelf nodig - en deze voor de dienst af te geven. 
We zullen hier een smakelijk broodjesbuffet van 
maken. Voor drinken wordt gezorgd.

De eerste collecte is voor het KIA-ZWO-HOT pro-
ject voor de Dalit-kinderen. De tweede collecte is 
voor het landelijke vredeswerk van de kerk.

Er is crèche, kindernevendienst en jeugdkerk.

agenda
16 september 19.30 uur: Club 412
20 september 10.00 uur: Gespreksgroep voor ou-
deren

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

VANGOOLSPORT.NL

SPORTIEF ADVIES OP 
MAAT OP HET GEBIED 
VAN  VOETBAL, TENNIS, 
HOCKEY, RUNNING EN 
WANDELEN.

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

HOCKEYSTICKS, HOCKEYSCHOENEN 
EN ACCESSOIRES!
VOOR EEN GOEDE START VAN HET 
NIEUWE SPORTSEIZOEN!

UDENHOUT
KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918

HILVARENBEEK
DOELENSTRAAT 76
013-5055981H U

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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Wespennest en vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren. 
06-22449735 of info@a3p.nu
www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

GRatIS InlooPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. van RaaK aDvocatUUR. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl

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

Last van een wespennest of ander ongedierte bel 
06 42 00 00 73  info@oBenP.nl Udenhout

25 september - (technische) Banenavond 
bij Hoppenbrouwers techniek - ook voor 
bijbanen, BBl- en stageplaatsen - 
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

De tweewieler Udenhout MtB clinic op 9/16/23 
September, er zijn nog een aantal plaatsen vrij. 
Voor meer info zie onze facebookpagina of bellen 
013-5115990 mag natuurlijk ook

Maandaanbieding September 25% korting op 
alle verlichting*. Bij de tweewieler Udenhout

Restant GIRO-helmen met 50% korting. 
Bij de tweewieler Udenhout

loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659.Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijdkosten in Berkel-En-
schot!

Te huur: mooie, riante, gelijkvloerse tussenwoning 
in het centrum van Enschot (Kerkstraat 6E) Direct 
aanvaardbaar. € 850 per maand. 06-23640107

Vrouw is op zoek naar huishoudelijk / schoon-
maakwerk / oppaswerk . Tijden en uren in overleg. 
Tel 06-86489448

Dion de Bakker Fotografie Udenhout. Ook dit 
najaar kun je diverse cursussen volgen. Op 19 
september start de nieuwe cursus fotograferen 
met een digitale spiegelreflexcamera. Een dag 
later begint de cursus Photoshop Elements. Alle 
informatie op www.diondebakker.nl

Gezocht: hulp in de huishouding voor 3 uur in de 
week. Tijden in overleg. Tel: (06) 46951125

Garagebox te koop met stroomvoorzieningen 
220V in Berkel-Enschot Kadastraal: garage op-
pervlakte 20 mtr/2, garageplein 1/10 van 400mtr/2 
info: advertentie92@gmail.com

Op zoek naar een leuke bijbaan als 
interieurverzorg(st)er? 
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Kinderkledingverkoop, zowel nieuwe collectie 
als outlet merkkleding. Maten 56 – 176. Vrijdag 15 
sept. en zaterdag 16 sept. van 10 – 16 uur ge-
opend. Grip! Kidswear, St. Willibrordstraat 32, BE. 



Naast het wonen aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot, biedt Boeijend Huys 
ook thuiszorg en dagbegeleiding voor mensen met geheugenproblemen.

Zorg tHuys 
verzorging, verpleging
huishoudelijke hulp
individuele begeleiding
(warme) maaltijd voorziening
boodschappenhulp
vervangende mantelzorg
uw wensen staan centraal

Meer info of aanmelden?
Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 085-4014130

e-mail: info@boeijendhuys.nl website: www.boeijendhuys.nl
Bosscheweg 104, 5056KD, Berkel-Enschot.

Kleine Huys
uw wensen staan centraal 
muziek maken en luisteren 

dagbegeleiding
handwerken

buitenleven
uitstapjes

lezen
maaltijd
kleine groepjes

eten en drinken

wonen | zorg | dagbegeleiding | thuiszorg



De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.

Een aandeel in elkaar

Kijk voor locaties en tijden op Rabobank.nl/woonweken.

Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw

woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur

beantwoordt je woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.

Loop binnen zonder afspraak

www.rabobank.nl/hartvanbrabant


