
Donderdag 13 oktober 2022 van 13.00 – 17.00 uur 

KBO - De Schalm Riktoernooi 

Jaarlijks wordt in de maanden oktober t/m maart dit toernooi georganiseerd. Alle senioren van 

Berkel-Enschot zijn welkom. Er wordt gespeeld op donderdagmiddagen met mooie dag- en 

eindprijzen. 

De andere data zijn: 17 november, 15 december 2022, 26 januari, 16 februari en 16 maart 

2023. Op 16 maart vindt de finale plaats en dan is tevens de prijsuitreiking van de kampioen 

van het toernooi. 

 

Zondag 16 oktober van 10.00 – 12.30 uur 

Ruilbeurs De Torenhoek 

Verzamelaarsvereniging De Torenhoek organiseert elke 3e zondag van de maand een 

ruilbeurs. Hier kun je o.a. terecht voor postzegels, bidprentjes, bierviltjes, munten, pennen en 

nog veel meer. 

Toegang voor niet-leden €1,25  
   

Zondag 6 november 2022 van 11.00 - 17.00 uur  

Handwerk en Hobbymarkt by Philon  
Bekijk en koop de mooiste en met zorg gemaakte producten van 24 verschillende 

hobbyverkopers. Een sieraad, schilderij, babyspeelgoed, tassen, kaarsen en kunst.......de 

gemeenschappelijke deler is dat het stuk voor stuk unieke, met de hand gemaakte items zijn.  

Laat je verbazen en kom ook jouw Sint-, Kerst- en andere cadeautjes shoppen bij de 

Handwerk- en Hobbymarkt in de Kerkzaal van Cultureel Centrum De Schalm in Berkel-

Enschot. Toegang is gratis!  

 
   

Zaterdag 19 november 2022 van 12.00 -16.00 uur  

Welkom Fair Berkel-Enschot 

voor nieuwe inwoners  
Op zaterdag 19 november presenteren Berkel-Enschotse verenigingen en stichtingen zich in 

Cultureel Centrum De Schalm aan de nieuwe bewoners.  

Doel van deze Welkom Fair is kennismaken en informatiegeven aan de bezoekers over de 

vele activiteiten die er zijn in ons mooie dorp.  

Wil je een beeld krijgen van wat er dan allemaal te doen is, wil je lid worden van een 

sportclub, wil je muziek maken, wil je mensen ontmoeten of samen met andere inwoners 

actief zijn, wil je vrijwilliger worden, bezoek dan deze Welkom Fair voor jong en oud, voor 

bewoners met veel of weinig vrije tijd. Onderzoek de mogelijkheden en laat je voorlichten! Je 

bent van harte welkom in de Huiskamer van Berkel-Enschot: Cultureel Centrum De Schalm.  

Toegang is gratis!  
 

 


