
Jaargang 53, week 40, 26 september 2018

DEZE WEEK:
Dorpsquiz zet dorp op stelten

Kraanpopweekend: een sfeerimpressie

DJ Maurits draait met passie
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COLOFON

OVERHEID

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) 

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 – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

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.

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

HEEFT U EEN PROBLEEM  
MET UW RIOOL OF AFVOER?  
LAAT ONS HET OPLOSSEN!

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer
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ADVOCAAT, JURIST & NOTARIS

Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.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

Bart Dirkx JAZORG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

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
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

ANDRIES BOUWADVIES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

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

KLUSBEDRIJF VAN OVERDIJK  06 – 20 19 54 36

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

De GLAZENWASSER voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

DIERENARTS

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

GEZONDHEID

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 

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808
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TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Branding Coaching voor studiekeuze- en loopbaan-
begeleiding  www.anderskijkennaar.nl  06-51690459 

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

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

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

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

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSOORD 
Huisartsen M. v. Ierland, M. Evers T: 013-5332165
Huisarts H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, 
T. Bloem-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
FAM, verloskunde praktijk  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld  T: 013-5333306
Move-Ing Kinderfysiotherapie T: 06-20448374
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.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

Lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.Lout4Kids.nl / 06-252 939 92

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

FYSIOTHERAPIE BERKO fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

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

TANDARTS M.J.M. NAAIJKENS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

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

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

Yoga-en-mind.nl ‘t Ruiven 06 28433086

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.

Vervolg op pagina 6
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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 06-51225761.

YOUR BEAUTY INSPIRATION, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UITVAARTBEGELEIDING

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.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
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

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 dorpsquiz is wederom bejubeld. Met 2022 
deelnemers en het drukbezochte feest in de 
Kraanpoptent aan de Hoolstraat, kan de orga-
nisatie met trots terugblikken op een geslaag-
de vierde editie. 

Van de 94 teams bleek Lijst 5 uiteindelijk de mees-
te vragen goed te hebben en mocht voor de 2e 
keer in de jonge historie van het evenement op 
het podium de wisseltrofee in ontvangst nemen. 
Ze kregen goedkeurende blikken van een bar-
stensvolle feesttent, want ook dit jaar was het 
weer een hele uitdaging om de juiste antwoorden 
te verzamelen. Zoeken op google, facebook, of 
parate kennis waren niet toereikend om alle 485 
antwoorden te achterhalen. Daarom was het ook 
nodig om ter plekke te gaan zoeken. Zo werden 
het kunstwerk bij de entree van het sportpark aan 
de Generaal Eisenhowerweg, de Berkels kerk en 
het schaapje in de wijk waar voorheen de fabriek 
van Harry Jurgens stond, pleisterplekken waar 
deelnemers begerig zochten.

Stoelendans 
Ook op het Wilhelminaplantsoen was het een druk-
te van jewelste. Elk team moest voor achten hier 
zijn met een stoel. Later bleek dat de opdracht een 
enorme stoelendans was. Dat je niet met twee per-
sonen in een strandstoeltje past, gaf hilariteit alom. 

DORPSQUIZ ZET DORP 
OP STELTEN

De doe-opdrachten zette het dorp op stelten. 
Prinsen en prinsessen liepen door de straten. De 
bewoners van Torentjeshoef vroegen zich af of de 
vogeltrek bij hun eindigt, want er werden voor hun 
deur bijna honderd vogelhuisjes gehangen. Bij 
strandbad Rauwbraken werden evenzoveel zand-
kastelen gebouwd en bij Mie Pieters tuurden men-
sen met een verrekijker naar boven.    

Moeilijk
In de feesttent werden heel wat vragen nog eens 
doorgenomen. Wat hadden jullie bij die vraag van 
het bushokje en hoe heette de oude “Copacabana” 
aan de Bosscheweg rond 1965? Maar de meest 
gehoorde stelling was dat het dit jaar weer verdom-
de moeilijk was. Dat blijkt ook wel uit de uitslag. 
Want van de 600 te behalen punten had winnaar 
Lijst 5 er uiteindelijk 409 binnengesleept. En team 
Gin Gezeik, de winnaar van vorig jaar wist met 364 
punten de 6de plaats te behalen. Op de 2e plek 
eindigde team Doeltreffend met 376 punten. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

De Organisatie van de Dorpsquiz v.l.n.r.: Thorwald van 
de Ven, Marnick van den Brand, Astrid Frijters, Joost de 
Beer, Tim Vugs, Aniek Vugs, Patricia Wouters, Jeanette 
Vrinds. Niet op de foto: Koen Wouters, Peter de Rooij, 
Lotte de Rooij, Iris Coolen, Ine Mustert, Sabine Hek-
kens, Wendy Dassen, Jeff Denissen.
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-10 CC de Schalm openingstijden Expositie Wilma de Wilde
03-10-18 De Druiventros 20.00 uur Modeshow Bailiff Fashion en LIFF
04-10-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
04-10-18 Druiventros 20.00 uur Schaken beker competitie
05-10-18 Bibliotheek 11.30 uur Nationale Voorleeslunch i.s.m. Factorium
06-10-18 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
06-10-18 WC Eikenbosch 11.00-16.00 uur Dierendag activiteit, Kinderboerderij, Schminken, 

verhalenverteller, gratis poffertjes.
09-10-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur KennisPlaats Vesper, lezing zacht werken door Ellen 

de Lange-Ros
10-10-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
13-10-18 CC de Schalm 20.00 uur TTT Theaterproducties Tiburg, Het geheugen van 

Water
14-10-18 CC de Schalm 11.30 uur Durf, Wie zwijgt stemt toe
14-10-18 Café Mie Pieters 15.00 uur De Jugs, rock-covers
18-10-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
18-10-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
18-10-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
21-10-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
21-10-18 div. straten BE 10.00-17.00 uur Garagesale
25-10-18 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
27-10-18 Muziekhuis 20.00 uur Herfstconcert mmv. MiddenOrkest Concordia en Op-

leidingsorkest Boxtel’s Harmonie
27-10-18 Boerderij Denissen 20.30 uur Ameezing night met Inbetween en Pippijn
31-10-18 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met  “Retour en Bourgogne”
31-10-18 Koningsoord, Kapittelzaal 20.00 uur Thema-avond Dorpsraad: Duurzaanheid, aan de slag 

met uw huis

07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
07-11-18 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voolees halfuurtje
07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Rectoraat”
10-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop dressuur ZZZ t/m Grand Prix
11-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie, dressuur 4/5 jarigen
11-11-18 CC de Schalm 11.30 uur Het Storioni Trio, opnieuw in de Schalm
13-11-18 Bibliotheek, Werkplaats 20.00-21.00 uur Kids Café, jonge ouders ontmoeten elkaar
14-11-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
14-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
15-11-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
15-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Literair Café, Nederland Leest met Lieve Joris
18-11-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll
21-11-18 Brasserie Valentijn 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Filosofisch Café
23-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Christel de Laat, zijn daar nog vragen over?
24-11-18 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur wedstrijd
28-11-18 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, You Disappear
29-11-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi

OKTOBER

NOVEMBER



9|

Tijd om een kijkje te nemen bij de twintigste 
editie van Kraanpop hadden onze correspon-
denten dit jaar helaas niet. Gelukkig waren er 
genoeg Berkel-Enschottenaren die dit week-
end wél de sfeer van het grootse en gezel-
lige dorpsevenement hebben kunnen proeven: 
maar liefst 3700 bezoekers sloten onder genot 
van drankjes en muziek het laatste weekend 
van september af. 

Tent vol tafels 
Een tent vol tafels en een ontelbaar aantal glazen 
tot de rand gevuld met bier. Zingend en dansend 
verliep de knettergekke biercantus, waarmee het 
festijn op zaterdagavond van start ging. ‘Het is al-
tijd spannend om zoiets nieuws te introduceren’, 
aldus organisator Twan van den Brand over het 
toevoegen van de biercantus aan het jaarlijkse 
programma. ‘Maar wat hebben we een plezier 
gehad. Iedereen zong en danste vrolijk mee. Dat 
noem ik een succes.’  

Nieuwe locatie 
Met 1700 man, van jong tot oud, was het zon-
dagmiddagprogramma tot op het laatste kaartje 
uitverkocht. Dat mede dankzij een volgens Van 
den Brand ‘toffe line-up’, met onder andere Kafke 
en de Snollebollekes als de sfeermakers van het 

feest. ‘Ik overdrijf niet als ik zeg dat de tent na de 
optredens zeker meters is verschoven.’ 

Gelukkig had die daar meer dan genoeg ruimte 
voor op de nieuwe locatie aan de Hoolstraat. Or-
ganisator Van den Brand over de alternatieve plek: 
‘Doordat we zo afgelegen zaten, heeft het dorp 
weinig overlast hoeven ervaren. Ik kan omwonen-
den, met de familie Van Mensvoort als eigenaar 
van ons nieuwe Kraanpop-adres in het bijzonder, 
alleen maar enorm bedanken.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

DE FOTOALBUMS VAN BIERCANTUS 
EN ZONDAGMIDDAG KRAANPOP MET 
RUIM 150 FOTO’S STAAN OP ONZE 
WEBSITE! 
SCHAKEL-NU.NL

KRAANPOP:

EEN SFEERIMPRESSIE

‘Ik overdrijf niet als ik zeg  
dat de tent na de optredens  
zeker meters is verschoven.’
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
30-9 Kleine rode portemonnee Berkelseweg, midden op de weg,  06-20780000  
 (zie foto op Schakel App) ter hoogte van nummer 5
30-9 Huissleutel met IBIZA hanger Durendaelweg bij informatiebord 06-12590308
14-9 Sleutels met VW autosleutel aan sleutelhanger Speeltuintje tussen Erasmuslaan 06-42938061  
 met ‘B’ (Kijk voor de foto op onze Schakel app) en Joost van de Vondellaan
12-9 3 sleutels en Jumbo muntje aan sleutelhanger Vrouwenmantel 06-10482348  
 (kijk voor de foto op onze Schakel app)
11-9 Herenfiets Gazelle Hanta Durendaelweg 06-14019498
10-9 2 speelgoed beren Joost vd Vondellaan 06-49248057

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
29-9 Armbandje meisje zilver-goud met wat blauwe om en nabij Basisschool 06-43284827  
 steentjes en een olifantje Berkeloo/speelplaats
2-9 Sleutel van hangslot merk Trelock Berkel-Enschot en omgeving 06-20388579

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde 
APP van de Schakel. Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder 
en rechtmatige eigenaar kunnen via de app nog sneller bij 
elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.
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Als 8-jarige was Maurits Vissers (nu bijna 11) 
met twee andere jonge dj-liefhebbers te zien in 
het jeugdjournaal vanwege een Meet en Greet 
met Armin van Buuren. De opnames waren 
onder schooltijd, maar dat maakte de juf niet 
uit. ‘Lil’ Kleine, de rapper, was er ook.’ Maurits’ 
ogen schitteren. ‘En toen ik een jaar later op 
een concert van Armin was, herkende hij me, 
dat was wel leuk!’ 

Maurits vond muziek altijd al leuk en kreeg op va-
kantie eens een dj-tafel. Daar was hij héél blij mee. 
Inmiddels hebben ze in het gezin Vissers twee 
draaitafels. ‘Mijn broertje vond het ook wel leuk en 
kreeg er ook één. De mijne is zilver en staat boven. 
Nu kunnen we overal in huis dj-en!’

Draaitafel  
Op de tablet verschijnt een dj-app. Hier doet 
Maurits alles mee. Hij draait bij Jong Brabant en 
op Basisschool Berkeloo met Carnaval en bij het 
kerstdiner op school. Ook bij feestjes thuis. 
Een paar sound effects vliegen al door de kamer. 
De tablet wordt aangesloten op de draaitafel, al-
lerlei lampjes gaan branden en de warme klanken 
van ‘Happy’ (Pharrell Williams) exploderen door de 
woonkamer. ‘Armin van Buuren heeft dezelfde, al-
leen veel groter,’ lacht Maurits. De mogelijkheden 

IN DE VOETSPOREN VAN 
ARMIN VAN BUUREN

van de draaitafel zijn eindeloos, waardoor ze elke 
week wel wat nieuws ontdekken. Met zijn kopte-
lefoon op één oor laat Maurits zien hoe het ene 
liedje in het andere kan overlopen. ‘Dat valt nog 
niet mee’, zegt zijn vader. ‘Niet elk liedje kan mooi 
overlopen in de ander’, vult Maurits aan, terwijl hij 
perfect het nummer Sunny Days (Armin van Buu-
ren) erin gooit. ‘Je moet goed kijken welke liedjes 
bij elkaar kunnen. Dit blijft veel muziek luisteren en 
uitproberen.’ 

Geef nooit op!
Op dit moment is Maurits aan het uitvogelen hoe 
hij zelf een liedje kan maken, maar dat lukt nog 
niet helemaal. De tip die zijn grote voorbeeld Ar-
min hem gaf komt hier goed van pas: “Je moet 
niet opgeven, maar blijven ontdekken en steeds 
nieuwe dingen uitproberen. Laat het anderen ho-
ren, zet het online en heb je veel likes dan kun je 
doorgaan met je carrière.”
DJ Armin staat met armen gespreid op foto’s. 
Maurits doet hem na. ‘Dit is zijn pose’, knikt hij. 
‘Als ik iets verder ben zou ik ook wel in zo’n zaal 
met allemaal lichten willen draaien!’ 

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bas Haans

MET PASSIE
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Jouw stem is geld waard!

Steun het 
verenigingsleven 
en beslis mee.
Stem van 2 tot en met 14 oktober 
op onze club.

Ga naar rabobank.nl/
hartvanbrabant

RABHVB022 A5 Strooifolder V2.indd   1 25-06-18   09:14

Beste trouwe lezers,

De Schakel is met het weekblad, website, facebook en app dé informatiebron voor 
Berkel-Enschot en Heukelom. Wij houden u op de hoogte van alle evenementen in ons 
dorp, verzorgen persoonlijke interviews en brengen bedrijven in beeld. Onze verslag-
legging gaat verder dan een standaard persbericht!

Onze betrokkenheid, het verbinden van ondernemers, verenigingen en dorpsbewo-
ners is onze kracht. Het persoonlijk karakter maakt de Schakel uniek en daar zijn wij 
trots op! 
Om ons weekblad die extra dimensie te kunnen geven, doen we mee met deze Rabo-
bank Clubkas Campagne. Gun ons uw stem!

Hartelijk bedankt,

Het bestuur
Ingrid Roets, Elke van Dommelen, Jeannette van Dal
Rob Schalken, Jeroen Bax en Mary Janssens
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4E EDITIE VAN DE 
DRAAD 2018: VIER 
DE HERFST

De 4e editie van De Draad 2018 wordt verspreid in 
de week van 5 – 12 oktober 2018.
Mocht u als 60 plusser De Draad niet ontvangen 
in bovengenoemde periode, meldt dit dan aan ons 
via de draad@contourdetwern.nl
De Draad komt bij elke 60-plusser in Tilburg, Ber-
kel-Enschot en Udenhout op de mat. 

Zelfredzaamheid op papier en digitaal
De Draad gaat over zelf- en samenredzaamheid 
en is een kompas in de wereld van welzijn, zorg 
en wonen. De Draad heeft een oplage van 37.500 
exemplaren, is 40 pagina’s dik in full colour en 
komt 5 x per jaar uit. Actuele informatie over acti-
viteiten is te vinden op: www.dedraadmagazine.nl. 
En vergeet niet ons te liken op Facebook!

HALLOWEEN-
TOCHT
Zaterdag 27 oktober is 

het zover, we gaan weer wandelen en griezelen 
tijdens de Halloweentocht!
De tocht wordt dit jaar in samenwerking met 
scouting Berkel-Enschot georganiseerd. Er zijn 
voor de wandeltocht maar liefst 5 starttijden. De 
eerste griezeltocht start om 18.15 uur. (Zie www.
jeugdwerkberkelenschot.nl voor alle tijden.) De 
griezeltocht voor de wat oudere kinderen heeft 2 
starttijden: 20.15 en 20.45 uur. Ook dit jaar starten 
we vanaf de blokhut van de scouting aan de Gen. 
Eisenhouwerweg 7.
Tijdens de wandeltocht is er van alles te zien en 
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. Onze 
inmiddels beroemde griezelige voorwerpen han-
gen, liggen en staan weer langs een gedeelte van 
de route. Wie vindt ze allemaal en verdient daar-
mee een prijs? Bij terugkomst van de tocht is er 
bij de blokhut voor de begeleiders nog een lek-
ker kopje koffie/thee en voor de kinderen nog wat 
drinken en iets lekkers (bewaar hiervoor je toe-
gangsbewijs).
De griezeltocht is voor kinderen vanaf 9 jaar en 
de tocht wordt gelopen in groepjes begeleidt door 
een van onze vrijwilligers. Het is nog nooit zo 
spannend geweest, durf jij het aan? Als het dan 

toch te spannend wordt, kun je lekker dicht bij je 
begeleider gaan lopen. Natuurlijk mogen ouders 
ook meelopen als ze dat durven!
Kaarten voor dit Halloweenfestijn zijn te koop voor 
€ 2 in de voorverkoop. T/m 26 oktober zullen de 
kaarten te koop zijn bij Qiëlly Kids Fashion op het 
winkelcentrum Eikenbosch en bij Schoenmakerij 
Joep van den Berg in de St. Willibrordstraat. Let 
op! Er zijn voor elke starttijd een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar dus ben er snel bij! Mochten 
er nog kaarten over zijn dan worden deze op de 
avond zelf verkocht voor € 3. Houd onze Face-
bookpagina en website in de gaten. Daarop zullen 
wij vermelden of er nog kaarten te koop zijn en 
voor welke tijden.
Vind je het leuk om ons te helpen op 27 oktober? 
Die hulp kunnen wij altijd goed gebruiken, zelfs 
voor een paar uurtjes! Neem contact op met info@
jeugdwerkberkelenschot.nl voor meer informatie.
Griezelige groeten,
Het Halloweenteam van Stichting Jeugdwerk Ber-
kel-Enschot

CONCORDIA LAAT 
ZICH HOREN AAN 
DE MOEZEL

De bus zat lekker vol. Maar liefst 52 stoelen wa-
ren bezet toen het vertreksein gegeven werd om 
samen  met een berg instrumenten af te reizen 
naar de Moezel in Duitsland. Het is er dan tóch 
van gekomen. Al jaren werd er steeds in de Alge-
mene jaarvergadering gevraagd: “Wanneer gaan 
we eens met de club naar het buitenland” Nu dus: 
het weekend van 21  september. Vrijdagnamiddag 
vertrek, zondagavond laat terug. De werkgroep 
had het goed voor mekaar. Het hele Landgasthof 
Bottler was afgehuurd voor ons gezelschap. En bij 
aankomst meteen aan de bak. Naar Brauneberg 
waar het Wein- und Strassenfest plaats vond. Tot 

Foto: Jan de Haan.  
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KINDERBOERDERIJ

Deelname is gratis!

Kom aaien, knuffelen                       en spelen!

✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 6 OKTOBER 10.00 - 16.00 u.

Kom zaterdagmiddag 6 Oktober naar Winkelcentrum 
Eikenbosch! Er is een kinderboerderij, laat je 

schminken, luister naar de verhalenverteller, snoep 
van de poffertjes en van 13.00 tot 16.00 u. leert

een clown je ballondieren maken! 
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laat in de avond lekker met z’n allen spelen. Een 
goeie repetitie voor alle optredens die nog zou-
den komen. Zaterdags in de ochtend zomaar drie 
optredens om wakker te worden in Bernkastel. 
Een heel mooi dorpje aan de Mosel. Waar nog 
even lekker rondgewandeld werd om al die mooie 
handwerkhuizen van vroeger te bekijken. 

Na een kop koffie ook nog tijd voor een wijnproe-
verij en na het diner wederom naar een wijnfeest 
in Neumagen. Beilstein en Cochem volgden op 
zondag. En waarom moest het nou toch regenen? 
Weten ze daarboven niet dat de instrumenten er 
niet tegen kunnen. Dus muziek maken onder een 
immens grote “klapper”-boom (we konden er net 
met z’n allen onder) in een aangeboden garage en 
onder een brug. En daar komen we toevallig De 
Naagers uit Tilburg tegen. Nou ja, dat werd dus 
een gezellige boel in Cochem. Een stevige regen-
bui begeleidde ons echter naar het diner. Dat was 
even rennen.
En zoals dat altijd gaat: “Vermoeid maar zéér vol-
daan huiswaarts”
Ter herinnering….RABO-leden stemmen tussen 
2 en 1`4 oktober natuurlijk op Concordia! Dank je 
wel.

Voor meer leuke foto’s: www.mv-concordia.nl

KBO - DE SCHALM 
RIKTOERNOOI 2018-2019
Het jaarlijkse riktoernooi wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Cul-

tureel Centrum de Schalm. Iedereen uit Berkel-
Enschot boven de 50 jaar is van harte welkom.
Er wordt gespeeld in Ons Koningsoord op 6 don-
derdagmiddagen van 13u30 tot ongeveer 17u00r.
U wordt per bijeenkomst ingedeeld door het trek-
ken van een tafelnummer. U kunt dus rustig alleen 
komen.
Bij dit toernooi wordt gespeeld om mooie dag- en 
eindprijzen. Daarnaast is er een wisselbeker.
De bijdrage is € 2,50 per bijeenkomst inclusief 
koffie of thee.
Er wordt gespeeld voor één eurocent per twee 
punten.
De rikcommissie hoopt op een grote opkomst en 
wenst u vast gezellige speelmiddagen.
De data van het riktoernooi 2018– 2019, die ook 
tijdig gepubliceerd worden in De Schakel, in de 
Activiteitenagenda van De Schakel en op de web-
site van KBO Berkel-Enschot zijn:

2018 2019
18 oktober 24 januari
29 november 21 februari
13 december 21 maart (finale!)
Namens de KBO rikcommissie, 
Jeanne Rodenburg 013-533 30 59
Willie Stroot 013-533 27 55

INBETWEEN
In oktober houdt de Rabo-
bank Hart van Brabant de 

actie Hart voor uw club. Alle leden mogen van 2 
t/m 16 oktober 2018 stemmen op hun vereniging 
of stichting via de website van de Rabobank. Zij 
ontvangen een persoonlijke stemcode. Hiermee 
kunnen zij 5 stemmen uitbrengen waarvan maxi-
maal 2 aan dezelfde vereniging/stichting. Hoe 
meer stemmen, hoe hoger de bijdrage voor de 
activiteiten.
Als u lid bent van de Rabobank dan vragen wij u 
vriendelijk een of liefst twee stemmen uit te bren-
gen op Inbetween.
De bijdrage willen wij gebruiken voor een work-
shop choreografie en/of zangcoaching. Met het 
oog op de komende concerten zou dit een wel-
kome aanvulling zijn op onze optredens. Alvast 
bedankt voor uw stem en steun aan Inbetween!!
 
Noteer alvast in de agenda: zaterdag 27 oktober 
1e lustrum Ameezing Night met Inbetween en Pip-
pijn, aanvang 20.30 uur. Toegang is gratis, locatie 
Boerderij Denissen. Verdere informatie volgt de 
komende weken in de Schakel.

VROUWEN CONTACT 
GROEP
Berkel-Enschot-Heukelom
Na een schitterende zomer, zijn wij 

op 19 september gestart met een zeer goed be-
zochte Jaarvergadering voor 2018 – 2019. 
Na de vergadering kwam Notaris Mr. Niek Jan 
Adema een lezing geven over Testament, levens-
testament, schenkingen, de nieuwe regels en 
wetgevingen hierin, kortom een heel interessante 
uitleg waarin voldoende ruimte was om vragen te 
stellen.

Het thuisrikken is weer gestart, voor alle rikkers 
gezellige kaartuurtjes.
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Het eten bij de vuurhaard op 18 oktober hebben 
we helaas moeten verzetten omdat er niet genoeg 
plaats meer was. Dit gaan we nu op 29 november 
doen.

Op woensdag 24 oktober is de oktoberviering in 
de Druiventros. Na het officiële deel komt Paul 
Spapens ons alles vertellen over bijgeloof.  

Ook dit jaar doen we weer mee met Hart voor u 
Club bij de RABO bank.
Er kan weer gestemt worden op uw vereniging. 
Bent u lid van de Rabobank laat u stem dan niet 
verloren gaan. 
Als u wel een RABO rekening heeft maar nog geen 
lid bent, dan kunt u zich gratis opgeven bij de RA-
BObank, doe dit voor 14 oktober dan kunt u nog 
meestemmen.
Stemmen kunt u tussen 2 en 14 oktober. 
Kunt u zelf niet stemmen, neem dan contact op 
met een van de bestuursleden die willen u graag 
hiermee helpen. 
Laat U stem niet verloren gaan!!!!

Wilt u meer weten over VCG (VrouwenContact-
Groep) kijk dan eens op onze website, www.vrou-
wencontactgroep.nl 

KBO -SWO-GILDE SINT HUBER-
TUS.JEU DE BOULES. 
Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden 
heeft op donderdag 27 september een jeu de bou-
les toernooi plaatsgevonden op de terreinen van 
het Gilde St Hubertus:
Met dank aan allen zijn wij A. H-Berkel-Enschot  
bijzonder erkentelijk voor het beschikbaar stellen 
van de prijzen, die werden gewonnen door:
Dames Gew.wedstrijden Aant.pnt.
1 Tineke Keulemans 3 20
2 Mieke Akkermans 3 12
3 Cor Matthijsen 2 13
Heren 
1 Phil v Soest 3 21
2 Jo vd Bruggen 3 15
3 Jan v Groenendaal 2 11
De werkgroep  jeu de boules. 

KERSTTOCHT… 
RABO CLUBKAS 
CAMPAGNE
De kersttocht is al jarenlang 

een begrip in Udenhout, Berkel, Enschot en, sinds 
2016, ook in Biezenmortel. Meestal wordt hij de 
laatste zaterdag vóór kerstmis gehouden.
Dit jaar vindt de kersttocht op 15 december plaats, 
en wel in Udenhout. Het is de achttiende keer, dat hij 
wordt gehouden. Veel mensen zien er weer naar uit.
De kersttocht wordt mogelijk gemaakt door de in-
zet van zeer velen. Dat zijn koren, orkesten, scho-
len, gilden, buurtcomités, etc. Maar ook individue-
le vrijwilligers leveren hun bijdrage op de dag zelf.
Financiële ondersteuning vindt o.a. plaats door de 
dorpsraden. Plaatselijke ondernemers leveren een 
bijdrage door goederen of middelen beschikbaar 
te stellen.

De Stuurgroep Kersttocht wil de traditie van de 
jaarlijkse kersttocht graag voortzetten. Hij zoekt 
daarvoor ook financiële steun buiten de dorps-
raden. Dit jaar heeft hij zich opnieuw aangemeld 
bij de Rabobank, dit in het kader van de actie … 
Rabo Clubkas Campagne.
De aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zaak 
is nu dat de kersttocht zo veel mogelijk stemmen 
krijgt bij de verkiezing, die de Rabobank van 2 t/m 
14 oktober onder zijn leden organiseert. De leden 
krijgen daartoe op 2 oktober een stembiljet toe-
gestuurd. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen en 
maximaal 2 op eenzelfde project. 
De Stuurgroep Kersttocht roept de leden van de 
Rabobank op om de kersttocht maximaal te steu-
nen. Hoe meer stemmen de kersttocht krijgt, hoe 
groter het bedrag dat toegewezen wordt. En dat 
zorgt dan mede voor het voortbestaan van de 
kersttocht in de komende jaren. Dus leden van de 
Rabobank: steun de kersttocht en stem erop! 
Let wel op: de kersttocht is te vinden bij de vereni-
gingen en stichtingen onder Udenhout.

SCHAAKVERENIGING 
DE OUDE TOREN
Hart voor schaakvereniging De Oude 
Toren? Stem!

Schaakvereniging De Oude Toren heeft ambitieu-
ze plannen. Die zijn ook nodig om de schaaksport 
blijvend onder de aandacht te brengen. Er wach-
ten nieuwe uitgaven voor materiaal, voor het 60 
jarig jubileum, voor seniorenschaak. Verder start 
de club weer met jeugdschaak. Een proef van en-
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Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

auto aan slib, olie en zware 
metalen vrij die in het milieu 

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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kele maanden om de jeugd voor het schaakspel te 
enthousiasmeren, wordt kosteloos aangeboden. 
En dat dit kosten met zich medebrengt, mag dui-
delijk zijn. Overigens kunnen senioren en andere 
gegadigden ook schaaklessen volgen. 
De club vraagt dus Raboleden Hart  van Brabant 
een stem uit te brengen via de website van de 
Rabobank. Dat kan tot 14 oktober. De Rabobank 
steunt hiermee verenigingen in haar werkgebied, 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

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 

Vergeet niet te bidden op St. Placied (5 okt.), 
of het zal regenen dat het giet.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

steunt hiermee de schaaksport en de plaatselijke 
vereniging. Een welkom cadeau voor De Oude To-
ren in haar 60 jarig bestaan.
Afgelopen donderdag is de interne competitie 
voortgezet. Inmiddels begint zich zowel in groep 
A als in groep B een rangorde af te tekenen.  Aan-
staande donderdag start de 1e ronde van de be-
kercompetitie
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Stem via www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Rabobank Hart van Brabant stelt € 200.000 beschikbaar voor verenigingen en

stichtingen. Als lid van deze bank mag u stemmen van 2 t/m 14 oktober 2018

via onze website. Uw stem is geld waard! U steunt uw favoriete clubs toch ook?

Bent u lid van Rabobank Hart van Brabant? Breng uw stem uit!

Leden van Rabobank Hart van Brabant ontvangen hiervoor een persoonlijke stemcode.

Steun uw
favoriete
clubs!

Uw stem is
geld waard!

Stem van
2 t/m 14
oktober
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KUNST EN CULTUUR

Stichting EXPO presenteert in C.C. De Schalm
zaterdag 13 oktober 2018
20.00 uur; entree € 8,00 (inclusief koffie, thee, fris 
na afloop), voor KBO-leden € 7,00

TTT Theaterproducties Tilburg: 

HET GEHEUGEN VAN WATER

Afgelopen april speelde TTT dit successtuk van de 
Engelse schrijfster Shelagh Stephenson voor het 
eerst. Het publiek was unaniem: een heel mooie 
voorstelling.
Els van Heijst regisseert Tilburgs bekendste ama-
teurgroep in dit tragische én komische stuk. Drie 
zussen die ieder hun eigen weg gingen, treffen 
elkaar bij de begrafenis van hun moeder. Pijnlijk 
en hilarisch zijn de confrontaties van de drie. De 
twee partners zorgen alleen maar voor nog meer 
complicaties.

Buiten is het koud, alles is ondergesneeuwd. Bin-
nen kolkt en stroomt het.

Meer weten? www.ttt-theaterproducties.nl
laatste nieuws: TTT Theaterproducties Tilburg 
won afgelopen weekend de publieksprijs tijdens 
het KABRA-festival in Eindhoven met de korte 
nieuwe voorstelling Quasimodo’s Bruid.

ELEKTRISCHE FIETSEN

TESTWINNAAR BESTE PRIJS-KWALITEIT 
RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

Axis 8 met 
middenmotor 
Sterk, stil, stabiel...

OOK IN HERENMODEL VERKRIJGBAAR
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UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
- M. van Roestel, Enschotsebaan 18 

2e prijs:
Waardebon E 10,-
- Piet Spijkers, Pieter Zeemanlaan 14

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 september:
KINDERVERZORGSTER.

BergThee
Of Gaultheria zit vol rode bessen en 
is winterhard. 
In 9cm-pot. 
1.99

0.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Wegens wegwerkzaamheden Coppelmans 
Oisterwijk bereikbaar vanaf de N65

Elke zondag open.
Onze sfeershow is open!

7 november Winterwonderavond! 
Haal uw uitnodiging in de winkel



SPORT

23|

REESHOF SV TROEFT 
JONG BRABANT AF: 1-3
In een vermakelijke wedstrijd kreeg Jong 

Brabant een lesje in effectiviteit. Soms onnodig 
balverlies bij de thuisploeg wisten de gasten uit 
Tilburg vliegensvlug met hun voortdurend dreigen-
de voorhoede om te zetten in doelpunten.
Het duurde tot ver in de tweede helft totdat het 
zeker niet onverdienstelijke spel van Jong Brabant 
een doelpunt opleverde. Lucas van Nieuwameron-
gen kon de inmiddels opgelopen 0-3 achterstand 
terugbrengen naar 1-3. Enkele kansjes om het de 
tegenstander nog echt moeilijk te maken werden 
helaas niet verzilverd. Corners en vrije trappen le-
verden te weinig rendement op. Ook het inbren-
gen van extra aanvalskrachten mocht niet baten. 
Alles bij elkaar een prima pot om van te leren en 
op verder te bouwen. Na een korte evaluatie werd 
alweer vooruit gekeken naar de volgende thuis-
wedstrijd zondag a.s. tegen CHC, waarna het 
weekend alsnog goed werd afgesloten met een 
bezoekje aan Kraanpop. Het gaat tenslotte niet al-
leen om de punten, moet het nog jeugdige eerste 
team van Jong Brabant (terecht) gedacht hebben.

Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
Zeer wisselende resultaten dit 

uitweekend. De midwekers en ook de junioren 1 
boekten hun eerste overwinning en dat was mooi. 
Het eerste ging tegen de ongenaakbare koplo-

per Keizer Karel ten onder maar de schade bleef 
binnen de perken. En de kleine nederlaag uit van 
het tweede was verdienstelijk. Maar er waren ook 
tegenvallers. De twee pupillen-E teams verloren 
onverwacht  De allerjongsten deden het beter en 
wisten nipt te winnen van Tilburg. Zij zijn nu de 
enige ploeg die bovenaan staat.
De uitslagen waren:
DSC mid 2 - OJC’98 mid 1 12 - 17
Keizer Karel 1 - OJC’98 1 18 - 10
DKB 3 - OJC’98 2 12 - 11
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 1    7 - 15
DKB asp B1 - OJC’98 asp B1 11 - 10
DOT asp C2 - OJC’98 asp C1   5 - 2
Voltreffers pup D1 - OJC’98 pup D1   6 - 1
OEC pup E2 - OJC’98 pup E1 11 - 3
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E2 10 - 7
Tilburg pup F1 - OJC’98 pup F1   4 - 5
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
dinsdag 2 oktober
OJC’98 mid 1 - DSC mid 2 20.15 uur
OJC’98 1 - Tiel 1 15.30 uur
Stip 1 - OJC’98 2
PSV asp B1 - OJC’98 asp B1
SDO asp C2 - OJC’98 asp C1
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1
STIP pup E1 - OJC’98 pup E2
Komende tijd gaan twee acties van start. De 
Grote-Club-Actie waarvoor met name onze jeugd 
veel loten gaat verkopen t.b.v. de clubkas. En ook 
de jaarlijkse sponsoractie van de Rabobank. Als 
u daar een rekening hebt, stellen we het erg op 
prijs dat u ons ook een stem geeft als u een keuze 
maakt tussen de vele goeie doelen in onze regio.

     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.
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Nachtlenzen draag je als je slaapt. Terwijl je slaapt, corrigeren de lenzen je ogen. Overdag kan je dan scherp zien zonder bril  

of lenzen. Nachtlenzen geven je hiermee comfort en vrijheid wanneer dit het belangrijkst is, namelijk als je wakker bent!

Meer weten over Nachtlenzen? Stap eens bij ons binnen, wij vertellen je graag meer.

www.nachtlenzen.nl

Overdag scherp zien zonder bril of lenzen!

NKL1814_Nachtlenzen_Klantadvertentie_210x148mm_FC_Herfst2018.indd   1 18-07-18   09:35

Tuinstraat 2  Lijsterbeslaan 58
5144 NT Waalwijk 5056 XK Berkel-Enschot
Tel. 0416-672064 Tel. 013-8894673

www.dermavision.nl info@dermavision.nl

love 
the
skin 

you're 
in

• Acné & Acnélittekens
• Overbeharing 
• Littekens
• Oedeem
• Bestralingsklachten 
• Lipoedeem
• Pigmentvlekken

• Couperose  
• Rosacea 
• Fibromen 
• Ouderdomsvlekken
• Lokale vetophoping
 en huidverslapping
• Huidveroudering 

Vergoeding zorgverzekeraar in veel gevallen mogelijk.

U kunt bij ons o.a. terecht voor behandelingen bij:
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BOEKENHOPPER
Heeft u dat ook, stapels boeken liggen, boeken 
die u gekocht of gekregen hebt en uitgelezen.
Tja wat doe je ermee. Wegooien? Nee dat is zon-
de. Uitlenen of de kringloop is vaak de oplossing.

Nou, ik heb dat zelf al een paar keer gehad en zag 
in Udenhout een boekenhopper te staan.
En heb inmiddels ook gebruik gemaakt van deze 
boekenhopper in Udenhout.
Dit is een initiatief van de stichting Oisterwijk. Zij 
zijn begonnen met een boekenhopper uit te zet-
ten, er staan er dan ook al best veel in Oisterwijk 
en Udenhout.
Je kunt je eigen aanmelden bij stichting de boe-
kenhopper om zelf ook een eigen kastje uit te zet-
ten en te onderhouden. Of je kiest ervoor om er 
een te laten maken door Prisma. 
De kosten zijn voor jezelf. En jij wordt verantwoor-
delijk voor dit kastje.

Er is afgelopen woensdag 
een boekenhopper ge-
plaatst in Berkel Enschot in 
de St Josephstraat 30.
In Berkel-Enschot stond 
nog maar een boekenhop-
per en ik wilde graag ook 
een boekenhopper erbij.

U vraagt u zich vast af, wat is een boekenhopper. 
En hoe werkt het.
U kijkt in het kastje of er een leuk boek voor u bij 
staat, en ruilt het gratis om tegen uw uitgelezen 
boek. Zo blijft het kastje gevuld. Tot gauw

En veel leesplezier
Diana Robben

KP VESPER
Wegens de enthousiaste aan-
meldingen is het aantal plaat-

sen uitgebreid! Meld je vandaag nog aan voor de 
lezing ‘Zacht Werken’ van Ellen de Lange-Ros 
op dinsdag 9 oktober a.s. om 19.30 uur in Ons 
Koningsoord.
Entree 10,- inclusief het boek: ‘Een zaak van Zacht 
Werken’.
Inschrijven kan nog tot 5 oktober. 
www.bibliotheek.nl/kpvesper

BEATRIX SPIERFONDS
Namens het Beatrix Spierfonds willen 
wij alle inwoners van Berkel-Enschot 
bedanken voor hun donaties. Ook de 
collectanten van harte bedankt voor 

hun inzet om het bedrag van € 2.494,23 bij elkaar 
te brengen.

Bas Haans Fotografie 
was het hele weekend 

voor De Schakel op pad! 

Bekijk de fotoalbums van

en 

op onze site!

http://www.schakel-nu.nl/multi-media/
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van E 20,00.

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. vervoermiddel; 7. raamversiering; 12. mannetjeshond; 
13. eiland in de Caribische zee; 14. verwaande houding; 
15. noorderbreedte (afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 
19. na het genoemde of bedoelde; 21. soort onderwijs 
(afk.); 22. waagstuk; 24. vroegere naam van Sint-Peters-
burg; 27. bloeimaand; 28. zuivelproduct; 30. deel van 
hals; 31. en dergelijke meer (afk.); 32. handmaaier; 33. 
(school voor kinderen met) leer- en opvoedmoeilijkheden 
(afk.); 35. besef (benul); 37. kerkdienst; 38. warme drank; 
41. kloosterzuster; 42. biljet van tien gulden (Barg.); 44. 
ver (in samenstelling); 46. agrariër; 47. glibberig; 48. be-
waarplaats voor documenten; 49. honingbij; 50. klasse 
(stand); 52. grote drinkbeker; 54. vermogen om rustig af 
te wachten; 56. lichtste kleur; 58. voordracht (redevoe-
ring); 61. onroerendgoedbelasting (afk.); 62. hard schot; 
64. Japanse munt; 65. soort dans; 67. elektrisch gela-
den materieel deeltje; 68. nachtroofvogel; 70. delfstof; 
72. binnenvaartuig; 73. fuifnummer; 76. boomsoort; 77. 
Amsterdams peil (afk.); 78. boomvrucht; 79. verkeers-
stagnatie; 81. heden; 82. vod; 83. helling langs autoweg; 
84. familielid; 86. moeilijke beslissing (probleem); 87. wat 
een overledene nalaat.

VERTICAAL
1. hoofdstad van Thailand; 2. ondernemingsraad (afk.); 
3. snijwerktuig; 4. dierenmond; 5. plaats in Utrecht; 6. 
schaakstuk; 7. rangtelwoord; 8. deel van gebit; 9. meis-
jesnaam; 10. paardenslee; 11. zelfzuchtigheid; 16. reu-
zenslang; 18. kippenloop; 20. mannetjesschaap; 21. 
soort dakbedekking; 23. jong dier; 25. InterKerkelijke 
Omroep Nederland (afk.); 26. jool (gekheid); 27. compost 
(gier); 29. lichte narcotica of bedwelmingsmiddelen; 32. 
plaats in Zeeland; 34. Chinese vermicelli; 36. hengstig 
(loops); 37. afgemat; 39. dun schijfje chocolade; 40. groot 
soort hert; 42. tof (sympathiek); 43. Arabisch land; 45. 
ernstig; 46. dierenmond; 51. Albanië (ISO-landcode); 53. 
onderricht; 54. hachelijk (riskant); 55. klein steekwapen; 
56. datgene wat men wil (verlangen); 57. jongensnaam; 
59. kruisopschrift; 60. schorem (tuig); 62. Hongaarse 
grassteppe; 63. warme genegenheid; 66. grappig dier; 
67. Europeaan; 69. werkschuw; 71. telwoord (Engels); 73. 
stoer (flink); 74. bekende bloemsoort; 75. muil of pantof-
fel; 78. herkauwend zoogdier; 80. plaats in Gelderland; 
82. laatstleden (afk.); 85. meisjesnaam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

29 44 72 86 17 39 30 83 56 25 52 78 11 63 59 35 22
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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

OPSTEKERTJE
Op donderdag 4 oktober vieren wij de naamdag 
van onze Paus Franciscus. 
In de liturgie vieren wij de sterfdag van de heilige 
Franciscus van Assisi. Hij werd geboren in Assisi 
en zijn vader was een lakenkoopman. 
In zijn jonge jaren genoot hij met volle teugen van 
het leven, maar later kwam er een ommekeer. 
Waar anderen zich van af keerden, werd voor hem 
belangrijk; armoede, contact met uitgestotenen en 
getuigen van Gods wonderlijke schepping. Spoe-
dig kreeg hij veel navolging, mannen en vrouwen. 
Hij stelde een leefregel op voor zijn volgelingen. 
Toen Franciscus later naar Syrië ging om de mos-
lims te ontmoeten en eventueel de marteldood te 
sterven, bezocht hij de sultan in Babylon. Deze 
was hem heel welgezind. Hij keerde echter ziek 
terug naar zijn medebroeders. Hij moest toen ont-
dekken, dat er in de nieuwe orde het een en ander 
veranderd was. Hij werd zelfs terzijde geschoven 
toen hij het strikte armoede-ideaal wilde handha-
ven. Anderen namen de leiding over. 
Franciscus kreeg steeds meer te maken met li-
chamelijk en geestelijk lijden. Daardoor verzwakte 
hij steeds meer4. Tegen het einde van zijn leven 
ontving hij de stigmata ( wonden van Christus) en 
deelde in het lijden van Christus. Toen hij stierf in 
het jaar 1226 beseften velen dat een heilige uit hun 
midden was heen gegaan. Wij gedenken hem met 
diep ontzag en wensen onze Paus Franciscus een 
mooie naamdag toe.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
In oktober is er elke dag de gelegenheid om er-
gens het rozenhoedje te gaan bidden. In de Ma-

riakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag 
en donderdag om 19.00 uur, in de St. Willibror-
duskerk maandag, donderdag en vrijdag vóór de 
viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te 
Udenhout elke woensdag om 19.00 uur. We bid-
den voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

AGENDA
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 8 oktober 20.00 uur: bijeenkomst Paro-
chiebestuur.
Donderdag 11 oktober 20.00 uur: bijeenkomst 
“gastvrije parochie”. 
St. Caeciliakerk:
Woensdag 10 oktober 10.00 uur: Bezoekersgroep.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 9 oktober 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
Donderdag 11 oktober: werkgroep Kersttocht.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 6 oktober: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 7 oktober: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Riet van Rijsewijk-Bergmans (1e jrgt.); 
overl. fam. Noud van Esch; Vader van Esch (verj.); 
Mina van Esch; Frans Traa en Mien Traa- van den 
Bijgaart; overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Resonet.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: voor de overleden leden van de KBO; 
Overl. ouders Loots en van Kempen; Wim Koen-
raad (verj.); Thijs van Oosterhout; Noud van Vught 
(verj.) en Marietje van Vught-Pijnappels; Marjo-
lijn de Vries (7e jrgt.); Overl. ouders Piet en Riek 
Pijnenburg-Hamers; Cor Scherders-van de Sande 
(mnd. ged.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op Jumbo.com/pannen

DAT IS HET VOORDEEL VAN

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Eikenbosch 17
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Maandag 8 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. 

Dinsdag 9 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 11 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 12 oktober: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

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 7 oktober: ds. Winanda de Vroe, 10.15 
uur
Deze zondag nemen we afscheid van twee ambts-
dragers. Ook kiezen we vandaag een nieuw Kerk 
in Actie-project. De collectes zijn voor de diaconie 
en voor de landelijke kerk, en wel voor Kerk en Is-
raël. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
4 oktober 20.00 uur: O’Café voor iedereen tussen 
de 20 en 45 jaar
7 oktober 15.00 uur: Gitaarconcert door Harm de 
Ruiter & anderen
10 oktober 14.30 uur: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de Bijbel’
11 oktober 19.30 uur: Lezing ‘Van Balfour tot 
Trump’ door Arend Huitzing

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

4 OKTOBER DIERENDAG. Bij Hobby-Mix voor 
Dieren vindt u een grote sortering lekkernijen en 
speelgoed voor uw huisdier. 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s • zon-
nepanelen. Renoveren of verbouwen van uw bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659.Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijdkosten in Berkel-Enschot 

DIERENDAG KADOTIP, schitterende adrespen-
ningen voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd 
en klaar terwijl u meekijkt! Hobby-Mix voor Die-
ren, St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

DE DIERENDOUCHE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren. 

CARNIS SNACKS. Deze snacks zijn ambachte-
lijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en vele Vissoorten. Hobby-Mix voor 
Dieren. 

BOZITA honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen. Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar Hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689. 

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

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

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

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34,Udenhout, ingang achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

Na de herfstvakantie start er een SOCIALE VAAR-
DIGHEIDSTRAINING en OUDERCURSUS PO-
SITIEF OPVOEDEN in Berkel-Enschot. Voor in-
formatie: www.praktijkeigenwijzer of 06-11151057 

Wil jij een training met ontspanning en inspan-
ning in de natuur? Wil jij plezier, beetje uitdaging 
en reflectie in een groep? Iedere za. ochtend in de 
duinen. Kijk op www.naturefulness.nl 

Video op DVD, het kan nog! Ook dia’s en 8 mm 
films! Bel Peter Timmermans, 013-4557359 en 
kom even langs, Mgr. Bekkersstraat 2, B-E. 

OPEN DAG Bed&Breakfast “De Moffelhoeve” 
Zondag 7 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Schoorstraat 53 Udenhout. De koffie staat klaar!!! 
Fam.van den Brand-Vermeer. 

Tijdens verbouwing aanbieding in karpetten, 
gordijnstoffen, schilderijen. Sjef Coolen Interieur. 
St.Willibrordstraat 32a B-E 

Oktober woonmaand aanbieding rolgordijnen. 
Sjef Coolen Interieur. St. Willibrordstraat 21a B-E 

Oplaadbare verlichte veiligheidsband voor uw 
hond, van € 9,99 voor € 6,99. Hobby-Mix voor 
Dieren. 

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

Bloemenatelier Extra Vita geeft Herstwork-
shops. Kijk voor informatie op FB Extra Vita. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370
www.extra-vita.nl



Sprendlingenpark 36  5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91   www.keukenfabriekoisterwijk.nl

KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

GRATIS MONTAGE

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

*Niet in combinatie met andere acties



Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

Ander huis? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding.
De beste online oriëntatie voor een
hypotheek heb je bij de Rabobank (WUA
onderzoek april 2018). Krijg direct een
compleet beeld van je financiële
mogelijkheden op Rabobank.nl/wonen

Loop vrijblijvend binnen zonder
afspraak. Het kantoor in Oisterwijk is
open tijdens de NVM Open
huizendag op 6 oktober tussen
10.00-14.00 uur.  

* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige

actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de
toekomst


