
Jaargang 53, week 42, 17 oktober 2018

DEZE WEEK:
Leo van der Gouw is 100 jaar: Bewegen is leven!

EHBO van levensbelang voor ú en Berkel-Enschot

Niels Versteijnen als speer naar de handbaltop

Voorleesverhaal: Thijs en aardmannetje Pip in het herfstbos 

Prijsvraag: Maak een mooi Herfstpoppetje en WIN!
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Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

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  nihat.karacan@politie.nl  
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.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Bezoek onze sfeershow
Elke zondag open

patIocyClaaM
Voor binnen en buiten en kan zelfs lichte vorst 
verdragen. Diverse kleuren. 1.99 p.st.

1.29
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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 

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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Feestelijk hingen de vlaggen uit aan de Akker-
weg vanwege de honderdste verjaardag van 
Leo van der Gouw. Geboren in Tilburg en na 
wat omzwervingen al 45 jaar woonachtig in 
Berkel-Enschot.

Hij runde een fysiotherapiepraktijk aan de Vlierlaan 
58. Daarvoor woonde hij met zijn vrouw en 5 kin-
deren in het huis dat zijn broer had laten bouwen 
aan de Monseigneur Mutsaertsstraat. Zijn broer 
ging daar zelf niet wonen, omdat de gemeente 
verbood om duiven te houden. 

Hij wilde destijds studeren, maar zoals hij het zegt: 
“de Duitser kwam” en daardoor moest hij 3 jaar 
lang verplicht in militaire dienst. Daarna had hij de 
keuze of in Duitsland te werk gesteld worden of 
bij de marechaussee gaan. Na de marechaussee 
werd hij sportinstructeur bij de politieacademie. 
Van de Rijkspolitie, want die onderverdeling was 
er destijds nog bij de politie. 

Bewegen is leven
‘Ik mocht van de directeur van de politieschool 
een opleiding volgen aan de Sint Maartenskliniek 
in Nijmegen. Samen met mijn medestudenten be-
hoorde ik tot de eerste lichting fysiotherapeuten. 

DORPSGENOOT IS 
HONDERD GEWORDEN

Mijn fysiotherapiepraktijk in Arnhem was de eer-
ste in Nederland’, vertelt hij met gepaste trots. Als 
sportinstructeur bij de politieacademie liep hij 3x 
mee met de vierdaagse van Nijmegen. Daar was 
hij ook masseur. Hij heeft altijd veel gesport en 
dat is volgens hem ook de reden dat hij nog zo fit 
en vitaal is. ‘Bewegen is leven’, zegt hij enthousi-
ast. Tot op hoge leeftijd tenniste hij nog bij TC De 
Rauwbraken.

De montere Leo van der Gouw is een bezig baasje. 
Tuinieren en wandelen houden hem in shape, al-
hoewel zijn kinderen hem nu ontraden om nog de 
trap tegen de boom zetten of de heg te snoeien. 
Zelf overweegt hij met autorijden te gaan stoppen. 
Tot zijn tachtigste liep hij elke dag minimaal 5 kilo-
meter met zijn honden. Ook in de meimaand wan-
delde hij op en neer naar de kathedraal van Den 
Bosch voor een weesgegroetje en een kaarsje op 
te steken bij Maria.

Ere lid KBO
Op de ochtend van zijn verjaardag kwam ook de 
KBO hem feliciteren en heeft hem ere lid gemaakt. 
Leo is al 35 jaar lid van deze club, maar heeft zelf 
nooit een activiteit meegedaan. ‘Alleen maar be-
taalt’, zegt hij lachend. Houdt u niet van bridge? 
‘Nee, ik ben geen kaarter, dat is niet actief genoeg.’ 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

Bewegen is leven!
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-10 CC de Schalm openingstijden Expositie Wilma de Wilde
18-10-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
18-10-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Filosofisch Café
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
21-10-18 t Hoekske 6A 10.00-16.00 uur Zolder verkoop
25-10-18 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
26-10-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubkwis
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
28-10-18 De Druiventros 14.15 uur Herfstconcert Harmonie St. Caecilia Bavel en Har-

monieOrkest Concordia
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
11-11-18 Druiventros 13.00 uur Hoe Is? Fist
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
18-11-18 St. Caeciliakerk 15.30 uur Concert Requiem J. Rutter en liederen van Gershwin/

Copland door Hasselts Gemengd Koor
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
25-11-18 CC de Schalm, Foyer 14.30-17.00 uur  KBO St. Nicolaas Bingo
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
30-11-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubkwis

05-12-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
08-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL

OKTOBER

NOVEMBER
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Basiskennis van EHBO is van 
levensbelang

Vlnr: Tom Nijkamp, Tijmen de Baar 
en Patrick Kuppens

HEEL BERKEL-ENSCHOT 
AAN DE EHBO 

Van verbranden aan een hete pan tot een zuurtje 
dat in het verkeerde keelgat schiet: een ongeluk 
zit vaak in een klein hoekje. Je maakt een foutje 
of let even niet op en voor je het weet zit je in de 
ellende. En weet jij dan wat je moet doen?

Precies dat is waar EHBO-vereniging Berkel-En-
schot zich zorgen over maakt: velen weten dat 
dus niet. Sommigen verstijven bij het aanschou-
wen van een verkeersongeval, anderen vallen al 
flauw bij de gedachte aan bloed. En zo zijn er ook 
genoeg die wél willen helpen, maar niet weten 
hoe. Een machteloos gevoel geeft dat, meent Tom 
Nijkamp, EHBO’er en bestuurslid van de vereni-
ging. ‘Hoe erg is het wel niet om niet in te kunnen 
grijpen als er iets vreselijks gebeurt?’ Bovendien 
blijkt het streven van de ambulance om binnen 
twaalf minuten ter plaatse te zijn vaak onhaalbaar 
in de praktijk. Oftewel: basiskennis van EHBO is 
van levensbelang. ‘Vijf minuten kunnen het ver-
schil betekenen tussen leven en dood.’  

Tekort 
Helaas kampt het EHBO-team uit Berkel-Enschot 
met een tekort aan mankracht, wat leidt tot een 
gebrek aan EHBO’ers op onze Berkel-Enschotse 
evenementen. ‘Vandaar onze oproep aan allen 
uit het dorp: doe met ons mee!’ Het bestuur wil 
met haar oproep voorkomen dat een evenement 
straks niet kan doorgaan omdat er onvoldoende 
EHBO’ers beschikbaar zouden zijn. Om die reden 

en om situaties van paniek en onwetendheid bij 
een ongeluk te voorkomen, vraagt de vereniging 
jong en oud zich aan te sluiten bij de club van nu 
tachtig bekwame vrijwilligers.  

Cursus 
Wie zich aanmeldt doorloopt een traject bestaan-
de uit 12 wekelijkse avondlessen. Daar leert de 
kandidaat alles om zich een volwaardig EHBO’er 
te kunnen noemen. Aan het eind wacht het be-
slissende examen, uitdagend maar voor iedereen 
te doen. Het volgen van de cursus kost 130 euro, 
maar gelukkig wordt dat door verschillende ziek-
tekostenverzekeringen vergoed. 

Voldoening 
Daarna kan het echte werk beginnen. Zeker in het 
begin worden de kersverse leden van de vereni-
ging bijgestaan door meer ervaren leden. Zo staat 
geen EHBO’er er alleen voor. ‘Uiteindelijk geeft het 
werk veel voldoening’, vertelt bestuurslid Tijmen 
de Baar. Voor meer informatie: www.ehbo-be.nl  of 
mail: secretaris@ehbo-be.nl 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: EHBO-BE



10 |

SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
13-10 ANWB Lidmaatschapskaart J.W. Peeters fietspad langs N65 06-15137451
20-9 zwart kinderjasje (bikersjasje voor kind 4 jaar) Gulderoede 06-39699488
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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
12-10 klein ezelknuffeltje met 3 oranje staarten tussen Winkelcentrum Eikenbosch 06-20780000  
 (zie foto op de app) en fietspad Durendaelweg
6-10 Donkerrode sleutel etui (10 cmx 5 cm) met Rondom St. Caeciliaschool 06-20780000  
 2 sleutels (ritsje bovenzijde kapot)
1-10 portemonnee Op weg van Jumbo naar 06-30864247  
  Durendaelweg
29-9 Armbandje meisje zilver-goud met wat om en nabij Basisschool  06-43284827  
 blauwe steentjes en een olifantje Berkeloo/speelplaats

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.

RX2180V_RX6346_Print__42x29.7.indd   1 10/03/16   12:54

W W W . B E R S S E L A A R O O G Z O R G . N L

Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl

NU EEN
RAY-BAN
MONTUUR
INCLUSIEF

GLAZEN
VANAF

€ 199,-
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Als 6-jarige begon Niels Versteijnen (18) bij de 
White Demons te Berkel-Enschot. ‘Mama wil-
de ook liever handbal dan voetbal, dat vond ze 
leuker,’ aldus Niels. Na 12 jaar hoeft zijn moe-
der niet meer te rijden. Er wordt nu een spe-
lersbus, eten, kleding en wanneer nodig een 
hotel voor haar zoon geregeld. Niels: ‘Voor de 
club is het niks, zeg maar, zo’n hotel regelen, 
wij zijn het tweede team, het eerste heeft ge-
woon een privéjet waarmee ze naar de wed-
strijden vliegen!’

Terugblik
Zowel Niels (rechteropbouw) als zijn tweelingbroer 
Arjan (keeper) zijn op 14-jarige leeftijd door Vladan 
Mijalkovic (voormalig coach White Demons) over-
gehaald om bij tophandbalclub Red Rag Tachos in 
Waalwijk te komen spelen. Ze stroomden al snel 
door naar Heren 1 (Eredivisie) en werden beiden 
geselecteerd voor Oranje. De bondscoach van 
het Nederlands Jeugdteam noemde hen hét gou-
den duo van Tachos! Echter, Niels bleef opvallen 
en werd gevraagd bij SG Flensburg-Handewitt in 
Duitsland! ‘Ze wilde me graag hebben’, zegt Niels, 
‘dus ja... vanuit het EK ben ik geland op Schiphol 
en gelijk met de trein doorgegaan naar Duitsland.’ 

Duale carrière
‘Je weet niet wat je meemaakt hier’, Niels lacht, 
‘alles draait om handbal. Terwijl het in Nederland 

een hobby is, is het hier in de stad sport num-
mer 1!’ Vier keer per week hebben ze handbal-
training in de zaal, minimaal drie keer per week 
kracht- hersteltraining en elke donderdag Duitse 
les. Niels: ‘Wedstrijden zijn op zaterdag en zon-
dag, maar als er alleen op zaterdag een wedstrijd 
is, dan doe je zondag weer een krachttraining.’ De 
club heeft een gebouw, waar Niels met nog tien 
andere Europese jongens woont. Maandelijks krij-
gen ze een eet- en trainingsschema. Niels heeft 
eens per week contact met de Johan Cruyff aca-
demie, school voor topsporters, waar hij de oplei-
ding handbaltrainer-coach volgt. Er is zelfs tijd om 
te face-timen met familie, wat te playstationen en 
alle thuiswedstrijden van het 1ste te kijken. 

Verwachting
Terwijl Niels niet verwacht volgend seizoen in 
Duitsland al in het eerste te spelen, melden re-
cente krantenberichten dat Niels Versteijnen is 
geselecteerd voor de Oranjeselectie (Heren) voor 
de EK kwalificatie-wedstrijden 2018! Het zal nog 
spannend worden of en wanneer hij daadwerke-
lijk in het veld zal staan, maar de bondscoach van 
Oranje heeft hem gezien en dit is weer een trede 
omhoog in zijn Topsportcarrière. Succes Niels!

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Niels Versteijnen

ALS EEN SPEER NAAR DE HANDBALTOP
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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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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf 4 jaar)

HERFSTAVONTUUR 
Thijs woont in de Sportlaan en gaat naar basis-
school Rennevoirt, hij zit in groep 1 bij juffrouw 
Ginny. Hij gaat graag naar school, vindt tekenen 
leuk en ook bouwen in de bouwhoek. Juffrouw 
Ginny heeft in de klas verteld dat de herfst eraan 
komt. Dat er een eind komt aan al dat heerlijke 
weer. Het wordt kouder en het gaat hard waaien. 

De bomen verlie-
zen hun blaadjes 
en laten hun zaad-
jes vallen. Uit de 
zaadjes kunnen dan 
weer nieuwe bomen 
groeien. De kinderen 
noemen op welke 
zaadjes dat zijn: 
eikels, kastanjes, 
walnoten, beukennootjes, hazelnoten en nog veel 
meer. Ook zie je in het bos allerlei soorten pad-
denstoelen groeien, maar die mag je niet plukken! 
Er hangt een hele mooie herfstplaat in de klas, ge-
kleurde bomen, en heel veel blaadjes op de grond. 
Volgende week gaan ze met de klas een herfsttafel 
maken. 

Het is dinsdag en de mama van Thijs staat buiten 
te wachten. Hij komt naar buiten en vertelt mama 
over de herfsttafel en vraagt: “Zullen we morgen 
naar de bossen gaan om eikels en kastanjes te 
zoeken?” “Oh, dat is leuk,” zegt mama, “dan kun-
nen we daar poppetjes van maken!” Dat vindt 
Thijs een leuk idee.

Als ze de volgende mor-
gen in het bos zijn spreken 
ze af dat ieder apart gaat 
zoeken. Hij moet wel in de 
buurt van mama blijven. 
Thijs vindt het leuker om 
alleen in de bossen rond te 

snuffelen. Hij loopt langs het pad te zoeken en de 
eikels, kastanjes en beukennootjes stopt hij in zijn 
tas. Dan ziet hij een eekhoorn. Hij volgt de eek-
hoorn en hij ziet dat de eekhoorn nootjes verstopt 
op verschillende plaatsen in het bos. Hij loopt naar 
een van de verstopplaatsen en wil net gaan gra-
ven als hij een stemmetje hoort: “Nee stop, afblij-
ven, dat is niet van jou!”
 

Thijs kijkt rond, waar dat stemmetje vandaan 
komt, maar hij ziet niemand. Hij wil verder gaan 
met graven. 
“Ik zeg je toch dat die 
nootjes niet van jou zijn, 
afblijven!” Thijs kijkt nog 
eens rond en dan ziet hij 
op de grond een heel 
klein mannetje staan 
met een grote groene 
puntmuts. “Hallo, wie 
ben jij en waarom mag ik niet aan de nootjes ko-
men?” 
“Ik ben Pip en die nootjes zijn van de eekhoorns, 
dat is hun wintervoorraad. Als jij die steelt dan 
hebben ze in de winter geen eten!” “Oh, maar dan 
laat ik die nootjes liggen. Ben jij een kabouter? Ik 
dacht dat jullie rode puntmutsen hadden?” 
“Nee, ik ben een aardmannetje en rode puntmut-
sen vallen op, groene niet. Hoe heet jij?” 
“Ik heet Thijs en ik ben eikels en kastanjes aan het 
verzamelen voor school. Pip, jouw puntmuts is wel 
heel erg lang!” 
“Ja, dat is nodig, zo krijgen we geen eikels of kas-
tanjes op ons hoofd. Die kunnen erg zwaar zijn!” 
“Waar wonen jullie?” 
“Wij wonen in kleine holletjes vlakbij een boom in 
de grond.” 
“Pip, ik heb ook beukennootjes geraapt, zal ik die 
bij de verstopplaats leggen?” 
“Thijs, dat is heel erg lief, dan stop ik ze wel bij de 
andere nootjes.” 
“Thijs, Thijs, waar ben je?” roept mama. 
“Oei, dat is mama, Pip ik ga naar mama en ik kom 
gauw nog eens bij je op bezoek.” 
“Dat vind ik leuk, maar wel mondje dicht! Wij zijn 
niet zo dol op grote mensen, wij houden van rust. 
De grote mensen verstoren vaak onze rust.” 
“Ik zal niets verklappen” en hij rent weg. 

“Mam, ik kom eraan, ik heb heel veel eikels en 
kastanjes gevonden!”.....

Win een leuke prijs!

Maak deze week een mooi herfstpoppetje 
en stuur jouw foto naar 

info@schakel-nu.nl 
en maak kans op een leuke prijs.
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Word lid van KBO Berkel-Enschot!  
 

KBO Berkel-Enschot is een zeer actieve vereniging van en voor 
senioren (vanaf 50 jaar).  Wij bieden vele activiteiten aan, zoals: 

 Ontspanning met een wekelijkse soos, voorstellingen en 
ontspanningsmiddagen 

 Cursussen op allerlei gebied 
 Sportieve activiteiten zoals fietsen, wandelen, jeu de boules, biljarten, bridgen, 

rikken, dansen en sporten bij sportschool Joop Ooms 
 Een jaarlijkse busreis 
 Zomerschool met een gevarieerd programma vol excursies, lezingen, fiets- en 

wandeltochten en workshops 
 Theaterbezoek met prima plaatsen 
 Koffie-uurtje en Samen-uit-dineren 
 Jaarlijks een sfeervolle Kerstviering en een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst 

Wij denken ook aan onze medemens: 
 Toer Mee voor Pater Theo Raaijmakers 
 Rolstoelwandelen 
 Belastinginvulhulpen, Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners 

En wij komen op voor de belangen van alle senioren in Berkel-Enschot, zoals op het 
gebied van welzijn en zorg, huisvesting en mobiliteit. 
 
Dus sluit u aan en word lid. Nu met een aantrekkelijk aanbod: 

Word nu lid en betaal tot 31 december 2018 geen contributie ! 

Hoe kunt u zich aanmelden ? 
 via de website: www.kboberkelenschot.nl  
 of per email info@kboberkelenschot.nl  
 of bel het secretariaat 013-5333162 voor een aanmeldingsformulier.  

 
 

Voelt u zich van harte welkom ! 
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WANDELEN MET DE KBO
Op donderdag 25 oktober gaan we 
wandelen in Middelbeers bij het Withol-
landven.

De Landschotse heide bestaat uit vochtige heide 
met daarin een aantal grote vennen.
Deze vennen zijn rijk aan watervogels en steltlo-
pers en er zijn 24 soorten libellen.
Er is een uitkijktoren waar je een mooi zicht hebt 
op de heide.
Een prachtige wandeling maar zorg voor goede 
wandelschoenen.
Na de tocht drinken we koffie, op eigen rekening, 
in Haghorst bij “den Horst”.
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2.- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.

Spannend!!! Over andere halve 
week is het zover.
De Halloween wandel- en griezel-
tocht in Berkel-Enschot op zaterdag 
27 oktober.
Voor de wandeltocht zijn er diverse 
starttijden vanaf 18.15 uur en voor 

de griezeltocht zijn er twee starttijden, 20.15 en 
20.45 uur. Voor elke starttijd zijn een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar. Kijk op onze website voor 
meer informatie www.jeugdwerkberkelenschot.nl

Tot en met vrijdag 26 oktober zijn de kaarten voor 
€ 2,- te koop bij Qiëlly Kids Fashion op het win-
kelcentrum en Schoenmakerij Joep van den Berg 
in de St Willibrordstraat. Op de avond zelf zijn de 
resterende kaarten voor € 3,- te koop. Helaas is 
het niet mogelijk om op de dag zelf kaarten te 
reserveren via de mail of via een Facebookbe-
richt. De organisatie is dan druk bezig met het 
klaarmaken van de spannende route. Houd onze 
Facebookpagina in de gaten voor welke tijden nog 
kaarten beschikbaar zijn!
Vind jij dit jaar al onze voorwerpen van het zoek-
spel? Als je de gelukkige winnaar wordt, zullen wij 
dat in de Schakel bekend maken en natuurlijk ook 
op onze Facebookpagina en de website. De prij-
zen worden tijdens de Sinterklaasvoorstellingen 
(18 november) uitgereikt of kunnen later opge-
haald worden.
Het Halloweenteam en de leden van de RSA scou-
ting Berkel-Enschot zijn er klaar voor en we heb-
ben er zin in! De heks en de tovenaar hebben hun 
ketel al boven het vuur hangen en zij trakteren jul-
lie graag op een griezelig drankje whoehahaha. Er 
staan weer een aantal spellen voor jullie klaar en 
je wordt onderweg en na de tocht voorzien van 
wat lekkers. Ook staat na de tocht de koffie/thee 
weer klaar.
Jullie komen toch ook griezelen tijdens het wan-
delen? We zien jullie graag zaterdag! We starten 
bij de blokhut van de scouting aan de Gen.Eisen-
houwerweg 7.

Griezelige groeten,
Het Halloweenteam van Stichting Jeugdwerk Ber-
kel-Enschot

     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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Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

KOOPZONDAG 21 OKTOBER
VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR

WIJ HELPEN 
U GRAAG, 
OOK ALS 

U MINDER 
MOBIEL BENT !

Onze coupeuse kan 
alles perfect voor u 
vermaken. Op maat 

gemaakt voor u!

Vakkundige
coupeuse

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG GESLOTEN, DINSDAG T/M VRIJDAG:
 10.00 UUR TOT 17.30 UUR • ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Gratis 
parkeren

Bij ons kunt u gratis 
parkeren voor de deur, 

op onze eigen 
parkeerplaats.

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl

MAAK KENNIS MET ONZE

HERFST/WINTER
COLLECTIE

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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KUNST EN CULTUUR

Woensdag 31 oktober filmcafé in CC De Schalm 
Berkel-Enschot, aanvang film: 19.30 Uur

RETOUR EN BOURGOGNE
Frankrijk, 2017, 113 minuten
Regisseur: Cédric Klapisch
Met: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
Portret van twee broers en hun zus die met passie 
de wijngaard van de familie beheren, maar onder-
tussen hun eigen weg moeten vinden.
Jean verliet tien jaar geleden zijn geboortestreek 
Bourgogne om de wereld te ontdekken. Als zijn 
vader op sterven ligt, keert hij terug naar zijn fa-
milie. Samen met zijn zus Juliette en zijn broer 
Jérémie probeert hij het familiebedrijf gaande te 
houden. Na het overlijden van hun vader worden 
de drie gedwongen keuzes te maken en beslissin-
gen over de toekomst te nemen.
De film volgt de drie jonge wijnmakers gedurende 
één jaar waarin alle seizoenen voorbijkomen en de 
ambachtelijke manier van het maken van wijn op 
de voet gevolgd wordt. Niet alleen de wijn moet 
zorgvuldig gemaakt worden, ook moeten de fami-
liebanden in de film opnieuw aangehaald worden.
Gespreksleider Tim van der Avoird. Laat u verras-
sen door deze oktoberfilm onder het genot van…..

Kaartverkoop 
Omdat we in verband met de veiligheid maar 
maximaal 90 kaarten mogen verkopen, is het aan 
te raden 
- vooraf een kaartje te reserveren. (€6,-/€7,50 

incl. koffie/thee) http://www.deschalm.net/be-
stellen.html of telefonisch: (013) 533 13 33;

- nog beter is het om vooraf een passe-partout 
aan te schaffen  (€30,-/€37,50 incl. koffie/thee) 
http://www.deschalm.net/bestellen.html of tele-
fonisch: (013) 533 13 33;

- losse kaarten voor de films zijn ook te koop bij 
de Bibliotheek Berkel-Enschot;

- zo mogelijk nog vanaf een half uur voor de film 
bij de ingang van de filmzaal maar OP is OP!!!

Kortingskoopavonden Intertoys Oisterwijk

Wanneer?  Maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober, van 18 tot 21 uur

Wat?  15% korting op het complete assortiment **
En ook: reserveren kan via email intertoys-oisterwijk@live.nl 
 of telefonisch 013- 20 20 005

** muv boeken, batterijen, (gift)cards en artikelen van onze computer en game afdeling.
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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
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 13 oktober

White Demons D1 - R.H.V. D1 05-17
Avanti E2 - White Demons E3 08-08
White Demons DC1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster DC1 16-08
White Demons HC1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster HC1 10-12
Zondag 14 oktober
Taxandria D1 - White Demons D2 16-02
White Demons HS2 - Oranje Wit HS2 17-20
The Flyers F1 - White Demons F1 00-05
White Demons DS1 - HC Zeeland DS1 15-17
Dongen HS2 - White Demons HS3 20-25
Habo ‘95 DS3 - White Demons DS2 18-15
Heerle HS2 - White Demons HS1 21-23

Programma aanstaand weekend
Veld
Maandag 22 oktober
21:00 uur White Demons DMW1 - 
 Goodflooring/H.M.C. Rd’veer DMW1
Zaterdag 27 oktober
09:30 uur White Demons F1# - Zephyr F1
10:20 uur White Demons E3 - Avanti E3
11:20 uur White Demons E2# - 
 RED-RAG/Tachos E2#
12:00 uur G.H.V. DC1# - White Demons DC1
12:20 uur White Demons D2 - Avanti D1
Zondag  28 oktober
10:00 uur White Demons DS2 - 
 DOS’80/Olympia’89 DS3
11:15 uur Goodflooring/H.M.C. Rd’veer D1 - 
 White Demons D1#
11:15 uur White Demons HS3 - 
 RED-RAG/Tachos HS2
11:45 uur RED-RAG/Tachos E1 - 
 White Demons E1
12:30 uur White Demons HS1 - Internos HS1
13:10 uur Heerle DS2 - White Demons DS1
13:35 uur West Brabant Combinatie HC1# - 
 White Demons HC1#
14:35 uur PSV Handbal HS2 - 
 White Demons HS2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JONG BRABANT GOED 
OP DREEF: 1-3 WINST
Na het zeer verdienstelijke en specta-
culaire gelijkspel thuis tegen het sterke 

CHC vorige week (4-4), werd afgelopen zondag 
op basis van kwaliteit en karakter gewonnen bij 
Were Di in Tilburg: 1-3. Door een snel doelpunt (en 
subtiele assist) van de in Jong Brabant 1 terug-
gekeerde ‘verloren zoon’ Sjors van Wees en twee 
fraaie treffers van Thomas van Esch werd een 
comfortabele 0-3 voorsprong opgebouwd. Mooi 
om te zien hoe snel en effectief de verschillende 
aanvallen werden uitgevoerd en doel troffen. Wel 
moest voor rust nog een tegendoelpunt geïncas-
seerd worden, waardoor het geloof bij Were Di 
werd aangewakkerd. Op basis van gezonde werk-
lust en regelmatig ook slim spel werd de over-
winning veilig gesteld. Ook het geconcentreerde 
keeperswerk van de dit seizoen vanuit de jeugd 
overgekomen Floris Jonkers was solide en attent. 
Dat gold ook voor het goede verdedigende werk 
van onder meer de eveneens jeugdige Tom Bas-
tings. En wie weet heeft ook de steun van de vele 
supporters uit Berkel-Enschot bijgedragen aan 
de winst. Wie het weet mag het zingen. Alles bij 
elkaar bezet Jong Brabant, na een pittige compe-
titiestart, een mooie gedeelde derde plek op de 
nog prille ranglijst! “We winnen aan kracht doordat 
het elftal meer en meer volwassen speelt, hoe jong 
de meesten ook nog zijn”,  stelt trainer Boy v.d. 
Boogaard tevreden vast. Tegelijk weet hij dat er 
maar 1 wedstrijd echt belangrijk is, want dat is de 
eerstvolgende. “Aan ons om er komende zondag 
thuis tegen GSBW weer te staan en de opgaande 
lijn vast te houden”, aldus V.d. Boogaard.

Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
Het eerste kon het niveau van 
vorige week niet benaderen, 

al werd er weer hard gewerkt. De geblesseerde 
topschutter Jasper van Tongeren werd met name 
aanvallend gemist. Bij de rust was een achter-
stand teruggebracht tot een punt, maar na rust liet 
de aanval het afweten.
Het tweede speelde verdienstelijk gelijk tegen 
Rust Roest.
Bij de jeugd wonnen de junioren net en verrasten 
de C-aspiranten bijna de koploper. Maar het ge-
lijke spel is ook een compliment waard. De drie 
jongste teams wonnen weer eens alle drie. De 
F-pupillen zijn daarmee minstens gedeeld herfst-
kampioen; twee ploegen kunnen nog gelijk ko-
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men. Volgende week winnen en ze staan definitief 
alleen bovenaan.
De uitslagen waren:
PSV mid 1 - OJC’98 mid 1 18 - 5
OJC’98 1 - Skunk 1   9 - 15
OJC’98 2 - Rust Roest 6   9 - 9
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1 10 - 11
OJC’98 asp C1 - Ready asp C1   5 - 5
OJC’98 pup D1 - Ready pup D1   3 - 11
OJC’98 pup E1 - KVS pup E1 16 - 1
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2   7 - 2
Avanti pup F1 - OJC’98 pup F1   3 - 9
Volgende week is het alweer het laatste weekend 
van de veldcompetitie. Alleen het eerste speelt 
daarna nog een extra wedstrijd. Het programma 
luidt:
dinsdag 16 oktober:
OJC’98 mid - BMC mid 20.15 uur
zaterdag 20 oktober
PSV 1 - OJC’98 1
OJC’98 jun 1 - Terda jun 1 12.30 uur
OJC’98 asp B1 - SDO asp B3 11.00 uur
OJC;98 pup F1 - Winty pup F1 11.00 uur
Het zaalprogramma wordt binnenkort bekend ge-
maakt.

FURINKAZAN
Zaterdag 13 oktober zijn 3 wedstrijd 
karateka’s van Team Verhoeven (onder-
deel selectie dojo Furinkazan) afgereisd 
naar Oost-Souburg om mee te doen 

met de Open Zeeuwse Karatekampioenschappen.
Op het onderdeel kata hebben Femke van den 

Brekel en Kayleigh Ver-
metten zich goed neer 
weten te zetten. In de 
poule, waar zij geza-
menlijk uitkwamen, 
werd Femke 2e en 
Kayleigh 3e.

Kayleigh mocht later op 
de dag nog enkele par-
tijen vechten op het on-
derdeel kumite en suc-

cesvol, zij behaalde hier de 3e plaats.

Zeker niet slecht voor deze powergirls  die voor 
het eerst onder de naam Team Verhoeven uitkwa-
men. Deze naam wordt gebruikt voor de wedstrijd/
selectie karateka’s van karateschool Furinkazan.
Deze meiden zijn een voorbeeld voor veel meisjes/
vrouwen, want zij laten zien dat je door beoefening 
van karate kunt uitgroeien tot een sterke persoon-
lijkheid en ze weten wat zij kunnen.

Geïnspireerd door deze 
dames en door persoon-
lijke ervaringen bieden 
wij daarom, als karate-
school, een  zelfverde-
diging / weerbaarheids 
cursus aan voor vrou-
wen vanaf 14 jaar. Meld 
je aan via onze website. 
Wij starten deze cur-
sus op dinsdagavonden 
vanaf 23 oktober.

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 
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Workshop
RUSSISCHE KOORMUZIEK 2018 
Op zaterdag 3 november 2018 kunt u tijdens een 
workshop kennis maken met de bijzondere koor-
muziek uit Rusland, Oekraine en andere Oost-eu-
ropese landen.

Onder leiding van dirigent Sil van den Hout en 
een aantal leden van het Tilburgs Byzantijns Koor 
maakt u kennis met de Slavisch Byzantijnse koor-
muziek. U gaat ook daadwerkelijk zingen en na 
enkele uurtjes kunt u samen met enkele leden van 
het TBK enkele gezangen 4-stemmig uitvoeren; 
dat is een bijzondere zangervaring omdat de by-
zantijnse muziek de ziel beroert. 
Wat houdt u er aan over? 
De bladmuziek van de gebruikte gezangen en een 
cd met deze liederen, zodat u thuis nog eens kunt 
luisteren naar wat u gezongen hebt.
Het is mogelijk dat de workshop bij u belangstelling 
wekt tot een vervolg. Het TBK staat open voor nieu-
we leden; u bent altijd welkom om een repetitie bij te 
wonen op woensdagavond van 19.30 u tot 21.45 u. 
Op de website van het TBK vindt u meer informa-
tie over het koor en haar activiteiten.

Info workshop:
Datum: zaterdag 3 november
Tijd: 13.00 u – 15.30 u
Locatie:  zaal van het conservatorium Tilburg
Adres: Zwijsenplein 1 Tilburg (aan binnen-

plein van de Concertzaal)
Kosten:  Euro 15,00 p.p. (contant betalen, 

pinnen niet mogelijk)
Aanmelden:  tot 29 oktober 2018. Per email: info@

tilburgsbyzantijnskoor.com
Vermeld aub uw naam, adres,stemsoort, email-
adres en telefoonnrs.

LOSBANDIG VIERT 20-JARIG 
BESTAAN MET GROOTS FEEST 
VOOR IEDEREEN
Dé Brabantse percussieband LOSbandig bestaat 
20 jaar en viert het jubileum met een spetterend 
feest in The Inside. Voor iedereen die de Brazili-
aanse damesband een warm hart toedraagt. Én 
van een feestje houdt.
Koning Willem-Alexander LOSbandig kent de 

nodige hoogtepunten in haar 20-jarig bestaan. 
Van het winnen van de muziekprijs tijdens de T-
parade 2012 tot hét memorabele optreden tijdens 
Koningsdag 2017 in Tilburg. Samen met nog zo’n 
100 percussionisten heeft LOSbandig een muzi-
kale obade aan de jarige koning Willem-Alexander 
mogen brengen.
Wat maakt LOSbandig zo uniek? De dames-per-
cussieband, bestaande uit 18 enthousiaste leden, is 
ontstaan in 1998 vanuit de carnavalstraditie in Bra-
bant en klinkt nog steeds onder aanvoering van de 
bandleider van het eerste uur: Marcel Weijtenburg.
De typische klank maakt de band uniek: LOSban-
dig gebruikt traditionele Braziliaanse slagwerkin-
strumenten. Een klank die van veraf te horen en 
bijna voelbaar is én uitnodigt om ‘mee te doen’.
HET jaarlijkse hoogtepunt 2,5 dag lang gaat LOS-
bandig tijdens Carnaval op pad om overal en ner-
gens een carnavaleske bijdrage te leveren. Tijdens 
Carnaval 2018 heeft de band deelgenomen aan 
de optocht in Oisterwijk; een geweldige ervaring!
LOSbandig geeft naast carnaval regelmatig optre-
dens bij evenementen zoals de Tilburg Ten Miles, 
de Warandeloop, de Glowrun en de Avond wandel-
vierdaagse. Verder neemt de band deel aan sam-
bafestivals en speelt op verzoek bij festiviteiten.

LOSgaan? Het 20-jarig jubileum van LOSbandig 
wordt GROOTS gevierd:

 20-jarig jubileum LOSbandig 
Wanneer? 17 november van 20.30 tot 01.30 uur 
Waar?  The Inside, Heusdensebaan 50 te 

Oisterwijk 
Extra’s?  DJ en gastoptredens van 3 geweldige 

bands. 
Voor wie?  Iedereen die LOSbandig een warm 

hart toedraagt én van een feestje 
houdt. 

Toegang?  € 5,- p.p. inclusief 1 consumptie via 
de LOSbandig-leden, te bestellen via 
info@losbandig.com of te verkrijgen 
op de avond zelf aan de deur
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ALZHEIMER NEDERLAND 
ZOEKT COLLECTANTEN 
VOOR COLLECTEWEEK 
VAN 5-10 NOVEMBER

Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van 
particuliere giften. De organisatie zoekt om die re-
den nog dringend naar enthousiaste collectanten 
voor de collecteweek van 5 tot en met 10 novem-
ber aanstaande.

Alzheimer Nederland werkt al meer dan dertig jaar 
aan een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met dementie – waarvan de ziekte van Alzheimer 
de meest voorkomende vorm is - en hun omge-
ving. Door hulp en informatie te bieden en op te 
komen voor hun belangen. Met 48 regionale afde-
lingen en ruim 230 Alzheimer Cafés en Alzheimer 
Trefpunten heeft Alzheimer Nederland een lande-
lijk netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast 
financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk 
onderzoek naar behandeling, preventie en gene-
zing van dementie. 

Waarom collecteren?
Dag in dag uit worstelen honderdduizenden men-
sen in Nederland met de gevolgen van demen-
tie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing 
neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén 
op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. 
Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en 
meest kostbare ziekte te worden in Nederland. 

Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de 
patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest.  
Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waar-
devolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint 
met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale 
ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te 
stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken 
en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te 
kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. 
Met een paar uur tijd kunnen geïnteresseerden 
zich als collectant inzetten tijdens de collecteweek 
van 5 tot en met 10 november 2018. Aanmelden 
kan bij: Nettie Moonen tel. 06-36215321 of bij Ma-
rion Pelgrom tel. 06-51640555 of via www.alzhei-
mer-nederland.nl/collecte of 033-3032661. 

VERKEERSONVEILIGHEID 
EISENHOWERWEG
Het huidige intensieve (bouw)verkeer op de Gen. 
Eisenhowerweg is potentieel gevaarlijk voor fiet-
sers en voetganger (w.o. kinderen, ouderen en 
mindervaliden).
Om een informeel platform te scheppen om deze 
verkeerssituatie te bewaken, wordt verzocht ge-
vaarlijke verkeerssituaties direct te melden aan 
Jochem.van.engelen@tilburg.nl en dsassen@
heijmans.nl met een kopie aan buurtbewoner 
j.rooijakkers@home.nl.
 
Namens een aantal buurtbewoners
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RIBLAPPEN 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Eikenbosch 17

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten 
Zak 3 kilo

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1
GRATIS*

BAVARIA, GROLSCH, 
HERTOG JAN, AMSTEL OF 
BRAND HERFSTBOCK
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIPDIJBRAADSTICKS, 
KIPDRUMSTICKS OF 
KIPPENBOUTEN
2 schalen à 600-900 gram

 

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIES & MIX FRUIT 
Zespri kiwi green pak 3 stuks, Kanzi appels 
zak 1 kilo, Conference peren bak 1 kilo of 
Jumbo mandarijnen net à 750 gram

3 VOOR

400

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

SENSEO KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36 pads

2 VOOR

650

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

CAMPINA VLA
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

200

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

UNOX XXL ROOKWORSTEN
2 verpakkingen à 375 gram

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018
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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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel: 013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Doopvoorbereiding
Een paar weken geleden kwamen zeven ouderpa-
ren bijeen op de pastorie van de St. Caeciliakerk ter 
voorbereiding op de doop van hun kind. Een gast-
vrouw ontvangt de ouders hartelijk en biedt hen kof-
fie ofwel thee aan. Nadat iedereen koffie en thee had, 
begonnen we met een voorstelrondje. De ouders 
stelden zich voor en vertelden kort waarom zij hun 
kindje willen laten dopen. Voor de meeste ouders is 
het belangrijk hun kindje de normen en waarden van 
het geloof mee te geven. Als ze groot zijn mogen 
ze zelf kiezen wat ze met het geloof doen. Het ge-
loof is gericht op God, Hij is een Persoon, tot wie 
we kunnen spreken. We bidden tot Hem, hardop of 
in stilte en Hij hoort ons bidden. Omgekeerd mogen 
we naar God luisteren. Op talloze manieren spreekt 
God tot ons. Het leven van de heiligen laat dit zien. 
Zij hebben naar God geluisterd en geleefd zoals God 
van hen gevraagd heeft. Op het eind van de eerste 
avond geef ik de ouders ‘huiswerk’. Ik vraag de ou-
ders de heilige te zoeken die met de naam van hun 
kind verbonden is. Om het gemakkelijker te maken 
geef ik hen een website waar zij meer informatie over 
het leven van de heiligen kunnen vinden. De heiligen 
zijn van grote betekenis voor de lokale bevolking, 
voor een land en sommige heiligen zelfs voor de 
hele wereld. Het huiswerk dat de ouders gemaakt 
hebben presenteren zij op de tweede bijeenkomst in 
de St. Willibrorduskerk. We luisteren welke heilige zij 
gevonden hebben. Het levert een heel levendig en 
boeiend gesprek op. Het laat zien dat heiligen nog 
steeds iets te zeggen hebben. De heiligen laten zien 
dat Jezus leeft in en door hen. Zij nodigen ons uit 
een teken van Gods liefde voor de wereld te zijn.

Pastoor Juan van Eijk

TER NAGEDACHTENIS
In de Sint Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Dré Verhagen, 
92 jaar en van Rietje Smeets-Walstra, 84 jaar.

VORMSEL 2019
Beste jongens en meisjes, beste ouders/verzorgers, 
donderdagavond 8 november 2018 om 19.30 uur 
is er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, 
St. Willibrordstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot een 
info/kennismakingsavond ter voorbereiding op het 
Vormsel voor alle kinderen van Johannes XXIII paro-
chie die nu in groep 8 zitten. Dit is in onze parochie 
het moment dat je het Vormsel kunt ontvangen. Als 
je de communie nog niet gedaan hebt kun je deze 
gelijk met het Vormsel ontvangen. In je leven ko-
men veel keuzes op je af en God wil je daarbij hel-
pen. Om je voor te bereiden op het Vormsel komen 
we een aantal keren bij elkaar. Het zijn gezellige 
activiteiten die met het geloof en de kerk te maken 
hebben. Voel je je hierdoor aangesproken, kom dan 
samen met je ouders naar deze informatieavond. 
Je kunt je inschrijven m.b.v. het aanmeldformulier 
en de kosten voldoen die aan het vormsel verbon-
den zijn (40 euro). Indien je geen persoonlijke uitno-
diging hebt ontvangen kun je een aanmeldformulier 
verkrijgen via info@johannesxxiiiparochie.nl De vor-
melingen kunnen met elkaar kennismaken aan de 
hand van een inhoudelijke activiteit. Voor de ouders 
is er parallel een eigen programma. Graag tot don-
derdag 8 november a.s. 

Pastoor Juan van Eijk, 
Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie

GASTVRIJE EN VITALE GELOOFSGEMEEN-
SCHAP 
In een vitale geloofsgemeenschap is gastvrijheid 
van essentieel belang. Waar het bij gastvrijheid in 
de kern om gaat is dat mensen het gevoel hebben 
welkom te zijn, erbij te horen. In het komende jaar 
willen we ons als parochie verdiepen in gastvrijheid. 
Een ‘denktank’ heeft voorbereidend werk gedaan 
en verschillende ideeën geopperd. We denken bij-
voorbeeld aan het verwelkomen van mensen bij 
de viering op zondag of bij een doopviering; het 
ontvangen van mensen bij de doopvoorbereiding 
en andere bijeenkomsten door gastvrouwen en –
heren; het aanbieden van een kinderwoorddienst 
zodat ouders naar de zondagsviering kunnen gaan 
terwijl op hun kinderen gepast wordt. Gastvrij ont-
vangen wil ook zeggen dat de kerk, het kerkplein 
en de kerkzaal schoon zijn.
Er is genoeg te doen. We willen u uitnodigen om 
verder mee te denken en een begin te maken. We 
kunnen eenvoudig beginnen en geleidelijk uitbrei-
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den. Samen ontdekken wat past in onze parochie. 
De parochie bestaat uit vier kerken. Op twee lo-
caties willen we een bijeenkomst houden: De St. 
Willibrorduskerk en de St. Lambertuskerk. De eer-
ste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden 
in het zaaltje van de St. Willibrorduskerk op 11 ok-
tober jl.. De bijeenkomst bij de St. Lambertuskerk 
zal plaatsvinden in het parochiecentrum op 27 
oktober om 20.00 uur. Het spreekt vanzelf dat pa-
rochianen uit alle vier de torens van harte welkom 
zijn om mee te denken over de toekomst van onze 
parochie. Opgeven is niet verplicht, wel gemakke-
lijk om iedereen gastvrij te kunnen ontvangen. Het 
kan per mail (lambertus@johannesxxiiiparochie.nl) 
of telefonisch 013-5111215.

Pastoor Juan van Eijk.

AGENDA
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 22 oktober 10.00 u: bijeenkomst werk-
groep Allerzielenviering.
Donderdag 25 oktober 20.00 u: doopvoorbereiding. 
Vrijdag 26 oktober 15.30 u: 1e bijeenkomst com-
municanten.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 23 oktober 20.30 uur: doopvoorbereiding.
Woensdag 24 oktober 20.00 uur: ouderavond 
communicanten Leerlandschap Wichelroede.
Donderdag 25 oktober 20.00 uur: werkgroep 
Kersttocht.
Zondag 28 oktober 14.30 uur: Jubileumconcert 
Liederenkring in de St. Lambertuskerk.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 20 oktober: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 21 oktober: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Maria Berkelmans (verj.); Cato Vugs-van 
de Wiel (jrgt.) en Jos Vugs.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Intenties: Miet Weijtmans-Oppermans (1e jrgt.); An 
Kuijpers-Erkens (jrgt.); Overl. ouders van Dongen-
Brenders; Michel Damen; Rina Brekelmans-Valk; 
Corry van de Sande-Walschots, dochter Corrien 
en kleindochters Cristie en Helene.

Maandag 22 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 23 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 25 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 26 oktober: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 21 oktober: ds. Marieke van Baest uit 
Tilburg, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 10:32-
45. Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten 
staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood 
worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlin-
gen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze 
week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet 
anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze kerk: de bloemengroet.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
17 oktober 10.00 uur:  Gespreksgroep voor 
 ouderen
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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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. 

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

Oktober maandaanbieding: 25% korting op alle 
verlichting bij de Tweewieler Udenhout 

Bij de Tweewieler Udenhout kunt u terecht voor 
goed advies, testritjes, en reparaties. Kom gerust 
eens binnen, de koffie staat voor u klaar. 

Zomerkleding, onderkleding, accessoires scherp 
afgeprijsd in onze outlethoek. Bij de Tweewieler 
Udenhout   

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

AANBIEDING Inbetweens en vitrages kamerhoog 
vanaf €29.95. 
Sjef Coolen Interieur. St. Willibordstraat 32a B-E 

(013) 203 69 80
info@taartbynihal.nl 
www.taartbynihal.nl

GENIETEN VAN 
TAART ZONDER 
FINANCIËLE  
ZORGEN BIJ ONS 
‘A PIECE OF CAKE’

Elke derde dinsdag van de 
maand gratis spreekuur  
(19.30 – 21.00 uur) bij 
Ons Koningsoord aan de 
Trappistinnentuin 77.

De eerst volgende data zijn: 
dinsdag 18 september, dinsdag 
16 oktober, dinsdag 20 
november en dinsdag 18 
december.  

TAART by Nihal is een finan-
cieel advieskantoor, waarbij 
wordt geadviseerd vanuit een 
langdurige relatie. U kunt 
bij ons terecht voor advies 
over hypotheken, pensioen, 
vermogen, nalatenschap en 
overige financiële zaken. Het 
is de ambitie om financieel 
advies voor iedereen toe-
gankelijk en begrijpelijk te 
maken.

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





Ontdek hoe krachtig 50 euro per maand 
al kan zijn.

Ga aan de slag op
Rabobank.nl/strakshebjehetnodig 

Kom maar op met de toekomst

Ontdek bij Rabobank: 
De kracht van € 50,-


