
Jaargang 52, week 36, 6 september 2017

DEZE WEEK:
Programma Open Monumentendag

Bedrijf in Beeld: KZO|013 advocaten

Jannes naar halve finale Junior Songfestival

Gezonde maaltijdservice: Eten met gemak

En verder: Padelbanen TVBE geopend, Summer edition Anouk & Friends 
en Jan Tinbergenbuurt borrelt





3|

BEDriJVEn cOnTAcTEn
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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) 

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

DOrPSrAAD BErKEl-EnSchOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

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

Stichting hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

AlArMnUMMEr  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 

WiJKAGEnTEn  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

hUiSArTSEnPOST  0900–33 22 22 2

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

OOK ADVErTErEn 
in DE SchAKEl

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

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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ADVOcATEn & nOTAriSSEn

BOGAErTS & GrOEnEn ADVOcATEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

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

Advocatenkantoor Snikkenburg-den haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

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

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

VAn rAAK ADVOcATUUr & MEDiATiOn
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

BAnKEn

rABOBAnK hArT VAn BrABAnT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AAnVErWAnTE BEDriJVEn

VAn AnTWErPEn ElEKTrOTEchniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZOnnEPAnElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken Ton van de Wouw tel. 06-51108539

VU-riO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

STAATS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GErArD VAn BErKEl SchilDErWErKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453
AnDriES BOUWADViES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

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

cUlTUrElE inSTEllinGEn & KUnST

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

DiVErSEn

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

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

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

louis Verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

GEZOnDhEiD

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

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

OSTEOPAThiE VAn EiJcK D.O.-MrO lid nVO/nrO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSiOThErAPiE DE hOOGE riJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

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

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

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

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

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

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

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en loopbaanadviseur 06-51690459 

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

OSTEOPAThiE MAUrA JAnSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

APOThEEK DE lAnGE STiGhT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

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

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

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

FYSiO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSiOThErAPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

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

TAnDArTS M.J.M. nAAiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

KAPPErS & 
SchOOnhEiDSSPEciAliSTEn

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

ASJA hAirSTYlinG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MOniQUE’S hAirSTYlinG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

SchOOnhEiDSSAlOn c`EST MOi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

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

YOUr BEAUTY inSPirATiOn, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SAlOn OrTEGA, KAPSAlOn
cArEFOrSKin BY rOOS, SchOOnhEiDSSAlOn
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86
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UiTVAArTBEGElEiDinG

Uitvaartbegeleiding harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding in harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTrA ViTA, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KinDErOPVAnG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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De Kraan 1
Boerderij Van 
roestel  (r.M.)

 - Open Erf en rondleidingen door gidsen
 - Videopresentatie en fototentoonstelling van 

deze boerderij
 - Bezoek aan Vlaamse schuur en moestuin
 - Horeca en terras Restaurant Riddershoeve (R.M.)
 - Parkeren op parkeerterrein bij  Caecilia Kerk

Kerkstraat 1
Boerderij Vugs  
(r.M.)

 - Open Erf en rondleidingen door gidsen
 - Bezoek aan Vlaamse schuur en neven-
  gebouwen
 - Parkeren op parkeerterrein bij Caecilia Kerk

Gen. Eisenhower-
weg 1  
Boerderij 
Denissen (G.M.)

 - Open boerderij en rondleidingen door gidsen
 - Videopresentatie en fototentoonstelling over 

onze boerderijen
 - Informatie over O.M.D en Heemkundekring
 - Horeca en terras Boerderij Denissen
 - Parkeren naast de boerderij

Pandgang 2 
Boerderij 
Trappistinnen 
(Gezondheids-
centrum)

 - Open Erf en rondleidingen door gidsen
 - Buitenexpositie van foto’s van de boerderij
 - Horeca en terras Brasserie Hemels (R.M.) 
 - Parkeren via Kapittellaan bij Gezondheidscentrum

’t hoekske 6A
Museum Onder 
d’n hooizolder

 - Open Erf en rondleidingen in het museum
 - Tentoonstelling van boerderijvoorwerpen
 - Concert van de Parel Muzikanten
 - Parkeren op weiland tegenover museum

heuvelstraat 10
Boerderij 
Van Esch (G.M.)

 - Open Erf en rondleidingen door gidsen
 - Bezoek aan Vlaamse schuur
 - Tentoonstelling van landbouwgereedschappen
 - Kinderactiviteit: boerderijpuzzel
 - Parkeren op weiland Udenhoutseweg 4

Udenhoutseweg 3A
Melkveehouderij  
Van Mensvoort

 - Opening van 11.00 tot 15.00 uur 
 - Rondleidingen door de melkveehouderij
 - Uitleg bij de melkrobot
 - Parkeren op weiland tegenover de stallen

Het boekje Boerderijen van B.E. en de fiets/
wandelroute op plattegrond zijn te koop op Mo-
numentendag bij de Bibliotheek, Boerderij Denis-
sen en de Open Erven.

PrOGrAMMA OPEn MOnUMEnTEnDAG BErKEl-EnSchOT 2017
Zondag 10 september 11.00 tot 17.00 uur
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AcTiViTEiTEnKAlEnDEr

OKTOBEr

lATEr

10-9 Manege de Kraan 9.30 uur Wielbraek onderlinge wedstrijd
10-9 div. locaties 11.00-17.00 uur Open erf boerderijen Monumentendag
10-9 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur 10 jaar museum Onder d’n Hooizolder
13-9 Dans-&Partycentrum  17.00-21.00 uur Open dag met gratis dansworkshops 
 van Opstal 
13-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-9 De Blokhut 10.00-17.00 uur Scouting Bazaar
16-9 Koningsoord 14.30 uur Nationale Zonnebloemdag mmv W. van Oosterwijk
17-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
17-9 Gildeterrein de Kraan 13.00 uur Opendag  Burger-koning schieten gilde Sint Hubertus     
17-9 Café Mie Pieters 15.00 uur optreden “kuifje in Tibet” akoestisch duo 
24-9 Brem 4 14.30 uur Familievoorstelling “LaVioLou, Koningin van Eenvoudige 

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

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

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

SEPTEMBEr
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KZO/013 is gespecialiseerd in arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht, familie- en erfrecht en 
mediation. Over hun manier van werken, mer-
ken ze op: “Een advocaat is een meester in de 
rechten. Maar de mens erachter is net zo be-
langrijk. Daarom zijn de KZO |O13 Advocaten 
meer: wij zijn mensen in de rechten”. Een in-
terview met Chantal van der Sprong, die sinds 
ruim een jaar verbonden is aan het kantoor. 

Chantal is afgestudeerd in mededingingsrecht, 
maar ze is overgestapt naar familierecht en erf-
recht. ‘Dat zijn geen eenvoudige onderwerpen, 
mensen komen nogal eens in paniek bij je en we-
ten geen raad met wat hen is overkomen.’ Je mag 
dan als jurist kennis van zaken hebben, maar dat 
betekent nog niet dat je alle zaken probleemloos 
op een rijtje kunt krijgen. Het is belangrijk dat je 
snapt, dat de persoon die bij je komt vaak geen 
raad weet met de situatie. Je zult eerst rust moe-
ten scheppen voor je verder kunt.

Daar komt nog bij dat een deel van je cliën-
ten geen kennis heeft van hun verplichtingen of 
rechten. Het verwachtingspatroon van de cliënt 
is soms niet reëel. Een mens kan wel wat willen, 
maar of dat past in het Nederlandse recht is weer 
een andere zaak. ‘Ik probeer steeds om tot een 
realistische oplossing te komen.’

inleven
Meestal is het erfrecht meer een juridische aan-
gelegenheid dan het familierecht. Maar ook daar 
wordt je regelmatig geconfronteerd met mense-
lijke problemen. Bijvoorbeeld als een weduwe niet 
weet hoe je kunt zien wat er op de bank staat en 
ze ook niet weet hoe je een overschrijving moet 

KZO/013 
ADVOcATEnKAnTOOr

doen. In die gevallen is er nog veel voorlichtend 
werk te doen, voordat je echt kunt beginnen aan 
de zaak zelf. 
Ook kan het zijn dat je wordt geconfronteerd met 
grote conflicten tussen broers en zussen over de 
erfenis. Als er bijvoorbeeld een huis verkocht moet 
worden, is men het nogal vaak niet eens over de 
prijs die het moet opbrengen. Soms heeft het ene 
kind het geld vaak veel harder nodig dan het ande-
re. Dan zul je eerst de zaak moeten ordenen voor 
je aan het eigenlijke werk kunt beginnen. Kortom, 
een advocaat in familiezaken moet zich heel goed 
kunnen inleven in complexe, menselijke situaties.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: KZO|013 Advocaten

KZO|013 Advocaten
Spoorlaan 460
5000HD Tilburg
013-5366555 
E: info@kzoadvocaten.nl 
I www.kzoadvocaten.nl

Het is heel belangrijk dat je op voet 
van gelijkheid met een cliënt omgaat

SchAKElTJESBEDriJF in BEElD
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locatie :  Hotel De Druiventros, 
 Bosscheweg 11   
 Berkel-Enschot
zaal open :  19:15 uur
aanvang : 20:00 uur
prijs :  € 3,50  bij Bailiff Fashion 
 en LIFF, inclusief 1 
 consumptie en loterij.

Aan het eind van de avond zullen er 
leuke prijzen worden verloot waaronder
diverse cadeau bonnen met een 
waarde variërend tussen de € 10,- en 
de € 100,- Para Mi broeken en diverse 
accessoires.

De kaarten zijn enkel in de voorverkoop 
verkrijgbaar!

MODESHOW  4 oktober 2017

Bailiff Fashion
Eikenbosch 3a Berkel-Enschot
013-533 6101
www.bailiff-fashion.nl
www.facebook.com/bailiff.fashion

LIFF
Eikenbosch 29 Berkel-Enschot
013-533 3154
www.liff-mode.nl
www.facebook.com/liff.mode

Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 sept

J.K. van Hoof

, keurslager
Kreitenmolenstraat 27

Udenhout

013-5111273

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kip cordon bleu

4 stuks 7

95

VLEESWARENKOOPJE

Achterham

150 gram 3

50

KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde

runderreepjes

100 gram 1

85

SPECIAL

Milano spies 

(varkensschnitzels gevuld)

100 gram 1

95

MAALTIJDIDEE

Italiaanse kipschotel

+gratis pasta!

100 gram 1

50

DE LEKKERSTE VLEESWAREN

komen uit eigen keuken!
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Het Berkel-Enschotse talent Jannes Heuvel-
mans (14) straalt met de boyband Fource in het 
Junior Songfestival. Zaterdag 9 september is 
hij samen met Niels (12), Max (14) en Ian (13) bij 
ZAPP te zien op NPO3 in de halve finale. Het 
zangtalent heeft nog geen last van de zenu-
wen: ‘het is vooral heel leuk en gezellig.’ 

Het is geen verrassing dat Jannes het tot de halve 
finale van het Junior Songfestival weet te schop-
pen. Jannes combineerde zijn acteer-, dans- en 
zangtalenten al tijdens zijn rol als Pinokkio en 
speelde in ‘De kleine blonde dood’ en ‘Waanzin-
nig gedroomd’. Zijn grote droom is om cabaretier 
te worden: ‘En als dat niet lukt dan wil ik ‘gewoon’ 
musicalster worden’, zegt Jannes nuchter. 

Zangcarrière 
Maar eerst wil hij zich op zijn zangcarrière richten 
met de boyband Fource. De musicalster was ei-
genlijk te laat met zijn inzending voor het Songfes-
tival, maar hij mocht alsnog deelnemen en door-
liep de audities vlekkeloos. 

Volgende week staat hij in de halve finale, maar 
zenuwachtig is hij niet. ‘Hij is normaal heel rustig 
en stil, maar op het podium komt hij helemaal los. 
Dat is echt zijn plekje’, zegt Rebecca, de moeder 
van Jannes. Het droomscenario voor Fource? ‘Het 
liefst zou ik Fource in een muziekfilm zien. Dan 
kunnen we dansen, zingen en acteren tegelijk’, 
zegt Jannes.

hechte vriendschappen
Niet alleen het zingen, maakt de deelname aan het 
Songfestival zo leuk. Door zijn rol in ‘Waanzinnig 
gedroomd’ kende hij Max al, maar ook met de an-
dere jongens kan hij het goed vinden. Hij leerde 
ook zijn vriendin Manou (13) kennen tijdens de 
finales. De girlband Dreamz, waar Manou in zat, 
bracht het tot de halve finales afgelopen zaterdag.  

De moeder van Jannes had eigenlijk niet verwacht 
dat hij dit jaar nog actief zou zijn in de musical- 
en zangwereld. ‘Vanwege de stembreuk wilde we 
misschien even nietsdoen’, maar toch kwam dit 
op zijn pad. De ambitievolle tiener moest zelfs zijn 
rol in Tina de musical opgeven omdat hij door het 
Junior Songfestival een drukke agenda heeft. 

na de halve finale
De finale van het Junior Songfestival is op 16 sep-
tember. De winnende groep of solist mag op 26 
november Nederland vertegenwoordigen in Geor-
gia tijdens de Europese editie. 

Dat lijkt Jannes fantastisch omdat er dan allerlei 
activiteiten op de planning staan en Fource een 
eigen nummer krijgt. ‘Maar we vinden het vooral 
leuk als Fource in Nederland zou aanslaan onder 
leeftijdsgenoten’, zegt Jannes.   

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Redactie (R. Heuvelmans)

JAnnES nAAr hAlVE FinAlE 
JUniOr SOnGFESTiVAl
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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

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

  wasstraat van 50 meter 

  gratis binnen stof zuigen 

  vijf maal velgenreiniging

1

2

3

Onze pluspunten:
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Edwin en Marina Smits bieden thuismaaltijden 
voor ouderen, alleenstaanden, thuis herstel-
lenden en voor iedereen die lekker en gezond 
wil eten en geen zin of tijd heeft om zelf een 
maaltijd op tafel te zetten. 

Verse, gezonde en smakelijke maaltijden worden 
een of twee keer per week bezorgd en zijn te be-
waren in de koelkast. Ze bieden meer dan alleen 
een maaltijd. ‘We vinden het sociale aspect erg 
belangrijk. Zo helpen we graag met de uitleg voor 
het opwarmen, de invulling van de menulijsten en 
maken we vaak even een praatje’, aldus Marina.
 
‘Je merkt dat steeds meer mensen zich reali-
seren dat gezonde voeding belangrijk is, zeker 
bij de groep ouderen komt ondervoeding nogal 

GEZOnDE MAAlTiJDSErVicE 
nU OOK in BErKEl-EnSchOT E.O.
 

eens voor. We hebben ervaren dat ouderen niet 
altijd meer in staat zijn om hun boodschappen te 
doen en zelf te koken. Het is niet altijd mogelijk 
dat de zorg opgepakt wordt door familie, buren 
en mantelzorgers. Eten met Gemak past het beste 
bij onze visie; gezonde voeding, service, kwaliteit 
en er is geen afnameverplichting voor de klanten, 
je zit dus nergens aan vast. “Alles mag en niets 
moet” dat is ons motto’, vertelt Edwin.
 

Meer informatie of wilt u graag eens 
proeven dan kunt u contact opnemen 
via 013-8200954 of via 
smits@etenmetgemak.nl. 
Kijk ook eens op de website 
www.etenmetgemak.nl

Herziene Full Color advertentie De Nieuwe Schakel 2017 ; te plaatsen in week 36 (bij voorkeur 
boven aan een pagina) Afmeting: 33 x 148 (1/6) 

 

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                   BASISCURSUS MINDFULNESS                                                                                                                                                                                     
Voor minder last van stress en angst, een betere balans en concentratie of 
positiever zijn.  Do-avond 28 sept start basiscursus van acht lessen in 
Udenhout (De Peppel), op vrij-ocht 29 sept in Haaren (Het Bergkristal). 
Welkom voor gratis proefles do-avond 14 sept (Udenhout) of vr-ocht 15 sept 
(Haaren).  Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199.  
 

SchAKElTJESBEDriJF in BEElD
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EEN HYPOTHEEK ADVIES 
MET KEUZE UIT DE MEESTE 
AANBIEDERS WAARONDER 
NU OOK DE RABOBANK !
 
 

      BEL NU VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Onze vestigingsadressen:

Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67
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Waar de Tennisvereniging Berkel-Enschot 
(TVBE) ooit begon met hoofdbaan één, liggen 
nu twee spiksplinternieuwe padelbanen. ‘De 
tennissport is minder in trek, vooral bij jonge-
ren. We wilden iets vernieuwends dat ook de 
jongeren aanspreekt’, zei Timo Osse, voorzitter 
van de tennisclub tijdens de officiële opening 
afgelopen zaterdag.  

Wat is dat dan precies, dat ‘padelen’? Padel is 
over komen waaien vanuit Mexico en is een men-
gelmoes tussen squash en tennis. ‘Het spel is 
sneller dan tennis en gemakkelijker te leren dan 
tennis’, zegt voorzitter Osse. Dat beaamt ook An-
kie de Kort, die de opening van de padelbanen 
mee organiseerde. ‘Het is veel minder technisch 
dus je kan het meteen spelen.’ 

Ballonnen
De opening van de banen trok dan ook veel be-
kijks van binnen- en buiten de vereniging. Na een 
uitleg van de voorzitter en een dankwoord aan alle 
mensen die het mogelijk hebben gemaakt, vlogen 
er tientallen heliumballonnen de lucht in. Voor de 

mensen die nog niet goed begrepen hoe de sport 
precies in elkaar steekt, volgde een demonstratie 
van Tennisclub Bob.

Eén van de vrouwen die deelnam aan de demon-
stratie, zit in het Nederlands Padelteam. Pieter de 
Leijter, accountmanager padel van De Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennis Bond, gaf uitleg over de 
sport tijdens de demo. Voor iedereen die daarna 
enthousiast was over de sport en spullen aan wil-
de schaffen, was Van Gool Sport aanwezig met 
padelmaterialen.

Dubbeltjestoernooi
Naast de opening van de padelbanen vonden er 
op deze dag nog meer evenementen plaats bij de 
tennisvereniging. Het Leenbakker AaBee-fabriek 
Dubbeltjestoernooi werd gehouden en sponsoren 
kregen op deze dag ook een gezellige barbecue 
aangeboden. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

TEnniSclUB OPEnT
niEUWE PADElBAnEn 
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Het is de tweede keer dat Anouk Kamp, samen 
met Jan Geerts en Babette Oomens, het evene-
ment organiseert om geld op te halen voor de 
Hersenstichting. De organisatoren glunderen van 
genot tijdens de avond en zitten vol enthousias-
me. ‘De volgende keer gaan we voor de duizend 
bezoekers’, grapt Kamp. 

Afwisselende acts
Op het podium kwamen afwisselende acts voor-
bij van onder meer Duo Timbre, Eefje Mommers, 
Jos Muller en Friso de Boer. Ook de 18-jarige 
Thijs Wetzels liet zijn stem horen en showde zijn 
kunsten op het keyboard met de cover ‘a millions 
reasons’. 

Erica van der Meer kwam met een eigen nummer 
en bij haar tweede nummer werd zij door haar 
broer, Frank, begeleidt op de gitaar. Ook Anouk 
liet een aantal nummers horen en René van den 
Bosch begeleidde haar op de piano. Samen met 

Chrins Kameier zong zij een prachtig duet en sa-
men met Friso de Boer zong zij ‘The Prayer’. 

Prachtige locatie 
De Leyhoeve blijkt een prachtige locatie voor dit 
evenement. ‘De bewoners zijn altijd even enthou-
siast en het is natuurlijk een prachtige afwisse-
lende plek met een mooie vleugel’, zegt Kamp. 
Ook mede-organisator Babette Oomens, die het 
vanuit de Leyhoeve mee regelt, is tevreden over 
de opkomst en hoe de avond verliep. ‘We hadden 
85 kaarten verkocht, maar uiteindelijk zijn er veel 
meer mensen gekomen.’  

Het evenement begon om half acht en wie een 
VIP-kaartje had gekocht, kon genieten van een 
glaasje Domaine de Ley en een lekker hapje. Cle-
mens van Bracht praatte de avond aan elkaar.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

SUccESVOllE SUMMEr EDiTiOn 
AnOUK & FriEnDS

in lEYhOEVE

De Summer Edition van Anouk & Friends in de 
Leyhoeve bleek een groot succes. Het moest 
een avond worden vol prachtige muziek, vriend-
schap en gezelligheid met optredens van onder 
meer Anouk Kamp en Erica van der Meer. Meer 
dan 150 mensen kwamen donderdagavond op 
het benefietconcert  voor de Hersenstichting en 
genoten van een borreltje tijdens dit muzikale 
evenement.
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DORPSQuIZ

BERKEL-ENSCHOT

& HEuKELOM

“ZOEK ‘T u
IT”

EST. 2015

De makkelijkste vraag van de DorpsQuiz:
KOM JIJ ONS HELPEN ACHTER DE BAR?

Het wordt de drukste DorpsQuiz ooit dus we kunnen jouw 
hulp hard gebruiken. Meld je aan en maak meteen een fantas-
tisch feest mee!

Meequizen én meehelpen
Op 29 september hebben we handjes nodig vanaf 20.00 uur. 
Maar ook als je zelf meedoet met de quiz kun je je aanmelden. 
Dan begin je gewoon wat later. 

Aanmelden
Voor een gezellige avond aan de andere kant van de bar, 
stuur je een mail naar patricia@sepa-secretarieel.nl. Ervaring 
is niet nodig, wel een leeftijd van 18+. Meld ook even of je 
vanaf 20.00 of 22.00 uur komt. Dank!
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Een buurtborrel voor de bewoners van de Jan Tin-
bergenlaan en tussenliggende straten, oftewel de 
Jan Tinbergenbuurt 
 
Ellen de Visser en Maartje van Amstel wonen nog 
niet zo lang in deze buurt. Ellen zegt: “Nu ik hier 
woon, wil ik ook graag de mensen uit de buurt le-
ren kennen”. Maartje vindt het leuk als er activitei-
ten in de buurt zijn. Dus organiseerden ze samen 
een buurtborrel op zondagmiddag 27 augustus. Er 
werd een flyer gemaakt en die is op alle adressen 
in de bus gestopt.  Je hoefde je niet op te geven, 
het was een ‘American party’. Mensen konden 
ons WhatsAppen/sms’en als ze vragen hadden.

Het weer was zondag voortreffelijk en ongeveer 
80 mensen bezochten de borrel. Er was veel on-
derling contact en er werd veel gepraat, ook met 
mensen die je nooit eerder had gezien. Het ging 
over de kinderen, de kleinkinderen, het wonen in 
een prettige buurt, TV-programma’s, de kabinets-
formatie tot aan Donald Trump. Een van de bezoe-
kers zei: “Die auto’s ken ik onderhand wel, maar 
ik wil nu wel eens weten wie er in die auto’s zit”. 

Maartje en Ellen willen graag een vervolg op hun 
initiatief, bijvoorbeeld met Kerstmis en Oud en 
Nieuw. Wie op de hoogte wil blijven, kan een mail-
tje sturen naar jantinbergenbuurt@gmail.com). Ze 
hebben een facebookpagina aangemaakt. Dat is: 
https://www.facebook.com/groups/ 
798495093654955/ (Jan Tinbergenbuurt). 

Tekst: Jan van der Straaten 
Foto: Maartje van Amstel 

JAn TinBErGEnBUUrT 
BOrrElT

AlTiJD Al GOED WillEn
lErEn BriDGEn...

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

Vele cursisten gingen u al voor!

Info: www.denksportcentrum.nu
tel 013-5336400
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Datum GEVOnDEn Vindplaats Telefoon  
14-8 metalen medaille, middenlijn 4 cm, opschrift:  Parkeerterrein Wilhelminaplantsoen, 013-5331416  
 Liefste Vriendin en tekst op achterzijde richting Beatrixtraat
19-8 leesbril bruin t Heuneind 013-400094   
   06-14552521
9-8 zadeldek fiets schapenvacht Hadewychlaan 06-81483833
22-8 Huissleutel grijs aan ring Abdijlaan 06-20151619
14-18/8 diverse kledingstukken Tijdens Kindervakantiewerkweek  
 kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl    kvwbb@jeugdwerkberkelenschot.nl
23-8 bankpas t.n.v. A.L. Hermeling Benzinepomp Berkel-Enschot 06-14150325
31-8 fietssleutel trimbaan bij handbalveldje 06-54668634

Datum OMSchriJVinG Verliesplaats Telefoon
22-7 Mobiel merk Sony xperia e1 Tussen Enschotse kerk en 013-5422086   
  winkelcentrum 06-26010109 
22-7 Gouden armband met naamplaatje Berkel-Enschot 013-5335011
22-7 rode paraplu (Beatrix College) Berkel-Enschot of omgeving 013-5333241
1-8 leren pasjeshouder zwart met pasjes omgeving Koningsoord 013-5331351
5-8 JBL geluidsbox Jong Brabant 06-36222537
5-8 Rode fietstas op weg van Udenhout naar 06-36032184  
  Bos en Duin
18-8 rolletjes postzegels parkeerplaats wc Eikenbosch 06-23185729
27-8 Breitling herenhorloge groene wijzerplaat/bruin omgeving Molenstraat 013-5336400  
 lederen band

SchAKElTJESGEVOnDEn

SchAKElTJESVErlOrEn

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

SchAKElTJESBEAPP



VErEniGinGSniEUWS
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KBO - GilDE 
ST.hUBErTUS -SWO.
Op donderdag 31Aug j.l werd weder-
om de zomercompetitie voor dit jaar 
afgesloten van het Jeu de Boules voor 

50 plussers.In een geanimeerde sfeer werd deze 
zomer door 24-28 spelers en speelsters aan de 
wedstrijden deelgenomen.Terugziend op een zon-
nig seizoen.De prijswinnaars werden als volgt in-
gedeeld:
Bij de Dames:
- 1e Riki Verdaasdonk met 8 gewonnen wedstrij-

den 43 pnt.
- 2e Cor vd Bruggen met 3 gewonnen wedstrij-

den -17pnt.
Bij de Heren:
- 1e Ad Zoontjes met 7 gewonnen wedstrijden 42 

pnt.
- 2e Willem Bruggeling met 6 gewonnen wedstrij-

den en 28 pnt.
- 3e Jan v Groenendaal met 6 gewonnen wed-

strijden en 11pnt.
De Werkgroep KBO-Jeu de Boules

FiETSTOchT
TOEr MEE  
We hadden het niet beter 
kunnen treffen. Het was 

zondag 27 augustus 2017 ideaal weer voor de 
fietstocht Toer Mee, die voor de 37e keer werd ge-
houden ten gunste van het project Amanecer van 
pater Theo Raaijmakers in Cochabamba/Bolivia. 
Met dit project probeert hij straatkinderen een be-
tere toekomst te geven. 
Er meldden zich in Berkel-Enschot 77 deelnemers 
aan de start, die dit keer plaatsvond vanaf het 
voorplein van de St.Caeciliakerk.
De tocht, die van de deelnemers weer veel 
waardering kreeg, ging richting Hilvarenbeek, 
Nieuw¬kerk, Goirle. Zoals vanouds was het op de 
posten weer een gezellige drukte. Op een speci-
aal ingerichte post werden de deelnemers getrak-
teerd op een hapje van catering Wolfs. Dat viel in 
de smaak.
Net als vorig jaar kon men tijdens de tocht pater 
Theo tegenkomen. Dit jaar was hij hier niet op 
vakantie: gezondheidsredenen brachten hem nu 
naar Nederland.
De klachten worden nu langzaam minder en de 

pater hoopt binnen afzienbare tijd weer terug te 
kunnen gaan naar Bolivia.
Mede dankzij de opbrengst van 244 euro via de 
spontane inzamelingsactie tijdens de KBO-busreis 
naar Giethoorn, heeft de fietstocht, samen met de 
bijdragen van de sponsors, in Berkel-Enschot het 
mooie bedrag van bijna 3000 euro opgebracht. 
Daar komt nog de opbrengst bij van de statie-
geldactie bij de AH-supermarkt in Berkel-Enschot, 
die nog tot 17 september voortduurt. Uiteraard 
is pater Theo weer heel erg blij met dit resultaat, 
waarmee hij weer kansarme jongeren zicht kan 
geven op een betere toekomst. 
Giften blijven ook altijd welkom op bankrekening 
NL35RABO0106846574 van de KBO Berkel-En-
schot met vermelding “pater Theo”.
Tot slot: de fietstocht wordt elk jaar gehouden op 
de laatste zondag van augustus. In 2018 zal dat 
op zondag 26 augustus zijn. Fiets eens mee en 
ervaar de gezelligheid.

KBO-werkgroep Solidariteit
Projectgroep “Zwerfkinderen Cochabamba”

Sponsors Toer Mee 2017
Toer Mee werd dit jaar gesponsord door:
‘t Achterhuis historische bouwmaterialen Uden-
hout, Africhtingsstal Versteijnen, Albert Heijn su-
permarkt, Apotheek De Lange Stight, Autobedrijf 
Schapendonk, Bailiff damesmode, v.d. Bersselaar 
Optiek, Café Mie Pieters, Cafetaria Eikenbosch, 
Catering Wolfs, Sjef Coolen interieur, De Oude 
Raadskelder, Eeterij De Bron, Eva Beauty en Zo, 
Van Eijck osteopathie, Fabulous hairdesign, Geer-
ts Schoenen, Huisarts Gyselinck, Heuvelmans 
Mechanisatie, Camping ‘t Heukeloms Hoefke, 
Camping ’t Karrewiel, Camping De Heikant, Hob-
bymix dierenspeciaalzaak, Kapper & Co, Land-
winkel De Bollekens, Manege De Gulle Ruif, L.A. 
v.d. Meijden constructiewerken en smederij, No-
tariskantoor Daamen De Kort van Tuijl Udenhout, 
Van Nunen Autobedrijf Opel Udenhout, Pons Hab-
ben-Janssen kaas, Vakgarage Robben, Van Roes-
sel Vormbomen, Roozen van Hoppe Koningsoord, 
Sabeh Tours, Set in Point hard- en software, 
Slagerij Veenstra, Topfysiotherapie Groels&Klijn, 
DeTweewieler Udenhout, De Tweewielerspecia-
list B-E, Vakgarage Robben,  Weijtmans juwelier, 
Weijtmans boomrooierij Udenhout, De Zeeuwse 
visgroothandel Tholen.
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MAAnDPUZZEl

hOriZOnTAAl
1. plaats in Noord-Brabant; 7. plaats in Utrecht; 12. raad 
voor economische aangelegenheden (afk.); 13. verdie-
ping; 14. sterk alcoholische drank; 15. getijde; 17. lust-
hof; 19. melkklier; 21. muzieknoot; 22. cilinder; 24. plaats 
in Noord-Brabant; 27. stoot (stomp); 28. toegang tot een 
huis; 30. sociaal economische raad (afk.); 31. schil (huid); 
32. gewicht; 33. elektrisch geladen materieel deeltje; 35. 
plaats in Noord-Brabant; 37. domkop; 38. schrander 
eerbiedwaardige grijsaard; 41. hartstochtelijk (vurig); 
42. stomp van een boom of heesterstam; 44. etensbak 
voor varkens; 46. ploeg bij elkaar behorende spelers; 
47. open ruimte (bouwk.); 48. plaats in Noord-Holland; 
49. delfstof; 50. het doel treffend of getroffen hebbend; 
52. Europeaan; 54. plaats in Zuid-Holland; 56. kernsplij-
tingsafval (afk.); 58. prijzen (loven); 61. loopvogel; 62. 
gemeenschappelijke weide; 64. keel-, neus- en oorheel-
kunde (afk.); 65. plaats in Noord-Holland; 67. vragend 
voornaamwoord; 68. ronde stippel (pluisje); 70. donker 
kamer (afk.); 72. kledingstuk voor vrouwen; 73. plaats 
in Gelderland; 76. Europeaan; 77. lengtemaat (afk.); 78. 
oud persoon die nog taai is; 79. kleur van de regenboog; 
81. technische dienst; 82. dwaas (gek); 83. schoon-
maakgerei; 84. gemeenschappelijk administratiekantoor 
(afk.); 86. plaats in Overijssel; 87. plaats in Limburg.

VErTicAAl
1. plaats in Utrecht; 2. paardenslee; 3. waterloop; 4. (lijk)
kleed; 5. troep jachthonden; 6. uiting van blijdschap; 7. 
plaats in België; 8. roemen; 9. voormalig tv-program-
ma van Jan Lenferink; 10. sadomasochisme (afk.); 11. 
plaats in Noord-Brabant; 16. dierengeluid; 18. vordering; 
20. doorschijnend (dun); 21. jongensnaam; 23. insect; 
25. gang van het paard; 26. Duits automerk; 27. bal-
spel te paard; 29. plaats in Zuid-Holland; 32. plaats in 
Noord-Holland; 34. gevangenis; 36. plaats in Zeeland; 
37. uitroep van schildwacht; 39. groep van voorname 
(bevoorrechte) mensen; 40. Spaans riet; 42. oudere heer 
(Spaans); 43. land (staat); 45. raar (vreemd); 46. tien (En-
gels); 51. Arabisch-Europese Liga (afk.); 53. bovendien; 
54. plaats in Zuid-Holland; 55. land in Azië; 56. voorste 
gedeelte van de uitwendige hals; 57. in het jaar (Lat.); 59. 
schoon (fraai); 60. plaats in Noord-Holland; 62. plaats 
in Noord-Brabant; 63. fakkel; 66. van weinig verstand 
getuigend; 67. winst per aandeel (afk.); 69. voor (in sa-
menstelling); 71. klein paardje; 73. vierkante zuil die een 
muur afsluit; 74. Europeaan; 75. lekkernij; 78. etenberei-
der; 80. laagte tussen bergen; 82. zuster (afk.); 85. leng-
temaat (afk.).

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.
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SchAAKVErEniGinG 
DE OUDE TOrEn
Simultaan schaken en Giri van Berkel-
Enschot
Koen Robben heeft als clubkampioen 

op 31 augustus in Hotel De Druiventros een fan-
tastisch goede prestatie geleverd.
Hij leed tegen 11 tegenstanders geen enkele ne-
derlaag en speelde zes maal remise, waarbij zijn 
scorepercentage uitkomt op 73%.
Op de website: http://www.schaakvereniging-
deoudetoren.nl/ kun je verdere informatie vinden 
m.b.t. Schaakvereniging De Oude Toren

Frans Deckers

TVBE
De padelbanen bij TVBE zijn nu officieel 
geopend! Afgelopen weekend hebben al 
vele (potentiele) leden  gebruik gemaakt 
van de banen. Tijdens het Dubbeltjes-
toernooi (2 t/m 10 september) is het mo-
gelijk voor leden en niet-leden om kennis 

te maken met deze sport. Woensdag- en vrijdag-
avond verzorgt Tennisschool Bob clinics, andere 
avonden en aankomend weekend is het mogelijk 
om vrij te spelen. Inschrijven kan bij de wedstrijd-
tafel in het paviljoen. Wij zorgen voor padelrackets 
en ballen.

Vrijdagavond 8 september is de feestavond van 
het Dubbeltjestoernooi in het paviljoen met speci-
aal optreden van Gino (Viva la Mama) Politi.

Tot ziens bij TVBE

WhiTE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 02 september  2017
Avanti D1 - Wh. Demons D2 06 - 18

Zondag 03 september 2017
R.H.V. D2# - White Demons D3 09 - 16
United Breda D1 - White Demons D1# 11 - 12
Programma a.s. weekend:
Donderdag 07 september  2017
20:00 uur  G.H.V. DMW2 - White Demons DMW1
Zaterdag 09 september  2017
09:30 uur White Demons F1 - DOS ‘80 F1
09:30 uur White Demons E2 - DOS ‘80 E2
10:30 uur White Demons E1 - HVM E1#

10:30 uur White Demons D1# - H.V.M. D1
11:00 uur White Demons/Taxandria DC1# -
 H.C.B. ‘92 DC1#
11:20 uur White Demons D3 - RED-RAG/Tachos D2
11:30 uur White Demons E3 - R.H.V. E3

Zondag 10 september 2017
10:30 uur White Demons D2 - G.H.V. D1#
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met edith-
vandij@gmail.com.

hET SEiZOEn iS 
BEGOnnEn.
Zoals al verwacht was het 

eerste niet opgewassen tegen Olympia uit Spijke-
nisse. Het tweede echter boekte een toch wel ver-
rassende overwinning op Terda uit Breda.
Komende week komen ook de jeugdploegen voor 
het eerst in actie. Gelukkig zijn er veel uitwedstrij-
den want de kunstgrasvelden zijn nog niet hele-
maal klaar, zodat er ook deze week tijdens de trai-
ning nog wat geïmproviseerd moet worden op het 
resterende grasgedeelte.
de eerste uitslagen:
Olympia (S) 1 - OJC’98 1 18 - 9
OJC’98 2 - Terda 1 14 - 13
het komende  programma 
dinsdag 5 september 2017:
OJC’98 mid - Eymerick mid 20.15 uur
zaterdag 9 september:
OJC’98 1 - Oranje Zwart/De Hoekse 15.30 uur
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
DSC jun 3 - OJC’98 jun 2
KVS ‘71 asp C1 - OJC’98 asp C1
KVS ‘71 pup D1 - OJC’98 pup D1
PSV pup E4 - OJC’98 pup E1
DKB pup E2 - OJC’98 pup E2
Hopelijk kan het eerste zijn thuiswedstrijd al op 
het kunstgras spelen, anders wordt het de week 
daarna ‘ingewijd” om het eens plechtig te zeggen.
Door problemen met de site is er langs die lijn 
geen contact mogelijk. maar u kunt op de trai-
ningsavonden (dinsdag en vrijdag) komen kijken 
naar onze vernieuwde accommodatie die later in 
de maand officieel zal worden geopend. Wilt u 
verdere info: mail apwvanbreugel@gmail.com en u 
kunt alles te weten komen over OJC’98.
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nATiOnAlE 
ZOnnEBlOEMDAG 
in KOninGSOOrD
Op zaterdag 16 september viert de 
Zonnebloem haar nationale Zonne-
bloemdag. 

Een dag waarop landelijk wordt stilgestaan bij 
het mooie werk van de Zonnebloem. De afdeling 
Berkel-Enschot viert dit d.m.v. een gezellige bij-
eenkomst voor het eerst in Koningsoord!
Na ontvangst met een kopje koffie/thee met de 
beroemde Zonnebloemcake zal Wim van Ooster-
wijk de middag muzikaal omlijsten. 

In de pauze serveren wij een drankje en een hapje 
waarbij tevens een lootje wordt aangereikt voor de 
loterij met leuke prijzen, die aan het eind van de 
middag plaats vindt. 
Bij het naar huis gaan ontvangen onze gasten nog 
een kleine verrassing!
Centraal staat deze middag echter in het hebben 
van contact met andere gasten. 
U hoeft geen gast van de Zonnebloem te zijn om 
deze middag bij te wonen. De toegang is gratis. 

Wel stellen wij een vrijwillige bijdrage in de beken-
de Zonnebloem bus op prijs.
Heeft u ook zin in een gezellige middag, dan be-
groeten wij u graag op zaterdag 16 september  a.s. 

Aanvang 14.30 uur Zaal open 14.00 uur.
Rond 17.00 uur zal deze middag afgesloten worden.

Activiteitencommissie de Zonnebloem
informatie over deze middag: 013 533 27 06

AMnESTY 
inTErnATiOnAl 
OP DE UnEnTSE 

MErT 10 SEPTEMBEr 2017 
Ook dit jaar staan wij weer op de Unentse Mert. 
Graag vertellen wij u meer over Amnesty. In onze 
kraam kunt u ook een petitie tekenen voor de vrij-
lating van Ebtisam Al-Saegh, een mensenrechten-
activiste in Bahrein.

Amnesty groep Udenhout – Berkel Enschot

ZOnnEBlOEMEn 
VOOr DE ZOnnE-
BlOEM OP nATiOnA-
lE ZiEKEnDAG 
Steun Zonnebloem regio Tilburg 
met deze speciale actie

Tijdens de Nationale Ziekendag op zondag 10 
september houden de Zonnebloemafdelingen 
in de regio Tilburg een ludieke actie. Bij speciaal 
ingezaaide velden worden die dag tussen 11.00 
en 16.00 uur zonnebloemen verkocht door vrijwil-
ligers. De opbrengst is voor de vereniging.
Op een viertal gemeentelijke velden, die worden 
beheerd door Arcadis, zijn zonnebloemen inge-
zaaid. Op zondag 10 september zullen deze bloe-
men geplukt worden. Iedereen mag langskomen 
om een bundel te kopen. Dat kan op de volgende 
plaatsen:
1. Tilburg-Noord: Hazennest 
2. Berkel-Enschot: Riddershofpad
3. Tilburg-West: Gilzerbaan
4. Reeshof: Burgemeester Voorst tot Voorstweg

Steun De Zonnebloem
Met behulp van Zonnebloemvrijwilligers worden 
bloemen geplukt en per bundel verkocht. De op-
brengst (vijf euro per bundel) gaat rechtstreeks 
naar activiteiten van De Zonnebloem in de regio 
Tilburg. Door zonnebloemen te kopen, helpt u dus 
een goed doel. Wanneer u ze cadeau doet aan ie-
mand die ziek is, maakt u ook nog eens iemand 
blij met een mooie bos.
De Nationale Ziekendag is door de Zonnebloem 
in het leven geroepen voor steun aan mensen 
die een ernstige en/of chronische ziekte hebben. 
Op de tweede zondag in september krijgen deze 
mensen extra aandacht, een cadeautje of een be-
zoekje. Dat is voor veel mensen met een ernstige 
of chronische ziekte bijzonder fijn. De activiteiten 
van de Zonnebloem zijn zeer divers. Het hoofd-
doel is mensen met een fysieke beperking een 
aangenamer leven te bezorgen. Naast het orga-
niseren van plaatselijke activiteiten en het maken 
van uitstapjes, worden er ook huisbezoeken afge-
legd.

Unieke actie
Deze ludieke en unieke actie is bedacht door de 
Kiwanisclub Hooge Santleij in Tilburg. Voorzitter 
Peter Robben zocht contact met Arcadis met de 
vraag of de bloemen, waar verder geen bestem-
ming voor is, voor een goed doel geplukt mochten 
worden. Vervolgens benaderde hij de Zonnebloem 
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met dit idee. Frank Pulskens, bestuurslid van de 
regio Tilburg reageerde meteen enthousiast en zo 
is de actie ontstaan.

Draagt u de Zonnebloem een warm hart toe? Kom 
dan op 10 september tussen 11.00 en 16.00 uur 
naar één van deze velden om zonnebloemen te 
kopen.

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

Maandmenu  september 2017
Amuse, brood en boter

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

of
Kalf

Americain / Piccalilly / Rode biet / Kwartel ei / Kappertjes

* * * *

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

of
Parelhoender

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

* * * *

Dessert
Ananas / Perzik / Pistache / Merenque / Kokos sorbet 

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

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

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Fam. Pontzen,  Hendrik Lorentzlaan 1

2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  J.R. Vos, de Kraan 160 

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 juli: 
eTAPPeOVeRwiNNiNg

Coppelmans altijd scherp geprijsd!

Aanbieding geldig van 6 t/m
 12 septem

ber 2017 en zolang de voorraad strekt.

Liriope
Of leliegras is winterhard 

en heeft prachtige 
blauwe aarvormige 

bloemen in 
het najaar. 

6.99

3.99

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te nemen 
met het parochiesecretariaat: Berkel:013-5331216, 
Enschot: 013-5331215, Udenhout 013-5111215 of 
via: info@johannesxxiiiparochie.nl

TEr nAGEDAchTEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Leo Sips, 91 
jaar en Peter Peeters, 78 jaar.

SEcrETAriAAT
Het secretariaat van Enschot is gesloten van 11 
tot 18 september. U kunt met vragen terecht in 
Berkel of Udenhout.

cUrSUS cAThOliciSM nAJAAr 2017
In het voorjaar zijn we in de Johannes XXIII Paro-
chie begonnen met het gezamenlijk bekijken en 
bediscussiëren van de serie Catholicism: een reeks 
van tien documentaires over het katholieke geloof, 
gepresenteerd door (de inmiddels tot bisschop ge-
wijde) Robert Barron. De cursus wordt ook in het 
najaar op woensdagavonden gegeven, in het pa-
rochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk te Berkel. De 
aanvang is telkens om 20:00 u. Na ontvangst met 
koffie of thee kijken we een aflevering uit de serie, 
waarna we met elkaar in gesprek gaan. Om 21:30 
u. proberen we af te ronden. De data zijn als volgt: 
(woensdagavond) 20 september, 4 oktober, 1 no-
vember, 15 november en 29 november.
20 september: “Christus en de Kerk”
Voor katholieken is de Kerk niet slechts een men-
selijk instituut. De Kerk is een sacrament van Je-
zus en deelt daarom in het leven en de energie 
van Christus zelf. Christus identificeert zich zo met 
zijn volgelingen, dat wanneer zij lijden, Hij zelf lijdt. 
“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze 
minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor 
Mij gedaan.” Paulus noemt de Kerk het lichaam 
van Christus.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 11 september 20.00 uur: vergadering 
Kerkbestuur.
Woensdag 13 sept. 09.30 uur: Torengroep overleg.
St. caeciliakerk:
Dinsdag 12 september 20.00 uur: lectorenplanning.
Donderdag 14 september 20.00 uur: doopvoorbe-
reiding.
St. lambertuskerk:
Dinsdag 12 september 20.30 uur: doopvoorbereiding
Woensdag 13 sept. 20.00 uur: Torengroep overleg.

ViErinGEn VOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 9 september: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 10 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv EGK
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Toon van Alphen (jrgt.) en overl. familie-
leden van Alphen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor. 
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Marinus en Jeanne van Esch-van Hat-
tum; Geert Huijsmans (1e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur en 14.00 uur St. Willibrorduskerk: 
Doopvieringen van Sven van Riel, Evi van Esch, 
Sofie Dreuning en Noré Segers.

Maandag 11 september:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 12 september: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Donderdag 14 september:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 15 september
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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PrOTESTAnTSE GE-
MEEnTE OiSTErWiJK 
c.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 10 september: ds. Marja van den Beld 
uit Vught, 10.15 uur
De collectes zijn voor onze diaconie en voor de 
eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
9 september 14.00-16.30 uur: Expositie, werk 
van José Verhoeven-van den Heuvel
10 september vanaf 12.00 uur: Open Monumen-
tendag: bezichtig de kerk, beluister het orgel en 
bezoek de diaconiehuisjes naast de kerk
10 september 13.00-16.00 uur: Expositie, werk 
van José Verhoeven-van den Heuvel

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

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

zeer goede vervanger voor Buxus
(geen last van mot of Buxusziekte)

vanaf oktober is ook Taxus verplantbaar, 
ook jaarrond groen.

Viool- winterheide of bolchrysant.

Vele jaarrond groenblijvende planten

Groenblijvende Lei-bomen

Balkonbakken voor afscheiding 
eventueel met planten

Snij-hortensia’s

Hortensia planten (ook for ever)

Tuinaarde-potgrond en vergeet ook niet 
in najaar turf te strooien.

Vanaf nu
Ilex Caroline Upright

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

Op zoek naar een GlAZEnWASSEr voor bui-
ten of binnen? vandenheuvelglazenwasserij@
gmail.com Tel: 06-24136243

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

September = studiekeuzemaand Is uw zoon of 
dochter net gestart in de eindexamenklas maar 
nog geen idee welke studie het straks gaat wor-
den? Met een kort en effectief studiekeuze-traject 
help ik uw kind kiezen voor een studie die echt 
past! Bel voor een afspraak of info: Branding Coa-
ching Maryse Rasenberg 06-5190459

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

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

AUTOriJSchOOl KlEiJnGElD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingspercentage. 
Tel 013-5333408,  06-20402338  www.autorij-
schoolkleijngeld.nl

Nieuw in de Caeciliaschool (kindcentrum) Berkel-
EnschotYoga. Vanaf 1 september ook op zater-
dagochtend. Zwangerschapsyoga. Iedere don-
derdagavond om 19.00 uur. Kijk op 
www.beyoga.nl; mail: els@beyoga.nl of bel 
Els Fleuren 013 8504899

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

UW BAnKZAKEn rEGElEn?  REGIO-BANK, 
Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-Enschot. 
tel 013-5339118

VErZEKErinGEn OP OrDE? Van den Hoven 
Assurantiën. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-En-
schot. tel 013-5339118

Restant GirO-helmen met 50% korting. 
Bij de Tweewieler Udenhout

Op een mooie plek ontdekken hoe je meer rust 
in jezelf kunt gaan vinden. reiki weekendcursus 
op zat. 30 sept en zon. 1 oktober. Van 9.00-16.30 
uur. A. Oostrom (Reikimaster en lid van de Reiki 
alliance) 013-4675021 www.oosterbeek.nu

Gezocht: Hulp in de huishouding voor 3 uur in de 
week. Tijden in overleg. Tel 013-5331969

Bel Mark van der loo voor al uw graafwerk. 
06-20429682 of 013-5334960

Tijdens de Unentse mèrt is onze winkel geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Loopt u gerust eens bin-
nen om de nieuwe collectie te bekijken. Op de 
restanten van de zomercollectie 70% korting!! en 
nog diverse andere aanbiedingen. POUr TOUS, 
Achthoevenstraat 4, 013-5115920

EEn WOninG (VEr)KOPEn? Van den Hoven 
Makelaardij. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-En-
schot. tel 013-5339118

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

hYPOThEEK nODiG? Van den Hoven Hypothe-
ken. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-Enschot. tel 
013-5339118

Modevakschool By Joke start weer met de les-
sen op 11 september. Op het nieuwe adres! 
Jakobsladder 30, 5056 KH BE. Heb je interesse, 
kijk op byjoke.nl of mail me op info@byjoke.nl

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

Bridgelessen voor beginners: maandag 13.30 
-16.00 u. Start 11 september. 13 lessen € 55,-. 
Lessen bij mij aan huis. Kees van de Ven, Bridge-
club Berkel-Enschot. Bel 013-55332568/
06-50950472.

Gelijkvloers wonen? TE KOOP: Semi-bungalow 
te Berkel-Enschot. € 264.500,- 06-44071253
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September = studiekeuzemaand 
Is uw zoon of dochter net gestart in de eindexa-
menklas maar nog geen idee welke studie het 
straks gaat worden? Met een kort en effectief stu-
diekeuze-traject help ik uw kind kiezen voor een 
studie die echt past! Bel voor een afspraak of info: 
Branding Coaching Maryse Rasenberg 
06-5190459

Geslaagd? Proficiat! 
Iedereen mag het weten; de vlag kan uit!
Mail je naam en de opleiding/niveau door waarvoor je geslaagd bent 
en wij zetten het in de Schakel! 
Mail: info@schakel-nu.nl

Lobke Blom Master of Science Sport- Universiteit van Amsterdam 
 en Prestatiepsychologie

GESlAAGD

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

WWW.BRASSERIEDEVOC.NL 

INFO@BRASSERIEDEVOC.NL 

A ship is always safe at shore, but that is not what it's built for 

Slimstraat 82 5071 EM Udenhout 013-5111914 Eten, drinken en borrelen. 

Met een knipoog naar de gouden 
eeuwen en zicht op de open keu-

ken 

Met dit eigenwijze concept moet 
niks, genieten mag! 





Een aandeel in elkaar

Info en actievoorwaarden: rabobank.nl/hartvanbrabant

Met deze actie ondersteunen we het lokale verenigingsleven met hun jaarlijkse

activiteiten of projecten. Rabobank Hart van Brabant stelt in 2017 

€ 250.000 ter verdeling beschikbaar. Doe mee en schrijf uw club in!

Hart voor uw Club, doe mee en schrijf uw club in! 

Inschrijven kan van 1 juni tot en met 15 september 2017 via rabobank.nl/hartvanbrabant

voor Hart voor
uw Club!

Meld uw
vereniging 

of stichting aan


