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COLOFOn

OVERhEID

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

DORPSRAAD BERKEL-EnSChOt
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

Stichting hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

ALARMnUMMER  112

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

WIJKAGEntEn  0900-88 44

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

hUISARtSEnPOSt  0900–33 22 22 2

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

LUNCH en DINER
SPEELTUIN en MIDGETGOLF

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid!

dinsdag t/m vr i jdag vanaf 10:00 uur
zaterdag en zondag vanaf 9 :00 uur

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   
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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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Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen 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
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
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

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
Kruisakker 5 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

FYSIO OP MAAt Berkel-Enschot, FYSIOthERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.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.

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

Vervolg op pagina 6
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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 

18 AUGUSTUS 2018
Zomerfeest bij Mie Pieters.

café Mie Pieters organiseert zijn eigen zomerfeest 
in samenwerking met De Platenbus. 

van 16.00 tot 0.00 uur. 
Entree is gratis. Kom daarom gezellig een dansje 

wagen bij Mie Pieters! 

S P E C I A A L
B I E R a c t i v i t e i t e n  v o o r  k i n d e r e n

b a r b e c u e

KO F F I E B A R

L O U N G E H O E K
s w i n g e n  m e t  D E

p l at e n b u s

café Mie Pieters

Bekijk ook onze andere activiteiten en 

nieuwe kaart op: www.miepieters.nl
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BEStE DORPSGEnOtEn,
 
Voor je ligt de Zomereditie van de Schakel. Een 
vrolijke, kleurrijke uitgave boordevol zomerse ar-
tikelen, tips, aanbiedingen, een leesverhaal, lo-
go-puzzel en een bourgondische routekaart met 
daarop culinaire hotspots van Berkel-Enschot en 
Udenhout. 

Zon, zee, strandbad, heerlijk eten en drinken; de 
vakantie is begonnen! 
De gezelligste terrassen, cafés en restaurants 
van Berkel-Enschot en Udenhout staan als cu-
linaire hotspot op de bourgondische route-
kaart. Reden om op de fiets te springen of met 
de auto op pad te gaan en een tocht te maken 
door de prachtige groene omgeving van ons 
dorp. Stel zelf je culinaire dag samen. Linksom, 
rechtsom of kriskras: de uitbaters ontvangen 
je graag voor een kopje koffie met gebak, een 
lichte lunch, zomerse cocktail of lekker diner.  

De routekaart en advertenties van de horecagele-
genheden verschijnen ook in de Wegwijzer Uden-
hout. Deze eerste samenwerking is enthousiast 
ontvangen en smaakt naar meer!

VOORWOORD
De schoonheidsspecialistes geven je tips voor 
de bescherming van je huid in de zomerse zon! 
Angela van der Horst neemt je mee op droomreis 
naar Ibiza. Met de IPL behandeling van Harriette 
Kameier hoef je voorlopig je benen en oksels niet 
te scheren en huidtherapeute Jessy Wolfs gaat 
nog iets verder in op huidverbetering.

Voor de jeugd heeft onze verhalenverteller speci-
aal een spannend (voor)leesverhaal geschreven: 
‘Zorro en Spiderman in het land van Zorro’. De 
online-versie van dit vakantieverhaal kun je na-
tuurlijk via onze website of app lezen op de ipad 
of telefoon.

Ook de favoriete logo-puzzel mag niet ontbreken. 
Bierbrouwerij Koningshoeven La Trappe en Denk-
sportcentrum Berkel-Enschot stellen de eerste 
twee prijzen beschikbaar voor de winnaars van de 
logo-puzzel. Wij bedanken Bloembinderij Olean-
der voor de zonnebloemen en Brasserie Valentijn 
voor de cocktails die prijken op de foto’s van Bas 
Haans Fotografie in deze editie.

Wij wensen je veel leesplezier en een hele mooie 
zomervakantie!

Namens het bestuur,

Ingrid Roets
hoofdredacteur en secretaris

Van maandag 16 juli t/m zondag 29 juni is ons terras helaas gesloten i.v.m. werkzaamheden 
zodat we u straks nog beter van dienst kunnen zijn.

Hemels eten en drinken - Trappistinnentuin 76 - 5057 DJ - Berkel-Enschot 
www.hemelsetenendrinken.nl - horeca@onskoningsoord.nl - 013 210 02 00

Hemels 
eten en drinken 

7 dagen per week open 
vanaf 11.00 uur voor 
lunch, borrel en diner

Ook voor al u feesten 
en partijen en 

huwelijken.
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ACtIVItEItEnKALEnDER

19-7 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
23-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
23-7 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
25-7 Onsz 17.30 uur tapas eten senioren Berkel-Enschot KBO/SWO
26-7 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
29-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Liveoptreden soulband: Stax Cats
30-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
30-7 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE

1-8 Torentjeshoef 14.30-16-00 uur Koersbal/jeu de boules
2-8 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
4-8 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
5-8 De Stulp Torentjeshoef 14.30 uur KBO ontspanningsmiddag mmv. De doordrukkers
6-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
8-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
9-8 Parochiezaal Berkel 11.00-14.00 uur Lunch senioren Berkel-Enschot KBO/SWO
9-8 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
13-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
15-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
16-8 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
18-8 Café Mie Pieters 16.00-24.00 uur Zomerfeest Mie Pieters
20-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
22-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
23-8 Druiventros 20.30 uur Open jaarvergadering SV De Oude Toren 
24-8 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
26-8 Boerderij Denissen 11.00 -13.30 uur start fietstocht Toer Mee tbv. Straatkinderen Cocha-

bamba 
26-8 Heukelom 13.00 uur Hèùkel-Gemèùkel 
26-8 Café Mie Pieters 15.0 uur Creepin’in, Amerikaanse folk-country en blues
27-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
29-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
30-8 Druiventros 20.00 uur open simultaanschaakwedstrijd SV de oude Toren

1-9 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
5-9 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
10-9 De Stulp Torentjeshoef 14.30 uur KBO ontspanningsmiddag voor thuisblijvers busreis
12-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
15-9 Muziekhuis 14.00 uur Nationale Zonnebloemdag ontspanningsmiddag
16-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
16-9 Café Mie Pieters 15.00 uur Route 66, classic-rock 60’s en 70’s
25-9 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
28-9 Tent Kraanpop 18.00 uur Dorpsquiz
3-10 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
6-10 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
14-10 Café Mie Pieters 15.00 uur De Jugs, rock-covers

JULI

LAtER

AUGUStUS
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Schoonheidssalon C’est Moi
Puccinilaan 10 
5056 AS Berkel-Enschot 
06-42025849 
www.hkcestmoi.nl 

Mensen in de watten leggen: dat is wat Har-
riette Kameier doet met haar schoonheids-
salon C’est Moi. Ontspannen, ontstressen en 
mensen welkom laten voelen zijn de uitgangs-
punten bij behandelingen. ‘Ik wil voor iedereen 
toegankelijk zijn: jong en oud, hem en haar’, de 
salon is uitgerust met twee behandelstoelen 
waardoor zij ook twee mensen tegelijk kan hel-
pen. ‘Zo is het een leuk uitje voor moeder en 
dochter of een stel.’

C’est Moi werkt met de producten van Tyro die 
een heilzame werking hebben. De producten be-
vatten natuurlijke oliën, mineralen, fruitextracten 
en zijn rijk gevuld aan vitamines. ‘De veelzijdigheid 
van dit merk, maakt het mogelijk om verschillende 
doelgroepen te behandelen. Zo is er een speciale 
mannenlijn en is het geschikt voor alle leeftijden.’ 

Verschillende behandelingen
Harriette begon ooit op een zolderkamertje en 
heeft nu een volwaardige salon aan de Puccinilaan 
10. Naast haar baan als tandartsassistente, begon 
zij met succes aan de opleiding tot schoonheids-
specialist. ‘Ik vind het ontzettend leuk om onder 
de mensen te zijn. Vervolgens kan je de mensen 
daadwerkelijk een zichtbaar resultaat bieden, 
waarbij ze vervolgens ook nog tevreden en ont-
spannen uit de stoel komen.’

Inmiddels tien jaar verder heeft Harriette zich gespe-
cialiseerd in behandelingen zoals microdermabrasie 
om de huid te verbeteren en te verjongen, perma-

nente make-up en IPL- behandelingen om bepaalde 
delen van het lichaam definitief te ontharen. De di-
verse gezichtsbehandelingen zijn voor alle soorten 
huidtypes, maar ook speciaal voor mensen met 
acne. ‘Aangezien we alleen met kwaliteitsproducten 
werken is dus niet alleen ontspanning, maar ook re-
sultaat voor een gladde, zuivere en mooie huid!’
Om kwaliteit te waarborgen is C’est Moi is GGD-
gecertificeerd en aangesloten bij de overkoepe-
lende organisatie ANBOS voor gediplomeerde 
schoonheidsspecialisten. 

Zomertips van C’est Moi
Of je nou op vakantie gaat of in Nederland 
blijft: het is belangrijk om je huid te bescher-
men tegen de zon. Harriette Kameier adviseert 
mensen om voldoende water te drinken en een 
goede zonnefactor te smeren. ‘Maar ook nadat 
je in de zon bent geweest, is het belangrijk om 
de huid te verzorgen met een vochtregulerende 
crème met eventueel vitamine E voor een opti-
male verzorging van de huid.’

Tekst: Annebelle Nooteboom 
Foto: Bas Haans 

tIEn JAAR 
SChOOnhEIDSSALOn C’ESt MOI

SChAKELtJESBEDRIJF In BEELD
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SChAKELtJESGEVOnDEn

SChAKELtJESVERLOREn

SChAKELtJESSChAKEL APP

Datum GEVOnDEn Vindplaats telefoon 
13-7 Portemonnee, zwart met rits en verschillende Fietspad bij Jong Brabant 06-44455745  
 pasjes
7-7 Sleutelbos met 4 sleutels Langs fietspad bij Druiventros 06-42656658
4-7 Fietssleutel (foto op de Schakel app) Beukendreef 06-20780000
3-7 Zwarte bril (foto op de Schakel app) Hoolstraat 013-5333012
29-6 Twee fietssleuteltjes (foto op de Schakel app) Fietsenstalling BS Rennevoirt,  06-27283438  
  waar ouders de fiets plaatsen.
15-6 Jas, meisje maat XS, zwart, kort, merk Jill Torenakker 06-41502617  
 (foto op de Schakel app)

   
Datum VERLOREn Verliesplaats telefoon
25-6 herenportemonnee, zwart met rits Route Jumbo, Boerderij Denissen,  013-5332643  
  Pieter Zeemanlaan
24-6 Zwarte fietssleutel Kermis Wilhelminaplantsoen 06-53594962
24-6 portemonnee zwart, herenmodel Route tussen Hemels en de Kermis 06-21698633/   
   013-5336884
16-6 Sleutel met blauwe sleutelhanger Berkel-Enschot 013-5771207

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.



11|

Bij iedere behandeling werkt Angela ook met een 
huidanalyse. Voor deze analyse gebruikt zij de East 
Meets West-methode. ‘De binnenkant bepaalt de 
buitenkant: verschillende zones in het gezicht 
staan in verbinding met organen waardoor je op 
een plek bijvoorbeeld onzuiverheden hebt. Vanuit 
die methode starten we een behandeling.’
 
tips om je te beschermen tegen de zon 
Nu de zomerperiode van start gaat, heeft Angela 
nog een aantal tips om je te beschermen tegen de 
zon naast de Ibizabehandeling. ‘Bescherm jezelf 
goed tegen de zon met een zonbeschermingspro-
duct met een hoge factor en smeer je regelmatig 
in maar kijk ook naar de juiste voeding.’ 
Producten die goed zijn om te eten met zonnig 
weer zijn bijvoorbeeld de watermeloen, tomaten 
en ongebrande noten. ‘Bepaalde etenswaren be-
schermen en herstellen je huid en voeren de scha-
delijke stoffen beter af die je door zonlicht tot je 
neemt. In sommige voedingsstoffen zit Vitamine 
E en frambozen bevatten zelfs een natuurlijke SPF 
waardoor de kans minder groot is dat je verbrand.’
  

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Schoonheidsspecialiste Angela van der Horst 
biedt geen gezichtsbehandelingen aan, maar 
droomreizen waarbij ontspanning hoog in het 
vaandel staat. Als voorbereiding op de zon, kan 
men bij haar bijvoorbeeld een droomreis naar 
Ibiza boeken. ‘In de eerste behandeling berei-
den we de huid voor op de zon en tijdens de 
tweede en derde behandeling staat het onder-
houd en herstel centraal’, zegt Angela.
 
Als Cenzaa Skin Therapist volgt Angela de filoso-
fie van Cenzaa: ‘het combineert Oosterse wijshe-
den met Westerse technieken. Niet alleen om de 
huid te verbeteren, maar ook om mensen zelfver-
zekerder te laten voelen en te laten ontspannen’, 
zegt Angela. Het gaat bij haar niet alleen om het 
zichtbare effect, maar ook om de binnenkant. ‘Dat 
is ook ons uitgangspunt: schoonheid zit niet alleen 
van buiten.’

Ibiza behandeling inclusief massage 
met schelpen.

 

Bijzondere droomreis naar Ibiza 
Angela biedt deze droomreizen inmiddels vier jaar 
aan vanuit haar salon aan huis in De Ploegschaar 
161. ‘De geuren die ik gebruik zijn geïnspireerd op 
het eiland. Bij de Ibiza behandeling vindt er bij-
voorbeeld ook een massage met schelpen plaats.’ 
Daarnaast komt niet alleen het gezicht aan bod, 
maar is er tijdens deze driedelige behandeling ook 
aandacht voor de nagels, ogen en voeten.

YOUR BEAUtY InSPIRAtIOn: 

EEn DROOMREIS                         
 

Your Beauty Inspiration 
Ploegschaar 161 
5056 MC Berkel-Enschot 
info@yourbeautyinspiration.nl 
www.yourbeautyinspiration.nl 
06-21237460 

SChAKELtJESBEDRIJF In BEELD
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Nu met 
25% korting!

Sigma S2U  en Sigma Schakelverf  voor al  uw buiten-schilderwerk.

Zomer-
toppers:
15%
korting!

Tijdens de zomervakantie 
zijn wij van 6 t/m 17 augustus
geopend van 8.00 - 12.00 uur
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg
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Dermavision huidzorg
Lijsterbeslaan 58
5056 XK Berkel-Enschot
T: 013-8894673
info@dermavision.nl
www.dermavision.nl

Dermavision, centrum voor huidzorg is in 
Waalwijk en Tilburg te vinden en is per heden 
haar uren aan het uitbreiden in de vestiging in 
Berkel-Enschot. Deze mooie en rustig gelegen 
locatie ontvangt graag klanten met uiteenlo-
pende klachten voor zowel huidtherapie als 
huidverbetering alsmede ontspanning. 

Jessy Wolfs, eigenaresse
Jessy Wolfs is de eigenaresse van Dermavision. 
Zij heeft na het afronden van het Atheneum altijd 
al iets praktisch willen doen. Ze heeft op HBO ni-
veau huidtherapie gestudeerd en al snel volgde 
het opzetten van haar eigen bedrijf. Jessy werkt 
met twee andere huidtherapeuten samen en heeft 
haar krachten gebundeld met huidtherapeuten in 
de regio Tilburg, die zich als beroepsgroep ken-
baar maken door bijvoorbeeld bij de Verbeeten 
Challenge (samen sportief tegen kanker) mensen 
met zonnebrandcrème in te smeren. 

Dermavision
Dermavision heeft zich in 2006 in een gezondheids-
centrum in Waalwijk gevestigd. In 2015 is een vesti-
ging in Tilburg tot stand gekomen in een pand waar 
meer de nadruk ligt op lifestyle en voeding. Het 
pand in Berkel-Enschot heeft een rustige uitstraling 
en op alle locaties worden dezelfde behandelingen 
geboden. Samenwerken met verschillende disci-
plines wordt als erg belangrijk gezien. Soms stuurt 
de praktijk door naar bijv. een fysiotherapeut of al-
lergoloog. En de praktijk krijgt op zijn beurt weer 
mensen via verschillende wegen doorgestuurd. 

Behandelingen
Huidtherapie gaat verder dan de schoonheidsspeci-
aliste. De huidtherapeut is BIG-geregistreerd en mag 
naast het gebruik van schoonheidsproducten van 
bijvoorbeeld Louis Widmer met middelen werken 
die normaliter door een arts voorgeschreven worden 
(zoals bij behandeling tegen acne). Onderscheidend 
zijn daarnaast technieken na een oncologische be-
handeling. Vastzittend (litteken)weefsel geeft mid-
dels de fascietechniek (oprekken) weer meer be-
wegingsvrijheid. De verbluffende PlexR ingreep, 
waarmee zonder chirurgie een ooglid-correctie of 
facelift gedaan wordt, is ook onderdeel van het be-
handelaanbod. Tot slot is het psychologische effect 
niet te miskennen; “je kunt mensen zo ontzettend blij 
maken, dat is echt heel mooi”, zegt Jessy. 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Peter Timmermans

DERMAVISIOn,
CEntRUM VOOR hUIDZORG

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

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

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën

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 

Bestuur en medewerkers

wensen je een mooie zomer.

 

Prettige vakantie!
 

De eerstvolgende Schakel verschijnt 15 augustus a.s.
Deadline kopij en advertenties: maandag 13 augustus vóór 10:00 uur.
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Berkel-Enschot 
St Willibrordstraat 15 
Tel 013-5331612 info@driesdhz.nl 
www.multimate.nl 

#Multimatehelpt 

SChAKELtJESBEDRIJVEnnIEUWS

VAKAntIEtIJD!
 
Heerlijk die zon, de vrije dagen en ijsjes op het 
terras. Maar wij bij KZO|O13 Advocaten weten 
dat de vakantietijd ook stress oplevert. Spannin-
gen binnen de relatie, die verder gaan dan on-
enigheid over het opzetten van de tent. Gedoe 
rond wie de kinderen krijgt in welke vakantie-
week. Een baas die de goedgekeurde vakantie 
op het laatste moment wil veranderen, vanwege 
een grote opdracht. Of een bedrijfsarts die geen 
goedkeuring geeft om op vakantie te gaan, terwijl 
je daar wel aan toe bent.
 
Wat je wilt in zo’n situatie is een stukje zekerheid. 
Wat zijn mijn rechten en plichten? Is wat ik wil echt 
zo onredelijk of mag ik op mijn strepen staan? Dat 

geldt net zo goed voor particulieren als voor on-
dernemers.
 
Wat je dan moet doen is gewoon even bellen of 
vrijblijvend je vraag voorleggen per mail. De hele 
vakantieperiode lang staan onze mensen klaar 
met raad en daad. Op een manier die je wilt: 
professioneel, daadkrachtig en betrokken. Niet 
voor niets mogen wij trots zijn op onze kracht: wij 
zijn ‘mensen in de rechten’. 
 

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten 
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
tel. 013-53 66 555
stel een vraag: info@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
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Wanneer kiest u voor Kozion?

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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Uitvaar tbegele id ing

www.harrietvandervleuten.nl

www.kboberkelenschot.nl

dames- en herenkapper
Kerkstraat 9a, Berkel-Enschot

013 533 68 09
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Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 
Dag en nacht bereikbaar
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

“Bij ieder uniek mens past een
 bijzondere uitvaart’’

Wij zoeken chauffeurs! 
Ben jij iemand die een glimlach op het gezicht 

van onze klanten kan toveren? 

 

B-rijbewijs en/of C-rijbewijs, 
fulltime/parttime/studentenwerk. 

Leuk, flexibel, verantwoordelijk. 

Bekijk ook: www.il-logistiek.nl/vacatures  
en solliciteer direct! 

  

T: 013-536 10 18 

heeft U een computerprobleem of een printer die niet werkt?
Ik kom aan huis om het op te lossen.

Ook voor nieuwe laptop of PC.

nu 4 jaar garantie mogelijk op laptop of PC!

mail of bel voor vrijblijvende info.

louis@aol.nl       06-45540629



Haakgaren,
100% katoen in 100 kleuren

€ 2,- per bol van 50gr
en altijd 

6 bollen voor € 10,-

15% korting
op u eerste

IPL behandeling
(def. Ontharing)

in juli, augustus en september

GRATIS
kennismakingsbehandeling

bij de huidtherapeut

t.w.v. € 39,50
Geldig t/m 31-8-2018

3 hoofdmaaltijden 
naar eigen keuze 

voor maar   € 14,95
Geldig t/m 31-10-2018
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Schrijf u nu in via de website: 
www.ecudenhout.nl

Burgerinitiatief De ZonneVisser
Collectief zonnedak Vissers Recycling

Verwachtingen: Op basis van 10 panelen € 2.850 inleg

kWh productie per jaar / paneel 235 kWh (78,4% van Wp vermogen)

Jaarproductie PV collectief 200.500 kWh

Aandeel in productie (10/852) 2.350 kWh

Korting Energiebelasting € 300 ( 2.350 x € 0,127)

Uitkering door coöperatie per jaar     € 60,-

Per jaar gemiddeld                            € 360,-

Totaal in 15 jaar € 5.400

Verwacht gemiddeld rendement 6 – 7 % (GEEN GARANTIE)

Postcoderoos (PCR): Financieel Rekenvoorbeeld

Samen iets moois gaan doen

Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te 

wekken in eigen buurt/omgeving! Dat kan door te investeren in het collectieve zonne-

stroomsysteem op het dak van recyclingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 

in Udenhout. Zowel particulieren als ook het mkb kunnen deelnemen aan dit burger-

initiatief. (particulieren 502 panelen en MKB 350 panelen). 



21|

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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Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

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

ZOMER
SALE

1E ARTIKEL 20% KORTING

2E ARTIKEL 30% KORTING

3E ARTIKEL 40% KORTING

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

DE KORTING IS NIET GELDIG OP DE BASISCOLLECTIE. 

OpEningSTijDEn: MaanDag gESlOTEn, DinSDag T/M vrijDag van 10.00 uur TOT 17.30 uur ZaTErDag van 10.00 TOT 17.00 uur
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HEUSDENSEBAAN 7, 5061 PM OISTERWIJK 
+31 (0)13 523 1123 | WWW.LEIJHOF.NL 

 

7 
ZITPLAATSEN  
AAN CHEF’S BAR 
 

134 
COUVERTS, OPEN VOOR:  
ONTBIJT | LUNCH | DINER 
 

53 
SOORTEN KRUIDEN 
UIT EIGEN KAS 
 

32,50 
PRIJS VAN CULINAIR 
3-GANGEN DINER 

OISTERWIJKS NIEUWSTE 
CULINAIRE HOTSPOT! 

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
w w w.dktnotarissen.nl
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ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

NU OOK LUNCH:

ZATERDAG & ZONDAG
VANAF 12.00 UUR

BEKIJK ONSZE LUNCHKAART OP:
WWW.ONSZZRESTAURANT.NL
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Bourgondische
   F ietsroute
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café Mie Pieters

De totale afstand van de fietsroute 
is ruim 50 km. Maar met hier een 
daar een smakelijke rustpauze en 
mogelijkheden om de route ‘af te 
snijden’ moet het toch wel lukken!
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Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

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

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

voor 18.00 uur besteld? 
25 procent korting  

op het diner*

*wanneer u na 17.00 arriveert en  
voor 18.00 bestelt     

ontvangt u 25% korting op het diner  
(exclusief drank).

restaurant en catering

Het Kreitenhuys - Kreitenmolenstraat 21 
 www.hetkreitenhuys.n l  - 013 211 2174 

Proef onze nieuwe kaart!
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www.judotenshi.nl

www.ilmiosogno.nl

www.denksportcentrum.nu

www.3-dees.nl
06 50 27 80 12
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ARBIE’S, 
EEN STUKJE PARADIJS

IN BERKEL-ENSCHOT

Arbie’s Beach House en Strandbad is een heerlijk 

natuurbad en strandpaviljoen aan de rand van

Berkel-Enschot, op een steenworp afstand van 

Tilburg. Een fi jn ruim terras, groot speelveld en 

op de warme dagen een prachtig natuurbad. 

Kom en geniet met vrienden en familie.

See you soon at Arbie’s!

www.arbies.nl | 013-5331282

Rauwbrakenweg 38 - Berkel-Enschot

advertentie arbies.indd   1 10/07/2018   16:05:06



JEUGD  (vanaf 6 jaar)
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ZORRO En SPIDERMAn In hEt 
LAnD VAn ZORRO. 

Teun is een echte fan van 
Zorro.
Hij lacht zich altijd een deuk 
als Zorro met zijn degen bij 
sergeant Garcia een grote Z 
op zijn buik schrijft. Alle films van Zorro heeft Teun 
nu al wel drie keer gezien. 
Deze zomer gaan ze met het hele gezin op va-
kantie naar Amerika, naar Californië. Het land van 
Zorro.
Daar is het altijd lekker weer, altijd zon en prach-
tige stranden.
Vanuit Schiphol gaan ze met het vliegtuig naar Los 
Angeles. Daar huren ze een camper en gaan dan 
kriskras door Californië rijden.
Teun wil daar graag naar toe omdat dat het land 
van Zorro is, zijn grote held.
De eerste dagen hebben ze heerlijk aan het strand 
gezeten, lekker gezwommen en in de zon gelegen.
Na 3 dagen zijn ze in de camper gestapt en rij-
den nu naar de filmlocatie waar de films van Zorro 
worden opgenomen. Deze ligt net buiten de grote 
stad Los Angeles.
Voor deze opnames hebben ze een hele stad na-
gebouwd, die heet in de film ook Los Angeles. In 
de stad lopen veel acteurs rond, sergeant Garcia, 
korporaal Reyes en heel veel soldaten. Ook de in-
woners van Los Angeles lopen hier nog verkleed 
rond. 

Teun en Pepijn 
hebben veel 
foto’s gemaakt, 
vooral van de 
dikke buik van 
sergeant Garcia 
met een grote 
Z erop. De ser-
geant vertelt ie-

dereen dat hij bijna Zorro te pakken had genomen. 
Maar toen hij Zorro kon pakken had hij toch meer 
trek in een lekkere kippenbout dan om achter Zor-
ro aan te gaan. 
Zorro zelf was er niet, die laat zich alleen maar zien 
als hij nodig is.
Teun wilde graag met Zorro op de foto. Hij weet 
waar Zorro woont, maar vertelt dat niet aan Ser-
geant Garcia! 

Ze rijden naar 
de haciënda van 
Don Alejandro de 
la Vega, de vader 
van Don Diego. 
Don Diego is de 
echte Zorro! Dat 
mag natuurlijk 
niemand weten, 
dus niet verder 
vertellen!
Als ze met de camper bij de haciënda zijn loopt 
net Don Alejandro met Bernardo naar buiten. Papa 
zegt: “Buenos dias señor, mogen wij een kijkje 
nemen op de boerderij en is Don Diego toevallig 
thuis?” Don Alejandro zegt: “Jullie zijn van harte 
welkom op mijn ranch, helaas is Don Diego ziek, 
hij ligt op bed en wil geen bezoek!” Oei, dat is een 
tegenvaller, dan zegt Teun: “Mijn mama werkt op 
het ziekenhuis, misschien kan mama Don Diego 
wel beter maken!” Mama schudt van nee, maar 
Don Alejandro zegt: “Si, dat zou fijn zijn wilt u mis-
schien even kijken naar mijn zoon? Dan laat ik 
Bernardo voor jullie wat drinken inschenken.” 
Mama loopt met Don Alejandro mee. Papa, Pepijn 
en Teun gaan met Bernardo naar de veranda om 
iets lekkers koels te drinken. Bernardo praat niet 
maar hij kan wel heel goed horen. Even later komt 
mama terug en vertelt dat Don Diego erg ziek is en 
dat er een dokter bij moet komen. Don Alejandro 
zegt: “Als ik met mijn paard de dokter moet gaan 
halen dan ben ik morgen pas terug!” Dan zegt 
papa: “Ik wil wel rijden met mijn camper, dat gaat 
veel sneller. Als u mij de weg wijst?” Dat vindt Don 
Alejandro een prima idee. 
Bernardo blijft met mama, Pepijn en Teun op de 
haciënda. 
Bernardo vraagt in gebarentaal of Teun en Pepijn 
paard willen rijden? Dat willen ze wel. 
Mama zal op Don Diego letten. 
De jongens lopen met Bernardo naar de inrijbak, 
waar twee pony’s staan. Bernardo wil de zadels 
gaan pakken. Maar Teun zegt: “Ik wil wel op een 
echt paard, eigenlijk wil ik op Tornado rijden.” Ber-
nardo schrikt zich een hoedje en doet zijn vinger 
naar zijn mond om daarmee te zeggen, dat je daar 
zo hier niet over mag praten! Teun en Pepijn knik-
ken en beloven dat ze er niet meer over zouden 
praten. Ze begrijpen dat niemand mag weten dat 
Zorro hier woont!
Bernardo haalt twee paarden van stal een bruine 
hengst Bruno en een gevlekte merrie die heet 
Vlekje. Teun kiest voor Vlekje en Pepijn neemt 
Bruno. Bernardo pakt zijn grijze merrie en samen 
gaan ze een ritje maken. 
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Teun zijn Zorropak. Vlug gaan ze via de geheime 
gang naar de grot van Zorro. Don Diego, ik bedoel 
de echte Zorro heeft verteld waar de schuilplaats 
is van Monasterio. Samen hebben ze een plan be-
dacht hoe ze papa en Don Alejandro gaan bevrij-
den. Bernardo heeft een platte wagen gepakt en 
een paard ervoor ingespannen. Op de platte kar ligt 
een hoge berg hooi. Bovenop de berg, onder het 
hooi, ligt een pop verkleedt als Zorro. 
Teun rijdt op Tornado, als een echte Zorro en Pe-
pijn op Bruno.
Pepijn en Teun rijden met een grote omweg vooruit 
naar de bergen waar Monasterio met zijn bende 
schuilhoudt. Ondertussen heeft mama sergeant 
Garcia gebeld en gezegd dat Zorro in de bergen 
bezig is om Monasterio te vangen. 
Alles is klaar en nu maar hopen dat het plan slaagt.
Bernardo rijdt voorzichtig langs de bergen, hij 
heeft al gezien dat er boeven op de loer liggen. 
Dan een schot in de lucht en van achter een rots 
komt Monasterio tevoorschijn en Bernardo stopt. 
Monasterio roept: “Zorro als je een held wil zijn, 
kom dan tevoorschijn en verstop je je niet onder 
het hooi.” Bernardo trekt 
aan een touw en een pop als Zorro verkleedt, veert 
ineens rechtop, op de berg met hooi. Bernardo 
koppelt zijn paard los van de platte kar, springt op 
het paard en rijdt weg. Monasterio lacht als hij de 
pop ziet. “Hahaha, dacht je dat je me daar bang 
mee kan maken?” zei hij. “Nee, en wij zijn niet 
bang van jou!” Hoort hij van achteren en ook aan 
de overkant. 
Dan ziet hij Spiderman en Zorro, die gooien bom-
metjes in de hooiberg en deze ploft uit elkaar. On-
der de berg hooi ligt koeienstront en die vliegt nu 
alle kanten op. 
De boeven zitten onder de stinkende poep, ze ren-
nen zo in de armen van sergeant Garcia en zijn 
soldaten. Monasterio pakt zijn degen en wil met 
Zorro gaan vechten. Zorro staat hem op te wach-
ten. Als Monasterio op hem afloopt slingert hij zijn 
zweep over een tak en trekt zich bovenop een ste-

Na een tijdje rijden komen ze bij een landweg en 
zien in de verte hun camper staan! 
Teun roept: “Hé, daar staat onze camper, zou er 
iets aan de hand zijn?” Alle drie geven ze hun 
paard de sporen en in volle galop rijden ze naar 
de camper. Pepijn is als eerste bij de camper en 
roept: “Papa, waar ben je?” Maar er is niemand 
in of bij de camper. Op de deur hangt een papier 
met de tekst: 
Oei dat is Spaans en dat kan Pepijn niet lezen! 
Gelukkig Bernardo wel en hij schrijft op: 
‘Als jullie Don Alejandro levend willen hebben 
dan moet de zieke Zorro honderdduizend dollar 
betalen! was getekend Monasterio’
Oei papa en Don Alejandro zijn ontvoerd door 
Monasterio, de oude vijand van Zorro!
Bernardo gebaart dat hij met de camper zal te-

rugrijden. Teun en 
Pepijn rijden met 
het paard van Ber-
nardo achter de 
camper aan. Vlug 
gaan ze terug naar 
de haciënda. Ze 
binden de paar-
den vast en lopen 

naar binnen, naar de slaapkamer van Don Diego. 
Ze geven het briefje aan Don Diego. Mama is erg 
geschrokken want als Don Alejandro is ontvoerd 
dan hebben ze dus papa ook ontvoerd! Don Diego 
wil opstaan en zegt: “Ik moet jullie vader en mijn 
vader redden. Monasterio is een gevaarlijke boef, 
hij weet wie ik ben en ook dat ik ziek ben. Hij wil 
geen geld maar hij wil met mij vechten. Bernardo 
zadel jij Tornado op. Het is tijd voor Zorro!” Mama 
zegt: “Don Diego, jij bent veel te zwak om te vech-
ten. Je kunt niet eens op je benen staan! We moe-
ten de politie bellen.” 
Don Diego lacht, “de politie bellen, sergeant Gar-
cia en zijn soldaten tegen Monasterio! Dat zal ze 
niet lukken!” 
Teun, Pepijn en Bernardo schudden alle drie van nee.
Dan zegt Teun: “Ik wil wel Zorro spelen, ik kan 
goed zwaardvechten en ook goed paardrijden.”
“Daar komt niets van in!” zegt mama. “Ja,” zegt 
Pepijn, “maar ik help mee en Bernardo ook!” Ber-
nardo knikt van ja! 
Don Diego zegt: “Okay, maar denk erom dit is 
geen spelletje! Het gaat erom dat jullie de beide 
vaders bevrijden uit de handen van Monasterio.” 
Pepijn en Teun knikken allebei ja. 
Mama roept nog: “Kijk goed uit en doe wat Ber-
nardo zegt!” 
Teun moet lachen, “Je bedoelt wat hij gebaart” 
Pepijn pakt uit de camper zijn Spidermanpak en 
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vige tak van de 
boom. Monaste-
rio zegt: ”Je bent 
best snel voor 
een zieke Zorro!” 
Zorro lacht en 
roept: “Kom me 
maar halen!” 
Monasterio klimt 
in de boom. Maar 
halverwege heeft 
Zorro lijm op de 
stam gesmeerd. 
Monasterio klimt 
nu in de lijm en zit 

vastgeplakt aan de boom. 
Hij roept: “Zorro dat is niet eerlijk!” 
Zorro lacht weer en zegt: “Nee mensen ontvoeren 
dat is eerlijk!” 
Zorro fluit op zijn vingers. Tornado komt in volle 
galop eraan, Zorro springt op zijn rug en rijdt weg. 
Net op tijd want sergeant Garcia kwam er al aan 
met zijn mannen. 
Zorro, Spiderman en Bernardo rijden naar het 
kamp van de boeven. 
Daar zijn nog twee bewakers die op papa en Don 
Alejandro moeten passen. 
Ze zien Bernardo, Zorro en Spiderman aankomen 
rijden en ze slaan op de vlucht. De drie helden 
gaan de hut binnen en zien daar 3 mensen ge-
boeid op de grond liggen. Ze snijden de touwen 
los en Don Alejandro zegt: “Zorro, ik dacht dat je 
ziek was!” Zorro zegt: “Dan heeft u zich vergist!” 
Dan wijst Zorro naar de vreemde man en vraagt: 
“Wie is deze man?” “Dat is de dokter voor Don 
Diego,” zegt papa. Hij hoort aan de stem dat Zor-
ro, Teun is, maar hij zegt dat niet! Ook ziet hij aan 
het pak van Spiderman dat dat Pepijn moet zijn! 
Papa, Don Alejandro en de dokter mogen mee-
rijden. 
De dokter heeft Don Diego onderzocht en een me-

dicijn voorgeschreven. Na een paar dagen is Don 
Diego weer beter. 
Het hele gezin mag nog een paar dagen blijven 
met hun camper. 
Teun en Pepijn zijn net bezig met de afwas als 
Zorro komt aanrijden op zijn paard. Hij zegt tegen 
Teun en Pepijn: “Jullie willen met mij nog op de 
foto, toch?” 
Pepijn en Teun knikken beiden van ja. 
Teun zegt: “Maar dan wil ik wel mijn Zorropak aan!” 
Pepijn zegt: “En ik mijn Spidermanpak!”
Ze gaan zich snel omkleden en gaan bij Zorro 
staan voor de foto.
Papa pakt zijn camera en “klik,” foto gemaakt.
Deze vakantie gaan Pepijn en Teun nooit vergeten.
Deze was top!

Wim Verbunt 
Verhalenverteller

Fotobewerking: Koen Verbunt

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
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Zet koers naar de VOC en 
geniet van huisgemaakte 
appeltaart, stoere lunch   

gerechten op desembrood of 
een goede kop soep.  

Slimstaat 82, Udenhout.  

www.brasseriedevoc.nl 

013-5111914 
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     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.

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl



10 % korting
op Bootcamp 10 ritten kaart t.w.v. € 60,-

Bootcamp is wekelijks op zaterdag om 9.30 uur

Oude Warande te tilburg

Into Motion - Angelo Pijnenburg  

www.in-to-motion.nl

nieuwe laptop of PC
nu met 4 jaar garantie.

louis@aol.nl       06-45540629

Gratis BIG ShOPPER 
bij besteding vanaf € 5,- 

van 9 juli t/m 18 aug.
(op=op)

Multimate Berkel-Enschot van den Dries

Tijdens de zomerperiode
krijg je bij YBI

10% korting 
op alle zomerproducten 

en droomreizen

               korting
op een zomerse cocktail 

tegen inlevering van deze bon

Ook uw bedrijfsgegevens 
in 2018 onder 
BEDRIJVEn COntACtEn?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft 
iedereen úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00
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Noteer de namen van de bedrijven/verenigingen onder de bolletjes hieronder.  
Lever de oplossing in voor woensdag 15 augustus bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11, 
Berkel-Enschot. De uitslag volgt in de Schakel week 34.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door: 
Bierbrouwerij La Trappe en Denksportcentrum Berkel-Enschot.

 

Summerdeal 
3 - gangen Voorkamer keuzemenu 

Incl.  
borrelbites , amuse en brood 

bijpassend glas wijn bij iedere gang 
tafelwater 

koffie met lekkernijen 
€45,00 

Van 9 juli t/m 19 augustus op reservering 
onder vermelding Summerdeal 

www.de-voorkamer.nl  
Slimstraat 12 Udenhout 013-5111205 

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

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

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën

Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout  •  E info@brasserie-valentijn.nl  •  T 013 - 533 62 30

Deze zomer opent 
Brasserie Valentijn 

de cocktailbar
Wij serveren elke vrijdag 
overheerlijke zomerse cocktails.

Neem ook een kijkje op onze website voor onze lunch-, borrel- en diner-
kaart: www.brasserie-valentijn.nl 

Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout  

Deze zomer opent 
Brasserie Valentijn 

de cocktailbarde cocktailbar
Wij serveren elke vrijdag Wij serveren elke vrijdag 
overheerlijke zomerse cocktails.overheerlijke zomerse cocktails.

Neem ook een kijkje op onze website voor onze lunch-, borrel- en diner-Neem ook een kijkje op onze website voor onze lunch-, borrel- en diner-
kaart: 

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 afspraakvoor 18.00 uur besteld? 

25 procent korting  
op het diner*

*wanneer u na 17.00 arriveert en  
voor 18.00 bestelt     

ontvangt u 25% korting op het diner  
(exclusief drank).

restaurant en catering

Het Kreitenhuys - Kreitenmolenstraat 21 
 www.hetkreitenhuys.n l  - 013 211 2174 

Proef onze nieuwe kaart!

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

LUNCH
Iedere zondag 12 - 17 u

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl

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 

N
o.
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Zet koers naar de VOC en 
geniet van huisgemaakte 
appeltaart, stoere lunch   

gerechten op desembrood of 
een goede kop soep.  

Slimstaat 82, Udenhout.  

www.brasseriedevoc.nl 

013-5111914 

COBBENHAGENCOLLEGE
50 JAAR: REUNIE

Zaterdag 6 oktober 2018 
 

Early Bird tarief verlengd.
Nu tot 1 augustus!

Bestel jouw tickets nog voor de vakantie via 

http://bit.ly/CobbenhagenReunie

15.00 uur Back to School 

18.00 uur Buffet 

19.45 uur Reünie 

ELEKTRISCHE FIETSEN
6 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 

RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

SERVICE AAN HUIS

NU 1+1 VANAF € 3.499

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

20172017
e-bike < € 2.500

* * * *

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

 468Wh     € 2.399 € 1.899 468Wh       € 2.399 € 1.899

+ Stille, krachtige motor (90 Nm)
+ 612 Wh optioneel

+ Stille, krachtige motor (90 Nm)
+ 612 Wh optioneel

GELDIG T/M 21 JULI 2018

MIDDENMOTOR

DUO
DEAL

ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

NU OOK LUNCH:

ZATERDAG & ZONDAG
VANAF 12.00 UUR

BEKIJK ONSZE LUNCHKAART OP:
WWW.ONSZZRESTAURANT.NL

ARBIE’S, 
EEN STUKJE PARADIJS

IN BERKEL-ENSCHOT

Arbie’s Beach House en Strandbad is een heerlijk 

natuurbad en strandpaviljoen aan de rand van

Berkel-Enschot, op een steenworp afstand van 

Tilburg. Een fi jn ruim terras, groot speelveld en 

op de warme dagen een prachtig natuurbad. 

Kom en geniet met vrienden en familie.

See you soon at Arbie’s!

www.arbies.nl | 013-5331282

Rauwbrakenweg 38 - Berkel-Enschot

advertentie arbies.indd   1 10/07/2018   16:05:06Denken 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
w w w.dktnotarissen.nl

Uw contactpersonen in uw regio zĳ n:
Edwin & Marina Smits
013-82 00 954
smits@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl
www.facebook.com/etenmetgemak

Bestel onze proefbox 
voor maar € 14,95 en krijg drie
verschillende maaltijden naar 
keuze thuisbezorgd.

Verse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten 
en voedingsgewoonten
Persoonlijk bij u thuisbezorgd door
Edwin en Marina Smits

 
Berkel-Enschot 
St Willibrordstraat 15 
Tel 013-5331612 info@driesdhz.nl 
www.multimate.nl 

#Multimatehelpt 

Wij zoeken chauffeurs! 
Ben jij iemand die een glimlach op het gezicht 

van onze klanten kan toveren? 

 

B-rijbewijs en/of C-rijbewijs, 
fulltime/parttime/studentenwerk. 

Leuk, flexibel, verantwoordelijk. 

Bekijk ook: www.il-logistiek.nl/vacatures  
en solliciteer direct! 

  

T: 013-536 10 18 
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18 AUGUSTUS 2018
Zomerfeest bij Mie Pieters.

café Mie Pieters organiseert zijn eigen zomerfeest 
in samenwerking met De Platenbus. 

van 16.00 tot 0.00 uur. 
Entree is gratis. Kom daarom gezellig een dansje 

wagen bij Mie Pieters! 

S P E C I A A L
B I E R a c t i v i t e i t e n  v o o r  k i n d e r e n

b a r b e c u e

KO F F I E B A R

L O U N G E H O E K
s w i n g e n  m e t  D E

p l at e n b u s

café Mie Pieters

Bekijk ook onze andere activiteiten en 

nieuwe kaart op: www.miepieters.nl

LUNCH en DINER
SPEELTUIN en MIDGETGOLF

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid!

dinsdag t/m vr i jdag vanaf 10:00 uur
zaterdag en zondag vanaf 9 :00 uur

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

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

ZOMER
SALE

1E ARTIKEL 20% KORTING

2E ARTIKEL 30% KORTING

3E ARTIKEL 40% KORTING

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

DE KORTING IS NIET GELDIG OP DE BASISCOLLECTIE. 

OpEningSTijDEn: MaanDag gESlOTEn, DinSDag T/M vrijDag van 10.00 uur TOT 17.30 uur ZaTErDag van 10.00 TOT 17.00 uur

HEUSDENSEBAAN 7, 5061 PM OISTERWIJK 
+31 (0)13 523 1123 | WWW.LEIJHOF.NL 

 

7 
ZITPLAATSEN  
AAN CHEF’S BAR 
 

134 
COUVERTS, OPEN VOOR:  
ONTBIJT | LUNCH | DINER 
 

53 
SOORTEN KRUIDEN 
UIT EIGEN KAS 
 

32,50 
PRIJS VAN CULINAIR 
3-GANGEN DINER 

OISTERWIJKS NIEUWSTE 
CULINAIRE HOTSPOT! 

Wanneer kiest u voor Kozion?

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Kortingen 
tot wel 50%

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 juli 2018.

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
Kortingen 

SALESALESALE
SUMMER
SALE

Schrijf u nu in via de website: 
www.ecudenhout.nl

Burgerinitiatief De ZonneVisser
Collectief zonnedak Vissers Recycling

Verwachtingen: Op basis van 10 panelen € 2.850 inleg

kWh productie per jaar / paneel 235 kWh (78,4% van Wp vermogen)

Jaarproductie PV collectief 200.500 kWh

Aandeel in productie (10/852) 2.350 kWh

Korting Energiebelasting € 300 ( 2.350 x € 0,127)

Uitkering door coöperatie per jaar     € 60,-

Per jaar gemiddeld                            € 360,-

Totaal in 15 jaar € 5.400

Verwacht gemiddeld rendement 6 – 7 % (GEEN GARANTIE)

Postcoderoos (PCR): Financieel Rekenvoorbeeld

Samen iets moois gaan doen

Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te 

wekken in eigen buurt/omgeving! Dat kan door te investeren in het collectieve zonne-

stroomsysteem op het dak van recyclingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 

in Udenhout. Zowel particulieren als ook het mkb kunnen deelnemen aan dit burger-

initiatief. (particulieren 502 panelen en MKB 350 panelen). 

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

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 
Dag en nacht bereikbaar
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

“Bij ieder uniek mens past een
 bijzondere uitvaart’’

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

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

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

Nieuwe naam

voor Hart voor

uw Club

Rabo Clubkas
Campagne van
start
Met de Rabobank Clubkas Campagne
ondersteunen we verenigingen en
stichtingen met hun jaarlijkse activiteiten of
projecten. Het bruist in onze regio van clubs
die het maatschappelijke, sociale en
culturele leven verbeteren. En daar dragen
wij graag aan bij.

Schrijf jouw club uiterlijk 15
september 2018 in via
www.rabobank.nl/hartvanbrabant.

Lees de spelregels op de inschrijfsite. 

De inschrijving is nu open!

Van maandag 16 juli t/m zondag 29 juni is ons terras helaas gesloten i.v.m. werkzaamheden 
zodat we u straks nog beter van dienst kunnen zijn.

Hemels eten en drinken - Trappistinnentuin 76 - 5057 DJ - Berkel-Enschot 
www.hemelsetenendrinken.nl - horeca@onskoningsoord.nl - 013 210 02 00

Hemels 
eten en drinken 

7 dagen per week open 
vanaf 11.00 uur voor 
lunch, borrel en diner

Ook voor al u feesten 
en partijen en 

huwelijken.

     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.

 Centrum

FEESTEN

CONDOLEANCES

BRUILOFTEN
 LIKE US

REAL FRIENDS
SMILE, CHECK-IN

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Haakgaren en
benodigdheden,
haakcursus en

workshops.

Openingstijden
donderdag 9.30 - 17.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Molenstraat 24
Berkel - Enschot

www.byphilon.nl

Nu met 
25% korting!

Sigma S2U  en Sigma Schakelverf  voor al  uw buiten-schilderwerk.

Zomer-
toppers:
15%
korting!

Tijdens de zomervakantie 
zijn wij van 6 t/m 17 augustus
geopend van 8.00 - 12.00 uur
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg
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Cursussen en varia
Lopende cursussen zijn reanimatiecursussen en 
bridgecursussen op allerlei niveaus. Maar ook het 
afnemen van diverse examens, thema bijeenkom-
sten en computerlessen behoren tot de mogelijk-
heden.

Overig
Tevens is onze sfeervolle ruimte - met ’n knipoog 
naar Oostenrijk - uitermate geschikt voor het hou-
den van: baby borrels, jubilea, kinderfeestjes, kof-
fietafels, muziek repetities, recepties, trouw- en 
vrijgezellenfeesten, vergaderingen, zangkoren, etc. 

Locatie
Molenstraat 12 te Berkel-Enschot tel. 013-5336400

In de lente & de zomer is het heerlijk vertoeven in onze nieuwe binnentuin. Vele gezelschappen leggen 
hier aan tijdens een fietstocht in ons mooie Brabantse land.

Wilt u zelf een club starten bijv. een jeugd damclub, een leesclub, een yogaclub, etc.; informeer naar 
onze aantrekkelijke mogelijkheden.

Met warme groet,
Karin & Peter Voorhaar-Poppelaars 
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MInECRAFt: 
‘KOnInGSOORD In 

CREAtIVE MODE’ 
Vroeger werd Koningsoord bewoond door de 
Trappistinnen. Niemand mocht in het klooster naar 

ELEKTRISCHE FIETSEN
6 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 

RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

SERVICE AAN HUIS

NU 1+1 VANAF € 3.499

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

20172017
e-bike < € 2.500

* * * *

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

 468Wh     € 2.399 € 1.899 468Wh       € 2.399 € 1.899

+ Stille, krachtige motor (90 Nm)
+ 612 Wh optioneel

+ Stille, krachtige motor (90 Nm)
+ 612 Wh optioneel

GELDIG T/M 21 JULI 2018

MIDDENMOTOR

DUO
DEAL

binnen. Nu de nonnen er niet meer wonen, is het 
klooster verbouwd naar een prachtige plek om te 
wonen en te werken. Op woensdag 15 augustus 
gaan we samen de toekomst van ons Konings-
oord bouwen in Minecraft! Wat denk jij dat er in 
Koningsoord gaat gebeuren? Doe mee en bouw 
het zelf op 15 augustus! Op het eind van de mid-
dag gaan we gezellig samen pizza’s snacken!! 
Van 14:00 tot 17:30 uur. Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 
Meld je aan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl
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 Centrum

FEESTEN

CONDOLEANCES

BRUILOFTEN
 LIKE US

REAL FRIENDS
SMILE, CHECK-IN

 

Summerdeal 
3 - gangen Voorkamer keuzemenu 

Incl.  
borrelbites , amuse en brood 

bijpassend glas wijn bij iedere gang 
tafelwater 

koffie met lekkernijen 
€45,00 

Van 9 juli t/m 19 augustus op reservering 
onder vermelding Summerdeal 

www.de-voorkamer.nl  
Slimstraat 12 Udenhout 013-5111205 
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

tER nAGEDAChtEnIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Corrien van 
de Sande, 62 jaar.

UItnODIGInG VOOR SEnIOREn BERKEL En 
EnSChOt
Er is op de eerste woensdag van de maand augus-
tus geen koffieochtend van de KBO/S.W.O. om-
dat  de Schalm dan vanwege vakantie gesloten is. 
Daarom hebben we dit jaar in augustus voor één 
keer iets anders bedacht nl. een lunch op donder-
dag 9 augustus. Pastoor van Eijk biedt ons de ont-
moetingsruimte aan bij de pastorie in Berkel met 
de mogelijkheid om bij zonnig weer ook gebruik 
te maken van de pastorietuin. Alle senioren van 
Berkel-Enschot zijn welkom, maar we willen wel 
van te voren weten op hoeveel mensen wij kun-
nen rekenen. Dus graag van te voren aanmelden.                                                                                                                           
Dit kan tot 1 augustus bij Els van der Meijden 
tel. 013-5332604 of bij Ria van de Kam tel. 013-
5332621. Hebt u vervoer nodig dan kunt u dat 
meteen  afspreken en zorgen wij dat u op 9 au-
gustus op tijd wordt opgehaald. Het maximum 
aantal bezoekers voor het zaaltje is 50 personen 
dus zorg dat u er op tijd bij bent. Wij vragen voor 
deze  lunch-bijeenkomst een kleine bijdrage van 
2.50 euro p.p. en daarvoor hebt u dan een kopje 
koffie, soep, een broodje en krentenbol en daarbij 
veel gezelligheid. U bent welkom vanaf 11 uur en 
we starten met een lekker kopje koffie. We stop-
pen om ca. 14.00 uur en hopen dat u dan met een 
voldaan gevoel naar huis gaat. Tot ziens op don-
derdag 9 augustus in Berkel.

Werkgroep SocMa  KBO

AGEnDA
St. Willibrorduskerk: donderdag 9 augustus van 
11.00 tot 14.00 uur koffie en lunch in de parochie-
zaal.

VIERInGEn VOOR DE KOMEnDE WEKEn
Zaterdag 21 juli: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 22 juli: 
9.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Arnold Filippini (jrgt.); Toon Bongers 
(verj.).
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Maandag 23 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 24 juli:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 26 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 27 juli: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 28 juli: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 29 juli: 
9.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
Celebrant: Pastoor Looijaard.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Maandag 30 juli: 
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COBBENHAGENCOLLEGE
50 JAAR: REUNIE

Zaterdag 6 oktober 2018 
 

Early Bird tarief verlengd.
Nu tot 1 augustus!

Bestel jouw tickets nog voor de vakantie via 

http://bit.ly/CobbenhagenReunie

15.00 uur Back to School 

18.00 uur Buffet 

19.45 uur Reünie 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Kortingen 
tot wel 50%

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 juli 2018.

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
Kortingen 

SALESALESALE
SUMMER
SALE

Uw contactpersonen in uw regio zĳ n:
Edwin & Marina Smits
013-82 00 954
smits@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl
www.facebook.com/etenmetgemak

Bestel onze proefbox 
voor maar € 14,95 en krijg drie
verschillende maaltijden naar 
keuze thuisbezorgd.

Verse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten 
en voedingsgewoonten
Persoonlijk bij u thuisbezorgd door
Edwin en Marina Smits
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19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 31 juli:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

Donderdag 2 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

Vrijdag 3 augustus: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 4 augustus: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 5 augustus: 
9.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.
Intenties: Anna van der Heijden-Robben (1e jrgt.); 
Overleden leden van de KBO; Berrie van de San-
de; Miet van Rijswijk-Segers(verj.) en Jan van Rijs-
wijk; Overl. fam. Noud van Esch; Miet van Esch 
(jrgt.); Noud van Esch (jrgt.); Mina van Esch.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Maandag 6 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 7 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

Donderdag 9 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 10 augustus: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Zaterdag 11 augustus: 
19.00 uur St. Josephkerk: Geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 12 augustus: 
9.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.

11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Cor Vugs-Lemmens; Sjef Pigmans.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Maandag 13 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 14 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 15 augustus: hoogfeest van Maria 
ten hemelopneming.
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Klein gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Donderdag 16 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 17 augustus: 
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 22 juli: ds. Marieke Sillevis Smitt, 
Utrecht, 10.15 uur
De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede 
collecte is voor het werk van de kindernevendienst 
van onze gemeente. Er is kindernevendienst en 
crèche. 

Zondag 29 juli: ds. Willemien Roobol, nieuwe 
niedorp, 10.15 uur
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor 
onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche. 
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Haakgaren en
benodigdheden,
haakcursus en

workshops.

Openingstijden
donderdag 9.30 - 17.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Molenstraat 24
Berkel - Enschot

www.byphilon.nl
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Zondag 5 augustus: ds. Ruud Stiemer, Zalt-
bommel, 10.15 uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor onze 
kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 12 augustus: ds. Otto Grevink, tilburg, 
10.15 uur
De eerste collecte is voor Kerk in Actie (zending). 
De tweede collecte is voor onze kerk. Er is kinder-
nevendienst en crèche.

Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout  •  E info@brasserie-valentijn.nl  •  T 013 - 533 62 30

Deze zomer opent 
Brasserie Valentijn 

de cocktailbar
Wij serveren elke vrijdag 
overheerlijke zomerse cocktails.

Neem ook een kijkje op onze website voor onze lunch-, borrel- en diner-
kaart: www.brasserie-valentijn.nl 

Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout  

Deze zomer opent 
Brasserie Valentijn 

de cocktailbarde cocktailbar
Wij serveren elke vrijdag Wij serveren elke vrijdag 
overheerlijke zomerse cocktails.overheerlijke zomerse cocktails.

Neem ook een kijkje op onze website voor onze lunch-, borrel- en diner-Neem ook een kijkje op onze website voor onze lunch-, borrel- en diner-
kaart: 

Agenda
25 juli 11.00: Zomerdag voor senioren
28 juli, 4 en 11 augustus 14.00-16.30: Expositie 
‘Vertellen in kleur’ door Detje van Campen

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

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering



SChAKELtJES
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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. 

TV, internet of WIFI problemen? 
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout

013-5111525

de Engelse taal School is verhuisd naar Jakobs-
ladder 28 in B-E. Alle lessen, ook conversatieles-
sen Engels, starten in september. Tel 013-5331474

AUtORIJSChOOL KLEIJnGELD. 
Vanaf 1978 een vertrouwd adres. Ook voor code 95. 
Tel 013-5333408, 06-20402338. 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

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

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden 
en reparatie van al uw apparatuur. 
Bel Electro Service van Laarhoven 06-51323167. 
Heidestraat 4 Udenhout. www.electroservice.nl 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 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 voorrijkosten in Berkel-En-
schot !

Per direct gevraagd: gepens. (event.) man die voor 
mij het gras kan maaien (zitmaaier) en eventueel 
kleine klusjes kan doen. (± 3 tot 6 uur p.w.) 
tel: 013-5332210

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

Kapper & Co blijft ook dit jaar weer geopend 
tijdens de vakantie periode! We hebben wel 
afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor op 
onze website www.kapperenco.nl voor verdere
informatie. Of bel even naar 013-5332756

ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

NU OOK LUNCH:

ZATERDAG & ZONDAG
VANAF 12.00 UUR

BEKIJK ONSZE LUNCHKAART OP:
WWW.ONSZZRESTAURANT.NL





Nieuwe naam

voor Hart voor

uw Club

Rabo Clubkas
Campagne van
start
Met de Rabobank Clubkas Campagne
ondersteunen we verenigingen en
stichtingen met hun jaarlijkse activiteiten of
projecten. Het bruist in onze regio van clubs
die het maatschappelijke, sociale en
culturele leven verbeteren. En daar dragen
wij graag aan bij.

Schrijf jouw club uiterlijk 15
september 2018 in via
www.rabobank.nl/hartvanbrabant.

Lees de spelregels op de inschrijfsite. 

De inschrijving is nu open!


