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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  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

HUISARTSENPOST  0900–33 22 22 2

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

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

BosvIoleN
Volle doos à 12 stuks. In diverse kleuren.

3.49



4 |

ADVOCAAT, JURIST & NOTARIS

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

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

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

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

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

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

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

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

KLUSBEDRIJF VAN OVERDIJK  06 – 20 19 54 36

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIVERSEN

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

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

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

DIERENARTS

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

GEZONDHEID

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

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

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

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

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

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

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

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

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

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSOORD 
Huisartsen M. v. Ierland, M. Evers T: 013-5332165
Huisarts H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, 
T. Bloem-v. Stempvoort, R. Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
FAM, verloskunde praktijk  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld  T: 013-5333306
Move-Ing Kinderfysiotherapie T: 06-20448374
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yoga-en-mind.nl ‘t Ruiven 06 28433086

KAPPERS & 
SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

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

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

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

Vervolg op pagina 6
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KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness & massage 06-51225761.

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

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

EXTRA VITA, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KINDEROPVANG 

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

Kinderopvang Humanitas
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

Molenstraat 60b     |     Berkel Enschot     |     Tel.: 013 3030058

O p n i e u w   g e o p e n d !

Verkoop van 2de hands en nieuwe artikelen.
Maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 uur tm 17.00 uur.
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Beste lezers,

De hele zomer hebben we buiten geleefd. Wat hebben we van een prachtige zomer met warme 
dagen kunnen genieten en nog! Maar nu gaan de dagen toch al weer een beetje korten; niet lang 
meer en we zitten de avonden weer lekker binnen. Tijd voor een fikse restyling voor de winter-
maanden.

Voor u ligt de superdikke Najaar Special met het thema Woon & Interieur. Met tips en interessante 
aanbiedingen om uw huis weer lekker in een warme najaarssfeer te brengen. Warme kleuren, tips 
voor de styling van uw huis en leuke klusprojecten. En na de gedane arbeid lekker is het genieten 
van een warme soep of chocolademelk.

Gewooncaat interieur geeft tips voor de styling van uw huis en Heleen Personal Organizer! helpt 
mee opruimen! Zig-Zag Gordijnen en Verf- en Behangspeciaalzaak Marco van den Berg staan 
klaar om u te adviseren bij uw keuze. Voor een optimale balans is het prettig wanneer binnen en 
buiten één geheel zijn; Boomrooierij Weijtmans is specialist in het verzorgen en rooien van de 
bomen. Mocht u tegen een rioolprobleempje aanlopen, raadpleeg dan Vu-Rio! Wanneer je huis 
helemaal naar je zin gestyled is, is het tijd om een keer naar Skish te gaan en hun frisse wind te 
ervaren.

Heel veel leesplezier met deze uitgave!

Namens het bestuur,
Ingrid Roets

SCHAKELTJESVOORWOORD
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 28-10 CC de Schalm openingstijden Expositie Wilma de Wilde
10-10-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
11-10-18 De Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
12-10-18 CC de Schalm, Kerkzaal 14.30-17.00 uur  KBO ontspanningsmiddag conference Zoete Koek
13-10-18 CC de Schalm 20.00 uur TTT Theaterproducties Tiburg, Het geheugen van 

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

leidingsorkest Boxtel’s Harmonie
27-10-18 Boerderij Denissen 20.30 uur Ameezing night met Inbetween en Pippijn
28-10-18 De Druiventros 14.15 uur Herfstconcert Harmonie St. Caecilia Bavel en Har-

monieOrkest Concordia
31-10-18 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met  “Retour en Bourgogne”
31-10-18 Koningsoord, Kapittelzaal 20.00 uur Thema-avond Dorpsraad: Duurzaanheid, aan de slag 

met uw huis

07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
07-11-18 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voolees halfuurtje
07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Rectoraat”
10-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop dressuur ZZZ t/m Grand Prix
11-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie, dressuur 4/5 jarigen
11-11-18 CC de Schalm 11.30 uur Het Storioni Trio, opnieuw in de Schalm
13-11-18 Bibliotheek, Werkplaats 20.00-21.00 uur Kids Café, jonge ouders ontmoeten elkaar
14-11-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
14-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
15-11-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
15-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Literair Café, Nederland Leest met Lieve Joris
18-11-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll
21-11-18 Brasserie Valentijn 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Filosofisch Café
23-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Christel de Laat, zijn daar nog vragen over?
24-11-18 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur wedstrijd
25-11-18 CC de Schalm, Foyer 14.30-17.00 uur  KBO St. Nicolaas Bingo
28-11-18 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, You Disappear
29-11-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi

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

OKTOBER

NOVEMBER
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ZIG-ZAG 
GORDIJNEN & RAAMBEKLEDING
Transportweg 4
5071 NV Udenhout
013-5119931
info@zigzag-gordijnen.nl
www.zigzag-gordijnen.nl 
06-21237460 

Rian van de Wouw is met haar bedrijf Zig-Zag 
gespecialiseerd in raambekleding en gordij-
nen. Zig-Zag biedt alle mogelijke producten 
aan voor raamdecoratie binnenshuis. 
Aan de Transportweg 4 in Udenhout ligt de 
showroom, maar het liefst komt Rian bij de 
mensen aan huis. ‘Dan zie ik de leefomgeving, 
kleuren en ramen waardoor het gemakkelijker 
is om een persoonlijk advies te geven.’ 

Zo’n persoonlijk advies duurt vaak 2 à 3 uur. ‘Het 
is afhankelijk van het aantal ramen, maar om sa-
men een goede keuze te maken, is er voldoende 
tijd nodig.’ Zo kijkt zij samen met de klant naar 
de kleuren, lichtinval en wat past bij hun smaak. 
Ze neemt stalen, showbanen en voorbeelden mee 
om tot een goede keuze te komen en meet de ra-
men vervolgens zelf in. Bij de aflevering gaat een 
servicemonteur aan de slag met het monteren van 
de raamdecoratie en rails. ‘En ik ben er ook bij 
voor de finishing touch: om bijvoorbeeld de gor-
dijnen te hangen en te stomen.’

Materialen 
Met Zig-Zag biedt Rian voornamelijk A-merken 
aan. ‘Qua gordijnen bied ik ook wel een lager 
segment aan. Klanten die daarvoor kiezen, stel ik 
altijd op de hoogte van de voor- en nadelen van 
een bepaald product.’ Gaat het bijvoorbeeld om 
polyester van een minder goede kwaliteit? ‘Dat is 
vaak stugger en valt daardoor minder goed.’ Die 
kennis en ervaring in het vak heeft Rian ontwikkeld 

ZIG-ZAG GORDIJNEN EN RAAMDECORATIES:

PERSOONLIJK ADVIES AAN HUIS 

tijdens haar baan bij een bedrijf in modestoffen en 
gordijnen in Etten-Leur.

Uiteindelijk maakte de eigenaresse de keuze om 
de focus alleen op raamdecoratie en gordijnen te 
leggen. ‘Daar wilde ik me ook graag meer in ver-
diepen en daarom heb ik in de loop der tijd ver-
schillende cursussen gedaan.’ Inmiddels zit Rian 
al tien jaar op de locatie in Udenhout. Volgend jaar 
bestaat het bedrijf Zig-Zag 25 jaar. 

Totaaloplossingen 
Ook biedt Rian samen met haar man totaaloplos-
singen aan voor de klant. ‘Met Promaat interieur-
bouw maakt hij “unieke interieurs op maat”. Door 
zijn ervaring en manier van werken kunnen we elk 
probleem oplossen en de klant echt ontzorgen. 
Hierdoor is het gemakkelijk schakelen en zo heb-
ben we ook een gezamenlijk klantenbestand. 

Tekst: Annebelle Nooteboom 
Foto: Bas Haans

SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
6-10 Donkerrode sleutel etui (10 cmx 5 cm) met Rondom St. Caeciliaschool 06-20780000  
 2 sleutels (ritsje bovenzijde kapot)
1-10 portemonnee Op weg van Jumbo naar 06-30864247  
  Durendaelweg
29-9 Armbandje meisje zilver-goud met wat blauwe om en nabij Basisschool 06-43284827  
 steentjes en een olifantje Berkeloo/speelplaats
2-9 Sleutel van hangslot merk Trelock Berkel-Enschot en omgeving 06-20388579

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van 
de Schakel. Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige 
eigenaar kunnen via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.

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
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SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD

Voormalig schilder Marco van den Berg runt 
sinds vier jaar verf- en behangspeciaalzaak 
Marco van den Berg in Oisterwijk. Hij nam het 
bedrijf over van Van der Wijst, toen nog op een 
andere locatie. ‘Ik had een schildersbedrijf en 
kwam daar regelmatig. Als het druk was, had 
ik de gewoonte om mee te helpen: dat is erin 
geslopen. Zij zagen in mij een goede opvolger.’

‘Verf kun je overal krijgen, maar wij onderscheiden 
ons door met de klant mee te denken en advies op 
maat te leveren.’ Met kwalitatief goede verf, is er 
minder snel onderhoud nodig. ‘Dat leggen we uit 
aan de klant. Ook lopen er regelmatig klanten bin-
nen met bijvoorbeeld een tapijt, stukje stof of een 
vaas voor een bijpassende kleur verf of behang. 
‘Daar borduren we op voort. We gaan samen met 
de klant op zoek naar de juiste kleur.’ 

Persoonlijk advies 
Dit geldt niet alleen voor kleuren, maar ook als het 
aankomt op de aanpak of het oplossen van pro-
blemen. ‘Soms komt er een klant binnen met een 
tafel of een volledige kast. Ieder oppervlak vraagt 
om een andere aanpak. We adviseren vervolgens 
hoe klanten iets op kunnen lossen.’ Maar in som-
mige gevallen gaat het ook om een kleine tip over 
het afplakken van materialen. 

De verf- en behangspeciaalzaak heeft een ruim 
assortiment verf uit voorraad leverbaar waardoor 
klanten snel aan de slag kunnen. ‘Deze verven 
worden door ons gemengd in iedere gewenste 

MARCO VAN DEN BERG: 

‘IEDER HUIS BEHOEFT 
ZIJN EIGEN VERFSOORT’

kleur’, legt Marco uit. Wie thuis even wil kijken of 
een bepaalde kleur goed staat, kan de A4-kleu-
renstalen of een van de 350 behangboeken lenen. 

Uitgesproken kleuren 
Ook bieden zij een ruim assortiment aan Engel-
se verfmerken voor de klant die op zoek is naar 
kwaliteitsverf met een rijke uitstraling. ‘Die merken 
hebben uitgesproken kleuren door de pigmenten 
die erin zitten: dat kun je niet vergelijken met een 
normale pot verf.’ Naast het aanbieden van verf 
en behang is de speciaalzaak ook thuis in raam-
decoratie. 

Marco doet dit niet alleen, maar samen met zijn 
team. ‘Ik kan alles vertellen over verf. Ieder huis, 
ieder voorwerp behoeft zijn eigen verfsoort.’ De 
dames vullen hem aan met hun ervaring, kennis 
en advies op het gebied van de laatste trends in 
kleur en behang. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans

VERF- EN 
BEHANGSPECIAALZAAK
Marco van den Berg
Boxtelsebaan 28
5061 VD Oisterwijk
013-5282162
info@marcovandenberg.nl
www.marcovandenberg.nl
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Uw persoonlijke keuken
bij Keukenstudio John de Laat

Bosscheweg 32
5056 KC
Berkel-Enschot
T: 013 – 543 72 24
www.johndelaat.nl
info@johndelaat.nl

Ma  gesloten
Di 9.30 - 17.30
Wo 9.30 - 17.30
Do 9.30 - 17.30
Vr 9.30 - 17.30
Za 10.00 - 16.00

Diverse
showroom keukens

te koop



Hoera, het is herfst!
De regen klettert tegen de ramen. Jullie zitten gezellig binnen met een kop thee en wat lekkers. Het 
is knus zo. Die mooie kleuren en het nieuwe behang. Het voelt echt als een nieuw, fris huis. En niet 
te vergeten de mooie frisse planten, die maken het helemaal af. Hoe krijg jij ook zo’n gezellig huis? 
Hieronder geef ik je allerlei tips.

Kleur 
85% van wat je koopt, koop je vanwege de kleur. De beste tip die ik je kan geven is: gebruik kleur om je 
huis mooi en gezellig te maken. Nu zijn trendkleuren: donker groen, indigo blauw en curry geel. Verder 
donkerbruin-, beige- en roodtinten. En ook pasteltinten. Accessoires in verweerde tinten goud, messing en 
brons passen bijna overal bij. 
Gebruik kleur op de wand(en), kussens en natuurlijk in accessoires. Of kies voor een fauteuil in een andere 
kleur, dessin of materiaal, bijvoorbeeld fluweel.
Heel belangrijk: bekijk de wit tint op je muren eens. De juiste combinatie kleur en wit maakt het verschil. Kun 
je zelf niet kiezen? Bekijk dan de aanbieding op de bijlage in deze editie. 

Snel je huis anders? Kies voor behang
Behang werd lang gezien als ouderwets. Niets is minder waar. Tegenwoordig heb je zoveel prachtige soor-
ten. Er is echt voor iedereen wat wils. Marmer- of lederlook, een klein of groot dessin, rustige of meer opval-
lende kleuren. Of kies je een foto behangwand?
Vind je het spannend? Behang een kleinere wand. Je zult verbaasd zijn hoe snel je een andere sfeer krijgt 
met behang. Voor een lange wand is het ook geschikt. Kies dan voor een rustige kleur of dessin. Of gebruik 
twee soorten die de muur in functie in tweeën deelt, zitten en eten. Durf! 
Ik heb laatst zelf voor de eerste keer behangen. Het ging prima! Met vliesbehang is behangen heel eenvoudig. 
Je smeert de muur in en kunt meteen gaan plakken. Bovendien is het ook weer makkelijk te verwijderen. 

Planten voor een beter klimaat in huis
Planten zijn goed voor je, maar dat wist je al. Ze zorgen voor meer zuurstof. 
En door hun vorm, sfeer en opvulling zorgen ze direct voor fijne aankleding van je huis. 
Gebruik verschillende soorten. Zet je ze in een groep, zorg dan voor 
verschillende hoogtes. Hang er een paar op en je zult 
zien dat je kamer meteen een prettige sfeer krijgt. 
Dat doet de natuur!

Tekst: Redactie (Bron: Carolien Latijnhouwers, Gewooncaat Interieur)
Foto: ML Fabrics
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Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en 
ontvang een 

cadeaubon van € 25 
van De Smaeck van 
Brabant in Berkel-

Enschot.*

Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5056 BW BERKEL ENSCHOT
T (013) 53 39 118
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl
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BOOMROOIERIJ WEIJTMANS 
Kreitenmolenstraat 175 
5071 BD Udenhout
013 – 511 14 83
algemeen@weijtmans.nl
https://boomrooierijweijtmans.nl 

BEDRIJF IN BEELD

Boomrooierij Weijtmans is niet alleen klaar 
voor het winterseizoen, maar ook voor de toe-
komst. Het bedrijf aan de Kreitenmolenstraat 
175 in Udenhout bestaat al sinds 1800 en ‘we 
zitten krap in ons jasje’, zegt eigenaar Kees 
Weijtmans. In april 2018 is het bedrijf gestart 
met de bouw van het nieuwe bedrijfspand aan 
de Handelsweg om hun diensten nog beter uit 
de verf te laten komen. 

Boomrooierij Weijtmans richt zich op het rooien 
en snoeien van bomen. Het is met veertig werk-
nemers het grootste bedrijf in zijn branche. ‘We 
hebben een enorme capaciteit en flexibiliteit om 
in te spelen op de wensen van de klant’, legt Kees 
uit. In 2000 nam de huidige eigenaar het bedrijf 
over van zijn vader, maar hij zit al sinds 1987 in het 
vak. ‘Ik ga iedere dag met plezier werken. Onze 
klanten zijn tevreden en we hebben weinig perso-
neelsverloop.’

Eigen kranen 
Ondanks de grote capaciteit van het bedrijf, komt 
Weijtmans ook veel bij mensen thuis. ‘Er is altijd 
wel iemand in de buurt van onze mensen waar-
door we het kunnen combineren met andere af-
spraken. Dat maakt dat we het voordelig kunnen 
aanbieden.’ Daarnaast beschikt het bedrijf over 

drie telescopische kranen waarmee bomen uit de 
tuin verwijderd kunnen worden. ‘Daarmee hebben 
we een grote voorsprong omdat we geen kraan 
hoeven te huren.’

De Boomrooierij ziet in de herfstmaanden een stij-
ging van het aantal te rooien bomen. ‘De bladeren 
vallen van de bomen en het is gelijk het moment 
waarop mensen een nieuwe boom kunnen planten.’ 
Dat is een voordeel, maar volgens Kees zorgen de 
herfstmaanden er ook voor dat het makkelijker is 
om een boom te kappen. ‘Een boom zonder blad, 
wekt minder emoties op bij de mensen.’

Snel schakelen 
Wanneer particulieren bellen voor een afspraak, 
komt Weijtmans binnen enkele dagen langs om 
de situatie te bekijken. ‘We streven er zelfs naar 
om een van onze mensen binnen één dag te laten 
langskomen.’ Vervolgens wordt er snel gescha-
keld om het project uit te voeren. ‘We zeggen al-
tijd: wat onmogelijk is, wordt direct gedaan. Won-
deren duren iets langer.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Boomrooierij Weijtmans  

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS 
IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

‘Wat onmogelijk is, wordt direct 
gedaan. Wonderen duren iets langer.’
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Meer tijd ’s morgens!

Dek ’s avonds alvast de ontbijttafel en zet alles klaar wat je nodig hebt, 
denk ook aan broodtrommels en gym-en/of werktassen. 
Je zou ook je lunch ’s avonds alvast kunnen bereiden en bewaren in de koelkast.

Heleen! Personal organizer www.heleenmulder.nl

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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SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD

Met het vallen van het blad heeft rioolrei-
nigings- en ontstoppingsbedrijf Vu-Rio een 
drukke periode voor de boeg. ‘Hemelwateraf-
voeren slibben dicht en ook leidingen kunnen 
last hebben van zware regenbuien’, zegt eige-
naar Frans van Vught. Het advies is dan ook 
om goten op tijd schoon te maken. ‘En voor 
spoedklussen zijn we zeven dagen per week 
bereikbaar voor bedrijven en particulieren.’

Het familiebedrijf Vu-Rio bestaat dit jaar 25 jaar. 
Frans begon ooit in dienst bij een loodgieter en 
was altijd al gefascineerd door het vak. Tien jaar 
geleden startte ook zoon Drik binnen het bedrijf. 
In die jaren heeft het duo heel wat problemen in 
rioleringssystemen op weten te lossen. ‘Soms is 
het een simpel ontstoppingskarweitje en spuiten 
we de leiding door met een hogedruk reinigings-
machine. De volgende dag inspecteren we juist 
waar de stankoverlast vandaan komt met behulp 
van een rookapparaat’, legt Frans uit. Dat maakt 
het werk divers en uitdagend: ‘iedere dag is weer 
een verrassing. Het moet gek lopen willen we het 
niet kunnen oplossen.’

Advies op maat 
Vu-Rio gaat op zoek naar de oplossing voor een 
probleem. ‘Vaak is dat heel simpel als je verder 
kijkt.’ Soms is er bijvoorbeeld een rioolbuis niet 
(goed) aangesloten die zorgt voor stank. ‘Al wat in 
de grond zit, is een ondergeschoven kindje. Men-
sen gaan er vanuit dat alles goed werkt omdat 
ze het niet kunnen zien’, zegt Drik die blij is dat 

hij deze mensen vervolgens kan helpen met een 
oplossing. ‘De mensen die je helpt, zitten altijd in 
nood en zijn opgelucht als je bent geweest.’

Vu-Rio heeft tevens het onderhoud van riolerings-
systemen voor verschillende bedrijven en stich-
tingen in beheer. Ook zijn zij deskundig in het in-
specteren van riolen. ‘Dat geldt voor zowel grote 
als kleine leidingen. We onderzoeken een leiding 
bijvoorbeeld met een rioolcamera.’

Leidingen inspecteren 
Het bedrijf beschikt over camera’s die geschikt 
zijn voor kleine en grote buizen. Door de camera 
kunnen zij gemakkelijk in kaart brengen waar zich 
de problemen bevinden. Hierdoor hoeft er voor 
het onderzoek niet gegraven te worden. ‘We zien 
bijvoorbeeld veel wortels van bomen die door het 
leidingwerk heen groeien. Die wortels groeien als 
het ware in de richting van het water en zorgen 
voor overlast’, zegt Frans. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

RIOOLREINIGINGS- EN 
ONTSTOPPINGSBEDRIJF 
VU-RIO: ‘MAAK GOTEN 
OP TIJD SCHOON’

RIOOLREINIGINGS- EN 
ONTSTOPPINGSBEDRIJF VU-RIO 
Zwaanstraat 36
5056 EP Berkel-Enschot
013-533 38 64 
www.vu-rio.nl 
service@vu-rio.nl 
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Mariënkroon
FASE 1 
UITVERKOCHT 
EN IN AANBOUW

Mariënkroon
FASE 2 
START BOUW 
NOVEMBER

Mariënkroon
NIEUW! FASE 4 
START VERKOOP 
NOVEMBER

Eerste fase reeds in
aanbouw. 58 woningen 
met succes verkocht!

Nog 9 woningen te koop. 
Driekappers, tweekappers en 
Karakter rijwoning.
Snelle oplevering (2019)!
Vanaf € 358.525 V.O.N. 

NIEUW: vrijstaand wonen.

Mis het laatste nieuws niet:
meld je aan voor de nieuws-
brief op koningsoord.nl

9
NOG

TE KOOP

NIEUW

koningsoord.nl

Royaal wonen
in Koningsoord

KO adv A5FC 1.indd   1 21-09-18   15:10
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SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD

Jeroen Schaapsmeerders is sinds 1 januari 2018 
de nieuwe eigenaar van ski- en squashcentrum 
Skish aan de Generaal Eisenhowerweg 7. ‘Ik 
heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken’, 
zegt Jeroen glunderend. Dat de veranderingen 
binnen Skish met passie worden doorgevoerd, 
is voelbaar. Niet alleen de uitstraling en de ba-
nen zijn vernieuwd, maar er is ook een klant-
vriendelijk boekingssysteem gelanceerd om 
Skish verder te professionaliseren. 

‘Op die manier willen we het klanten zo makkelijk 
mogelijk maken’, zegt Jeroen. Als leraar is Jeroen 
al 12 jaar verbonden aan Skish: ‘de voormalige ei-
genaren vroegen of ik het over wilde nemen en toen 
heb ik volmondig ‘ja’ gezegd.’ Voorheen was er niet 
veel ruimte voor veranderingen en vernieuwingen: 
‘de eigenaren runden het centrum naast hun regu-
liere baan, maar ik kan er al mijn energie en tijd in 
kwijt.’ Jeroen doet dit alles samen met een vaste 
medewerker en een team van 22 gediplomeerde 
instructeurs. Deze leraren komen uit eigen kweek: 
‘we zijn ook een leraren opleidingscentrum.’

Nieuwe uitstraling 
Jeroen spreekt niet van grote veranderingen bin-
nen het centrum, maar wil vooral de mogelijkhe-
den die er liggen verder uitdiepen. ‘Ik wil spelen 
met de dingen die er al liggen. We hebben wel een 
nieuw logo en een nieuwe website gelanceerd: om 
te laten zien dat er een nieuwe wind waait.’ Ook is 
het bedrijf actiever op sociale media en geloven zij 
in samenwerkingen met andere bedrijven.’

Doordat Jeroen zijn volledige tijd in het centrum 
kan steken, is het nu ook mogelijk om de ope-
ningstijden te verruimen. ‘Bovendien kunnen we 
nu privélessen geven buiten onze openingstijden 
om’, legt hij uit. Met Skish wil Jeroen ook inspelen 
op de laatste trends: ‘we zien een steeds grotere 
groep mensen die skiën en snowboarden ook echt 
als sport gaan zien. Voorheen zagen mensen het 
alleen als voorbereiding op de wintersportvakan-
tie, maar tegenwoordig komen mensen gerust een 
uurtje skiën.’

Kwaliteit garanderen 
Om die groep beter te bedienen, wil Jeroen de 
horecafunctie beter inrichten. ‘In alles wat we 
bieden willen we kwaliteit garanderen: daar hoort 
bijvoorbeeld ook een goede kop koffie bij.’ Door 
al deze veranderingen, weten mensen Skish beter 
te vinden. ‘We hebben een ontzettend goed win-
terseizoen gehad, maar we gaan in de toekomst 
ook meer focus op squash leggen. We willen het 
klanten zo comfortabel mogelijk maken.’

FRISSE WIND WAAIT 
DOOR SKISH

SKISH
SKI- EN SQUASHCENTRUM
Generaal Eisenhowerweg 7
5056 CR Berkel-Enschot
013-5339088
info@skish.nl
www.skish.nl
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 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Eikenbosch 17
Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018
Kijk voor meer informatie in de winkel of op Jumbo.com

Geen 18, geen alcohol

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

NU 25% KORTING OP 
AL ONZE NIEUWE 

WIJNEN
ONTDEK ONZE NIEUWE WIJNWERELD  

MET VERBETERDE SELECTIE.
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De Dorpsraad nodigt u uit voor de Thema Avond Duurzaamheid 
op 31 oktober a.s. – informatie, deel uw mening, inspiratie 
Tijd: vanaf 19.30 uur (ontvangst) start 20.00 uur tot 22.00 uur  
Locatie: Kapittelzaal Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ, Berkel-Enschot 

 
Deze avond staat voor u op de agenda: 

19.30 uur:  Ontvangst met koffie en thee  
 
20.00 uur: Opening door voorzitter Tineke Donga 
 
20.05 uur:     Beleid Duurzaamheid en subsidiemogelijkheden gemeente Tilburg  
 
Presentatie van Beleidsmedewerker Klimaat en Circulaire Economie van de gemeente 
Tilburg over beleid en de subsidie en stimuleringsmaatregelen die er zijn vanuit de 
gemeente Tilburg. 
 
20.30 uur:     Verduurzamingsbeleid TIWOS 
 
Presentatie door Bas van Daelen, gebiedsmanager Noord-Oost van de Tilburgse 
Woonstichting TIWOS, over de mogelijkheden om als huurder veiliger, duurzamer en 
comfortabeler te wonen. Keuzevrijheid van bewoners, prestatieafspraken, aanpak 
bestaande bouw, participatie door bewoners. Laat u informeren en inspireren.  
 
21.00 uur:     Duurzaam wonen en de financieringsmogelijkheden bij Rabobank 

Stappenplan: aan de slag met het verduurzamen van uw woning. Hoe gaat u aan de 
slag? Hoe kunt u uw plannen financieren? Regina Diependaal, financieel adviseur 
particulieren Rabobank en Eelco Hettinga informeren u deze avond.   
 
21.30 uur:     Ervaringsdeskundige Anton Visser over energiebesparing 

We sluiten deze thema avond af met een bijdrage van een ervaringsdeskundige die 
vertelt hoe er met eenvoudige maatregelen geld te besparen valt op de energierekening.  
 
21.50 uur:  Afsluiting door de Dorpsraad door Tineke Donga 

 

Uiteraard is er tijdens de avond volop de gelegenheid om vragen te stellen. Voor wie zelf 
aan de slag wenst te gaan, is na afloop een “Checklist Energiebesparen” beschikbaar. 

We hopen op uw aanwezigheid. Tot 31 oktober aanstaande!  
 
Het bestuur van Dorpsraad Berkel-Enschot. 

PS: bekijk de nieuwe website: www.dorpsraadberkelenschot.nl  
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ONTSPANNINGSMIDDAG
IN DE SCHALM-
KONINGSOORD 

Vrijdag 12 oktober aanvang 14.30 uur 
Op 12 oktober as. organiseert de KBO in de 
Schalm van Koningsoord een gezellige ontspan-
ningsmiddag voor alle senioren in Berkel-Enschot.
Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee 
met iets lekkers 
Vervolgens is er een gezellig optreden van Jos 
Thomasse:

Zoete Koek
De allernieuwste conference van Jos Thomas-
se is er op gebaseerd dat ‘Zoete Koek’ niet al-
tijd is wat het lijkt te zijn, Jos neemt ons in een 
vermakelijke conference mee door onze taal 
die doorspekt is met spreekwoorden en ge-
zegden, vaak puur Nederlandse uitdrukkingen 
en heel vaak gaan deze over… eten. 
In dit heerlijk luchtig programma bewijst Jos 
dat in en over 
“ZOETE KOEK” heel smakelijk kan worden 
gelachen. 

In de pauze is er gelegenheid in de foyer een 
drankje te drinken
Aanvang 14.30 uur Zaal open 14.00 uur.   
Toegang € 5.00 
Kaarten telefonisch te  bestellen bij: 
Ria van den Berg  013-533 31 07                  
of aan de zaal van de Schalm. 

TOCH NOG 
VERGETEN?
U was het wél van plan, maar 

och, de week is zo voorbij en we zijn het helemaal 
vergeten. Deze week krijgt u nog de kans om onze 
/ uw muziekvereniging van harte te steunen met 
het uitbrengen van een stem  bij de grote Rabo-
bank CLUBKAS CAMPAGNE. Ja, we weten het; 
er zijn meer kapers op de kust maar al zou u maar 
één stem aan ons schenken om daarna ons doel 
te kunnen realiseren, dan zijn we al dolgelukkig. 
Tot 14 oktober hebt u nog de mogelijkheid. Doen 
hè…..

Op zaterdag 27 oktober vieren wij het 1e lustrum 
van onze onvergetelijke ameezing night. Dit jaar 
niet alleen met Inbetween maar samen met jonge-
renkoor Pippijn. Vanaf 2013 is dit een geweldige 
avond bomvol meezingers in zowel Nederlands,  
Engels,  Duits en zelfs de Franse taal. Wij hebben 
uit de afgelopen 5 jaren de beste nummers uitge-
kozen en hiervan weer een gevarieerd program-
ma gemaakt. Ook dit jaar zal de ameezing night 
plaatsvinden bij Boerderij Denissen. Aanvang is 
om 20.30 uur en de toegang is gratis. Alle bezoe-
kers ontvangen een krant met hierin alle teksten 
om lekker mee te kunnen zingen. Voor iedereen 
die zin heeft in een leuke avond willen wij graag 
zeggen: tot dan!! 
 
Voor alle leden van de Rabobank die nog niet 
gestemd hebben, Inbetween is erg blij met 1 of 
2 stemmen. Ga naar www.rabobank.nl/hart van 
Brabant en stem op ons. Alvast onze hartelijke 
dank!

HALLOWEENTOCHT 
Zaterdag 27 oktober is het zover, 
we gaan weer wandelen en grie-
zelen tijdens de Halloweentocht ! 
De tocht wordt dit jaar in samen-
werking met Stichting Jeugdwerk  
Berkel-Enschot georganiseerd.
Er zijn voor de wandeltocht maar 

liefst 5 starttijden vanaf 18.15 uur. (zie www.jeugd-
werkberkelenschot.nl voor alle tijden)
De griezeltocht voor de wat oudere kinderen heeft 
2 starttijden, 20.15 en 20.45 uur.
Ook dit jaar starten we vanaf de blokhut van de 
scouting aan de Gen. Eisenhouwerweg 7.

Tijdens de wandeltocht is er van alles te zien en 
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. Ook 
krijgen ze wat drinken en iets lekkers. Onze inmid-
dels beroemde te zoeken griezelige voorwerpen 
hangen, liggen en staan weer langs een gedeelte 
van de route. Wie vind ze allemaal en verdient 
daarmee een prijs? Bij terugkomst na de tocht bij 
de blokhut is er voor de begeleiders nog een lek-
ker kopje koffie/thee en voor de kinderen nog wat 
drinken (bewaar hiervoor je toegangsbewijs)

De griezeltocht is voor kinderen vanaf 9 jaar en 
wordt gelopen in groepjes begeleidt door een van 
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architectenburo frans van roy
www.architectenburofransvanroy.nl
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onze vrijwilligers. Nog nooit zo eng, durf jij het 
aan?  Kom en ga het meemaken als je durft ! En 
als je misschien iets minder goed durft ga je lekker 
dicht bij je begeleider lopen. Ook na de griezel-
tocht is er bij terugkomst nog iets te drinken en 
lekkers. Natuurlijk mogen ouders ook meelopen 
als ze durven.

Kaarten voor dit Halloweenfestijn zijn te koop voor 
€ 2 in de voorverkoop, mochten er nog kaartjes 
over zijn dan kunnen deze op de avond zelf nog 
gekocht worden voor € 3. Houd onze Faceboo-
kpagina en website in de gaten, hier zullen wij 
vermelden of er nog kaarten te koop zijn en voor 
welke tijden. We hebben voor elke starttijd een be-
perkt aantal kaarten dus koop op tijd !
Kaarten zijn t/m vrijdag 26 oktober te koop bij Qi-
elly Kids Fashion op winkelcentrum Eikenbosch 
en Schoenmakerij Joep van den Berg in de St. 
Willibrordstraat. 
Vind je het leuk om ons te helpen, wij kunnen altijd 
hulp gebruiken die dag zelfs voor een paar uurtjes! 
Neem contact op met info@jeugdwerkberkelen-
schot.nl voor meer informatie.

Griezelige groeten, 
Het Halloweenteam van Scouting Berkel - Enschot

OUDE TOREN I BOEKT 
GROTE OVERWINNING
Afgelopen zaterdag is het 1e team van 
De Oude Toren voortvarend van start 
gegaan. Met een fraaie 6-2 overwin-

ning werd De Kemppion naar huis gestuurd. Het 
2e team daarentegen was minder fortuinlijk. Dap-
per werd strijd geleverd tegen het sterke Oss. 
Doordat met een speler minder was afgereisd, 
werd al aangekeken tegen een 1-0 achterstand. 
Uiteindelijk werd het 3-5 voor de thuisspeler.
Afgelopen donderdag is de 1e ronde van de be-
kercompetitie gespeeld. Ook is een aanvang ge-
maakt met jeugdschaak. Het jeugdschaak is nog 
in een opstartfase, het is de bedoeling dat tot de 
kerst gratis kennis gemaakt kan worden met de 
schaaksport. Overigens niet alleen voor de jeugd, 
ook voor ouders en senioren. Aanstaande donder-
dag wordt de interne competitie weer voortgezet.
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€20,- korting
op  kleuradvies

van 1,5 uur

www.gewooncaat.nl |   
info@gewooncaat.nl  

 

Carolien Latijnhouwers 
 

geldig in oktober en november 2018

Als u bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA

een BLOEMENABONNEMENT neemt, 

bied ik hierbij een gratis vaas aan!!!

+ in de maand oktober 

€ 2,50 korting op uw eerste boeket.

St. Willibrordstraat 5  
5056 HS Berkel-Enschot   
06-2211 4370   

Hulp nodig bij het winterklaar maken 

van je kledingkast? 

Speciale najaars-aanbieding;

nu € 99,- (duur 2,5 uur)

Heleen!
Personal organizer

www.heleenmulder.nl

Slimstraat 14   Udenhout tel : 06-83205558 

 
WEEK VAN DE LINGERIE:

Van 11 t/m 20 oktober 

 
Iedere 3e BH GRATIS 

Slimstraat 14   Udenhout tel : 06-83205558 

 
WEEK VAN DE LINGERIE:

Van 11 t/m 20 oktober 

 
Iedere 3e BH GRATIS 

Tegen inlevering van deze bon 
geen inschrijfgeld (€ 15,-) en een gratis bidon 

Deze actie is van toepassing 
op al onze reguliere karatelessen

www.karateschool-furinkazan.com
06-51580440 / 06-51806424
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Tegen inlevering van deze bon
10% korting 

op alle ontworming en 
vlooien en tekenbehandeling.

Tegen inlevering van deze bon;

Bij gebak naar keuze

een kop koffie gratis

 Geldig tot en met 27 okt 2018

ACTIE
Combi IPL  

voor je oksels, 
onderbenen  
en schaamstreek
van € 297,-  
nu tijdelijk  

voor € 159,-!*

Ingrid Blom Praktijk voor huidverzorging
Kerkstraat 37, 5061 EG Oisterwijk  •  013-5335946  •  06-47307932

info@ingridblom.eu  •  www.ingridblom.eu
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WEGENS 
SUCCES

 VERLENGD

OP VERTOON VAN
DEZE ADVERTENTIE:

   Voor  altijd 

 glad!

OP VERTOON VAN

DEZE ADVERTENTIE:

ACTIE
Combi IPL

voor je oksels, 
onderbenen  
en schaamstreek
van € 297,-  
nu tijdelijk  

voor € 159,-!*

Voor   altijd

glad!
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Ingrid Blom Praktijk voor huidverzorging
Burgemeester Verwielstraat 67, 6062 GC Oisterwijk  •  013-5335946  •  06-47307932

info@ingridblom.eu  •  www.ingridblom.eu

45

Kerkstraat 9, 
5056AA Berkel-Enschot
Tel: 06-22657699
Email: sanne@ilmiosogno.org
Website: www.ilmiosogno.org

Geldig op maandag t/m vrijdag

Niet in combinatie met andere acties.

Luxe gezichtsbehandeling van ruim 1,5 

uur met insluizing van vitamine ampul met 

gezichtscryo apparatuur & massage e 65,- 

voor e  55,- tot december 2018!

Gratis waardebepaling
van uw woning

Toine Gerritse, Marike Nootenboom, Linda Levens, Maud van Ooijen en Elly Teunissen.

`Wij verkopen ook graag uw woning!´

Gerritse makelaardij
Contact: 013 580 20 70. www.gerritsemakelaardij.nl

Toine Gerritse, Marike Nootenboom, Linda Levens, Maud van Ooijen en Elly Teunissen.

`Wij verkopen ook graag uw woning!´

Gerritse makelaardij
Contact: 013 580 20 70. www.gerritsemakelaardij.nl

Toine Gerritse, Marike Nootenboom, Linda Levens, Maud van Ooijen en Elly Teunissen.

`Wij verkopen ook graag uw woning!´

Gerritse makelaardij
Contact: 013 580 20 70. www.gerritsemakelaardij.nl
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Alleen bij PLUS Johan 
en Annie Venmans.
De spaargekte barst weer los bij PLUS Johan en Annie Venmans. 
Van zondag 23 september t/m zaterdag 1 december 2018 kun je 
weer sparen voor het gratis Boodschappenpakket t.w.v. €68.-
Je ontvangt bij elke €10.- aan boodschappen* een gratis zegel.

Meer weten? Kijk op plus.nl/actievoorwaarden.

Spaar voor het GRATIS
Boodschappenpakket!

Meer weten? Kijk op plus.nl/actievoorwaarden.

68.-
T.W.V.

*  Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, 
  statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Spaar voor het GRATIS

Johan en Annie Venmans�/�Tongerloplein 23 // Udenhout 

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-18.00 // zo 10.00-18.00 plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018
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OPHEFFINGS
UITVERKOOP

-70%
KORTING

Burgemeester Verwielstraat 11-B, 5061 JA Oisterwijk

DAMESMODEZAAK
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Fullcolor advertentie De Nieuwe Schakel 2018 ; te plaatsen in week 41 (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 

 

  

 

   

 

 

 

 

AARDIGER ZIJN VOOR JEZELF? TRAIN JE ZELFCOMPASSIE!                                                                                                                                                                                  
Gaan anderen meestal bij je voor? Leg je de lat voor jezelf steeds iets hoger?  
Word je geleefd of herken je alsmaar die ontevredenheid over jezelf? Daarin 
veranderen kan door aan zelfcompassie te werken; 5 lessen op vrijdagmiddag 
in Haaren (‘t Bergkristal). Start 19 okt, kosten € 170. Informatie/aanmelden op 
www.aardewijs.nl of bel 013-5333199. Gun jezelf deze verrijkende training. 
 

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl

Uniek kennismakingsaanbod

Defi nitief vetcellen verwĳ deren met Cryo-TherapieDefi nitief vetcellen verwĳ deren met Cryo-Therapie

Weg met die rol op je buik. Ga voor strakke billen, slanke bovenbenen en laat die 
onderkinnen verdwĳ nen als sneeuw voor de zon. 

Met deze revolutionaire methode worden vetcellen bevroren waardoor ze defi nitief 
verdwĳ nen zodat je omvang vermindert en je huid verstevigt. Het resultaat is 
meestal direct zichtbaar en altĳ d blĳ vend. De behandeling is pĳ nloos.

Meer informatie op www.ingridblom.eu of bel 06-47307932

van €100
nu voor

€50 Maak gebruik van onze 
kennismakingsbehandeling van 
24 oktober t/m 2 november*  
* Alleen op afspraak
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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
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

      Bella Pyometra
Zaterdag 29 september openden wij onze deuren 
om eens een kijkje achter de schermen te nemen. 
Een erg geslaagde dag met veel geïnteresseerde 
bezoekers.  
Bedankt voor alle belangstelling! 

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

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

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

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

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

Kinderspeelgoed!

Ruim samen met je kind(eren), voor ze naar bed gaan, het speelgoed op. 
Je kunt er een leuk spelletje van maken. Wie heeft er als eerst de meeste 
blokjes in de doos gedaan! Zo heb je een leuk momentje met je kind(eren) en 
je kind(eren) leert dat opruimen ook leuk kan zijn. En jij zit ’s avonds lekker op 
de bank in een opgeruimd huis! 
Sorteer het speelgoed op soort en gebruik hierbij opbergboxen of een kast 
die je kunt afsluiten.

Heleen! Personal organizer www.heleenmulder.nl
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Molenstraat 14   5056 JC 
06 - 22907596  www.rijani.nl 

Voor al uw interieur op maat

Winkel-, kantoor- en woninginrichting
keukens - kasten - meubels

Berkel-Enschot
info@rijani.nl
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www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

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

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer

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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Wij zijn al helemaal gewend op onze nieuwe locatie

Bent u benieuwd? 
Kom gerust een kijkje nemen in onze salon,
Voor nieuwe klanten geven wij deze maand 10% 
korting op een schoonheidsbehandeling of medisch- 
pedicure behandeling!

Graag tot ziens,
Il mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-
pedicure

Adres: Kerkstraat 9, 5056AA Berkel-Enschot
Tel: 06-22657699
Email: sanne@ilmiosogno.org
Website: www.ilmiosogno.org
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KUNST EN CULTUUR

Zondag 14 oktober in CC De Schalm, 
aanvang: 11.30 uur

Cultureel Centrum de Schalm en Bibliotheek Ber-
kel-Enschot organiseren samen een indrukwek-
kend poppentheater met muzikale omlijsting in het 
thema van de Kinderboekenweek Vriendschap: 
‘Kom erbij!’

DURF, WIE ZWIJGT STEMT TOE
Okke heeft van opa Engel een klarinet gekregen. 
Hij zou daar best graag op leren spelen, maar durft 
hij dat wel? Niemand op school speelt klarinet. 
Voetballen en skaten is veel cooler. Okke twijfelt. 
Als hij toch een keer op de klarinet blaast en er 
alleen maar een schorre valse toon uit komt, komt 
opa Engel tevoorschijn. Hij komt als geroepen, 
want Okke worstelt met lastige vragen: “Moet ik 
meedoen met mijn vriendjes als ik dat eigenlijk 
niet wil?” “Wat is echte vriendschap?” En nog veel 
meer.

Waar: Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 
5057 DJ Berkel-Enschot

Voor wie: Kinderen vanaf 5 jaar met hun ouders, 
verzorgers, broertjes en zusjes, vriend-
jes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s

Entree:  € 5,-

Kaartverkoop bij Cultureel Centrum de Schalm, 
www.deschalm.net “kaartjes bestellen”.

Meer info: www.bibliotheekberkel-enschot.nl en 
www.deschalm.net

Maar tot die tijd zijn we altijd in voor een feestje.  
Neem voor de mogelijkheden contact met

ons op via info@arbies.nl

advertentie bedankt schakel.indd   1 27/09/2018   14:24:05
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BloeMbolLen 
plaNt ze nu!

Elke zondag open van 12 tot 17 uur

Onze SfeeRshoW
is geOpenD!

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 9:30-18:00 uur, 
vrijdag 9:30-21:00 uur, zaterdag 9:00-17:00 uur, 
zondag: 12:00-17:00 uur.

Oisterwijk Heukelomseweg 26 
Voor extra openingstijden kijk op 

www.coppelmans.nl

Tulipa Roodkapje
Zak à 10 bollen. 3.49

Queen of Night
Zak à 10 bollen. 2.99

2.75 2.25

Allium purple 
sensation
Zak à 15 bollen. 6.99

4.99
Fantastic four 
Zak à 17 bollen. 6.99

Crocus mix
Zak à 100 bollen. 7.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26 

Emmer met 
etagebeplanting
Emmer met 50 bollen. 

14.99

Narcis 
Zak à 100 stuks. 
Bloeitijd maart/april. 
14.99

9.99

genIet 100 daGen 
van diVersE blOemeN!

9.99

Bollenplanter
Van Talen Tools. Hulpmiddel 
bij het planten van bollen. 
4.49

2.99

4.99

5.99

Tulpenbollen
Zak à 100 tulpen, 
diverse kleuren. 
14.99

9.99

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
10

 t
/m

 2
1 

ok
to

be
r 

20
18

 e
n 

zo
la

ng
 d

e 
vo

or
ra

ad
 s

tr
ek

t.



SPORT

39|

BESTE JEUGDLEDEN VAN 
TC DE RAUWBRAKEN,
Van 10 september tot en met 14 september heeft 
het leerlingentoernooi (Davies Cup) van onze trainer 
Dave plaatsgevonden. Op vrijdag 5 oktober jongst-
leden hebben alle winnaars tijdens de frietinstuif 
hun baan-naambord feestelijk mogen onthullen.
Hier kampioenen van de Daviescup 2018 
Jongens oranje 2 Daan Verkerke  
 Per van de Berg 

Meisjes oranje 2  Roos van Rulo 
 Ila Wennink  

Jongens oranje 1  Koen Ceelaert  
 Thomas van Rulo 

Jongens t/m 12  Gedeeltelijk 1e plaats 
 Cas Sebregts  
 Robin Wilgers 

Meisjes t/m 12  Floor de Bruin 
 Isa Dobbelsteen  

Jongens t/m 14  Danic de Koning 
 Dirk van Beerendonk 

Jongens t/m 17  Ties Pijnenburg 
 Joep Staats 

Meisjes t/m 17  Daantje Hamers 
 Sjors Hamers 

De Daviescup sportiviteits prijs.
Deze prijs is voor het eerst in het leven geroepen 
en gaat naar iemand die uiteraard altijd sportief is. 
Nooit vals speelt. 
Die er altijd is. 
Die de tegenstander (ook bij verlies) altijd een 
hand geeft. 
Altijd komt kijken en aanmoedigen.  
Een voorbeeld voor iedereen!!
Bart Boom gefeliciteerd met deze Davies Cup.
Met sportieve groet namens trainer Dave en de 
jeugdcommissie,

Claudia Kuiper

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Donderdag 27 september 

Avanti DMW1 - White Demons DMW 2 14 - 10
Zaterdag 29 september
White Demons HS1 - De Beuk HS1  21 - 18
White Demons HC1 - Dongen HC1  21 - 23
White Demons DC1 - 
HVM/Goodflooring-HMC DC3 13 - 13
White Demons D1 - Groene Ster D1 02 - 14
Orion R E2 - White Demons E2  04 - 12
E.H.V. F1 - White Demons F1 05 - 04
Zondag 30 september
Wh. Dem. HS2 - Handbal Someren HS2 32 - 15
Wh. Demons HS3 - De Beuk HS2 25 - 26
Desk DS1 - White Demons DS1 20 - 16
Roef DS1 - White Demons DS2 20 - 16
RED-RAG/Tachos D1 - Wh. Demons D2 27 - 06
Desk E1 - White Demons E1 02 - 21
RED-RAG/Tachos E3 - Wh. Demons E3 19 - 06
Zondag 07 oktober 
Delta Sport/E.O.C. HS2 - Wh. Dem. HS1 14 - 24
Bedo HS3 - White Demons HS2  29 - 20
Novitas D1 - White Demons D1 19 - 04
Zaterdag 06 oktober
White Demons DS1 - Groene Ster DS1 15 - 23
White Demons DS2 - H.V.M. DS1 11 - 10
White Dem. D2 - DOS’80/Olympia’89 D1 03 - 31
White Demons E1 - R.H.V. E2 19 - 04
White Demons E3 - Roef E2 13 - 07
White Demons E2 - O.H.C. ‘01 E1 07 - 13
White Demons F1 - Avanti F1 03 - 10

Programma aanstaand weekend
Zaterdag 13 oktober
09:30 uur White Demons D1 - R.H.V. D1
10:15 uur Avanti E2 - White Demons E3
10:20 uur White Demons DC1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster DC1
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Jouw stem is geld waard!

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

Ga naar rabobank.nl/
hartvanbrabant

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

Uw stem is geld waard! 

Steun Weekblad de Schakel in de Rabobank Clubkas Campagne. 

Dan kunnen onze vrijwilligers een extra dimensie geven aan dé 

gratis informatiebron voor Berkel-Enschot en Heukelom! 

Stemmen kan tot 14 oktober 

via de site van Rabobank Hart van Brabant
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11:25 uur White Demons HC1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HC1
Zondag 14 oktober
09:45 uur Taxandria D1 - White Demons D2
10:00 uur White Demons HS2 - Oranje Wit HS2
11:15 uur The Flyers F1 - White Demons F1
11:15 uur White Demons DS1 - 
 HC Zeeland DS1
11:45 uur Dongen HS2 - White Demons HS3
13:10 uur Habo ‘95 DS3 - White Demons DS2
13:50 uur Heerle HS2 - White Demons HS1
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

OJC’98
Een prachtige wedstrijd van het 
eerste leverde net geen punten 

op, maar wat werkte de jonge ploeg hard en wat 
werd er goed geschoten. Ook het jonge tweede 
deed het prima, het haalde wel de punten binnen.
Bij de jeugd wonnen de E2-pupillen van de hek-
kensluiter. Verrassend was de zege van de B-juni-
oren tegen PSV waar ze thuis nog fiks van verloren 

hadden.  Bij de D-pupillen wil het nog steeds niet 
lukken. Gewoon lekker volhouden en hard trainen, 
dan gaat het een keer gebeuren.
De uitslagen waren:
OJC’98 mid 1 - DSC mid 2 13 - 17
OJC’98 1 - Tiel 1 19 - 20
Stip 1 - OJC’98 2   7 - 9
PSV asp B1 - OJC’98 asp B1 10 - 11
SDO asp C2 - OJC’98 asp C1   6 - 2
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1   7 - 2
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1 11 - 9
STIP pup E1 - OJC’98 pup E2   0 - 7
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
dinsdag 9 okt.
PSV mid 1 - OJC’98 mid 1
zaterdag 13 okt
OJC’98 1 - Skunk 1 15.30 uur
OJC’98 2 - Rust Roest 6 14.00 uur
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp B1 - SDO asp B3 12.35 uur
OJC’98 asp C1 - Ready asp C1 13.45 uur
OJC’98 pup D1 - Ready pup D1 11.30 uur
OJC’98 pup E1 - KVS pup E1 12.40 uur
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2 11.30 uur
Avanti pup F1 - OJC’98 pup F1

Veiver.nl - Durendaelweg 16a - 5056ZA - Berkel-Enschot - 0650851578

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste atelier voor 
intuïtieve kunst!

Anja Robben v. Dinther
Ik vind het leuk als je komt!!

Als er een ezel buiten staat met werk, 
dan ben ik altijd in de buurt. 

Kom gezellig binnen voor info  
of voor een kopje koffie.
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Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn 
rondom een uitvaart, ook wanneer u niet of 
elders verzekerd bent? 

Bel voor een persoonlijk gesprek 013 529 96 70. 
Wij helpen u graag.

‘Wij wisten niet dat wij 
op deze bijzondere 
locatie terecht konden.’

‘Geregeld naar wens’ door Eelco van DELA
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LUNCHROOM LOF 
Verwen diner 3 –gangen diner  € 17,50 

Elke vrijdagavond 
  Op vrijdag 12 oktober van 17:00 uur tot 19:00 uur 

voor inschrijving bel,mail of loop even binnen 
 

• Terrine van gerookte zalm en dillesaus 
• Varkenshaas met pepersaus, geroosterde aardappel, seizoensgroenten 

• Weckpotje citroendessert 
 

LOF   high tea 
€ 17,50 p.p. 

Graag minimaal een dag van te voren reserveren. 
Ook leuk voor thuis 

 
Zakelijke lunch? 

Ook dit kunnen we bij u op de zaak verzorgen. 
informeer naar de mogelijkheden. 

WWW.LOFLUNCH.NL 
013 30 30 34 7  

                                                           Winkelcentrum Eikenbosch, Berkel-Enschot 
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Sprendlingenpark 36  5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91   www.keukenfabriekoisterwijk.nl

KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

GRATIS MONTAGE

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

*Niet in combinatie met andere acties



DIVERSEN

45|

DE NIEUWE 
WARANDE
Even voorstellen

Misschien dat de naam ‘Nieuwe Warande’ u al 
bekend voorkomt, als zijnde de aanduiding van 
het woningbouwproject dat op dit moment gere-
aliseerd wordt ten noorden van Enschot, over de 
spoorlijn Tilburg-Den Bosch. In vroeger tijden lag 
in dit gebied het adellijke jachtbos ‘De Nieuwe 
Warande’. Daaraan ontlenen wij onze naam.
Over het ontstaan en doelstelling.
De Stichting is medio 2016 opgericht door 3 buurt-
bewoners en is voortgekomen uit het “oppimpen” 
van het ommetje dat in het gebied ligt.  Inmiddels 
is er een kerngroep met o.a. een cultuurhistoricus, 
ecoloog en enthousiaste en betrokken omwonen-
den.
De Stichting Nieuwe Warande heeft als doel de 
duurzame toekomst van dit gebied veilig te stellen 
en het realiseren van duurzaamheidsidealen op 
alle mogelijke terreinen: ontwikkelen van cultuur-
historische projecten, natuur- en landschapsont-
wikkeling, ontwikkeling van streekproducten en 

kennisoverdracht naar scholen en andere groepen 
van geïnteresseerden. Kortom, zuinig zijn op wat 
we nog aan mooie plekjes hebben en versterken 
waar het kan en daar iedereen van mee laten ge-
nieten.

Het gebied
Het gebied dat wij als ons werkterrein zien wordt 
ook wel aangeduid als De Hemeltjes en De Zwa-
luwenbuunders.  Het bevindt zich tussen de 
spoorlijn Tilburg-Den Bosch in het zuiden en de 
bebouwing van Tilburg-Noord in het westen. De 
oostelijke begrenzing wordt gevormd door de we-
gen De Kraan en Waalwijkse weg.  In het noorden 
bakenen de Kalverstraat en de gehuchten Kou-
wenberg en Vijfhuizen het gebied verder af.

Opzet
Het is de bedoeling dat wij u van tijd tot tijd in-
formeren over de ontwikkelingen in het gebied en 
onze plannen om van het gebied een nog aantrek-
kelijker ‘uitloopgebied’ te maken voor de inwoners 
van Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg-Noord.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of ideeën. E-mailadres: 
stichtingnieuwewarande@gmail.com 

Toine Gerritse, Marike Nootenboom, Linda Levens, Maud van Ooijen en Elly Teunissen.

`Wij verkopen ook graag uw woning!´

Gerritse makelaardij
Contact: 013 580 20 70. www.gerritsemakelaardij.nl
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E EC H T LW
Slimstraat 14, Udenhout, tel: 06-83205558

WEEK VAN DE LINGERIE:
Van 11 t/m 20 oktober

Iedere 3e BH GRATIS

         
Daarbij de gehele maand 

OKTOBER:

“Echt Wel” draagt pink ribbon een warm hart toe

Bij aankoop vanaf 50 euro, gratis armband waar 
we gelijk een bedrag van € 4,26 doneren voor 

het goede doel

   
      

 

 

 

 

     Zelfverdediging & Weerbaarheid 

          Vrouwen ( vanaf 14 jaar )  

• Agressie op straat 
• Huiselijk geweld 
• Intimidatie op het werk 

           Startdatum cursus( 10 lessen) 23 oktober: Schrijf je nu in via het contact formulier op                                                                                                                                  
.                                                               www.karateschoolfurinkazan.com  

                                         Meer info via persoonlijk contact: John 06-51580440 Joyce 06-51806424 

 Dinsdagavond 19.30 tot 20.30 uur Sportzaal “De Bunders” Oisterwijk 

                                           

o.l.v  John Verhoeven 4e Dan karate & Joyce van Oirschot 1e Dan karate 

 



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

OPSTEKERTJE
Drieluik.
Hallo lezers, in augustus schreef ik een opste-
kertje over vakantie en uitrusten. En dat ik in 
mijn vakantie ben begonnen met de bouw van 
een nieuwe berging achter in de tuin. Enfin, dat 
kunt u teruglezen. In september schreef ik dat 
de klus in mijn vakantie niet af is gekomen maar 
dat het werken en bidden in een dagelijkse re-
gelmaat toch gezorgd hebben voor ontspanning 
na inspanning en dat het me goed heeft gedaan. 
De afgelopen maand kreeg ik de gedachte om 
als afsluiting van een soort van drieluik een slot 
te schrijven over mijn kluswerkzaamheden thuis. 
Kort samengevat: de klus is (nog) niet af maar het 
dak zit erop, de buitenwanden zijn allemaal dicht 
en komende weekeinde wil ik de deuren erin gaan 
plaatsen. Daarmee is de ruwbouw af en kan de af-
werking van de binnenkant beginnen. De hele klus 
duurt wat langer dan ik had verwacht. Toch blijf 
ik met plezier bezig met dit werk. Nu maak ik een 
sprongetje naar mijn katholieke geloof. Misschien 
voor sommige lezers zelfs een grote sprong. Als 
baby van twee dagen oud werd ik gedoopt in de 
prachtige monumentale parochiekerk van Loon 
op Zand. Het lot wilde, daar heb je als kind geen 
noemenswaardige invloed op, dat ons gezin toen 
ik zeven was naar Dongen verhuisde. Geloof was 
ingebed in heel ons leven en dus heb ik, zoals veel 
leeftijdgenootjes in Dongen de sacramenten van 
de eerste heilige Communie en het Vormsel ont-
vangen. Om mijn verhaal niet al te lang te maken: 
In Dongen heb ik de lagere school en de mavo 
doorlopen en daarna de middelbare technische 

school in Breda. In 1977 leerde ik Annie kennen. 
En na een verkering van vijf jaar mogen we samen 
een volgend sacrament van de kerk ontvangen: 
het huwelijk. Uit ons huwelijk zijn drie kinderen 
geboren waarvan er inmiddels ook alweer twee 
zijn getrouwd. En er zijn drie kleinkinderen. Zo 
terugkijkend op mijn leven tot nu toe kun je het 
leven beschouwen als een bouwwerk, door God 
begonnen in een klein kind. En dat kind leerde 
gaandeweg in zijn leven zelf te bouwen zowel aan 
materiële als aan immateriële zaken. En het geloof 
dat ik als kind van mijn ouders heb meegekregen, 
daaraan mocht ik op latere leeftijd zelf doorbou-
wen. En dat bouwwerk is nooit af, net zoals mijn 
berging niet af is. Toch blijf ik bouwen, thuis en in 
de parochie. Misschien wilt u in de parochie ook 
mee helpen bouwen? Wanneer we dit met zijn al-
len doen, dan kan er iets moois ontstaan. En beste 
lezers, van bouwen word je vitaal, ook al kost het 
in het begin misschien wat (spier)pijn en moeite. 

Diaken Ton van Kuijk.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Jaantje Ha-
mers-Rockx, , 93 jaar en Toon de Brouwer, 82 jaar.

WIJ ZIJN OP ZOEK
In verband met het verlopen van de grafrechten 
zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van 
de heer en mevrouw J. en A. Eurlings, Graf L-07-
02 en van mevr. M-J. Eurlings, graf L-07-01. Indien 
u informatie hebt gelieve contact op te nemen met 
de administratie van de begraafplaats van de St. 
Caeciliakerk, Dhr. P. Maas 0652084404 of met het 
parochiesecretariaat 013-5331215.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 13 oktober: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 14 oktober: Patroonsfeest H. Paus Jo-
hannes XXIII.
9.30 uur St Caeciliakerk: Geen viering.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en pastoor Looijaard. 
Intenties: Franciscus van Esch, Maria van Esch-
v.d. Pas, Martinus en Petronella Simons-de Wilt 
(jrgt.), Janus en Miet van Iersel-Sterken, overleden 
ouders Jo Swaans en Ans de Laat, Mia Kin-Hop-
penbrouwers.
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Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

Maandag 15 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. 

Dinsdag 16 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 18 oktober: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 19 oktober: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

Zondag 14 oktober: ds. Wil van Egmond uit 
Oisterwijk, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 10:17-

31. Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen 
om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan 
alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg 
te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel 
kan nog makkelijker door het oog van een naald 
kruipen, dan een rijke door de poort van het ko-
ninkrijk van God.
De collectes zijn voor Kerk in Actie: Wereldvoed-
seldag, en voor het werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
10 oktober 14.30 uur: Gespreksgroep ‘Verhalen 

rond de Bijbel’
11 oktober 19.30 uur: Lezing ‘Van Balfour tot 

Trump’ door Arend Huitzing
13 oktober 19.30 uur: Club 412
17 oktober 10.00 uur: Gespreksgroep voor oude-

ren

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

 

Feestelijke opening! 
Kinderfysiotherapiepraktijk 

Move-Ing 
17 oktober 2018 

13.00-17.00 
Kom jij ook langs? 

 

  

Pandgang 2        5057 EA        Berkel-Enschot 
0618820150     www.move-ing.nl  

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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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

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

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

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

Na de herfstvakantie start er een 
SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING en 
OUDERCURSUS POSITIEF OPVOEDEN in 
Berkel-Enschot. Voor informatie: 
www.praktijkeigenwijzer of 06-11151057 

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

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

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

Vrouw is op zoek naar schoonmaakwerk, 
strijkwerk, etc. Uren in overleg. Intresse? 
Bel 06-87596052 

Ik ben een vrouw van 75 en ben op zoek naar een 
of meer vrouw(en) die het leuk vindt/vinden om sa-
men met mij activiteiten te ondernemen zoals naar 
het filmhuis-theater-concert-museum-stedentrip-
creatief bezig zijn. 
Wil je reageren, mail dan naar: Vivace8@home.nl  

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

Door een unieke samenwerking houden Taart by 
Nihal (013-2036980) en Gewooncaat Interieur 
(06-13196001) op 16 oktober een gratis inloop-
spreekuur. Wil jij weten wat wij voor jou kunnen 
betekenen op het gebied van financieel- en inte-
rieuradvies? Je vindt ons van 19.30-21.00 uur bij 
Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, ingang 
bibliotheek Berkel-Enschot. Vooraf een afspraak 
inplannen is mogelijk. Graag tot dan!

Kledingkast winterklaar maken!

Al je kleding zal er echt een keer uit moeten. Neem elk kleding stuk in je hand 
en pas het indien nodig. Je sorteert je kleding op: blijven, weg en goed doel. 
De kleding die mag blijven leg je soort bij soort en kleur bij kleur terug in de kast. 
De kleding die weg mag is kleding die kapot en/of afgedragen zijn. 
Het goede doel kan een kringloopwinkel zijn of misschien heb je een vriend of 
vriendin die je blij kunt maken met jouw kleding. Het bedenken van een goed doel is 
echt belangrijk omdat je op die manier makkelijker afstand kunt doen van kleding 
waar je over twijfelt.  Het is heel leuk iemand anders blij te kunnen maken met je 
kleding die bij jou al veel te lang in de kast bleef liggen. 

Heleen! Personal organizer www.heleenmulder.nl





Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

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

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

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

actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de
toekomst


