
Jaargang 53, week 44, 31 oktober 2018

DEZE WEEK:
Halloween; zelfs de spoken griezelen…

Allerzielen. Vrijwilligers op het kerkhof van Berkel

Eten met gemak: een gevarieerde maaltijd thuisbezorgd
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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.

Ook uw bedrijfsgegevens in 2019 
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

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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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

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 

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

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.

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.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

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 
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BERKEL-ENSCHOT, WAAR ZELFS 
DE SPOKEN GRIEZELEN… 

Berkel-Enschottenaren die niet gezegend wa-
ren met stalen zenuwen, konden de zaterdag-
avondwandeling dit weekend beter overslaan. 
De Halloweenspooktochten van Stichting 
Jeugdwerk en Scouting Berkel-Enschot jaag-
den zelfs de dapperste deelnemers de stuipen 
op het lijf… 

Zij die niet bang waren om buiten in het donker 
een doodshoofd of grafbewoner tegen het lijf te 
lopen, waren zaterdagavond in Berkel-Enschot 
wel bij het juiste adres. Meer dan vierhonderd jon-
ge waaghalzen en hun ouders lieten zich schrik-
ken, maar zeker niet afschrikken, door de grieze-
lige wandelingen dwars door de donkerste straten 
van ons dorp. 

Betreden op eigen risico…
Rond de klok van zes verzamelen zich de eerste 
stoere wandelaars op het plein voor de Blokhut 
van de Scouting. Vol spanning wachten de jonge 
Dracula’s, mummies en heksjes bij het startpunt, 
waar een bord met de tekst “betreden op eigen 
risico” zelfs de papa’s en mama’s doet huiveren. 
‘Ik ben niet zo snel bang, hoor’, verzekert een 
moeder haar wandelgenootjes, tot ze het angst-
aanjagende skelet bij de ingang van het parcours 
ontdekt. ‘Al hoop ik straks zo eentje niet tegen te 
komen…’ 

Magisch soepje
Het programma gaat van start met de tochten 
voor de jongste deelnemers. Wandelend door het 

inmiddels schemerende Berkel-Enschot duurt het 
niet lang of de komst van een tovenaar haalt de 
hartslagen van jong en oud omhoog. Gelukkig 
kent de tovenaar, na zijn magische soepje te heb-
ben aangeboden, de groep genade toe. De lopers 
vervolgen heelhuids hun route. 
Het is inmiddels pikkedonker en daarmee tijd voor 
de oudere jeugd om zich over te geven aan de 
monsters van het dorp. ‘De wandeling voor de 
kleintjes was eigenlijk maar een sprookjesroute’, 
aldus bestuurslid Mark van de Scouting. ‘Deze 
tocht wordt pas écht eng.’ 

Geweldige Halloween 
Mark krijgt gelijk: gegild dat er wordt wanneer de 
deelnemers een skelet uit de aarde zien kruipen, 
en geschrokken dat er wordt van een monster dat 
zich schuilhoudt in een met rook gevulde tent. 
Gelukkig weet iedere Berkel-Enschottenaar van 
de gevreesde Halloweenfiguren te ontkomen en 
zorgen de spooktochten voor lol en plezier. ‘Zon-
der echt reclame te hebben gemaakt, zijn er hon-
derden mensen op ons evenement afgekomen’, 
vertelt Charlotte van Stichting Jeugdwerk over de 
succesvolle, vijfde editie. ‘Zolang dat blijft gebeu-
ren, maken wij er ieder jaar een geweldige Hal-
loween van.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 
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ACTIVITEITENKALENDER

31-10-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
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

04-11-18 Druiventros 14.00 uur Wünschconcert Egeländerkapel “ Die Walddrum Mu-
sikanten”

07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
07-11-18 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voolees halfuurtje
07-11-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Rectoraat”
10-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop dressuur ZZZ t/m Grand Prix
11-11-18 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie, dressuur 4/5 jarigen
11-11-18 CC de Schalm 11.30 uur Het Storioni Trio, opnieuw in de Schalm
11-11-18 Druiventros 13.00 uur Hoe Is? Fist
13-11-18 Bibliotheek, Werkplaats 20.00-21.00 uur Opvoedcafé: Aan Tafel met Mathilde
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
17-11-18 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 uur Stop-motion filmpje maken
18-11-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-18 Torentjeshoef 10.00-15.00 uur Verkoop Welfare
18-11-18 Boerderij Denissen 11.30 uur Sinterklaasintocht
01-11-18 CC de Schalm 13.30/14.45/16.00 u Sinterklaasshow
18-11-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll
18-11-18 St. Caeciliakerk 15.30 uur Concert Requiem J. Rutter en liederen van Gershwin/

Copland door Hasselts Gemengd Koor
21-11-18 Brasserie Valentijn 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22-11-18 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Filosofisch Café
23-11-18 CC de Schalm 20.00 uur Christel de Laat, zijn daar nog vragen over?
24-11-18 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur wedstrijd
25-11-18 CC de Schalm, Foyer 14.30-17.00 uur  KBO St. Nicolaas Bingo
28-11-18 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, You Disappear
29-11-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
30-11-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubkwis

01-12-18 Café ‘t Raadhuis 10.00 uur Jubileum Vogeltentoonstelling de Goudvink
02-12-18 Café ‘t Raadhuis 10.00 uur Jubileum Vogeltentoonstelling de Goudvink
05-12-18 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
08-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd, paarden BB-ZZL
09-12-18 Arbies Beachhouse 13.00 uur Bruisend Knollebal
13-12-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
13-12-18 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
13-12-18 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ

OKTOBER

LATER

NOVEMBER
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Op de vroege ochtend van 11 mei 1940 raakte 
de dienstplichtige sergeant Adrianus Josephus 
Denissen van het 1ste Regiment Wielrijders in Al-
blasserdam in zijn buik gewond door Duits mitrail-
leurvuur. Hij was daar met zijn regiment gelegerd 
om Duitse troepen aan de westelijke kant van de 
Noord tegen te houden. Bij die beschieting raak-
ten aan Nederlandse kant acht militairen gewond. 
De offers aan mensenlevens hebben niet veel 
geholpen: na enkele dagen was heel Nederland 
bezet. 

Het graf van sergeant Denissen
Denissen werd naar het militair hospitaal in Go-
rinchem gebracht, waar hij overleed. Hij werd op 
4 juni in zijn geboortedorp Berkel-Enschot herbe-
graven. De steen op zijn graf is er door zijn ‘strijd-
makkers‘ neergezet. De vrouw van Leo van de Ven 
ligt begraven op hetzelfde kerkhof, vlakbij het graf 
van sergeant Denissen. Leo komt daar vaak. Het 
graf van sergeant Denissen lag er de laatste tijd 
verwaarloosd bij. Steeds weer als Leo van de Ven 
het graf van zijn vrouw bezocht, zag hij terloops 
dat het graf van sergeant Denissen er niet goed bij 
lag. Dat hoorde anders te zijn.

Vrijwilligers
Leo sprak Jef Roosen, de beheerder van het kerk-

VRIJWILLIGERSWERK 
OP HET KERKHOF VAN BERKEL

hof, erop aan en vroeg of daar wat aan gedaan 
kon worden. De beheerder is niet verplicht om 
de graven bij te houden, dat is het werk van de 
nabestaanden. Maar dit verzoek sprak hem aan. 
Het graf van een Berkelse soldaat die in mei 1940 
sneuvelde hoort er goed uit te zien. Het onkruid 
werd verwijderd en er werden nieuwe planten voor 
op het graf geregeld. Het graf ligt er nu weer netjes 
bij. Dat gaat niet vanzelf. Als er niets gebeurt, ver-
vallen de paden en groeit er overal onkruid. 

Er zijn twee groepen vrijwilligers op het kerkhof 
actief om te zorgen dat het er goed uit ziet. Niet 
iedereen zal zich realiseren dat deze vrijwilligers 
ervoor zorgen dat het kerkhof er verzorgd bij ligt. 
Dat is nog een heel karwei, dat zorgvuldig en met 
respect moet gebeuren. Het is aan hen te danken 
dat het graf van sergeant Denissen in een verzorg-
de omgeving ligt.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

Vrijwilligerswerk is het cement  
van de samenleving

Leo van de Ven (l) en Jef Roosen (r) 
bij het graf van A.J. Denissen
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Hemelse dag 
2018

Binnenkort wat te vieren? 
Ontdek de mogelijkheden voor feesten, 

bruiloften, partijen en meer!

Trappistinnentuin 76 - Berkel-Enschot 
013 - 210 02 00

4 november 

11:00-17:00
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Gezonde en gevarieerde maaltijden 
aan huis

Edwin en Marina Smits - 
Eten met Gemak 
De Wouwerd 39
5071 VZ Udenhout
013- 82 00 954
smits@etenmetgemak.nl 
www.etenmetgemak.nl/smits/

Edwin en Marina Smits brengen dagelijks tien-
tallen koel verse maaltijden bij klanten aan huis 
met het franchiseconcept Eten met Gemak. 
‘De klant kan het gerecht zelf samenstellen en 
we werken met zo min mogelijk ongezonde e-
nummers’, legt Edwin uit. Dagelijks rijdt hij met 
zijn bus rond om gerechten af te leveren in ver-
schillende plaatsen: ‘eigenlijk alle gemeenten 
rondom de duinen’ ligt Marina toe.
 
Het duo sloot zich in september 2016 aan bij het 
concept. ‘Door mijn gezondheid was ik op zoek 
naar een andere uitdaging. We begonnen een 
webshop in biologische voeding, maar daardoor 
zat ik constant achter de computer’, zegt Edwin. 
Hij wilde graag onder de mensen komen en toen 
kwam Eten met Gemak op hun pad. ‘Het is ontzet-
tend sociaal. Mensen zitten echt op je te wachten 
en je weet van iedere klant wel iets.’ 

Sociale controle 
Voor Edwin gaat het namelijk niet alleen om het 
leveren van de maaltijden. ‘We hebben een con-
trolerende functie. Soms kijken we in de koelkast 
of er niets over de datum is en laatst nog heb ik 
een klant geholpen om een tafelkleed goed neer 
te leggen.’
Uiteraard draait het bij Eten met Gemak om de 
maaltijden. ‘En die zijn echt uniek. We werken met 
drie losse componenten waardoor de klant zelf 

kan kiezen.’ Zo kan je bij het soort vlees kiezen 
voor aardappelpuree en gekookte of gebakken 
aardappelen. ‘Je stelt als het ware zelf het gerecht 
samen.’ Op de lijst staan voor- hoofd- en nage-
rechten voor schappelijke prijzen. Voor 5,99 heeft 
een klant al een hoofdmaaltijd die hij of zij kiest uit 
een lijst die iedere week varieert.
 
Houdbaarheid 
De gerechten van Eten met Gemak worden in een 
centrale keuken gemaakt. Die maaltijden worden 
niet gepasteuriseerd, maar in de verpakking door 
gegaard: ‘om te voorkomen dat er bacteriën bij-
komen.’ De gerechten zijn een week houdbaar en 
alles kan in de pan, oven of magnetron warm wor-
den gemaakt. 
 
Wie gebruik wil maken van Eten met Gemak, kan 
contact opnemen met Edwin en Marina Smits. 
‘Van tevoren komen we even langs met de folder 
om kennis te maken en klanten zien vervolgens 
iedere week hetzelfde vertrouwde gezicht.’
 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

ETEN MET GEMAK: 

‘GEWOON ZOALS WE THUIS KOKEN’
 

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

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

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

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
23-10 zwart jasje Myriahof 30 013-5333466
22-10 Zonnebril donker montuur Puccinilaan Heuneind 013-5331503
16-10 Dames armband zilverkleurig Voetbalvereniging Jong Brabant 06-19500828  
 (Zie foto op de Schakel app)
16-10 2x M&C Sleutel waarvan 1 met roze omhulsel Heuneind 06-21426657
15-10 2 sleutels met zwarte plastic cover aan 1 ring Durendaelweg tegenover nr. 85 06-47073104  
 (Zie foto op de Schakel app)
13-10 ANWB Lidmaatschapskaart J.W. Peeters fietspad langs N65 06-15137451
20-9 zwart kinderjasje (bikersjasje voor kind 4 jaar) Gulderoede 06-39699488

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
12-10 Klein ezelknuffeltje (Happy Horse) met 3 tussen Winkelcentrum Eikenbosch 06-20780000  
 oranje staarten (Zie foto op de Schakel app) en fietspad Durendaelweg
8-10 Roze meisjesstap (inklapbaar).  Fietsenstalling Basisschool 06-37176430  
 Zie foto op de Schakel app Rennevoirt
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

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via de 
app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.
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(HER)OPENING 
Echt Wel bij ons Kaat
Vanaf 1-11-‘18 neem ik de winkel over. Graag nodig ik u 
uit om onder het genot van een hapje en een drankje 
mijn nieuwe winkel te komen bewonderen, tijdens het 
openingsweekend op 1, 2 of 3 november a.s. 

Groetjes, Karen

OPENINGSTIJDEN: MA 13:00-18:00 | DI-VR 09:00-18:00 | ZA 9:00-17:00

AANBIEDING

1

AANBIEDING

2

AANBIEDING

3

✃✃✃✃ ✃✃✃✃

Bij besteding vanaf €35,- 
een broekje/string 
van Like It cadeau*

Voor iedere klant 
een leuke goodiebag*

*zolang de voorraad strekt, 

max. 1 per klant

Tegen inlevering 
van deze bon: 

ieder 4de artikel 
GRATIS*

*actie geldt alleen 

dit openingsweekend, 

het goedkoopste artikel is gratis

Tegen inlevering 
van deze bon: 

15% KORTING bij 
aankoop van 2 artikelen 

naar keuze*

*actie geldt de hele maand 

november, max. 1 bon per klant

Slimstraat 14  |  5071 EK  Udenhout  |  0683205558  |  www.echtwelmode.nl  |  echtwelmode@gmail.com



VERENIGINGSNIEUWS
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‘T HEEM
Verslag vakantie maand augus-
tus 2018 die door sponsering 
van de SWO mogelijk is ge-

maakt. We zijn gestart met een workshop schilde-
ren en deze werd door veel deelnemers bezocht. 
De week daarna een muziekmiddag met uiter-
aard een hapje en een drankje. Op donderdag 23 
augustus werd er vaak, Rien ne va plus wat be-
tekend, er mag niet meer ingezet worden bij de 
roulettetafel in de Stulp die voor deze gelegen-
heid was veranderd in een casino. De rode loper, 
bubbeltjes wijn, soesjes, popcorn en gefrituurde 
snacks het was er allemaal. Uiteindelijk ging de 
persoon met de meeste munten met een mooie 
bos bloemen naar huis.
Als knallende afsluiting van de vakantiemaand zijn 
we met de bus naar de Biesbosch gegaan. In de 
bus lag voor iedereen ‘n goody-bag geschonken 
door Albert-Heijn. De tas zat vol met lekkers waar 
de deelnemers van hebben genoten. 
Op de boot aangekomen stond de koffie met ‘t 
gebak al klaar. Onder het genot van al dat lekkers, 
het mooie weer en de natuur waren de twee uur zo 
voorbij en gingen we weer naar huis. In Torentjes-
hoef stond voor iedereen een heerlijke maaltijd klaar.
Het was genieten, dank aan iedereen die deze 
maand mogelijk hebben gemaakt.

ONS KOFFIE-
UURTJE OP 
7 NOVEMBER

De senioren die het prettig vinden bij een kopje 
koffie of thee andere senioren te ontmoeten zijn 
op woensdag 7 november tussen tien en twaalf 
uur, van harte welkom in de nieuwe Schalm in 
Koningsoord. U kunt samen een praatje maken 
of een spelletje spelen, onder de mensen zijn, ge-
woon er even uit zijn.
Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door 
de KBO/SWO.
Bent u niet in staat om zelf te komen, dan kunt u 
voor vervoer bellen naar: 

Els van der Meijden, T: 013-533 26 04 of 
Ine van de Wiel T: 013-533 37 57.
Wilt u voor de eerste keer komen en 
hebt u nog behoefte aan meer informa-
tie dan kunt u bellen naar 
Ria van de Kam, T: 013-533 26 21.

In 2018 resteert ons nog Ons Koffie-uurtje van 
5 december. Schrijf deze datum in uw agenda of 
op uw kalender, zodat u deze niet vergeet.
KBO / SWO Werkgroep SocMa

MOOI RESULTAAT 
RABOBANK 
CLUBKASCAMPAGNE 

VOOR KBO BERKEL-ENSCHOT
Met trots kunnen wij melden dat de Rabobank 
Clubkascampagne voor KBO Berkel-Enschot het 
schitterende bedrag van € 2.544,30 heeft opge-
bracht. Uit handen van Yvonne Matthijssen van 
Rabobank Hart van Brabant mochten wij (een 
afvaardiging van de Werkgroep Zomerschool en 
van het bestuur) op 22 oktober de cheque in ont-
vangst nemen.
Dit bedrag gaan we komend jaar bestemmen voor 
de Zomerschool, het zeer succesvolle project van 

KBO Berkel-Enschot dat komend seizoen zijn 
tiende jaar ingaat. Daarmee kan de Zomerschool 
een zonnig jaar tegemoetzien.
Wij willen hierbij eveneens alle organisaties die 
een bijdrage hebben ontvangen vanuit  de Club-
kascampagne van Rabobank Hart van Brabant 
feliciteren met het behaalde resultaat! Het ontvan-
gen bedrag zal ongetwijfeld een goede bestem-
ming gaan krijgen.
Dank aan Rabobank Hart van Brabant voor het 
mooie bedrag en dank, dank aan iedereen die op 
ons heeft gestemd.

Bestuur KBO Berkel-Enschot
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

Op 11-11 begint het 43e carnavalsseizoen van de SOK in 
Knollevretersgat, op naar het 44 jarig jubileum.
De voorbereidingen zijn in volle gang om er weer een fantastisch carnavalsseizoen van te maken.
Kom het zien en vier de start van het carnavalsseizoen met ons mee!
De vraag die nu speelt; is de SOK er weer in geslaagd om een volledige Raad van 11 te vormen? 
Kom het zien! Tijdens het Hoe ist? Fist!

MOTTO 2019: 

NIE OM, MAR VUR OE KÈÈKE!

    Agenda 
• Bruisend Knollebal 9 december 2018

• Knollegebloas 27 januari 2019 

• Knollekesfist 3 februari 2019 

• Tonpraoten
   vrijdag 22 februari 2019 
   zaterdag 23 februari 2019 

       Hoe ist? Fist!
Op zondagmiddag 11 november vanaf 13.00 uur in 
de Druiventros.
Een feest voor alle carnavalsliefhebbers uit Knollevretersgat, de Rommelpot, 
Kruikenstad, Haozenpot, Ballefruttersgat en andere dorpkes in de omgeving 
van het episch centrum van carnaval in Brabant, Knollevretersgat.

Ingrediënten voor het Hoe Ist? Fist!: 
Bijkletsen met al je carnavalsvrienden. De officiële aftrap van carnaval in 
Knollevretersgat. Muziek van fantastische orkesten. Bekendmaking van de 
Raad van Elf, Adjudant en Prins van Knollevretersgat. Maar ook bekendmak-
ing van de Jeugdraad van Elf, Adjudant en JeugdPrins(es). En als klap op de 
vuurpijl een wervelende carnavaleske show onder de bezielende leiding van 
duo bob en bob.

Eindelijk mogen de carnavalspakken weer uit de kast. Gezellig bijbuurten 
met je carnavalsvrienden. Tot de elfde van de elfde!

Voor meer informatie zie www.knollevretersgat.nl
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SCHAKEN 
De 1e ronde van de interne competitie 
bij schaakvereniging De Oude Toren 
nadert zijn einde. In de A groep staat 
titelverdediger Koen Robben over-

tuigd aan kop, direct gevolgd door Rene van der 
Bosch. In de B groep heeft Gerrit Bout inmiddels 
een sterke uitgangspositie met een score van 5,5 
uit 6. Hugo van Baardwijk, nog maar amper lid, 
staat op een fraaie 2e plaats. 
De komende donderdagen zullen de laatste ron-
den worden gespeeld. Daarna zal een herindeling 
van de groepen plaatsvinden.
Ook het jeugdschaak krijgt steeds meer zijn plek 
binnen de schaakclub. Zelfs ouders komen en-
thousiast meespelen. Tot de kerst is er vrije inloop, 
spelenderwijs kan dan kennis worden gemaakt 
met de vele facetten van het schaakspel.

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

Nog volop violen 
die de hele winter 

bloeien
Najaar prima tijd voor aanplant tuin.

Buxus vervangen door o.a. 
Ilex, Taxus, Beukenhaag.

Dak-lei- bomen

Erfafscheiding: hedera, conifeer, 
rode of groene beuk

Vele vaste planten, heesters die 
bladhoudend zijn jaar rond

Vergeet ook niet Turf te strooien bij 
Rododendron, Azalia, heide planten

Tuinaarde, potgrond, Franse boomschors

Vestiging Coppelmans Oisterwijk zoekt:

• Cr��Ti��E ��Rk��Pm��Ew��K(s�)e�
• ��De��Rk(s�)e� ��It��Af��Li��/

t��Np��Nt��Af��Li�� 
• (w��Ke��) ��Lp��Ac��En

• Hu�� ��Is��èr�� 
Voor de volledige functiebeschrijving 
verwijzen wij u graag naar onze site 

www.coppelmans.nl 

U kunt de vacature vinden op onze 
site onder het kopje “vacatures”

Sollicitaties, inclusief CV, via e-mail 
naar oisterwijk@coppelmans.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

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

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer
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Wij zijn weer bereikbaar! 
Omdat dat te vieren hebben we eenmalige

SUPERDEALS! 
Geldig van woensdag 31 okt. t/m zaterdag 3 nov. 

Voor alle acties geldt op=op en niet i.c.m. andere acties. Druk en zetfouten voorbehouden. 

Bakkerij Leo Geerts 

6 witte puntjes 

€0,99 
(max 6 zakken per klant) Fellow Fashion

Bij aankoop van 

een winterjas ontvangt u 

een gratis wintersjaal 
t.w.v. €12,95 

van ons cadeau!
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Wij zijn weer bereikbaar! 
Omdat dat te vieren hebben we eenmalige

SUPERDEALS! 
Geldig van woensdag 31 okt. t/m zaterdag 3 nov. 

Voor alle acties geldt op=op en niet i.c.m. andere acties. Druk en zetfouten voorbehouden. 

Lekkernij 
Berkel-Enschot:

Bij aankoop van minimaal

500 gram kaas 
ontvang je 

200 gram pinda’s 
gratis. 

Bersselaar oogzorg 

€50 korting op een 
complete enkelvoudige bril 

inclusief glazen*

€100 korting op een 
complete multifocale bril 

inclusief glazen*

*uitgezonderd lopende acties

Qiëlly kids fashion 

Iedere 2e broek

voor de helft!

Bailiff Fashion 
& 

LIFF Fashion

10 procent korting 

op het gehele assortiment

Boekhandel Verrijt

Alle Lamy pennen 

50% korting 
gedurende de aktieperiode

Primera 

Gratis puzzelboekje
bij aankoop van

een kindertijdschrift

LOF

Na het LOF verwendiner 
op vrijdagavond, 

gratis koffie compleet 
Aanbieding geldt 

in November



20 |



21|

NIE
UW
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Wij zijn op zoek naar een 

Parttime collega M/V 

De IJskeuken is een ambachtsbedrijf in het maken van ijs en 
desserts.

De IJskeuken is gevestigd aan de Energieweg 20  Udenhout.
Wij zijn op zoek naar een collega die ons team komt ver-
sterken voor minimaal 24 uur.

Ben jij enthousiast, flexibel en kun je zelfstandig werken dan 
is dit iets voor jou.

Twan van Turnhout

Tel: 013-5110047
Of mail naar info@deijskeuken.nl



SPORT
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TENNISCLUB DE RAUWBRAKEN 
VOLOP IN BEWEGING!
Dinsdagavond 23 oktober is er een cheque met 
het bedrag van 1.024,65  overhandigd van de Ra-
bobank clubkas campagne. Een bedrag waarmee 
we ons nieuw park nog beter kunnen maken. Na-
mens de hele club dank aan alle stemmers en ui-
teraard aan de Rabobank!
Op zaterdag 3 november wordt het Glow-in-the-
Park evenement georganiseerd. Schrijf je vandaag 
nog in voor dit unieke gezelligheidstoernooi met 
neon verlichting.
Op zondag 11 november is er het jaarlijks en su-
pergezellige Snert Toernooi. Het is een dagtoer-
nooi waar je je als individu voor op geeft. Je speelt 
minimaal 3 wedstrijden van 45 minuten. Iedere 
speelronde word je gekoppeld aan een andere 
speler van gelijke speelsterkte.
Tussendoor is er een lunch waarbij je snert met 
roggebrood en spek krijgt. Om de inwendige 
mens helemaal te voorzien, is er Schrobbeler voor 
de liefhebber!

Zin om mee te doen?
Schrijf je voor 6 november in voor dit gezellige 
toernooi via toernooi.nl of via de inschrijfbriefjes 
die in het paviljoen te vinden zijn.
Met sportieve groet,
Ook namens Bernadet, Wendy, Saskia, Karin, Ar-
jen, Hans en Monique,
Claudia Kuiper

TENNIS-BRIDGE
Op zondag 18 november 2018 organise-
ren we weer een Tennis-Bridge toernooi 
in het paviljoen van TVBE.
Aan deze jaarlijkse clubactiviteit kun-
nen alleen leden en oud-leden van TVBE 
deelnemen. Hun levenspartners zijn 

daarbij natuurlijk ook van harte welkom. 

De ontvangst is om 10.15 uur voor de tennissers 
en om 10.45 uur voor de bridgers. Rond 17.00 uur 
sluiten we het sportieve gedeelte af. In de middag-
pauze is er tijd voor een lunch.

Het is dus een tennis/bridge toernooi, maar mocht 
u niet meer kunnen tennissen dan kunt u zich op-
geven voor alleen het bridgen.

Mocht het weer tegen zitten dan gaan we niet 
tennissen maar organiseren we alleen een bridge-
drive. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon (in-
clusief lunch) contant te voldoen bij binnenkomst 
in het paviljoen.

Tot uiterlijk zondag 11 november kunt u zich in-
schrijven via tam.boers@ziggo.nl of telefonisch   
0135334581. Misschien tot ziens?! 

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 22 oktober

White Demons DMW1 - Goodflooring/H.M.C. 
Raamsdonksveer DMW1 15 -09
Zaterdag 27 oktober
G.H.V. DC1 - White Demons DC1 11 - 14
White Demons D2 - Avanti D1 04 - 22
White Demons E2 - RED-RAG/Tachos E2 18 - 05
White Demons E3 - Avanti E3 05 - 17
White Demons F1 - Zephyr F1 07 - 06
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Sprendlingenpark 36  5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91   www.keukenfabriekoisterwijk.nl

KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

GRATIS MONTAGE

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

*Niet in combinatie met andere acties
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Zondag 28 oktober
White Demons HS1 - Internos HS1 23 - 22
PSV Handbal HS2 - White Demons HS2 19 - 17
Wh. Dem. HS3 - RED-RAG/Tachos HS2 25 - 24
Heerle DS2 - White Demons DS1 24 - 17
Wh. Dem. DS2 - DOS’80/Olympia’89 DS3 10 - 26
West Brabant Combinatie HC1 - 
White Demons HC1 13 - 29
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer D1 - 
White Demons D1 22 -11
RED-RAG/Tachos E1 - White Demons E1 06 - 12

Programma aanstaand weekend
Veld
Zaterdag 03 november
 09:30 uur White Demons D1 - Heerle D1
10:20 uur White Demons DC1 - Heerle DC2
11:20 uur White Demons HC1 - 
 RED-RAG/Tachos HC1
19:20 uur White Demons DS1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster DS1
Zondag 04 november
09:30 uur Zephyr E2 - White Demons E3
09:45 uur Taxandria F1 - White Demons F1
10:55 uur Heerle E2 - White Demons E2
13:40 uur Mixed Up/HMC HS2 - 
 White Demons HS3
13:50 uur United Breda DS3 - White Demons DS2
14:05 uur Blauw Wit HS1 - White Demons HS2
15:55 uur Desk D1 - White Demons D2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
Het eerste moest als enige nog 

een competitiewedstrijd spelen. Van het sterke 
Reehorst uit Ede werd met 12 - 8 verloren.
Komende week starten de zaaltrainingen. Woens-
dagavond is dit jaar in ‘t Ruiven korfbalavond. De 
trainingsuren zijn dan als volgt:
18.00 - 19.00 uur pupillen D
18.30 - 19.30 uur pupillen E1 en E2
19.00 - 20.00 uur aspiranten C
19.30 - 20.30 uur aspiranten B
20.00 - 21.00 uur junioren
20.30 - 21.30 uur zaalteam
21.30 - 22.30 uur selectie
Op vrijdag trainen de jeugdteams nogmaals nu 
met inbegrip van de pupillen F en de kangoeroes. 
Die jongsten trainen van 18.00 - 19.00 uur.
Vanaf 12 november traint de selectie op maandag 

ook nog in de Udenhoutse sporthal. 
Zoals uit het overzicht blijkt, neemt OJC’98 dit 
seizoen met een extra seniorenteam deel aan de 
zaalcompetitie. Dit team bestaat uit degenen die 
afgelopen jaar afzwaaiden bij het eerste plus nog 
enkele “veteranen” die na enkele jaren de sport-
schoenen weer aantrekken. Deze ervaren ploeg 
zou wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien in 
zijn poule. We zijn benieuwd.
In het weekend van 24/25 november start de zaal-
competitie. Het zaalprogramma wordt binnenkort 
bekend gemaakt.
Vandeweek werd ook de opbrengst van de Ra-
bobank-sponsoractie bekend. OJC’98 kon ruim 
€ 400,- in ontvangst nemen. Een mooi opsteker 
voor onze actieve vereniging.

JONG BRABANT TOONT 
VEERKRACHT: 2-2
Ondanks de nodige blessures stond er 

ook in Oisterwijk tegen Nevelo een waardig en 
gretig team. Helaas wisten de manschappen van 
trainer Boy v.d. Bogaard het overwicht in het eer-
ste half uur niet om te zetten in een voorsprong. 
Op zoek naar de sublieme pass werd in die fase de 
kortste en eenvoudigste weg naar de goal nogal 
eens vergeten, zo leek het. Verder werd in sommi-
ge situaties nogal gemakkelijk buitenspel gegeven 
tegen Jong Brabant. Een VAR in het amateurvoet-
bal bestaat helaas nog niet.Terug naar bal. Die 
kwam in de eerste helft uiteindelijk nog ongelukkig 
in het Jong Brabant-doel terecht. Daardoor werd 
de eerste helft onnodig, gezien het lange over-
wicht, met een 1-0 achterstand afgesloten. Door 
de snerpende kou zal de warme thee desalniet-
temin toch nog goed gesmaakt hebben, maar dat 
is uiteraard maar bijzaak. Even leek Jong Brabant 
tegen een zeperd aan te lopen, want Nevelo kwam 
zelfs een kwartier na rust op 2-0 voorsprong. Ge-
lukkig bleken de gasten uit Berkel-Enschot over 
de nodige veerkracht te beschikken. Door een 
zeer fraai ingeschoten bal van Tom Bastings werd 
met 1-2 aansluiting gevonden bij Nevelo. Luc 
Spierings, dit jaar overgekomen van Zwaluw VFC, 
kon vervolgens vanuit een scrimmage het laatste 
tikje geven voor de 2-2. Even leek er nog meer in 
te zitten, het bleef echter bij een 2-2 gelijkspel en 
een wedstrijd met 2 gezichten: vaak een overwicht 
voor Jong Brabant en soms ook onder druk. Ko-
mende zondag speelt Jong Brabant opnieuw uit, 
dan tegen het Tilburgse WSJ.

Redactie Jong Brabant
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OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u

Slimstraat 90 | 5071 EM  Udenhout | 013-590 6272 laater fashion & trends

- ONZE MERKEN - 

DAMES: PART TWO |  KING LOUIE |  GUESS JEANS |  CIRCLE OF TRUST |  ESQUALO |  FREQUENT
MOVES |  TOMMY JEANS WOMEN |  CALVIN KLEIN |  KOCCA |  ICHI |  RINASCIMENTO

HEREN: JACK & JONES | BALLIN | LYLE & SCOTT | CALVIN KLEIN | GENTI | PETROL | MELIK
FORTEZZA |  TOMAS MAINE | ROY ROBSON | ANTONI MORATO | BLUE INDUSTRY | LACOSTE

ELK 2E ARTIKEL
NU 10 EURO!



DIVERSEN
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SINTERKLAASFEEST 
BERKEL-ENSCHOT
De wind waait weer door de bomen, 

daarmee is ons ook iets tot onze oren gekomen. 
De Sint heeft ons namelijk laten weten, dat hij alle 
lieve kindjes niet is vergeten. Helaas hebben we 
nog geen pieten gespot, maar Sint en zijn pieten 
komen ook dit jaar zeker weer richting Berkel-
Enschot.
Op zondag 18 november zal het sinterklaasfeest 
plaatsvinden. De optocht start om 11.30 uur vanaf 
Boerderij Denissen (Generaal Eisenhouwerweg) 
en zal eindigen bij Koningsoord (Raadhuisstraat). 
Na de optocht heet Sinterklaas iedereen welkom 
tijdens zijn shows in de Schalm. Show 1 start om 
13.30 uur, show 2 om 14.45 uur en de laatste show 
zal starten om 16.00 uur. Wilt u graag bij dit spek-
takel aanwezig zijn, kunt u vanaf vandaag kaarten 
kopen bij Schoenmakerij Joep van den Berg of Qi-
elly kids fashion. Wees er snel bij want de Sint zou 
het erg leuk vinden om jullie daar allemaal te zien. 
Daarnaast krijgen jullie iets lekkers bovendien. 
Kom dus snel naar één van onze verkooppunten 
en beleef deze dag vol hoogtepunten.  

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkbekelenschot.nl

info@jeugdwerkberkelenschot.nl

WINKELCENTRUM 
EIKENBOSCH
We zijn bereikbaar, maar nog 
steeds wijzigt de route naar Win-
kelcentrum Eikenbosch door 

nieuwe wegwerkzaam-
heden. Tot onze spijt 
merken wij als winkeliers-
vereniging Eikenbosch, 
dat het lastig blijkt om de 
gele omleidingsborden 
up to date te houden. 
Deze leiden tot verwar-
ring.
Daarom hebben we beslo-
ten om zelf borden te laten 
maken in onze huisstijl én 
te plaatsen op alle kruisin-
gen waar het naar onze 
mening van belang is.

We moeten nog eventjes door de zure appel heen 
bijten, wat betreft de Eikenboschweg, ‘t Zwaan-
tje en daarna het kruispunt Enschotsebaan/
Kerskstraat/’t Zwaantje.
Maar als u onze mooie borden volgt komt u altijd 
uit bij onze lokale middenstanders op Winkelcen-
trum Eikenbosch. We zien u graag!

Met vriendelijke groet,  
Alle ondernemers van 

Winkelcentrum Eikenbosch.

OVERNACHTEN IN 
HET CREMATORIUM 

OF UITVAARTCENTRUM
Een uitvaartcentrum, begraafplaats en cremato-
rium zijn plaatsen waar de meeste mensen liever 
niet komen. Laat staan dat je er zou willen blijven 
slapen. Maar waarom niet eigenlijk? Tijdens de 
10e en laatste editie van de Week van de Dialoog 
in Tilburg bieden Crematorium Tilburg en uitvaart-
onderneming Monuta Tom van Dijk u de unieke 
mogelijkheid om een nacht door te brengen in 
het crematorium of uitvaartcentrum en vervolgens 
over deze ervaring met elkaar in dialoog te gaan.

Zaterdagavond 10 november vanaf 21:00 uur wor-
den de deelnemers verwacht in het crematorium en 
uitvaartcentrum beiden gelegen aan de Karel Bod-
denweg in Tilburg, waar zij hun slaapplaats kunnen 
inrichten. Aansluitend volgt een gezamenlijke rond-
leiding door het uitvaartcentrum, over de begraaf-
plaats en door het crematorium. Zondagochtend 
11 november, na het ontbijt, gaan de deelnemers 
vervolgens met elkaar in gesprek. Hierbij staat het 
zonder oordeel luisteren naar elkaar voorop. 
De dialogen dit weekend worden onder andere 
geleid door de Tilburgse filosofe en auteur Ineke 
van Pelt en ritueelbegeleider bij afscheid Rob van 
Tilburg. Deelname (inclusief overnachting en ont-
bijt) is geheel gratis. Aanmelden hiervoor kan door 
een e-mail te sturen aan info@monutatomvandijk.nl 
of te bellen met 013-822 65 27 (als u geen e-mail 
heeft). Meer informatie: www.monutatomvandijk.nl.

Foto: Jaap Bouwens Fotografie.
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RIBLAPPEN 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

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

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

*

 
 

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Eikenbosch 17

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten 
Zak 3 kilo

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

1+1
GRATIS*

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

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

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

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

 

2 VOOR

500

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

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

3 VOOR

400

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

SENSEO KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36 pads

2 VOOR

650

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

CAMPINA VLA
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

200

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

UNOX XXL ROOKWORSTEN
2 verpakkingen à 375 gram

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018
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OPVOEDCAFÉ: AAN 
TAFEL MET MATHILDE

Kinderen krijg je niet met een handleiding erbij. 
Opvoeden: it’s up to you! Een mooie, maar uitda-
gende taak voor jou als ouder. Soms loopt alles 
op rolletjes, maar iedereen kent ook de momen-
ten waarop je het even niet weet, of geen tijd hebt 
om goed te reageren op wat er gebeurt. Vraag je 
je wel eens af of andere papa’s en mama’s tegen 
dezelfde dingen aanlopen? Schuif dan dinsdag 13 
november aan bij het OpvoedCafé!
Het OpvoedCafé is een tweemaandelijkse avond 
voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Een 
avond waarop je even de voordeur achter je dicht-
trekt, op weg naar de Bibliotheek in Ons Konings-
oord. Hier staat de koffie en thee klaar, en schuif 
je samen met andere ouders aan tafel bij Mathilde 
Schlappi, die op initiatief van de Bibliotheek het 
OpvoedCafé is gestart.

Coffee & Kids
Mathilde woont met haar man, dochter (8 jaar) en 
zoon (5 jaar) in Berkel-Enschot. Dagelijks deelt ze 
haar ervaringen over het mama-zijn op haar blog 
www.coffeeandkids.nl  Eerlijk vertelt ze hier over 
de mooie momenten, maar ook over de dagen 
waarop ze haar kroost het liefst achter het behang 
zou willen plakken. 
Soms mooi, soms moeilijk: ouders delen ervaringen 
Het delen van dit soort verhalen, de mooie én de 
lastige momenten van het ouderschap, daarom 
draait het in het OpvoedCafé. Het is een avond 
om ervaringen uit te wisselen, stoom af te blazen, 
van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Al-
lerlei onderwerpen kunnen tijdens zo’n avond op 
tafel komen. Hoe lang mag je kind op de tablet of 
tv-kijken? Hoe begeleid je je kind bij het vermoe-
den van dyslexie? Vanaf welke leeftijd geef je je 
kind een mobiele telefoon? Hoe zorg je dat je als 
drukke ouder ook nog aan jezelf toekomt?

Inspiratie, (voor)tips & trics over opvoeden
Blijkt dat er in de groep vragen zijn waar iedereen 
tegenaan loopt? Dan nodigen we voor het volgen-
de OpvoedCafé een professional uit die meer kan 
vertellen over dat thema, die jullie tips & trics geeft 
om mee aan de slag te gaan. Ook geeft Mathilde 
iedere maand boekentips: ze bespreekt steeds 
een interessant opvoedboek én laat je nieuwe 
(voorlees)boeken zien voor kinderen van verschil-
lende leeftijdsgroepen. Zo ga je altijd geïnspireerd 
- en soms misschien ook met een tas vol boeken 
- de deur weer uit!

Meld je gratis aan
Alle ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar zijn wel-
kom. Meedoen is gratis, graag wel even van tevo-
ren aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl
De Bibliotheek Berkel-Enschot, OpvoedCafé: Aan 
Tafel met Mathilde, dinsdagavond 13 november 
20.00 – 21.00 uur

RABO CLUBKAS 
CAMPAGNE VERRAST 
DE ZONNEBLOEM 
Tijdens een bijscholingscursus (work-

shop) voor de vrijwilligers van de Zonnebloem 
in Berkel-Enschot werd in de pauze door Paul 
Ribhagen, medewerker van de RABO bank, een 
cheque overhandigd van de RABO clubkas cam-
pagne. Met bijna 500 stemmen is het fraaie be-
drag van maar liefst € 2014,65 behaald. 
Dit geweldige bedrag stelt ons in staat het 40 jarig 
bestaan in 2019 extra feestelijk te laten verlopen.  
Wij willen alle leden van de RABO bank die ons 
een of twee stemmen hebben gegeven enorm be-
danken voor hun steun.

Het bedrag komt volledig ten goede aan activitei-
ten voor onze gasten. Wij zullen hiervan, via de 
nieuwe Schakel, regelmatig verslag doen.
Nogmaals hartelijk dank!

Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem
afd. Berkel-Enschot

Josje van Nieuwburg secretaris
Berkel-Enschot

OpvoedCafé: 
Aan Tafel met Mathilde
                 13 november 2018
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UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

‘uw partner in ontwerp en advies’
 

Kijk op onze site voor inspiratie
of

neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 

wwwww.bureaubroeders.nl
info@bureaubroeders.nl

T. 0416 36 51 40  

     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.

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW STEM

Hartelijk bedankt voor uw Stem in de Rabobank Clubkas 
Campagne van Rabobank Hart van Brabant!

Karolien van Erve (rechts op de foto) en Frank Vos maakten 
ons zeer blij met een prachtige cheque van € 1.074,15.

Uit ons hart nogmaals bedankt! 

Namens het bestuur vlnr: Elke van Dommelen, Jeannette 
van Dal en Ingrid Roets



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: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
ALLERHEILIGEN
De heiligen nemen een bijzondere plaats in in de 
kerk. Velen van hen worden herdacht tijdens het 
kerkelijk jaar. Maar bij de talloze mensen die wij 
niet [meer] met name kennen en toch veel heil 
hebben gebracht, staan wij op het feest van Aller-
heiligen stil. Wij beseffen dat heiligen soms dichter 
bij ons staan dan wij ons bewust zijn . Zoals man-
nen, vrouwen en kinderen die een goede invloed 
uitoefenen op de ontwikkeling van ons persoon-
lijk leven. Of die indirect belangrijk voor ons wa-
ren door het voorbeeld dat zij gaven, de woorden 
van troost en bemoediging die zij spraken, of het 
goede werk dat zij verrichtten. Heiligen zijn geen 
standbeelden, maar personen in wie het heilbren-
gende handelen de boventoon voert. Al waren zij 
niet volmaakt en waren ook menselijke eigenaar-
digheden niet vreemd aan hun, toch blijft dat on-
dergeschikt aan de betekenis van hun leven. Aan 
hun herinnerd worden en hun meedragen in ons 
hart maakt ons sterker in ons geloof. Zij voeden 
ons in het verlangen zo goed mogelijk te leven en 
iets moois van ons leven te maken vanuit Gods 
Geest. In die zin draagt ieder van ons ook heilig-
heid met zich mee.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk namen we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid van Harrie Verhoeven, 95 
jaar, in de St. Caeciliakerk van Ad van Gorp, 77 
jaar en in de St. Lambertuskerk van Harrie Ver-
hoeven, 79 jaar.

SECRETARIAAT ENSCHOT GESLOTEN
In verband met vakantie is het secretariaat van En-
schot gesloten van 5 tot 12 november. U kunt met 
uw vragen terecht bij de secretariaten van Berkel 
of Udenhout.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 5 november 20.00 uur: vergadering Pa-
rochiebestuur.
Donderdag 8 november 19.30 uur: informatie-
avond en aanmelden vormelingen.
St. Lambertuskerk:
Woensdag 7 november 14.00 uur: parochiële be-
zoekgroep.
Donderdag 8 november 19.00 uur: M.O.V.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 3 november: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.

Zondag 4 november: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. Fam. Noud van Esch; overl. leden 
van de KBO; Mina van Esch; Frans Traa en Mien 
Traa- van den Bijgaart; Dré Verhagen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor en het 
St. Hubertusgilde. Tijdens deze viering worden 
ook de jaarlijkse Hubertusbroodjes gewijd.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Past. van Rijckevorsel; Louis en Cor 
Scherders-van de Sande (mnd. ged.); Annie van 
de Ven-Denissen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: doopviering van 
Mats Boelens en Misha Schollen.
13.00 uur St. Lambertuskerk: doopviering van 
Jens Gatzen, Diede Mulders en Jill Wijnans.

Maandag 5 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. 

Dinsdag 6 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
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KOMT U OOK PROEVEN? 

ZATERDAG 10 NOVEMBER, DE HELE DAG
AANBIEDINGEN, DEMONSTRATIES EN HEEL BIJZONDERE KOFFIE! 

Kreitenmolenstraat 3  Udenhout  |  hoppenbrouwers-udenhout.nl 

013 - 511 15 25   

DEMO-DAG!

ZATERDAG

10 NOVEMBER

GRATIS
ACCESSOIRE

1KG ZAK
KOFFIEBONEN

+

bij aanschaf van 
een Jura apparaat 

op deze dag:

VOLG
 AL O

NZE
  

ACTUEL
E A

CTIES
 OP

ONDERHOUDS
PAKKET

T.W.V. €45,-

&
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Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 8 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 9 november: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 

Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 4 november: ds. Edward van der Kaaij 
uit Aardenburg, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag  Marcus 12:18-
27. Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus en 
zegt: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet be-
staan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die ze-
ven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. 
Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus ant-
woordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan 
zijn ze niet getrouwd.’
De eerste collecte is voor ons Kerk in Actie-project 
voor de Dalit-kinderen. De tweede collecte is voor 
het werk van onze kerk. Er is kindernevendienst 
en crèche.

Agenda
1 november 10.00: Leerhuis: het Oude Testament 
is nieuwer dan nieuw

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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak



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. 

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

Bloemenatelier Extra Vita Vrijdag en zaterdag 
geopend van 9.00 u tot 17.00 u. of na telefonisch 
contact. St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370 www.extra-vita.nl 

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

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

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

Gezocht Tuinman mag ook Pensionada zijn. 
Voor onderhoudswerk in de tuin zoals maaien 
met zitmaaier schoffelen, snoeien enz enz, iedere 
week een halve tot één dag. 
Voor meer info: 06 53 84 94 52 

Gezocht huishoudelijk hulp, een keer in de twee 
weken. Guido Gezellelaan 9 Berkel Enschot. 
06-22557600 

Ben jij een geboren trucker? J & R Trucking zoekt 
flexibele chauffeurs CE. Fulltime / Parttime / 
Oproep, regio Tilburg. J & R Trucking, 
073-8220033 www.jrtrucking.nl 

Heeft u een trage computer of tablet? Of een 
trage internetverbinding? Bij Woutersonline bent
u aan het juiste adres Contact: Olivier Wouters, 
06 11273665 Email: info@woutersonline.net 
Computerhulp, op afstand én op locatie! 
Web: www.woutersonline.nl zakelijk én privé

GLASVEZEL? Woont u in het buitengebied? 
Ik kom aan huis voor GRATIS Glasvezel advies. 
Louis Verstappen Computerhulp 06-45540629 

Praktijkruimte gezocht voor psychosociale 
therapie. In overleg 1 of enkele dagdelen p/wk 
Bij mogelijkheden graag bellen met 0610594863 

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht? Twijfel je over 
de sfeer, kleuren of indeling? Maak een afspraak 
voor een gratis en vrijblijvend Prachtige Plekge-
sprek. GEWOONCAAT INTERIEUR. 06-13196001. 
info@gewooncaat.nl. Gratis inloopspreekuur 
in Klooster Ons Koningsoord op 20 november en 
18 december. 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

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

BezoEk onZe 
sfeErshOw!

Woensdag 7 november Winterwonderavond
HAAL SNEL UW KAARTEN! 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag open





Een workshop waarin je leert meer 
met je geld te bereiken. 

Schrijf je in voor de workshop op
Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
  

Ontdek bij Rabobank: 
De workshop ‘Bereik 
meer met je geld’

Kom maar op met de toekomst


