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DEZE WEEK:
Taxibedrijf Van der Heijden is verlengstuk van de zorg

Jannie en Joop Kok zijn 60 jaar getrouwd

Diamanten paar: Riet en Wim Bosman
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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

Schakel 
met 

Kerst en Oud & Nieuw

Op 19 december verschijnt onze gezellige 
superdikke Kerstspecial!

In de kerstvakantie komen we niet uit. 
Met Kerstmis en Oud & Nieuw verschijnt 
er geen Schakel op 26 december en op 2 

januari 2019.
Het Bestuur
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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

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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 

openingopening
28 november 201828 november 2018

kom een kijkje nemen voor
onze openingsacties

kom een kijkje nemen voor
onze openingsacties

eikenbosch 12, berkel-enschoteikenbosch 12, berkel-enschot

TOINE EN ANNET VAN RIJENTOINE EN ANNET VAN RIJEN

bonbons, chocolade, koffie, thee,
cadeau, woondecoratie en meer

bonbons, chocolade, koffie, thee,
cadeau, woondecoratie en meer
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Taxibedrijf van der Heijden uit Berkel-Enschot 
bestaat in februari vijf jaar. In die tijd groeide 
het bedrijf uit van één naar zes wagens. ‘Maar 
de groei is niet belangrijk. 
We willen kleinschalig en persoonlijk blijven’, 
zegt Marco. Met zijn taxibedrijf vervoert hij 
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). ‘Zij moeten vertrouwen hebben in ons. 
We zijn een verlengstuk van de zorg.’

Het idee voor het taxibedrijf begon bij zijn neefje 
Tijs. ‘Hij is meervoudig gehandicapt en mijn broer 
vertrouwde hem eigenlijk aan niemand toe’, zegt 
Marco. Tijs moest naar school en daarom is Marco 
hem gaan vervoeren. ‘Mensen die wij rijden wor-
den nooit meer honderd procent beter. Je bouwt 
een langdurige band met ze op.’ 

Airportservice
Een andere belangrijke tak voor Van der Heijden 
is het vervoer van en naar de luchthaven. ‘We zijn 
gespecialiseerd in airportvervoer. We komen re-
gelmatig in verschillende uithoeken van Brabant 
om mensen naar het vliegtuig te vervoeren. Ge-
woon omdat ze onze service zo fijn vinden.’ 

Die service komt ook terug bij het vervoeren van 
mensen die extra zorg nodig hebben. ‘Dat kan een 
dementerende oudere zijn die naar de dagbeste-
ding gaat en vol vreugde terugkomt, maar ook een 
ritje naar het speciaal onderwijs.’ Het taxibedrijf 
bestaat uit een team van acht mensen. Bij Marco 
staan de cliënten op één, maar ook de tevreden-

heid van zijn personeel is een belangrijke pijler. 
‘Daar valt of staat ons bedrijf mee.’

Familiebedrijf
Naast de personeelsleden wordt het bedrijf voor-
namelijk draaiende gehouden door familieleden. 
‘Het is ontstaan vanuit familie en wordt gedragen 
door familie. Mijn vader, Nol, is iedere dag wel 
aanwezig voor het onderhoud van de auto’s.’ Van 
der Heijden is daarmee een persoonlijk en klein-
schalig familiebedrijf. ‘Daarom willen we ook niet 
te groot worden. Die korte lijntjes zijn belangrijk 
voor onze cliënten.’ 

Regio 
Marco zit inmiddels al sinds 2001 in de branche. 
Hij heeft verschillende kanten van het vak gezien 
en ervaring opgedaan bij diverse leermeesters. 
Samen met zijn chauffeurs vervoert hij mensen in 
Berkel-Enschot, Bladel, Reusel, Lage Mierde en 
Hilvarenbeek. ‘Maar we komen ook regelmatig in 
Breda en Geertruidenberg. Alle hoeken van Bra-
bant hebben we gezien.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Taxibedrijf van der Heijden
013-533 33 50
taxivanderheijden@gmail.com
Zie ook de vermelding onder Bedrijven 
Contacten voorin de Schakel

Taxibedrijf van der Heijden:

‘WE ZIJN EEN VERLENGSTUK 
VAN DE ZORG’ 

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

t/m 6-1-18 CC de Schalm openingstijden expositie Ateliers Berkel-Enschot “Zoektocht in kleur 
en vorm”

t/m 6-1-18 CC de Schalm openingstijden Expositie Marianne van Beurden glas en zilver siera-
den

29-11-18 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
29-11-18 Druiventros 20.00 uur Schaken bekercompetitie
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
05-12-18 Bibliotheek 10.00-10.30 uur PeuterVoorleesUurtje
05-12-18 Denksportcentrum 19.00 uur Oer-Hollandse Sinterklaas bridgedrive
06-12-18 Druiventros 19.00 UUR Jeugdschaak
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
09-12-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Royal Calypsomen sixties, seventies en eighties
12-12-18 Kapittelzaal Koningsoord 11.00-12.00 uur Lezing met lichtbeelden over “Alle Heiligen van Ko-

ningsoord“  
12-12-18 Bibliotheek werkplaats 13.30-15.00 uur Virtuel Reality-workshop
13-12-18 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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
13-12-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
15-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijden B-ZZ pony’s
15-12-18 Druiventros 13.00 uur Schaken externe competitie
15-12-18 St.Lambertuskerk 16.30-18.0 uur Kersttocht
16-12-18 Druiventros 9.30 uur Viering 60 jarig jubileum De Oude Toren
16-12-18 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
16-12-18 Manege de Kraan 10.00 uur Kerstspringwedstrijden B-ZZ paarden
16-12-18 Muziekhuis 11.00 uur Kerstconcert mmv. Drie Concordia-orkesten
16-12-18 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
16-12-18 St. Willibrorduskerk 14.30 uur Kerstconcert Tilburgs Byzantijns Koor
19-12-18 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/ Sebastiaan
20-12-18 Druiventros 19.00 uur Jeugdschaak
21-12-18 Druiventros 14.00 uur KBO kerstviering met Jeroen en Fabiënne Granneman
23-12-18 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert met Inbetween
23 t/m 31-12 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie

   
06-01-19 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
09-01-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Koningsoord : de Abdijkerk
17-01-19 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
19-01-19 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur wedstrijd

NOVEMBER

LATER

DECEMBER
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Vele tientallen jaren geleden trokken Joop en 
Jannie vanuit Twente naar het zuiden. Joop is 
werktuigbouwkundige en kreeg een baan bij 
de Volt in Tilburg. Jannie had altijd in de krui-
denierswinkel van haar moeder geholpen. In 
die tijd was zo’n verhuizing een hele gebeur-
tenis. Ze wonen nu al bijna vijftig jaar aan de 
Erasmuslaan. Toen zij er kwamen wonen, wa-
ren dat de eerste huizen tussen de akkers. Een 
groot verschil met nu.

Wonen aan de Erasmuslaan
Ze kregen drie kinderen en ze zijn blij met hun 
kleinkinderen. In Berkel-Enschot vonden ze hun 
draai en ze wonen met veel plezier aan de Eras-
muslaan. Jannie heeft veel aan atletiek gedaan; ze 
bleef er gezond en slank bij. Nu ze ouder is, lukt 
dat niet meer. Ze heeft altijd gefotografeerd. Haar 
mooie foto’s van Franse landschappen en van een 
kleine zilverreiger hangen in de huiskamer aan de 
muur. Beiden houden erg van vogels. Die weten 
hun tuin te vinden. Joop heeft er 21 soorten vast-
gesteld. 
Hij is een enthousiast filmer en heeft van die vo-
gels in de tuin ook een film gemaakt met de titel 
9,5 x 12,5. Dat is de afmeting van hun achtertuin. 
Vinken, kepen, merels, winterkoningen, vlinders, 
hommels, bruine kikkers, boomklevers en eek-

JANNIE EN JOOP KOK ZIJN 
ZESTIG JAAR GETROUWD

hoorns geven acte de présence op het doek. Joop 
is heel handig; hij is niet voor niets werktuigkun-
dige. Hij bouwde in een half jaar een miniatuur 
draaiorgel, ook de muziek daarvoor zette hij op 
de draaischijven. Het orgeltje staat in de kamer en 
draait nog steeds.

Op de dag van hun 60-jarige bruiloft 
hing de Erasmuslaan vol met vlaggen

Gids bij het IVN
Met zijn liefde voor dieren en planten kwam Joop 
al snel bij het IVN terecht als gids. Hij wil mensen 
graag laten zien hoe mooi de natuur is. Hij komt 
in De Brand, Kampina en De Mortelen. Al die ge-
bieden hebben hun aparte dieren en planten. Toen 
de boomkikkers nog maar op een paar plekken 
in De Brand voorkwamen, heeft Joop ze daar ge-
filmd. Daarnaast volgde hij cursussen om andere 
mensen ook weer als gids op te leiden. Hoewel de 
oude dag je minder mobiel maakt, zitten Joop en 
Jannie niet stil.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
21-11 Autosleutel Ford (zie foto op de Schakel-APP) Parkeerplaats Torenakker 06-20780000  
  Berkel-Enschot
17-11 Fietstas met inhoud Nabij Prinses Irenestraat  06-13731560
4-11 sleutelbos met Tweety sleutelhanger Dom. S. Dubuissonstraat thv nr. 50 06-30236079  
 (zie foto in Schakel APP)

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
23-11 Zwarte leren dames handschoen (linker) met Berkel-Enschot 06-23179342  
 roze leren lintje aan het eind
20-11 Gladde gouden trouwring. Inscriptie:  Parkeerplaats Lidl Bosscheweg 013-5332489  
 01-01-1965 naam 02-10-1965 of parkeerplaats AH Heuneind
17-11 Blauw olifant knuffeldoekje met knoopjes Berkel-Enschot 06-46415172  
 (zie foto op de Schakel-APP)
17-11 Herenhoed (zwart) en leren herenhandschoenen Berkel-Enschot 06-51553235  
 (zwart)
10-11 Sleutelbos met huissleutel en autosleutel Willibrordstraat Berkel of in 06-53563272  
 VW Fox met sleutelhanger zwarte Teckel  de stad Tilburg   
 (opener), brievenbussleutel en werksleutel AH
27-10 Peugeot fiets of brommer sleutel Bochtakker bij nr. 17 06-22504455

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



11|

60 jaar geleden, op 26 november 1958, werden 
Riet en Wim in de echt verbonden. Toen Riet 
20 en Wim 19 jaar was, ontmoetten zij elkaar 
op de Moergestelse Kermis. Zaterdag 24 no-
vember 2018 vierden zij deze bijzondere mijl-
paal met familie en vrienden in Bosch en Duin 
te Udenhout.

Het echtpaar woont nu in de Torentjeshoef. De 
overstap van een vrijstaand huis naar dit relatief 
kleine appartement was groot, zegt Wim, maar 
noodzakelijk. Zowel Wim als Riet hebben beiden 
de daar geboden zorg nodig. Wim is wel blij met 
het stukje tuin dat hij netjes onderhoudt en waarin 
nu verschillende mooie planten in bloei staan. 

Als herinneringen worden opgehaald blijkt dat de 
familie Bosman veel verhuisde en Wim de vijf hui-
zen waarin zij gewoond hebben zelfstandig heeft 
gebouwd. Hij heeft deze vaardigheid zichzelf aange-
leerd! Ook Riet weet van aanpakken. Volgens Wim 
is zij erg kundig met de naaimachine. Ze maakte 
kleding voor hun vier kinderen en vond overal wel 
een oplossing voor. 40 jaar geleden bijvoorbeeld, 
bouwde Wim zelf een vouwwagen. Voor het tent-
gedeelte schakelden zij een bedrijf in, want ‘dat is 
best specialistisch werk‘. Maar 3 weken voor vertrek 
zei het bedrijf af. Zaten zij dan bij de pakken neer? 

DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST 
RIET EN WIM BOSMAN-TIMMERMANS

Welnee, Riet pakte haar naaimachine en zorgde voor 
een stevige tent, met ramen, slabben en alles erin, 
zodat het gezin toch nog op vakantie kon. 

Rondom het thema vakantie vertelt Wim dat hij 
nog best een (bus)reisje zou willen maken. Riet 
heeft helaas veel moeten inleveren de laatste ja-
ren. Maar toen Riet nog goed ter been was, heb-
ben zij voor hun gouden bruiloft de mooiste smalle 
paadjes op Madeira bewandeld.

Deze reislustigheid lijkt doorgegeven in de familie. 
Drie van de negen kleinkinderen wonen in ande-
re delen van Europa. De achterkleinkinderen zijn 
echte oogappeltjes van Riet, maar beiden genie-
ten er erg van als familie op bezoek komt.

Als getracht wordt het geheim van een lang hu-
welijk te ontfutselen, zegt Wim dat er heus ‘pro-
bleempjes‘ zijn. Maar zoals Pippi Langkous‘ be-
kende uitspraak; ‘ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan‘, is zijn devies dat 
je er vanuit moet gaan dat je alles kunt en dat niet 
alles in het leven het zo serieus hoeft. ‘Gewoon 
normaal doen!‘ voegt hij tenslotte lachend toe.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Nathalie Thal
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Sprendlingenpark 36  5061 JV Oisterwijk
013 590 87 91   www.keukenfabriekoisterwijk.nl

WIJ BETALEN DE BTW VOOR U

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN UW KEUKEN*

KKNVOORDEEL
KEUKENFABRIEK OISTERWIJK

*Niet in combinatie met andere acties
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ONS KOFFIE- 
UURTJE 

WOENSDAG 5 DECEMBER
De senioren die het prettig vinden bij 
een kopje koffie of thee andere senioren 
te ontmoeten zijn op woensdag 5 de-
cember tussen 10.00 en 12.00 uur, van 
harte welkom in de nieuwe Schalm in Konings-
oord. U kunt samen een praatje maken of een 
spelletje spelen, onder de mensen zijn, gewoon er 
even uit zijn.
Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door 
de KBO/SWO.
Wij zullen op 5 december ook zorgen voor peper-
noten en iets lekkers bij de koffie.
Bent u niet in staat om zelf te komen dan kunt u 
voor vervoer bellen naar: 
Els van der Meijden T: 013 5332604 of 
Ine van de Wiel T:013 533 37 57
Wilt u voor de eerste keer komen en hebt u nog 
behoefte aan meer informatie dan kunt u bellen 
naar Ria van de Kam 013 533 26 21.

KBO/SWO

KERSTDINER 
VAN “SAMEN UIT 

DINEREN” 13 DECEMBER
Op donderdag 13 december  gaan we 
voor ons Samen uit Dineren in kersttijd 
naar Boerderij Denissen. Het menu van dit 
restaurant kunt u vinden op onze website, 
www.kboberkelenschot.nl.
Alle senioren van Berkel-Enschot zijn uitgenodigd 
om alleen of met partner, vriend, vriendin of buur, 
voor € 18,- p.p. (exclusief de drankjes) van een 
heerlijke 3-gangenmaaltijd te genieten.
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 11 december 
via de website of telefonisch bij 
Ine van de Wiel T: 013-533 37 57 of 
Ria van de Kam, T:  013-533 26 21. 
Geef a.u.b. aan of u vlees of vis wilt en of u een 
dieet hebt.
Op 13 december bent u vanaf half zes van harte 
welkom. Om zes uur starten we met het diner.
Welkom Allen!

Werkgroep SocMa
KBO/SWO

SKY HIGH IN 
HARMONY

Zaterdag 24 november hadden 8 jongelui uit Ber-
kel-Enschot de eer om mee te mogen spelen met 
het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Na vele 
repetities en een workshop van diverse muzikan-
ten uit dit orkest, hebben ze onder leiding van pro-
jectdirigent Rob Ysebaert 4 bekende melodieën 
gespeeld. Achtereenvolgens werden de Ouverture 
Brabant, Rise of the Guardians, Mary Poppins en 
Earth Song van Mickael Jackson ten gehore ge-
bracht. Hierna speelde het beroepsorkest van de 
Koninklijke Luchtmacht nog enkele nummers zon-
der de jongelui. In de helikopter hangar op Vlieg-
basis Gilze Rijen klonk het  geweldig. Jeske, Kim. 
Imke, Femke, Alexander, Joep, Jan en Wouter zijn 
muzikanten opgeleid via het Factorium en Muziek-
vereniging Concordia. Nog een behoorlijke weg te 
gaan om zo goed te worden als de muzikanten uit 
het orkest van de Luchtmacht, maar de tieners zijn 
op de goede weg: “Het is gewoon erg gezellig om 
met vrienden samen leuk muziek te kunnen ma-
ken” aldus de muzikanten van Concordia.

HET PERFECTE 
PLAATJE
Kent u dit tv-programma, Het per-
fecte plaatje? Bekende Nederlanders 

krijgen de opdracht om rondom een bepaald the-
ma de perfecte foto te schieten. Vaak is het een 
uitdagende opdracht, die wel goed gefaciliteerd 
wordt. Locaties, diverse camera’s, modellen, at-
tributen en hulpjes: het staat allemaal ter beschik-
king van deze BN-ers. 
Toch even wat anders dan de manier van werken 
bij FotoBE. Vincent Goumans trok er in zijn eentje 
op uit voor het 
thema Lange 
Sluitertijd. En 
hij schoot ook 
een prachtig 
plaatje van een 
motorcrosser. 
De crosser is 
mooi scherp 
terwijl de om-
geving door de 
beweging wat 
vager wordt. 
Perfect plaatje 
Vincent!
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Op 31 november bestaat
Kapper & Co 12½ jaar!

Maar omdat deze dag niet bestaat, willen we dit de hele maand 

december met jullie vieren.

Iedereen krijgt iets (extra)lekkers bij de koffie of thee én bij vertrek 

krijgt u nog een presentje mee.

Bevalt dit product goed? 

Dan krijgt u op de eerste aankoop 12,5 % korting!

(zolang de voorraad strekt, geldig tot 1 maart 2019)

 Kapper & Co
Eikenbosch 21

5056 GB Berkel-Enschot
013-5332756 

www.kapperenco.nl
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INZET JONG BRABANT 
NIET BELOOND: 2-0
Met lege handen staan, het onderspit 

moeten delven, het nakijken hebben, onverrichter 
zaken huiswaarts keren, geen resultaat kunnen 
boeken, de kaas van het brood laten eten, alle 
inspanningen ten spijt, met lede ogen aanzien, 
de touwtjes uit handen geven, etc, etc. Vele cli-
chés kunnen door Jong Brabant op deze lastige 
uitwedstrijd tegen Gudok worden geplakt. Een 
greep daaruit is zojuist reeds voorbijgekomen, 
waarmee tegelijk een goed beeld van deze ener-
verende wedstrijd is geschetst. Veel inzet en vaak 
verzorgd spel van Jong Brabant-zijde ten spijt 
moesten de drie punten helaas in Tilburg achter-
blijven. Terug naar de bal. Die wilde er ondanks 
regelmatig en gevarieerd aanvalspel maar niet in. 
Wel bij de tegenstander, maar daar stonden we in 
de gure Reeshof uiteraard niet op te wachten. Een 
ongelukkig opgelopen strafschop bracht Gudok in 
de tweede helft in het zadel. Laat in de wedstrijd, 
toen Jong Brabant inmiddels de kaarten ruim-
schoots op de aanval had gezet, kwam de 2-0 op 
het scorebord. Het zou van scorebordjournalistiek 
getuigen om te stellen dat Gudok met deze eind-
stand ook nadrukkelijk de bovenliggende partij 
was. Niets is minder waar, sterker nog, Jong Bra-
bant deed nauwelijks onder voor deze hoogge-
klasseerde tegenstander! Desalniettemin kon de 
roodwitten vlag niet uit.Een mooie uitdaging om 
zondag thuis tegen Den Dungen het net weer wel 
te vinden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Redactie Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 19 november

White Demons DMW1 - Elshout DMW1 24 -04
Zaterdag 24 november
 White Demons F1 - E.H.V. F1 07-06
White Demons E2 - Internos E2 14-08
White Demons D2 - G.H.V. D2 05-09
DOS’80/Olympia’89 E1 - Wh. Demons E1 08-15
Wh. Dem. HS3 - United Breda/Orion R HS3 30-20
White Demons HS1 - Groene Ster HS2 34-28
Zondag 25 november
Handbal Someren HS2 - Wh. Dem. HS2 26-31
Elshout DS2 - White Demons DS2 26-16
O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D1 19-06

Blauw Wit HC1 - White Demons HC1 06-21
O.H.C. ‘01 DC1 - White Demons DC1 13-17
RED-RAG/Tachos DS3 - Wh. Dem. DS1 17-14
Programma aanstaand weekend
Donderdag 29 november
19:30 uur G.H.V. DMW1 - White Demons DMW 2
Zaterdag 01 december
09:30 uur White Demons E1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster E1
10:30 uur White Demons D1 - United Breda D1
11:20 uur White Demons HC1 - 
 E.O.C./Delta Sport HC1
14:35 uur H.C.B. ‘92 D1 - White Demons D2
Zondag 02 december
09:30 uur United Breda E1 - White Demons E2
09:45 uur Avanti F1 - White Demons F1
09:55 uur Taxandria HS1 - White Demons HS1
10.00 uur White Demons DS1 - 
 T.S.H.V. Camelot DS1
11:05 uur Taxandria HS2 - White Demons HS3
11:15 uur White Demons DS2 - Blauw Wit DS2
12:25 uur White Demons HS2 - Bedo HS3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zaterdagmiddag vond in 
Sporthal De Leye in Oisterwijk het 

jaarlijkse Team Coolen Sinterklaas toernooi plaats. 
Daaraan namen dit keer meer dan 200 judoka’s 
deel van acht verschillende clubs. Onder deze 
over vijf judomatten tegen elkaar strijdende judo-
ka’s waren er zeven van ons. Een jong en relatief 
onervaren maar enthousiast ploegje, voor twee 
waarvan dit zelfs hun allereerste toernooi was. 
Dat waren Tess van de Wiel en Noah Smits. Maar 
ook onze overige vertegenwoordigers, t.w. Jasper, 
Jelte Lensvelt, Luke van Poppel, Melle Wijgerse 
en Tijn Wijgerse hebben nog slechts beperkte 
wedstrijdervaring. Maar aan de inzet en strijdlust 
was dat niet te 
merken. Met wis-
selende individu-
ele wedstrijdre-
sultaten bleek het 
eindresultaat voor 
Jelte, Luke, Melle, 
Noah, Tess en Tijn 
tamelijk overeen 
te stemmen. Zij 
kregen na afloop 
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Graag aanmelden via:
www.hoppenbrouwerstechniek.nlBANENAVOND

Maak kennis met ons bedrijf, ons vak en 
onze medewerkers op onze vestigingen

m a a n d a g
24 september 
om 19.00 uur

BANENAVOND

10 december 
19.00 uur

Kreitenmolenstraat 201
Udenhout

Wok & Cafetaria
De Oude Raadskelder

Burgemeester Brendersstraat 5 Berkel Enschot 

Alles wordt vers bereid in onze open keuken 

Sinterklaas menu
 Babi Pangang Foe Yong Hai Kip in boemboe bali saus

 Kerrie hoekjes  Nasi of Bami  Voor 3 personen slechts €19.95

Nu tegen inlevering van deze bon met gratis kroepoek (geldig t/m 6 dec)
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door Sinterklaas allemaal een fraaie medaille 
voor de derde plaats in hun poules omgehan-
gen en kregen daarnaast ook nog een chocolade 
letter. Jasper mocht dit keer een tweede prijs in 
ontvangst nemen en hij was dus deze keer onze 
topscorer. Overigens willen we ook Jelte nog ver-
melden als “lead-zanger” voor Sinterklaas vóór de 
prijsuitreiking. We danken hierbij al onze judoka’s, 
t.w. Jasper, Jelte, Luke, Melle, Noah, Tess en Tijn 
voor hun sportieve inzet en enthousiasme en feli-
citeren ze met hun nieuwe (voor sommigen de al-
leréérste) medaille voor hun prijzenkast.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

60 JAAR OUDE TOREN
Dit jaar bestaat schaakvereniging De 
Oude Toren 60 jaar. En dat zal groots ge-
vierd worden op zondag 16 december.
Opgericht in 1958 heeft de club afwis-

selende  tijden gekend. Zo’n 20 jaar geleden tel-
de de club ruim 40 schakers, daarnaast was er 
sprake van een grote jeugdafdeling. Momenteel 
is het ledenaantal 26, exclusief jeugd. Elke don-
derdagavond gaan de schakers met elkaar de 
strijd aan in het logisch en creatief denken. Het 
aardige van de vereniging is dat eigenlijk iedereen 
van iedereen kan winnen. Maar ook kan verliezen. 
De onderlinge speelkracht loopt niet ver uiteen. 
Uiteraard gaat het in het spel erom je tegenstan-
der voor te zijn, dan wel slim af te zijn, maar zelfs 
de beste schakers blunderen in het soms verhitte 
spel. Bij de Oude toren gaat het behalve om com-
petitie vooral ook om gewoon gezellig met elkaar 
te schaken. Op dit moment zijn er 3 leden die al 
meer dan 40 jaar aan de club verbonden zijn, na-
melijk Ed van de Nat, Frans Deckers en Ton Pikart. 
Met het jeugdschaak hoopt de club weer nieuwe 
aanwas te krijgen, uiteraard blijven senioren die 
met schaken willen starten altijd welkom

SINTERKLAAS OP 
BEZOEK

Sinterklaas is onlangs naar ons clubhuis is ge-
komen
En hij had voor elk kind een cadeau meegenomen
Al die sportievelingen dat doet Sint deugd
Hij is heel erg trots op die sportende jeugd
Ga maar zo door, kids, dat vindt Sint heel fijn
Dan zal ik er volgend jaar heel zeker wéér zijn !
 

UITNODIGING
Hiermee nodigen wij alle kleine kinderen uit
om mee te komen doen met muziek en geluid:
op vrijdag 30 november in de grote zaal
van ‘t Ruiven daar verwachten we jullie allemaal
 
Jullie kunnen daar zien en vooral meebeleven
hoe wij aan de PIeten korfballes geven
Ze leren om pakjes in de schoorsteen te gooien
Hele grote en dikke, maar ook kleine en mooie
 
Om 18u zullen we daar gaan beginnen
Ook jullie vriendjes mogen gezellig mee naar binnen
Breng je gymschoenen mee, dat hoort er wel bij
Wij zorgen voor lekkers en maken iedereen blij

PANTALON 5,99

COLBERT 7,99

OVERHEMD 2,50

ROK 5,99

TRUI/VEST 4,99

9,99JACK/JAS

Stomerij Eikenbosch

Uitgezonderd suède, leder, gala- en bruidskleding

Primera Eikenbosch
Eikenbosch 26

5056 GB  Berkel-Enschot
013 533 2494
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FOTOWEDSTRIJD
 
Wie weet staat jouw foto dit jaar op de cover van de kersteditie van de Schakel!
Doe mee met de fotowedstrijd en maak kans op een cadeaubon van € 20,-
Maak een sfeervol plaatje met het thema Kerst / Berkel-Enschot / Winter en stuur jouw foto vóór 14 
december a.s. naar info@schakel-nu.nl
 
Voorwaarden:

- Rechtstaande foto
- Houd bij de compositie rekening met ruimte voor het Schakel-logo en covertekst.
- Hoge resolutie geschikt voor drukwerk (300 dpi)

 
Het bestuur kijkt met belangstelling uit naar de inzendingen!
Ingrid Roets, hoofdredacteur

We mogen 
onszelf zijn

We groeien

We spelen 
samen

Alle 
seizoenen 
buiten

Interesse? 
Mail je cv naar welkom@kinderopvangtierelier.nl

Ben je pedagogisch medewerker en toe 
aan een nieuwe uitdaging? 
Kinderopvang Tierelier zoekt jou.

• Je bent veel buiten met     
de kinderen; in de 
koeienstal, de kippenren 
of in de tuin

• Minimaal niveau 3

• Positieve omgeving met 
fijne collega’s

• Mogelijkheid jezelf te 
ontwikkelen

• Uitzicht op vast contract

• 18 - 36 uur (kdv)

• 3 dagen na school (bso)
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Lezing met Lichtbeelden over:

“DE HEILIGEN VAN 
KONINGSOORD“

De Bibliotheek Midden-Brabant
Op woensdag 12 december 2018 van 11.00 tot 
12.00 uur vindt een LEZING met LICHTBEELDEN 
plaats in de KAPITTELZAAL over: “ALLE HEILI-
GEN van KONINGSOORD“.
De sfeervolle decembermaand met vele heiligen-
feesten leent zich goed voor meer aandacht voor 
de heiligen van de voormalige abdij Onze Lieve 
Vrouw van Koningsoord.
De thematische rondleiding doen we deze keer 
zittend vanuit de Kapittelzaal.
We kijken in alle ruimtes van de voormalige abdij en 
zien waar en hoe de heiligen zijn opgesteld. Ze zijn 
op allerlei manieren en in verschillende materialen 
als steen, glas-in-lood, beton of verf uitgebeeld. Het 
zijn echte kunstwerken van bekende kunstenaars 
uit het verleden. We zien de glas-in-loodramen van 
de gebroeders Cornelis en Gregorius Wuisman en 
de zandstenen buitenbeelden van vader Jacques  
en dochter Johanna Sprenkels.
We kijken ook naar de achttien engelenbeelden 
uit het religieus erfgoed van de Sacramentskerk, 
gemaakt door de Limburgse kunstenaar Charles 
Eyck en de Tilburgse kunstenaar Frans Mandos. 

De beelden worden nog geplaatst op het terrein 
van “Ons Koningsoord”.
Er wordt ook aandacht besteed aan het levensver-
haal van de verschillende heiligen, hun attributen 
en de betekenis van deze figuren in hun tijd.
Verschillende kunstwerken verwijzen naar de 
maagd Maria, de patroonheilige van de abdij en St. 
Jozef. Andere beelden verwijzen naar grote namen 
uit de Cisterciënzer orde o.a. Robertus van Mo-
lesme, Bernardus van Clairvaux en de grondlegger 
van de Europese kloosters Benedictus van Nursia.
Er valt weer veel te zien en te vertellen bij deze 
beamer presentatie door uw gids Jack van der 
Sanden.

Samenkomst voor deze “zittende rondleiding“ is 
in de Kapittelzaal om 11.00 uur.
Aanmelding voor deze lezing is verplicht i.v.m. in-
richting van de zaal en beperkt aantal plaatsen.
U kunt zich aanmelden van woensdag 28 no-
vember tot en met maandag 10 december bij 
de balie van de bibliotheek of via: berkelen-
schot@bibliotheekmb.nl

Vanwege omstandigheden een speciaal ver-
zoek aan belangstellenden die zich reeds aan-
gemeld hadden, om zich opnieuw aan te mel-
den voor deze lezing.

U bent van harte welkom, de Bibliotheek Berkel-
Enschot
[foto] Peter Timmermans

ZUS BETTY BESCHRIJFT LEVEN 
EN WERK VAN GIJS VAN DEN 
ELSHOUT
In het boek De Bosbloem deelt Betty Jansen - van 
den Elshout uit Berkel-Enschot haar levenser-
varing als zus van de overleden kunstenaar Gijs 

van den Elshout. Een boek waarin je binnen één 
hoofdstuk heen en weer wordt geslingerd tussen 
gevoel en chaos. Een boek waarbij je je tranen 
over de wangen voelt stromen, omdat niemand 
oog had voor Gijs zijn problemen en dat daarom 
voor hem de zelfgekozen dood de enige uitweg 
was.
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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  

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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Betty onderzocht 
de herkomst van 
haar ouders en 
Gijs’ jeugdjaren, 
met ook humoris-
tische situaties. 
Zijn levenswijze 
en persoonlijke 
o n t w i k k e l i n g e n 
worden uitgebreid 
beschreven. De 
inspiratiebronnen 
voor zijn werken 
komen aan bod, 
compleet met door 
Gijs geschreven 
notities. Maar ook de impact van de zelfdoding 
voor de familie en hoe om te gaan met de nalaten-
schap komt aan de orde. Het boek wordt aange-
vuld met brieven van Gijs’ vrienden en is rijkelijk 
voorzien met illustraties en foto’s. Elk werk van 
Gijs is uniek.

Vragen tijdens exposities
Betty schreef dit boek omdat tijdens de exposi-
ties altijd veel vragen gesteld worden over de kun-
stenaar Gijs van den Elshout. Deze variëren van: 
“Wie was Gijs? Wat bedoelt hij met zijn werken? 
Wat is zijn stijl en waar heeft hij zijn inspiraties ge-
vonden?” Soms wordt er nog geïnformeerd naar 
het hoe en waarom Gijs zijn onomkeerbare keuze 
heeft gemaakt. In de De Bosbloem heeft de auteur 
getracht helderheid te geven. Ook biedt het boek 
enige handvatten voor erfgenamen die ook te ma-
ken hebben met een kunstoeuvre nalatenschap.

Expositie en boekpresentatie
Op de zondagen 2, 9,16 en 23 december 2018 
worden de werken van Gijs geëxposeerd in de 
Wandelgangen van het Gemeentehuis; Vrijthof 9 
te Hilvarenbeek. U bent dan tevens in de gelegen-
heid om kunstwerken en het boek aan te kopen.
Voorafgaand aan de officiële opening zal op zon-
dag 2 december 2018 de boekpresentatie plaats-
vinden en reikt Betty het eerste exemplaar uit aan 
haar moeder.

ZON OP ANDERMANS 
DAK?
Stichting Duurzaamheidsvallei 
werkt samen met Duurzame Ener-

gie Coöperatie Oisterwijk aan het versnellen van 
de energietransitie en daarmee de kwaliteit van 

onze leefomgeving, voor de huidige maar ook ze-
ker voor de toekomstige generaties. Dat doen we 
onder andere door zelf concrete energieprojecten 
op te zetten, het liefst in samenwerking met an-
dere lokale partijen en organisaties.
Samen met de stichting Duurzaamheidsvallei zijn 
we aan de slag gegaan om zonnepaneleninstal-
laties te realiseren op de agrarische gebouwen in 
de Duurzaamheidsvallei/Heukelom, waar de inwo-
ners in de omgeving aan mee kunnen doen. Hier-
voor heeft DEC-Oisterwijk speciaal de coöperatie  
Zon op Oisterwijk opgericht.

Waarom doen we dit? 
Veel burgers willen graag zelf groen energie op-
wekken en gebruiken met bijvoorbeeld zonnepa-
nelen, maar ziet tegen het gedoe op, heeft geen 
geschikt eigen dak of wilt u geen zonnepanelen op 
het eigen dak? We geven hiermee deze inwoners 
de gelegenheid om toch gezamenlijk duurzame 
energie op te wekken op andermans dak.
We hebben hiervoor een overeenkomst gesloten 
met twee  dakeigenaren om gebruik te maken van 
hun dak voor het plaatsen van een collectief zonne-
panelensysteem. Burgers en MKB-bedrijven kun-
nen deelnemen in dit ‘zonnedak’ door een aantal 
zoncertificaten te kopen. Zo ontstaat een collectief 
zonnedak. Bij deze projecten wordt gebruik ge-
maakt van de zogenaamde Postcoderoosregeling’.
 
Hoe het werkt
Samengevat: bewoners investeren(en MKB-be-
drijven), door aankoop van een aantal zoncerti-
ficaten, samen in zonne-installatie op een groot 
dak in de buurt van waar ze wonen (aangrenzende 
postcodegebieden) en worden daarbij lid van de 
zoncoöperatie. De burgers die gezamenlijk inves-
teren in een zonnedak komen in aanmerking voor 
korting op hun energierekening (postcoderoosre-

zondag 14.00 – 17.00 uur toegang Vrijthof 9
2 – 9 – 16 – 23  december  2018

Voorbeeld collectief zonnedak
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Volg
ons op

DECEMBERACTIE 
EIKENBOSCH

VAN 1 TOT EN MET 24 DECEMBER!

ALLE INGELEVERDE  

KAARTEN DOEN MEE!

TREKKINGEN 13, 20 & 28 

DECEMBER (WINNAARS WORDEN GEBELD)

ALLE WINKELIERS 

DOEN MEE!

De hoofdprijs is €450,- 

te besteden bij de  

deelnemende winkeliers. 

Alle trekkingsuitslagen worden 
gecommuniceerd in weekblad de 
Schakel en op facebook.
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geling) over een periode van 15 jaar. Daarnaast is 
er jaarlijks nog een kleine winstuitkering. 
Met bijvoorbeeld een investering van € 1160 (4 
zoncertificaten) wek je al 1000 kWh per jaar op. 
Deze investering verdien je in 7 tot 8 jaar terug.

We gaan in december 2 zonnedaken openstellen 
waarin deelgenomen kan worden, te weten:
Schapenboerderij Eddy Hoeve in Heukelom en 
waarschijnlijk Bredeschool de Coppele in Oister-
wijk
Bij het zonnedak van de Eddy Hoeve kunnen bur-
gers/bedrijven meedoen uit de volgende postco-
degebieden: 5056 - 5059 – 5061 – 5062 – 5063- 
5066

Speciaal voor verenigingen

DE KERSTBAL IS TRADITIE
Op woensdag 19 december verschijnt de spe-
ciale extra dikke en gezellige kersteditie van 
weekblad De Schakel. Veel verenigingen maken 
soms wekelijks gebruik van gratis tekstplaatsing 
in Verenigingsnieuws. De Schakel maken, druk-
ken en bezorgen kost natuurlijk wel geld. 
Fijn als u ons ook dit jaar weer wilt steunen met 
de plaatsing van een kerstbal.
Uw logo verschijnt voor € 30,- excl. btw 
(€ 36,30 incl. btw) in een feestelijke uiting. 
Op deze manier wenst u een groot en bekend 
publiek in Berkel-Enschot en Heukelom fijne 
feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe.
Wilt u meedoen? 
Stuur een mail naar advertenties@schakel-nu.nl
Wij danken u alvast voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten
Bestuur De Schakel

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

     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.

Bij het zonnedak van De Coppele kunnen burgers/
bedrijven meedoen uit de volgende postcodege-
bieden: 5056 – 5059 – 5061 – 5062 – 5063 – 5071 
– 5074 - 5076

Informatie-avonden voor alle ins en outs over bei-
de zonnedaken zijn er op:
• Maandag 10 december 2018, om 19.30 uur bij 

OntmoetingsCentrum De Coppele 
• Woensdag 12 december 2018, om 19.30 uur bij 

Mie Pieters in Heukelom
Meer informatie? Kijk op www.dec-oisterwijk.nl
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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



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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Advent.
Wanneer de advent begint mogen we elkaar “Za-
lig Nieuwjaar” wensen, want niet alleen begint er 
elk jaar op de eerste zondag van de Advent een 
nieuw liturgisch jaar, maar ook hopen we dat 
het een “Zalig”jaar zal zijn in de ware zin van het 
woord. Moge het nieuwe liturgisch jaar inderdaad 
“Zalig”zijn, zoals sint Paulus dat omschrijft: “de 
Heer sterke uw hart, zodat  gij onberispelijk zijt en 
heilig voor het aanschijn van God, onze Vader.” In 
die zin gaan we ons tijdens deze Advent voorbe-
reiden op de komst van Christus, met het nade-
rende kerstfeest, maar ook aan het einde van ons 
leven en aan het einde der tijden. Want aan ons 
leven kan zomaar onverwacht een einde komen. 
Ook in ons leven zijn er telkens weer tekenen van 
het naderende einde: een sterfgeval in de naaste 
omgeving, een ernstige ziekte, de morele ontred-
dering die je om je heen ziet, je eigen grijze ha-
ren. Het zijn allemaal tekenen van de eindigheid 
van ons aardse bestaan en zo moeten we ze ook 
verstaan. Het zijn in feite tekenen van genade. Zij 
roepen ons op om ons tot God te keren zolang 
het nog kan. We hoeven daarvoor ook niet bang 
te zijn. Als we echt gewetensvol leven als kind van 
God, met Christus en Zijn Kerk verbonden, dan is 
onze verlossing nabij. Wij weten niet wanneer ons 
einde komt. Maar als we de tekenen niet verstaan, 
als we leven alsof ons bestaan hier altijd maar 
door zal gaan, dan zal het altijd plotseling zijn en 
het is maar de vraag of we dan klaar zijn voor het 
oordeel. Ik wens U allen een mooie voorbereiding 
op het naderende kerstfeest.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Peter Koks, 
91 jaar.

ADVENTSACTIE 2018 - Hoop voor moeder en kind
De Adventsactie loopt van 1 – 23 december. Vanaf 
volgende week zal de MOV u informeren over de 
vier projecten van de Adventsactie: kwetsbare 
vrouwen uit Burkina Faso, een systeem voor ge-
boorteregistratie in Malawi, een netwerk van naai-
ateliers voor jonge moeders in Congo Central en 
hulp aan straatkinderen in Rwanda.

Stichting MOV Johannes XXIII

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Maandag 3 december 16.00 uur: vormselvoorbe-
reiding.
St. Lambertuskerk:
Maandag 3 december 19.00 uur: M.O.V.
Donderdag 6 december 20.00 uur: Werkgroep 
kersttocht.
Zaterdag 8 december 13.00 uur: 1e kinderbijeen-
komst communicanten.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 3 december 20.00 uur: start kerststal bouwen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 1 december: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.

Zondag 2 december: Eerste zondag van de Ad-
vent.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Pastoor Vissers; Overl. fam. Noud van 
Esch; Noud van Esch; Adriana van Esch-Huij-
bregts; 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 Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Overleden leden van de KBO; Louis en 
Cor Scherders-van de Sande (mnd. ged.); Cristie 
van de Sande (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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In de maand december 20% korting op het  

gehele assortiment van VICHY*. 

20% korting 
* Zolang de voorraad strekt (2018) en niet i.c.m. andere aanbiedingen  

Notebooks  -  Computers  -  Reparaties  -  Onderhoud  -  Supplies 

 

WWW.SETINPOINT.NL 
 Zwaanstraat 1a   Berkel Enschot 

   tel. 013-5400014 

WILT U DE PC OF LAPTOP EEN BOOST GEVEN?? 
                 PLAATS DAN EEN SSD SCHIJF ! 
 

DECEMBER AANBIEDING:  
240 Gb SSD INCLUSIEF INBOUW EN OVERZETTEN DATA € 89,95 

 

- Deze zorgt ervoor dat de pc veel sneller opstart 
- Programma’s worden sneller geladen 
- Levensduur van de pc wordt verlengd 
- Gaat langer mee dan een traditionele harddisk 
- Is stiller en energiezuiniger 
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Maandag 3 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 4 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
18.30 St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 6 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend gebedsgroep.

Vrijdag 7 december: Eerste vrijdag 
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 25 november: ds. Marieke van Baest 
uit Tilburg, 10.15 uur
Het is vandaag eerste advent. Advent is de tijd van 
voorbereiding op het kerstfeest. Het woord ‘ad-
vent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, 
er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Let-
terlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De 
eerste zondag van advent is ook het begin van het 
nieuwe kerkelijk jaar. Als gemeente bereiden we 
ons voor op en kijken we uit naar het kerstfeest.
De collectes zijn vandaag voor de diaconie en 
voor het werk van onze kerk. Er is kinderneven-
dienst en crèche.

Agenda
30 november 17.30: Ontmoeting rond de tafel
2 december 14.30: Adventsconcert door Elkerlyc 
Speellieden

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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Elke zondag open

Helleborus
Of kerstroos heeft 
witte bloemen, kan 
zowel binnen als buiten 
en is winterhard. In 
17cm-pot. 
9.99

7.99

BezoEk onZe 
kerStshOw!

 
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 ER VOOR U! 
 

Ons wijkteam bestaat uit 
(wijk) verpleegkundigen en 
verzorgenden. Samen bieden 
wij in Berkel-Enschot de 
diensten verpleging en 
verzorging. 
Wij leveren zorg op maat, 
waarbij uitgegaan wordt van 
uw zelfredzaamheid en er 
rekening wordt gehouden  
met uw leefomgeving. 
 
Samen met u wordt er een 
zorgplan opgesteld. 
  
 

 

 

 

Tevens zijn er binnen ons 
gebied medewerkers die 
gespecialiseerd zijn in 
wondzorg, dementie, ergo, 
diabetes en palliatieve zorg. 
 
Wij werken met een klein 
team bij u in de buurt en zo 
ziet u steeds dezelfde 
vertrouwde gezichten. 
U heeft een eigen 
zorgcoördinator. Hij of zij 
stemt de zorg af met u, uw 
familie en eventuele andere 
hulpverleners.  

Thebe wijkteam 
Berkel-Enschot 

 
 

 

 

MOGEN WIJ ONS EVEN 
VOORSTELLEN? 

 
VOORSTELLEN? 

 

 
 

 

 

 

 

 

U kunt vrijblijvend contact met ons 
opnemen voor een informatief 

kosteloos gesprek 

088- 1176773 
Gezondheidscentrum Koningsoord 

Pandgang 2 (1e etage) 
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PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren.  

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, 
Tilburg. Gratis ophaalservice voor uw overbodige 
bruikbare huisraad en/of inboedel, kleding, elek-
trische apparaten, witgoed en computers. Wij zijn 
bereikbaar op 013-577 1778 voor het maken van 
een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af te 
geven op bovenstaand adres. Openingstijden zijn 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00uur.  

Sint kadotip bij Hobby-Mix voor Dieren: JR 
FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosge-
heimen, Kruidenweide met paardenbloem en nog 
veel meer ! 

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

Ontruimen van een woning is zwaar werk, vaak 
stressvol, soms emotioneel en kost altijd te veel 
tijd. Ruimers kan U volledig ontzorgen: wij kunnen 
uw woning ontruimen, bruikbare en onbruikbare 
goederen afvoeren en bezemschoon opleveren. 
Ruimers werkt efficiënt, discreet en transparant 
op basis van een bezichtiging, een offerte en een 
oplevering. Kijk op www.wijzijnruimers.nl of bel 
013-590 5103 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

 

Te koop bij: 
- Plantage in Berkel-Enschot 
- Pleïade in Tilburg 
- Primera in Hilvarenbeek 
 

En rechtstreeks te bestellen bij: 
www.paarden-kracht.nl 
www.kirjaboek.nl  
 

Een paardenboek voor kinderen,  
anders dan je denkt! 



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. 

SINT KADOTIP, schitterende adrespenningen 
voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd en klaar 
terwijl u meekijkt ! Hobby-Mix voor Dieren, St. 
Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

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

Oplaadbare verlichte veiligheidsband voor uw 
hond, van € 9,99 voor € 6,99. Hobby-Mix voor 
Dieren. 

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

DE DIERENDOUCHE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren. 

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! 

November maandaanbieding: om uw fiets nog 
veiliger te parkeren, nu 20% korting op alle sloten 
bij de Tweewieler Udenhout 

Advent kalender voor de hond, kat, konijn of 
knaagdier. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

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

Plantaardige en bloemrijke Sint en Piet cadeau’s 
bij Bloemenatelier Extra Vita. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom. 06-22114370

Super premium sensitive is een voeding met 
uitsluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is 
daarom uitermate geschikt voor honden met een 
voedingsallergie. Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor 
Dieren. Vraag naar gratis proefverpakking 

BRIDGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN Bridgecur-
sussen voor beginners & gevorderden Start jan 
2019 in Denksportcentrum B-Enschot NBB do-
cente Karin Poppelaars tel 06-40032072 

December kadotip voor de buitenvogels: Vogel-
voederhuisjes, silo’s, nestkastjes, vogelvoeders, 
pindakaas, vetbollen, kransen, pinda’s en nog veel 
meer bij Hobby-Mix voor Dieren! 

Kerstbomen te koop. Tot 1.50 hoog € 10,- pst. 
vers van het land vindt u dit jaar bij Harrie 
Bertens, Ruivenhof 5 B-E. Vanaf 3 december. 
Maandag tot vrijdag 12.30-20.00. Zaterdag en 
zondag de gehele dag geopend. 
Ook in pot verkrijgbaar. Op=Op. Ook leibomen en 
zeilbeukrn te koop. Tel: 06-10689414 

Bent u op zoek naar een persoonlijk en origineel 
cadeau voor de feestdagen? 
Geef eens een kledingkleuradvies cadeau! 
Prijs kleuradvies incl. make-up € 55,00. 
Monique Oomens, tel. 06-40611768 

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

Dorpsraad zoekt nieuw bestuurslid (1 vacature) 
Wil jij je inzetten voor de belangen van alle inwo-
ners en wil jij ons bestuur komen versterken? De 
Dorpsraad heeft diverse aandachtsgebieden. Wij 
komen graag met jou in contact, email ons: info@
dorpsraadberkelenschot.nl.  

Op zoek naar een leuk Sintcadeau? By Philon - 
haken en breien. kwaliteitsgaren - scherpe aan-
biedingen - haakpakketten - cadeaubonnen. 
Molenstraat 24 Berkel-Enschot www.byphilon.nl

130 m2 opslag/stallingsruimte te huur in B-E 
telnr. 06-12864187. 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: 
Vigor & Sage honden- en kattenvoeding, 
heerlijk eten met kruiden, graanvrij en zonder
kunstmatige toevoegingen. 





Hé,
woningzoeker
in Koningsoord!

Bel voor een afspraak met telefoonnummer (013) 508 81 00

Zo krijg je korting op je hypotheekrente, wanneer je een betaalrekening bij de

Rabobank hebt. Dat is mooi meegenomen. En zo zijn er nog 9 pluspunten. Dus

waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten


