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Cadeauwinkel GewoonLekkerz is geopend

Kapper & Co bestaat 12,5 jaar
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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.

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30-31
Tel. 013-533 1263
www.gildeslagerveenstra.nl

Kippenbouten
GILDEKWALITEIT

KILO 5,20
Lunchworst
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 GRAM 1,35
Kipnotensalade
UIT DE GILDEKEUKEN

100 gram 1,79
Chaams Genoegen
Brabantse streek produckt

es 750 cc 9,98
Uiensoep
Van der Ende

bak 900 cc 4,95
26 november t/m 8 december 2018

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30 Berkel-Enschot
tel. 013 -533 12 63
www.gildeslagerveenstra.nl Ambacht met passie!

Decemberrolletje

Heerlijk gekruid gehakt met
een vleugje speculaaskruiden
en omwikkeld met mager
rookspek.

100 gram 1,25

Met onze
Gildetrophy
zet u eens iets
anders op tafel...

December-
rolletje

Heerlijk gekruid gehakt met een 

vleugje speculaaskruiden en 

omwikkeld met mager rookspek.

100 gram 1,25

Kippen-
bouten

GILDEKWALITEIT

Kilo 5,20

Kipnoten-
salade

UIT DE GILDEKEUKEN

100 gram 1,79
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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

TANDARTSEN Naaijkens & Maes
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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GEWOON LEKKERZ OPENT 
DEUREN OP EIKENBOSCH 

Gewoon Lekkerz
Eikenbosch 12
5056 GB Berkel-Enschot
gewoonlekkerz@ziggo.nl

Annet en Toine van Rijen ‘verkopen gezelligheid’ 
in hun winkel Gewoon Lekkerz op Eikenbosch 
12. Bezoekers kunnen sinds 28 november allerlei 
lekkers kopen zoals bonbons, chocolade, koffie 
en thee. Daarnaast verkoopt het duo woonde-
coraties en cadeauartikelen. ‘We willen het as-
sortiment van bestaande winkeliers daarmee 
ondersteunen’, zegt Toine van Rijen. 

Gewoon Lekkerz bevindt zich op de oude locatie 
van de drogist en heeft een flinke make-over ge-
had. De winkel is sfeervol aangekleed met paarse 
accenten. De producten staan geëtaleerd in stei-
gerhouten kasten en hier een daar vind je een 
gezellig zitje. ‘We hebben een huiskamergevoel 
gecreëerd. Het is een leuke, gezellige winkel waar 
mensen zich thuis moeten voelen om zichzelf of 
anderen te verwennen’, zegt Toine

Specialiteiten voor iedereen 
Met een breed assortiment aan cadeauartikelen 
willen zij toegankelijk zijn voor iedereen. ‘We bieden 
specialiteiten aan die betaalbaar zijn voor iedereen. 
Het maakt niet uit of dat een kind is die hier komt 
shoppen voor Moederdag of iemand die een leuk 
samengesteld pakketje wil voor een man.’ 

Het idee voor de specialiteitenwinkel bestond al 
heel lang. ‘We hebben jarenlang winkels bezocht 
en inspiratie opgedaan’, zegt Toine. Het stel heeft 
zelf jaren in de retailbranche gewerkt: ‘maar nu 

kunnen we het helemaal inrichten zoals we zelf 
willen.’ Ze kregen de kans om te starten op het 
Eikenbosch en pakten die met beide handen aan. 
‘In deze omgeving vind je nauwelijks iets op het 
gebied van cadeaus.’ 

Een gezellige cadeauwinkel waar 
iedereen zich thuis voelt

Nostalgie 
Het duo woont in Tilburg, maar Annet komt oor-
spronkelijk uit het dorp. ‘Dat is toch een beetje 
nostalgie. Vroeger kocht ik hier snoepjes bij de 
drogist en nu sta ik zelf bonbons te verkopen’, 
zegt zij. Gewoon Lekkerz zal ook verhuizen naar 
de nieuwbouw. ‘Dat maakt het extra interessant. 
We kunnen op de huidige locatie starten en uit-
proberen. Wanneer de nieuwbouw af is, gaan we 
mee over.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

SCHAKELTJESBEDRIJF IN BEELD



8 |

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

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 Granne-

man
23-12-18 CC de Schalm 14.30 uur Kerstconcert met Inbetween
23-12-18 Café Mie Pieters 15.00 uur Jazzcombo Tune-Up in gezellige kerstsfeer
23 t/m 31-12 t Hoekske 6A 13.00-16.00 uur Onder d’n Hooizolder kerststallen expositie
28-12-18 Café Mie Pieters 20.00 uur Eindejaarsquiz 2018

   
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
20-01-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
23-01-19 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/Sebastiaan
23-01-19 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
24-01-19 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
27-01-19 CC de Schalm 11.30 uur Kessels Saxofoon Kwartet
27-01-19 div. horeca 13.00 uur Knollegeblaos
30-01-19 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé, After the Storm
03-02-19 Van Opstal 13.00 uur Knollekesfist

DECEMBER

JANUARI



9|

Kapper & Co viert de hele maand december 
feest vanwege het koperen jubileum op 1 de-
cember (31 november). Klanten krijgen iets extra 
lekkers bij de koffie en een presentje mee naar 
huis. Eigenaresse Mariëlle van Hamond kijkt te-
rug op 12 ½ jaar Kapper & Co, maar werpt ook 
een blik op de toekomst. ‘In 2020 gaan we als 
kapsalon over naar Koningsoord. We zijn al druk 
bezig met de nieuwe indeling’, zegt Mariëlle. 
 
Kapper & Co staat onder klanten bekend als een 
kapsalon die gezelligheid, saamhorigheid en ver-
trouwen uitstraalt. ‘Mensen voelen zich hier op 
hun gemak.’ Dat wil de kapsalon tijdens de jubi-
leummaand extra benadrukken. Dames en heren 
krijgen een gepersonaliseerd cadeautje zodat ze 
de producten van Kérastase en L`Oréal Professi-
onnel kunnen proberen. Als dit bevalt krijgen ze 
12,5 % korting op hun aankoop. ‘We houden hier 
ontzettend van kinderen. Die krijgen een zuurstok 
bij het gebruikelijke glaasje ranja en mogen een 
cadeautje uitkiezen.’ 
 
Klant bedienen  
Voor Mariëlle is deze periode extra bijzonder om-
dat zij deze week ook 30 jaar actief is in het kap-
persvak en al 28 jaar op het winkelcentrum werkt. 
‘Je kent mensen soms heel goed en dat is heerlijk’, 
zegt Mariëlle die haar vak met veel passie uitoefent. 
Dat doet zij samen met haar medewerkers Sylvia, 
Isabelle, Joyce en Jessica. In die tijd heeft zij wel 
veel veranderingen in het vak meegemaakt. ‘Je kijkt 
steeds meer naar wat de klant vindt en wil.’ 
 

Mariëlle vindt het belangrijk om niet stil te blijven 
staan. ‘Onze basis is goed. We hebben allemaal 
particulier onderwijs gehad en kunnen goed knip-
pen, maar we willen daarbij een stukje service 
bieden.’ Ook streven zij altijd naar een nog betere 
klantgerichtheid.  
‘We hebben nu bijvoorbeeld veganistische kleu-
ringen en producten in ons assortiment om ook 
die doelgroep te kunnen bedienen.’  
 
Nieuwe locatie  
Met de overgang naar de nieuwe locatie op Ko-
ningsoord gaat Kapper & Co op dezelfde voet ver-
der. ‘Maar het wordt allemaal net even luxer. De 
ruimte zal 20 vierkante meter groter zijn en er komt 
een aparte ruimte voor de wasbakken. Chique de 
friemel, maar wel op zijn Kapper & Co’s. Met de 
gezelligheid en vakkundigheid die mensen van 
ons gewend zijn.’  

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

12½ JAAR KAPPER & CO 
 

Kapper & Co
Eikenbosch 21
5056 GB BERKEL-ENSCHOT
E: info@kapperenco.nl
I: www.kapper-co.nl
T. 013-5332756

V.l.n.r: Jessica, Sylvia, Isabelle, Mariëlle, Joyce

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
1-12 Sleutelhanger met tekst: “Fryslän” en opvallend Hoek Klaproosstraat met 06-53786434  
 schuivend zeilbootje Korenbloemstraat
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
   

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
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)
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

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

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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NIEUWSBRIEF 
DORPSRAAD 
DEC 2018

De Dorpsraad maakt zich hard voor de belangen 
van alle bewoners van ons dorp. Hiervoor voert 
de Dorpsraad overleg en participeert wekelijks in 
gesprekken met de eigen leden, met bewoners, 
bedrijven, met de gemeente Tilburg en/of met 
project-ontwikkelaars. 

Thema avond Duurzaamheid
Op 31 oktober j.l. organiseerde de Dorpsraad voor 
u, als inwoner van B-E, de Thema avond over 
Duurzaamheid. De gemeente Tilburg, TIWOS, 
Rabobank en Berkel-Enschot Energie Coöperatie 
(BEC) waren aanwezig om samen met de Dorps-
raad hun kennis en inspiratie te delen. Presenta-
ties vindt u op de website. 

NIEUW website en nieuwsbrief 
Om u op de hoogte te houden van alle actuele 
ontwikkelingen heeft de Dorpsraad besloten 3 x 
per jaar een nieuwsbrief te plaatsen in De Schakel. 
Daarnaast blijft het jaarverslag bestaan. Ook is de 
website van de Dorpsraad vernieuwd. Nieuwsgie-
rig? Ga naar www.dorpsraadberkelenschot.nl. 
Parkeerplaatsen Raadhuisstraat Ongeveer een 
jaar geleden zijn bewoners van de Raadhuis-
straat begonnen met bezwaar te maken tegen 
de parkeerplaatsen die waren ingetekend in het 
plantsoen voor hun woningen. Samen met de 
Dorpsraad is intensief overleg gevoerd met de ge-
meente Tilburg. Het resultaat is dat er in de eerste 
drie weken van december nieuwe parkeerplaat-
sen worden aangelegd langs de Raadhuisstraat. 
Dit was ook een wens van de bewoners van de 
nieuwe Patiowoningen.

Update Aanbesteding Koningsoordlaan – Ge-
biedsontsluitingsweg (GOW)
Deel GOW Sport
Het deel achter het sportpark dat in opdracht van 
ProRail uitgevoerd wordt, zal naar verwachting 
begin 2019 starten. In het contract is opgenomen, 
dat deze werkzaamheden uiterlijk begin juni 2019 
gereed moeten zijn. Het gaat om de ruwbouw van 
de gebiedsontsluitingsweg (dempen watergang, 
aanleggen duiker, aanleggen barrier met hekwerk 
en onderbouw). Aansluitend is het de bedoeling 
dat de afbouw gaat starten. 

Deel Raadhuisstraat-rotonde
Realisatie van dit deel is voorzien van februari tot 
en met april 2019. Er is dan overigens nog geen 
aansluiting op de Raadhuisstraat, dat mag niet 
van ProRail in verband met overwegveiligheid. De 
aansluiting op de Raadhuisstraat is voorzien net 
voor openstelling. Verwacht eind 2019.

Deel rotonde tot aan GOW-sport
In dit deel bevindt zich onder andere overweg De 
Kraan en het nieuwe kunstwerk over de bestaan-
de fietstunnel. Naar verwachting zal het ontwerp 
en de contractvoorbereiding lopen tot maart 2019. 
Aansluitend zal de aanbesteding opstarten, zodat 
er medio 2019 een aannemer is aangesteld, om dit 
resterende deel aan te leggen. Parallel aan de ver-
schillende ontwerpstappen, worden er ook onder-
zoeken in het veld verricht (bodem, sonderingen, 
archeologie, ecologie etc.) en worden kapvergun-
ningen aangevraagd. Dit om er voor te zorgen dat 
er geen vertraging ontstaat.

Dorpsraad in gesprek met wethouder Erik de 
Ridder 
In november heeft de Dorpsraad met dorpswet-
houder Erik de Ridder overleg gevoerd over de 
onderwerpen: toekomstige nieuwbouwprojecten 
én lering trekken uit lopende projecten, behoefte 
van ouderen (55+) om gelijkvloers te wonen; capa-
citeit scholen; bereikbaarheid Berkel-Enschot en 
ontwikkelingen station. 

Nieuws uit de BewonersOverlegGroep (BOG)
- Buurtbudget wordt in 2019 verlengd,  aanvra-

gen kunnen worden ingediend  
- Aandacht parkeerplaatsen, speelplekken, wen-

sen van bewoners
- Contact met jeugdwerk i.v.m. “hangjongeren.”

Zondag 9 december

CONCERT 
MELOS EN INBETWEEN IN 
TILIANDER OISTERWIJK!
Hallo allemaal,
Hebben jullie ook zo’n zin in de maand decem-
ber? Wij als Inbetween in ieder geval wel. We zijn 
heel hard en enthousiast aan het repeteren en tre-
den deze maand maar liefst 3 keer op dus houd De 
Schakel de komende weken maar goed in de gaten!

Ons eerste optreden is a.s. zondag 9 december, 
dan treden we samen met zanggroep Melos op 
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. geurige bloemsoort; 7. Zuid-Amerikaanse vleermui-
zensoort; 12. vertragingstoestel; 13. Russische brande-
wijn; 14. rivier in Utrecht; 15. nummer (afk.); 17. opberg-
ruimte; 19. kier (spleet); 21. vrije universiteit (afk.); 22. deel 
van huis; 24. gouden of zilveren versierd vaatwerk met 
ronde opening waarin een hostie zichtbaar is; 27. ope-
ning; 28. stilstaand water; 30. Radio-Télévision Luxem-
bourg (afk.); 31. industrieel assurantiekantoor (afk.); 32. 
Spaanse schilder; 33. Nederlandse politiebond (afk.); 35. 
houtsoort; 37. groef in karton of papier; 38. santé (skol); 
41. etenbereider; 42. stalling voor auto’s; 44. Duits au-
tomerk; 46. dienaar van een ridder; 47. knevel; 48. mi-
litaire rang; 49. oud Nederlands betaalmiddel; 50. zijde 
van het schip waar de wind staat; 52. boomvrucht; 54. 
normaal (algemeen); 56. zachte of stenige korrel van een 
vrucht; 58. grassteppe in Hongarije; 61. in overleg met 
(afk.); 62. oplettend; 64. vogeleigenschap; 65. schor; 67. 
familielid; 68. tijdperk; 70. strook; 72. nachtroofvogel; 73. 
safe (kluis); 76. opstootje; 77. centraal station (afk.); 78. 
matig koud; 79. Europeaan; 81. vogel; 82. mannetjesbij; 
83. Nederlandse prinses; 84. bovendien; 86. uitgestrekte 
vlakte in de poolstreken; 87. diplomatiek vertegenwoor-
diger van de paus bij een regering.

VERTICAAL
1. pop van een poppenspel die over de hand gestulpt 
wordt; 2. paardenslee; 3. gevangenverblijf; 4. hoofd 
van een moskee; 5. landstreek in Overijssel; 6. traditie/
gewoonte (Mal.); 7. dier behorend tot een geslacht van 
grote hagedissen; 8. zangvogel; 9. hoofddeksel; 10. in 
memoriam (afk.) 11. vaardigheid; 16 loopvogel; 18. droog 
(kaal); 20. bouwland; 21. tuimeling; 23. smal sportvaar-
tuigje; 25. aangeslibde grond; 26. hooivork; 27. hoffeest; 
29. onvindbaar zijn; 32. hoofd van een bedrijf of school; 
34. Belgische Socialistische Partij (afk.); 36. nederzetting; 
37. spinnenwebweefsel; 39. interest; 40. sein; 42. gang 
van het paard; 43. genoegen (vreugde); 45. roem (eer); 
46. schrijfgerei; 51. familielid; 53. gehoororgaan; 54. klein 
dorpje zonder kerk; 55. deel van fiets; 56. ontwerp (con-
cept); 57. eetlust; 59. pracht (luister); 60. handgeklap; 62. 
dochter van Maxima en Alexander; 63. oogvocht (mv.); 
66. vordering; 67. Scandinavische muntsoort; 69. asoci-
aal (afk.); 71. eikenschors; 73. deel van servies; 74. ie-
mand die steelt; 75. jongensnaam; 78. vaatwerk; 80. be-
dorven; 82. lidwoord; 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

49 1 60 24 28 69 43 87 71 3 44 77 36 40 62 83 50
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in Tiliander in Oisterwijk. Melos is een gemengd 
koor met een dertigtal enthousiaste leden die ple-
zier hebben aan het zingen. De zanggroep staat 
sinds april 2018 onder leiding van dirigent Arjan 
Kooijmans en wordt begeleid door pianist Ids van 
den Meijdenberg.
Het concert begint om 14.15 en daarna is er een 
gezellig samenzijn in de foyer. Kaarten zijn te koop 
bij Tiliander en kosten 10 euro.

Wij hebben er enorm veel zin in, komt u ook?

De volgende optredens zijn op zondagmiddag 23 
december en maandag 24 december a.s. Waar en 
wanneer vertellen we nog……….

Hartelijke groeten van alle leden van Inbetween

DIPLOMA ZWEMMEN 
WATERRATTEN
Op zondag 25 november was het di-
plomazwemmen bij Zwemvereniging 
de Waterratten uit Berkel-Enschot. 

Alle waterratten zijn geslaagd voor hun diploma: 

Diploma A: Fahri Koc, Hijria Hussein Omar, Hod-
man Hussein Omar, Imme Vugts
Imre Quist, Jailynn Mulder, Jayla Broos, Je-
nyska Noventa, Kyara  Waals, Lieve Wetten, Liz-
zie Klijs, Menges Hadish Negash, Noud van der 
Zanden, Patrycja Nowicki, Rens Hegeman, Renz 
Smulders, Sacha Struyk, Salam Abu Rennen, 
Sanjana Ramdien, Savannah Alfaisi, Soufian Ou-
adi, Summer Calderwood, Teun Blom, Tim Saly, 
Tyriana Isabella, Yasmina El Hajoui, Zeynep Ozen
Diploma B: Alice-mary Vrutaal, Ally Nkurunziza, 
Boet Verburgt, Charlie van Gendt, Dalysia van 
Diepen, Elin de Jong, Hadja Kadiatou Diallo, Imke 
van Anrooij, Jelte Lensvelt, Luchaimi Klomp, Mies 
van Os, Moessa Mbarki, Mounir Bouzakri, Natalia 
Sanetra, Nienke Vromans, Otis van Hest, Salomea 
van Halteren, Sam Kammers, Siem Roozen, Teun 
Schaap, Tjeu van Esch.
Diploma C: Anne Vromans, Harre Vermeer, Hugo 
van Duppen, Amber Van Balkom, Djenna Meeu-
wissen, Laura Saly, Mohammed Hussein Omar, 
Stefanie van de Rijt, Thierno Toure
Plankspringen 3: Stijn Hegeman; 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

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

Voordelig in het NIEUW voor de Feestdagen!

Wij nemen graag 
de tijd voor u, een kopje 
koffie of thee zetten wij 

graag voor u!

De koffie staat 
klaar voor u!

Persoonlijk & 
Vakkundig

3 HALEN,
2 BETALEN

* Goedkoopste artikel gratis.
Geldt niet in combinatie met mode-
cheques of andere aanbiedingen. 

Geldig tot 24 december 2018.

Openingstijden: 
maandag gesloten, 

dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur 
 Zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur
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HOPPENBROUWERS

AUDIO
VIDEO

WIFI 
INSTALLATIE

WITGOED
REPARATIE
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend

Donderdag 29 november
G.H.V. DMW1 - White Demons DMW 2 07-07
Zaterdag 01 december
White Demons E1 - Witte Ster E1 12-08
White Demons D1 - United Breda D1 15-13
Wh. Dem. HC1 - E.O.C./Delta Sport HC1 20-28
H.C.B. ‘92 D1 - White Demons D2 11-04
Zondag 02 december
United Breda E1 - White Demons E2 08-09
Avanti F1 - White Demons F1 16-03
Taxandria HS1 - White Demons HS1 37-29
Wh. Demons DS1 - T.S.H.V. Camelot DS1 19-22
Taxandria HS2 - White Demons HS3 19-25
White Demons DS2 - Blauw Wit DS2 15-15
Programma aanstaand weekend
Zaterdag 08 december
 09:30 uur White Demons F1 - The Flyers F1
09:30 uur Roef E1 - White Demons E1
09:50 uur Mixed-Up D1 - White Demons D1
10:20 uur White Demons E2 - Goodflooring/
H.M.C. Raamsdonksveer E2
11:20 uur White Demons D2 - Elshout D1
19:20 uur White Demons HS3 - G.H.V. HS3
19:30 uur Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer 
DS2 - White Demons DS1
20:45 uur White Demons HS1 - G.H.V. HS2
Zondag 09 december
 09:05 uur Avanti HC1 - White Demons HC1
10:20 uur E.O.C. DC1 - White Demons DC1
11:40 uur Blauw Wit E2 - White Demons E3
12:10 uur Oranje Wit HS2 - White Demons HS2
12:30 uur Achilles ‘95 DS1 - White Demons DS2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
Na het bezoek van de Sint waarover het 
verslag vorige week ging en het altijd 

gezellige Pietenkorfbal afgelopen vrijdag, ging het 
zaalseizoen echt van start.
Het eerste won na een erg spannend duel zijn eer-
ste wedstrijd, het tweede waar steeds meer oud-
spelers aan gaan meedoen, verloor na een ver-
makelijke strijd vol leuk korfbal van Fortuna/Delta 
Logistiek 5 dat met name door zijn lange heren een 
enorm reboundoverwicht had. En het jonge derde 

achttal speelde verdienstelijk gelijk tegen Animo.
Bij de jeugd verraste de junioren door wel erg fors 
te winnen. De overige ploegen verloren en dat viel 
vooral voor de kleinsten tegen. De wedstrijd van 
de D-pupillen werd uitgesteld.
De uitslagen waren:
SKV 1 - OJC’98 1 14 - 15
OJC’98 2 - Fortuna/Delta Logistiek 5  9 - 13
Animo 4 - OJC’98 3 12 - 12
SDO (V) A2 - OJC ‘98 A1  7 - 19
Rust Roest B1 - OJC’98 B1 19 - 1
 OJC ‘98 E1 - Rust Roest E1   5 - 11
OJC ‘98 E2 - Rust Roest E2   4 - 15
OJC ‘98 F1 - DAW Schaijk F2   5 - 7
Komend weekend speelt het eerste voor de eerste 
keer thuis; we hopen dat er veel toe-
schouwers komen om ze aan te moedigen.
zaterdag 8 december
OJC’98 1 - SGV 1 15.00 uur
NKV 4 - OJC’98 3
Mariarade jun A1 - OJC’98 A1
SDO asp B3 - OJC’98 asp B1
Mariarade asp C1 - OJC’98 asp C1
ACKC pup D4 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - OEC pup E2 14.00 uur
OJC’98 pup E2 - DOT pup E4 13.00 uur
OJC’98 pup F1 - Korloo pup F1 13.00 uur

 
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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interieurontwerp | kleuradvies

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

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
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KUNST EN CULTUUR

Het kerstconcert van Stichting EXPO is al jaren 
een traditie. Dit jaar verzorgt het Tilburgs Byzan-
tijns Koor dit concert. Op zondag 16 december  
vanaf 14.30 uur treedt het op in de St. Willibror-
duskerk in Berkel. De entree is gratis, wel wordt er 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Met dit kerstconcert brengt het TBK, onder leiding 
van de jeugdige Sil van den Hout, u dichter bij het 
kerstfeest door de mystieke gezangen van de Sla-
visch Byzantijnse kerk te combineren met vrolijke 
kerstliederen uit Rusland en de Oekraïne. De ge-
zangen zijn gecomponeerd door beroemde com-
ponisten als  Rimsky-Korsakov en Rachmaninov.

Het concert is als een drieluik:
1. een aantal gezangen uit het getijdengebed en 

de Byzantijnse liturgie. 
2. gezangen die qua tekst verbonden zijn met het 

kerstfeest. Het woordgebruik in deze gezangen 
is totaal verschillend van onze westerse liturgie. 
We kijken door de bril van de mensen uit Oekra-
ine en Rusland naar de gebeurtenissen rondom 
Kerstmis.

3. het koor is nu  als het ware een groep Koljadki-
(Driekoningen)zangers. Zij gaan zingend over 
Kerstmis langs de huizen, in de hoop hun tas 
gevuld te krijgen met goede gaven. 

Het Tilburgs Byzantijns Koor (TBK) is een ge-
mengd koor van circa 35 zangers en is in Neder-
land het oudste in dit genre. Dit koor verzorgde al 
diverse keren het EXPO-kerstconcert op voortref-
felijke wijze.

Meer weten? www.tilburgsbyzantijnskoor.com 
Foto: J. Happel

2e Kerstdag
    activiteit

14.00 uur koffie met kerstcake
14.30 uur wandeling met gids
16.00 uur stamppotten buffet
voor 25 euro

Kiest u alleen voor het stamppotten buffet dan kost dat 18,50 euro
reserveren via Mie Pieters, info@miepieters.nl of 013-5331313café Mie Pieters
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UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  L. Mols, De Ploegschaar 10, BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
- Ans Hansen, Msg. Bekkerstraat 3 BE

De prijswinnaars kunnen deze waarde-
bonnen afhalen bij: Geerts Schoenen, 
Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel november:
WEERSVOORSPELLING.

F O T O W E D S T R I J D
 
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

BRIDGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN 
Bridgecursussen voor beginners & gevorderden 

Start januari 2019 in 
Denksportcentrum Berkel-Enschot

NBB docente Karin Poppelaars, tel 06-40032072
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HET WORDT 
WEER EEN 

SFEERVOLLE KERST IN ONS 
MUSEUM!
Vorig jaar brachten velen een bezoek aan onze 
kerstgroepen tentoonstelling en genoten van de 
mooie stalletjes zoals vroeger bij opa en oma maar 
ook bijzonder waren de miniatuur groepjes van Joke 
Robben uit Udenhout. Ook dit jaar stelt zij weer een 
aantal bijzondere groepjes ter beschikking. 
De fijne samenwerking met Heemkunde Alphen 
mogen we ook dit jaar voortzetten en de heer Jos 
Damen stelt enkele groepen uit zijn prive collectie 
beschikbaar voor onze tentoonstelling.
Op verzoek van velen hebben wij onze openings-
tijden/dagen extra uitgebreid zodat er voor ieder 
een ruime keuze is om een bezoekje in te plannen. 
Vandaar dat u onze bijzondere expositie met een 
gratis een kopje koffie, thee of warme chocomel 
niet mag missen. Ook kinderen zijn van harte wel-
kom en de toegang is voor iedereen gratis.

Wij verwelko-
men U graag  in 
’t Hoekske 6A te 
Berkel-Enschot op 
onderstaande da-
tums  telkens van 
13.00 – 16.00 uur. 

Zie ook de Activiteitenkalender in dit blad.

Zondag 16 december,    
Zondag 23 december t/m Maandag 31 december
Zondag 6 januari 2019

REMCO KUIPÉRI NIEUWE 
DIRECTIEVOORZITTER 
RABOBANK HART VAN 
BRABANT

Per 1 januari 2019 start Remco Kuipéri als direc-
tievoorzitter bij Rabobank Hart van Brabant. Hij 
volgt Lilian Damen op die leiding gaat geven aan 
Rabobank Tilburg en Omstreken. 

Jan Vlasblom, voorzitter van de raad van commis-
sarissen van Rabobank Hart van Brabant maakte 
dit nieuws bekend. Jan: “We zijn blij met de komst 
van Remco. Remco is een energieke man met een 

coöperatief hart. Hij heeft 
een goed oog voor klan-
ten en medewerkers. Met 
Remco halen we een erva-
ren bankier in huis en een 
goede verbinder naar onze 
samenleving”

Samen klaar staan voor 
onze klanten
Remco: “Het idee dat ik 
2019 mag beginnen als 
nieuwe directievoorzitter 
van Rabobank Hart van Brabant maakt me ont-
zettend blij. Normaal gesproken ben ik niet zo van 
de goede voornemens. Maar voor deze keer maak 
ik nú, eind november alvast graag een uitzonde-
ring. Ik heb er enorm veel zin in om zo snel mo-
gelijk de markt en de klanten te leren kennen en 
te laten zien dat ónze Rabobank klaar staat voor 
de klanten. Dat we samen zichtbaar, betrokken en 
verbindend zijn!”

Achtergrond Remco Kuipéri
De afgelopen 1,5 jaar maakte Remco zich als di-
rectievoorzitter sterk voor de klanten en het werk-
gebied van Rabobank Het Groene Woud Zuid. 
Eerder werkte hij als directeur Particulieren & Pri-
vate Banking bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. 
Remco is sinds 2012 actief binnen de Rabobank 
organisatie en vervulde gedurende zijn carrière di-
verse management- en directiefuncties. 

PACO PAARD & COACH TE ZIEN 
IN TV PROGRAMMA STEENRIJK, 
STRAATARM
Voor het programma Steenrijk, Straatarm zijn er 
opnames gemaakt tijdens een coachsessie met 
paarden voor een van de deelnemende gezin-
nen. Ineke v Rijsewijk begeleidt dit proces op een 
professionele manier door samen met het paard, 
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Zondag open 10-17u
Koopavonden tot 21u:
donderdag 6, vrijdag 7, 
donderdag 13 & 
vrijdag 14 december

Grote kerstster
Met 4 tot 6 
bloemschermen, 
in 12cm-pot. Excl. 
sierpot. 3.99

1.99

BezoEk onZe 
kerStshOw!
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buiten in de natuur, op zoek te gaan naar eigen 
talenten en deze te versterken. Doordat een paard 
vanuit zijn kuddegedrag direct reageert in het nu 
pikt het van nature dieper liggende signalen en 
thema`s op. Dit brengt je snel tot de kern en maakt 
deze manier van coachen bijzonder effectief. De 
manier waarop men dit ervaart vormt de basis van 
de sessie.
Daarbij hoef je geen ervarings te hebben met 
paarden en je staat er altijd náást.
Ineke heeft na jarenlange ervarings als verpleeg-
kundige in de pedagogische sector een coachop-
leiding (EAC level 1-2) gevolgd. Die is geaccredi-
teerd en aangesloten bij kwaliteitsregister KREAC.
Te zien is hoe het gezin de sessie coachen met 
paarden ervaart en hen handvatten geeft voor de 
toekomst.
Uitzending SBS6 as dinsdag 11 december 20.30u.

Meer info PACO Paard & Coach zie website 
www.pacopaardencoach.nl

KERSTTOCHT 
OP 15 DECEMBER.
De kersttocht vindt dit jaar vroeg 
plaats, namelijk op 15 decem-

ber. Hij wordt gehouden in Udenhout en dat is 
daar voor de 6e keer. De start is tussen 16.30 uur 
en 18.00 uur bij de St. Lambertuskerk. Vandaar 
trekt hij woonstraten in, die voornamelijk in de Kuil 
liggen. De tocht is ruim 2 kilometer en eindigt weer 
nabij de kerk.

Sfeer en gevoel.
Zoals elke activiteit, die voor een groter publiek 
georganiseerd wordt, kost ook de kersttocht de 
nodige voorbereiding. De Stuurgroep Kersttocht 
doet die voorbereiding  met enthousiasme en in-
zet. De bezoekers van de tocht moeten immers 
een fraaie route kunnen lopen, kunnen luisteren 
naar en genieten van stemmige kerstmuziek en 
met bewondering kunnen kijken naar ezel, enge-
len, Drie Koningen etc. En hopelijk hangt er in de 
straten, waar de route doorheen loopt dan ook 
nog een zodanige sfeer, dat de bezoekers dat als 
weldadig en aangenaam ervaren. Want, hoe je het 
wendt of keert, kerstmis is toch vooral een feest 
van sfeer en gevoel. We spreken ook niet voor 
niets over: kerstsfeer en kerstgevoel. Maar hope-
lijk is er ook plaats voor de diepere betekenis van 
kerstmis als feest van licht en vrede. Iedereen is 
dan ook welkom om, enige dagen vóór kerstmis 
zelf, deze sfeer alvast wandelend te proeven.

Bijdragen.
De Stuurgroep kan elk jaar rekenen op de daadwer-
kelijke inzet van talrijke vrijwilligers. Daarom is de 
Stuurgroep deze mannen en vrouwen dan ook zeer 
erkentelijk voor het werk dat zij elk jaar weer ver-
richten. Ook is de Stuurgroep de leden van de Ra-
bobank erkentelijk voor de stem, die zij dit jaar weer 
aan de kersttocht hebben gegeven in het kader van 
de Clubkas Campagne. Ook andere organisaties 
hebben de Stuurgroep weer financieel gesteund. 
Ook zij verdienen dank. Dat geldt met name ook 
voor de Dorpsraad Udenhout. Deze vindt een acti-
viteit als de kersttocht duidelijk van belang voor de 
sociale cohesie van de dorpsgemeenschap.
Met deze bijdragen kan een aanmerkelijk deel van 
de kosten van kersttocht bestreden worden. Voor 
het ontbrekende deel wil de Stuurgroep weer een 
beroep doen op de bezoekers. Zij kunnen hun vrij-
willige bijdrage kwijt in de collectebussen, die opge-
steld staan in de onderbouw van de Wichelroede. 

Belangstelling.
De kersttocht ondervindt elk jaar de nodige be-
langstelling. Het aantal bezoekers varieert naar-
gelang de weersomstandigheden. Dat was afge-
lopen jaar in Berkel duidelijk te merken. Maar bij 
fraai winterweer hoopt de Stuurgroep toch wel 
weer op 2500 tot 3000 bezoekers. Dus kinderen, 
jeugd en (groot)ouders: doe een warme winterjas 
aan en ga op pad.

Letterspeurtocht.
Ook dit jaar is er voor de kinderen weer een letter-
speurtocht. De in te vullen vakjes staan in de flyer, 
die bij de kerk uitgereikt wordt. De ingevulde flyer 
kan aan het eind van de tocht ingeleverd worden. 
Het lot zal bepalen wie de drie winnaars zijn.

Kerstwens
De Stuurgroep hoopt op een geslaagde en inspi-
rerende tocht en wenst allen alvast fijne kerstda-
gen toe. 

DE NAAM NIEUWE 
WARANDE

De naam van de stichting en de woonwijk, ten 
noorden van Enschot, die op dit moment volop 
in ontwikkeling is, kent zijn oorsprong in de 18e 
eeuw.
In navolging van zijn voorganger graaf Willem van 
Hessen-kassel, heer van Tilburg en Goirle, die in 
1712 de Oude Warande laat aanleggen, verwerft 
Gijsbertus van Hogendorp in 1757, in de Rauw-
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WWW.SETINPOINT.NL 
 Zwaanstraat 1a   Berkel Enschot 

   tel. 013-5400014 

KAPOTTE TELEFOON OF TABLET ??? 

DAN MOET U BIJ ONS ZIJN !!! 

  Wij repareren alle merken telefoons en tablets! 
 
Alle merken telefoons   Apple, Samsung, Sony, Huawei, etc 

Grote voorraad            98% telefoons direct te repareren  

Supersnelle service       Binnen 24 uur gerepareerd  

 

Notebooks  -  Computers  -  Reparaties  -  Onderhoud  -  Supplies 

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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braken ruim 20 hectare waar hij een Nieuwe Wa-
rande laat inrichten. 
Het rechthoekige perceel wordt beplant met bomen 
en doorsneden door kaarsrechte drijflanen, waar 
Gijsbertus zijn grote hobby, de jacht kon uitoefenen.
Na de verkoop van de bezittingen van Van Hogen-
dorp kwam het ruim twintig hectare grote bos in 
het bezit van de families Suijs en Van de Mortel. 
Van de Mortel verkocht het grootste deel van de 
Nieuwe Warande in 1924 aan de toenmalige direc-
teur van de GGD, Jules Gimbrère. Het andere deel 
kwam in handen van steenfabriek A.J. Claesen & 
Co., die gevestigd was aan het Wilhelminakanaal.
Het perceel van Gimbrère werd in 1942 geveild 
en kwam na een splitsing in handen van diverse 
eigenaren. Het bos verdween, begin jaren 70 ge-
deeltelijk onder het huidige industrieterrein Loven 
en de latere Burgemeester Bechtweg. Op een ge-
deelte van de Nieuwe Warande bevinden zich nu 
de volkstuinen van ‘Tuinpark De Hazennest’ aan 
de Hazennest-Oost. De oostelijke begrenzing van 
de Nieuwe Warande is hier nog steeds zichtbaar. 
De houtwal die de volkstuinen van ‘Tuinpark De 
Hazennest’ afschermt ligt op de grens van de 
vroegere Nieuwe Warande. 

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

BESTUURLIJKE 
MANKRACHT 
GEZOCHT

Ben jij iemand met ambitie en vind jij het leuk om 
mee te denken over de organisatie van een commu-
nity voor ondernemers en ondernemende mensen 
van 18-88 jaar? KennisPlaats Vesper is op zoek naar 
een initiatiefrijke, resultaat- en samenwerkingsge-
richte man die het bestuur wil komen versterken.
KennisPlaats Vesper is een platform in Ons Ko-
ningsoord waar mensen met gemeenschappelijke 
interesses 3 x per jaar bij elkaar komen om te net-
werken, kennis te delen, successen en struggles 
te delen. Kortom om gelijkgestemde ambitieuze 
mensen te ontmoeten.
Heb je interesse stuur dan een mail naar: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl  ter attentie van 
Marieke Vermeer.
Voor meer informatie kun je de leden van het be-
stuur ook rechtstreeks benaderen;
Nihal Vogels, Carolien Latijnhouwers, Ingrid Roets.

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

WIJ ZIJN
VERHUISD

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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Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn 
rondom een uitvaart, ook wanneer u niet of 
elders verzekerd bent? 

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

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

‘Geregeld naar wens’ door Eelco van DELA



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
Voorbereiding.
We zitten in het begin van de Advent. Met deze 
tijd begint het nieuwe kerkelijk jaar. De Advent 
heeft twee aspecten. Een eerste aspect en bij 
ons katholieke gelovigen het meest bekend, is 
dat het een tijd is van voorbereiding op Kerstmis. 
Met Kerstmis gedenken we de eerste komst van 
Gods Zoon onder de mensen. Een ander aspect 
is, dat de Advent een voorbereiding mag zijn op 
de tweede komst van Christus aan het einde der 
tijden. Dit aspect leeft veel minder of misschien 
zelfs helemaal niet bij veel katholieke gelovigen. 
Toch is dit aspect van groot belang. Het is zin en 
doel van heel ons gelovig leven. Een eeuwig le-
ven in Gods licht en liefde. De naam advent komt 
van het Latijnse woord adventus. Dat betekent: 
komst. Katholieken bereiden zich in deze tijd voor 
op het herdenken van de komst van Gods Zoon 
als mens, de geboorte van het kindje Jezus. Dit 
vieren we met Kerstmis. De Advent is dus een tijd 
van voorbereiding. Wat kunnen we allemaal doen 
als voorbereiding op Kerstmis? We kunnen bij-
voorbeeld wat extra tijd vrij maken om te lezen uit 
de Bijbel, of meer aandacht geven aan ons gebed. 
Maar we kunnen ook onze naaste meer aandacht 
geven door onze tijd beschikbaar te stellen voor 
een bezoek aan een zieke, alleenstaande of een-
zame mens in onze parochie. Of we kunnen ons 
extra inzetten voor de parochie. Het hoeven geen 
grote dingen te zijn die we doen, als we het maar 
samen doen en als iedereen wil meedoen. Op de 
dag van vandaag besteden veel mensen tijd aan 
bewegen om gezonder en vitaler te blijven. In de 

parochie is het precies zo. Wanneer we als paro-
chie meer in beweging komen worden we vitaler. 
Ik wens voor iedereen vitaliteit en een goede voor-
bereiding op Kerstmis.   

Diaken Ton.

UITNODIGING TOT AANBIDDING
In de Advent willen we in onze parochie, in de 
Sint Willibrordkerk (Berkel) op 3 maandagavonden 
na de avondmis een half uur Eucharistische aan-
bidding doen. De eerste op 3 december heeft al 
plaats gevonden. De andere twee avonden zijn 10 
en 17 december. U bent vrij om binnen te lopen 
en niet verplicht om de gehele tijd van aanbidding 
te blijven, echter dit zou natuurlijk wel heel mooi 
zijn. Wat is Eucharistische aanbidding? Hier volgt 
een korte uitleg. Wanneer u maandagavond komt, 
krijgt u nog verdere uitleg. Eucharistische aanbid-
ding wordt ook wel stille aanbidding genoemd. Bij 
eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood 
(de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het 
zichtbaar is. Mensen worden uitgenodigd hierbij 
biddend aanwezig te zijn. Katholieken doen dit, 
omdat ze geloven dat Jezus aanwezig is in het 
heilig Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoor-
rechte manier van bidden. Net zoals je soms al-
leen al graag in de buurt bent van iemand van wie 
je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is 
dat ook met Jezus tijdens de eucharistische aan-
bidding. Advent is een tijd van voorbereiding. Dat 
betekent ook, dat we wat extra tijd vrij maken voor 
God. Om naar Hem te luisteren, wat Hij ons heeft 
te zeggen. De Eucharistische aanbidding is een 
prima gelegenheid hiervoor. Daarom, beste mede-
parochianen, kom op deze maandagavonden naar 
de aanbidding. 
Jezus zelf heet u van harte welkom.

KERSTCONCERT ST. WILLIBRORDUSKERK
Op zondag 16 december verzorgt het Tilburgs 
Byzantijns Koor vanaf 14.30 uur een kerstconcert 
in de St. Willibrorduskerk in Berkel. De entree is 
dit keer gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Met dit kerstconcert brengt het Tilburgs 
Byzantijns Koor, onder leiding van de jeugdige Sil 
van den Hout, u dichter bij het kerstfeest door de 
mystieke gezangen van de Slavisch Byzantijnse 
kerk te combineren met vrolijke kerstliederen uit 
Rusland en de Oekraïne. De gezangen zijn ge-
componeerd door beroemde componisten, onder 
andere N. Rimsky-Korsakov en S. Rachmaninov.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Ad de Laat, 
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Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

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

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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84 jaar en van Trudie Verdoes-van de Walle, 99 
jaar en van Riet Koenraad-van de Voort, 84 jaar. 
In de St. Caeciliakerk namen we afscheid van Piet 
Oerlemans, 84 jaar.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 12 december 9.30 uur: koper poetsen.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 10 december 20.00 uur: bijeenkomst 
Parochiebestuur.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 8 december Maria geboorte: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Josephkerk: geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.

Zondag 9 december: Tweede zondag van de 
Advent.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Dré Verhagen.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Sjef Pigmans (jrgt.); Yvonne van de Pol 
(jrgt.); Anna Maas-Krist.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 10 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische Aanbidding.

Dinsdag 11 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Donderdag 13 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 14 december: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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 9 december: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het is vandaag tweede advent. Ook vieren we de 
Maaltijd van de Heer.
De collectes zijn voor de Diaconie en voor het lan-
delijk pastoraat.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Zondag 9 december: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Deze dienst is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar 
en hun (groot)ouders. Op het niveau van de kin-
deren beleven we een Bijbelverhaal. De viering 
begint met een ontmoeting met dominee Beer. 
Vervolgens maken we een verhaal beeldend door 
middel van veel liedjes (op bekende peutermelo-
diën) en voelen, zien en doen. U bent welkom met 
uw (klein)kind(eren)!

Agenda
8 december 19.30: Club 412
8 december 20.00: Winterconcert Singing Pearls
12 december 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen 
rond de Bijbel’

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

Dank aan dokter Tesser en haar co-
assistente en het team van Boeyend Huys,
die er voor gezorgd hebben dat mijn man
 

Rien Braam
 
tot het laatst thuis heeft kunnen blijven.
Ik ben daar dankbaar voor
 

Truus Braam – De Jong
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WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Voor alle elektrische installatie werkzaamheden 
en reparatie van al uw apparatuur. 
Bel Electro Service van Laarhoven 06-51323167
www.electroservice.nl  

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

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! 

Opgeven voor een gezellige Kerstworkshop? 
Voor in de avond van 10 of 12 december. 
Dat kan bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA 
St. Willibrordstraat 5 Achterom. 06-22114370

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



SCHAKELTJES
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 

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

013-5111525

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

VUURWERKANGST bij uw huisdier? 
Info: Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

Bij aankoop van wandelschoenen, nu 50% korting 
op je Falke wandelsokken! Van Gool Sport 

KERSTBOMEN te koop. Blauwsparren, dagelijks 
vers gestoken tot 3mtr. Met/zonder kluit. klein-
tjes in pot tot 1mtr. v.a. €8,-. A. Kuijpers. Jer. Bo-
schlaan 28 Berkel-Enschot 

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.  

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 

Op zoek naar een glazenwasser? 
Bel of mail info@vandenheuvelglazenwasserij.nl 
06-24136243. 

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 

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! 

Kerstbomen.Tot 3 meter hoog, 10 euro. Quirijn-
stokstraat Tilburg. t.o. nr.15. Tel 013-5332537 

TopFloor Schoonmaakdiensten zoekt een inte-
rieurverzorgster in Berkel Enschot van maandag 
t/m vrijdag van 17.00 uur tot 18.30 voor meer 
info@top-floor.nl of 013-5435986 

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

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

Inleveren kassabonnen bij Hobby-Mix voor Dieren 
(minimaal bedrag 100 euro) 

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

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren.  

Kadotip bij Hobby-Mix voor Dieren: JR FARM, 
natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/knaagdier. 
Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosgeheimen, Krui-
denweide met paardenbloem en nog veel meer ! 

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 



 

 

DAAROM  BEGINNEN  WE  NU  MET

De  laatste  herfst/winter  

opruiming  op  Eikenbosch?

 

GABOR, PAUL GREEN, CAPRICE, ECCO
CAT, FLORIS VAN BOMMEL, JENSZEN, 

REGARDE LE CIEL, O'NEILL
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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


