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DEZE WEEK:
Fellow Fashion viert 5-jarig bestaan

Toonaangevend neemt op nieuwe locatie De Piano over

De Schakel op je smartphone? Download de Schakel APP
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Donateursrekening:
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COLOFON

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  085 – 53 60 300

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

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

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

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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 of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

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

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

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

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

FYSIOTHERAPIE
TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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

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

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

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

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

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

NIEUW
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THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

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

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of 
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

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

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op  
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. Charlotte 
06-34089921, Monique en Mara, Lotte 06-38166531.  
algemeen nr. 013-5331561 Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 Zat. 
9.00-16.00 uur.

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

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of 
www.humankind.nl 

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

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162
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MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

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

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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

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

Ook uw bedrijfsgegevens 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

Mandy van der Bruggen

Torenakker 13
5056LK Berkel-Enschot

0614147166
mokabegeleiding@gmail.com

- Individuele begeleiding
- Huiswerkbegeleiding
- Bijscholing

Moka Begeleiding
begeleiding op maat
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Kledingzaak Fellow Fashion bestaat op don-
derdag 5 september 5 jaar. Voor eigenaresse 
Belinda Schoenmakers voelt het als de dag 
van gisteren dat zij de deuren opende van haar 
droomwinkel. ‘Ik had nooit gedacht dat het zo’n 
succes zou worden.’ Fellow is inmiddels een be-
grip in Berkel-Enschot en omgeving. ‘Laatst zag 
ik iemand wandelen in Breda met een Fellow 
shopper. Dat geeft echt een kick’, zegt Belinda.

Een eigen kledingwinkel is altijd een droom ge-
weest van Belinda. ‘Er kwam in 2014 een pand vrij 
en ik dacht: het is nu of nooit.’ Inmiddels vijf jaar 
later is Fellow Fashion uit haar jasje gegroeid. ‘Eind 
dit jaar staat de oplevering van het nieuwe winkel-
centrum gepland.’ De nieuwe winkel zal maar liefst 
20 m2 groter zijn. ‘Op de nieuwe locatie kunnen we 
uitbreiden en een nog groter aanbod aanbieden.’ 

Gezellig winkelen; dorps en 
gemoedelijk

Dorps en gemoedelijk 
Dat allemaal wel met een dorps en gemoedelijk 
karakter. ‘Ik heb het altijd belangrijk gevonden 
om een band met mijn klanten op te bouwen. Het 
moet gezellig zijn om hier te winkelen.’ De col-

lectie van Fellow Fashion bestaat uit een breed 
assortiment van de merken Only en Vero Moda. 
‘Het zijn hele veelzijdige merken. Het is betaalbaar 
en voor jong en oud.’ Daarnaast verkoopt zij in de 
winkel de beautyproducten van Janzen. 

Jubileum 
De overgang naar het nieuwe winkelcentrum 
vraagt ook om een nieuwe indeling. ‘Daar ben ik 
nu druk mee bezig, maar eerst gaan we het jubi-
leum vieren.’ Het vijfjarig bestaan wordt op 5, 6 en 
7 september gevierd. ‘Onze klanten kunnen genie-
ten van een hapje en een drankje en natuurlijk zijn 
er verschillende acties.’ Voor het jubileum heeft 
Belinda limited edition shoppers laten maken. ‘En 
bij besteding van minimaal 25 euro krijgen klanten 
een truitje cadeau.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom 
Foto: Bas Haans

Julia Geers (links) en Belinda Schoenmakers (rechts)

FELLOW FASHION 
BESTAAT 5 JAAR 

Fellow Fashion
Eikenbosch 27
50556 GB Berkel-Enschot
013-5335105
info@fellowfashion.nl
fellowfashion.nl

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

tot  19-9 Gangen CC de Schalm openingstijden Expositie Ilse Laurijssen-van Abeelen
29-08-19 Druiventros 20.00 uur Jaarvergadering Schaakver. De Oude Toren
29-08-19 Bibliotheek/vide 0.00-21.00 uur Opvoedcafé: aan tafel met Heidy, thema Etenstijd
04-09-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
04-09-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
04-09-19 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Rectoraatsgebouw
05-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-09-19 Druiventros 20.00 uur Start nieuw Schaakseizoen
06-09-19 Ons Koningsoord div. tijden Opening cultureel evenement Groeten uit BE
07-09-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
07-09-19 Ons Koningsoord 11.00-16.00 uur (bloemen)tapijt Sacramentsprocessie Groeten uit 

Berkel-Enschot
07-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
08-09-19 Gilde St. Hubertus 13.30 uur Jeu de Boules minimixtoernooi
08-09-19 Gilde St. Hubertus 14.30 uur Burger-Koningschieten
09-09-19 De Stulp 14-15 uur Vrolijke middag voor KBO “thuisblijvers”
11-09-19 Bibliotheek/vide 13.30-15.00 uur Minecraft: in één game samen werken aan 1 groot 

project
11-09-19 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG lezing: “Klimaatverandering” door Ad Havermans
12-09-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
12-09-19 Boerderij Denissen 20.30 uur Informatieavond toekomst Galgenloop
13-09-19 Bibliotheek 14.00-15.00 uur Inloopspreekuur E-books
14-09-19 Bibliotheek/Kapittelzaal 11.00-14.00 uur Kunst of Kitsch, Open Monumentendag
15-09-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
15-09-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Acoustic, nummer uit top 2000
18-09-19 div. locaties 13.30 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
19-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
19-09-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
22-09-19 div. locaties 10.00 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
22-09-19 CC de Schalm 11.30 uur Berkel-Enschot Zingt en CUNENE, Stg. Expo
24-09-19 Hemels 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
25-09-19 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 uur Filmcafé met “Colette”
29-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
29-09-19 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Bingo middag BC Edelweiss  van te voren aanmelden

02-10-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
04-10-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub-quiz, 1e van het seizoen
05-10-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
05-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater,muziek etc
06-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater,muziek etc
06-10-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama: Blues, Boogie en Rock en Roll
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Zeventien jaar geleden is muziekschool Toon-
aangevend opgericht door Jeroen Granneman. 
Na negen jaar lang ook gewerkt te hebben bij 
Interpolis, zegde hij vijf jaar geleden zijn baan op 
en legde hij zich fulltime toe op de muziek. Mu-
ziekles geven is Jeroen zijn passie en zijn leven. 
Onlangs heeft hij muziekschool De Piano over-
genomen van René Knops; binnenkort werken er 
vijf docenten. René is met zijn gezin naar Spanje 
vertrokken voor een nieuw avontuur. 

Een nieuw onderkomen
Tot voor kort werd er lesgegeven aan ’t Zwaantje. 
De garage was daar omgebouwd tot lesruimte. 
Nu hebben Jeroen en zijn vrouw Fabiënne aan 
de Kerkstraat een nieuw onderkomen gevonden. 
Namelijk het pand waar eerder Rijschool Kleijn-
geld gevestigd was. In de tuin staat een vrijstaand 
gebouw van twee verdiepingen, ideaal om les te 
geven. Het gebouw is volledig gestript en opnieuw 
ingericht. Er staan keyboards, piano’s, klarinetten, 
gitaren, een saxofoon en er zijn mogelijkheden tot 
het opnemen van muziek en het geven van mu-
ziektheorielessen. Al met al zijn het prachtige les-
ruimtes die aan alle hedendaagse eisen voldoen. 

Een muziekschool runnen
Fabiënne gaf eerder muziekles op locaties ver-
spreid in Noord-Brabant, maar ook zij zal nu 
vooral les gaan geven aan de Kerkstraat. Samen 
met Jeroen zijn zij Toonaangevend. Met de nieuwe 
piano- en gitaardocenten erbij, breidt hiermee de 
muziekschool flink uit. Momenteel heeft Toonaan-
gevend meer dan honderd leerlingen. Jeroen: ‘Als 
er meerdere docenten zijn, kunnen de leerlingen 
beter verdeeld worden en dat is voor iedereen 

prettiger. Bij het runnen van een muziekschool 
komt heel wat kijken. Je moet alles zelf organise-
ren, de administratie regelen, je eigen pr op poten 
zetten en dan ook nog goed onderwijs geven.’

Lesgeven
Leerlingen zijn er in alle soorten en maten. Jeroen: 
‘De één heeft weer een heel andere belangstel-
ling dan de ander. Het gaat van klassiek tot jazz en 
popmuziek. Een goede docent voelt die verschillen 
aan en speelt daarop in en probeert iedere leerling 
te motiveren en te stimuleren. Het mooiste is als je 
van leerlingen hoort dat ze iets speciaals met mu-
ziek hebben gedaan op een verjaardag of met va-
kantie. Dat zijn de momenten waarvoor je het doet.’

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Toonaangevend
Kerkstraat 45
5056 AB Berkel-Enschot
06-14366636
info@toonaangevend.com
toonaangevend.com

JEROEN GRANNEMAN 
VAN MUZIEKSCHOOL ‘TOONAANGEVEND’ 

NEEMT MUZIEKSCHOOL 
‘DE PIANO’ OVER

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
26-8 Gouden ketting met klavertje Akkerweg 06-14683804
16-8 Sleutelbos met 12 sleutels en kapot slot Parkeerplaats winkelcentrum 06-19679632 
  Eikenbosch
14-8 Sleutelbos met 4 sleutels en winkelwagenmuntje Fietspad tussen Udenhout en 06-29444790 
 (zie foto op Schakel app) Berken-Enschot nabij kruispunt  
  Heuvelstraat
3-8 Fietssleutel (zie foto op Schakel app) Winkelcentrum Eikenbosch 013-5424118

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
3-8 Zwarte portemonnee met diverse pasjes fietspad Druiventros t/m 06-53469998  
  Wilhelminaplantsoen

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.

0621528136
vanspreuwelgrondwerken.nl

Grondwerken

Sloopwerk

Aan- en afvoer

Transport

Containers
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Met het weekblad, website, facebook en app in-
formeren we iedereen, van jong tot oud. Een fa-
voriete rubriek is Gevonden en Verloren. Heb je 
iets gevonden of ben je iets kwijt? Zet het met 
een foto op onze Schakel APP, dan zijn vinder en 
eigenaar snel bij elkaar. Je kunt de Schakel APP 
downloaden via de App Store, Google Play of via 
onze website www.schakel-nu.nl. Rechts bovenin 
het scherm vind je de link. Het gevonden of verlo-
ren item wordt vervolgens ook in de Schakel en op 
onze website gezet. 

De Schakel op je smartphone? 
Download hem nu!

Informatief
Berkel-Enschot groeit en bruist! Het weekblad 
biedt verenigingen en stichtingen gratis vereni-
gingsnieuws (halve pagina) om hun informatie te 
delen met de inwoners. De kleine advertenties 
achterin het blad, de schakeltjes, worden ontzet-
tend goed gelezen en zijn voor particulieren en 
bedrijven dé mogelijkheid voor een oproep of me-
dedeling. Met redactionele artikelen informeren wij 
onze dorpsgenoten. Deze artikelen zijn ook altijd 
terug te lezen op onze website www.schakel-nu.
nl, Facebook, Twitter én op onze APP. Kerkberich-
ten staan niet alleen in de Schakel, maar ook op 
onze app.

Graag attenderen we je ook nog even 
op de Bedrijven Contacten voorin de Schakel met 
veel nuttige telefoonnummers die je graag bij de 
hand wil hebben. Loop er eens even doorheen, 
misschien staat het bedrijf wat jij zoekt ertussen. 

Adverteerders
Ondernemers die een artikel Bedrijf in Beeld 
plaatsen, krijgen via al onze mediakanalen maxi-
male publiciteit. We hebben voor ondernemers 
aantrekkelijke advertentietarieven die gebaseerd 
zijn op onze kostprijs. Startende ondernemers 
geven we een zetje in de rug met een aantrek-
kelijk Starterspakket en gesettelde ondernemers 
bieden we een speciaal Ondernemerspakket of 
staffelkorting. 
Onze adverteerders brengen iedere week de kos-
ten op voor drukwerk en bezorging. Dankzij hun 
kunnen we de Stichting, gedragen door vrijwilli-
gers en zonder winstoogmerk, draaiende houden 
en De Schakel wekelijks gratis huis-aan-huis blij-
ven bezorgen. Draag jij De Schakel een warm hart 
toe? Iedere kleine gift is welkom op onze dona-
teursrekening: NL50RABO0106847953 t.n.v. De 
Schakel. Hartelijk bedankt namens het Bestuur!

Tekst: Ingrid Roets
Flyer: Rob Schalken

IETS VERLOREN OF GEVONDEN; 

DOWNLOAD 
DE SCHAKEL APP

De Schakel is dé informatiebron van Berkel-En-
schot; een schakel tussen bewoners, verenigingen 
en ondernemers. Wekelijks valt het Weekblad gratis 
bij 5.330 huishoudens in de brievenbus, we hebben 
1.682 volgers op Facebook, Twitter en onze App is 
al 3.273 x gedownload. Op onze website en app 
staat alle informatie: de digitale Schakel, de activi-
teitenagenda, fotoalbums, links naar verenigingen 
en veel Bedrijven Contacten.



12 |

 

 

 
Logistiek medewerker 
Fulltime 
 
Omschrijving 
Ben jij graag ‘lekker en actief bezig’ en werk je graag in ‘een groene omgeving’ dan zijn wij op zoek naar jou! 
De Kuil Hedging is een kwekerij gevestigd in Udenhout, gespecialiseerd in de productie en handel van 
haagplanten. We kweken onze producten in verschillende vormen en maten, in pot en in de volle grond. De 
verkoop van onze haagplanten vindt plaats in heel Europa. 
Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een logistiek medewerker. Je komt bij ons terecht bij een 
gemotiveerd en gezellig bedrijf waar (persoonlijke) ontwikkeling en plezier centraal staan. Werkzaamheden waar 
je je met name mee zult gaan bezighouden zijn: 

- Je controleert de planten die worden aangeleverd op kwaliteit en aantal en verwerkt deze in 
ons systeem en magazijn. 

- Je zorgt er samen met je collega’s voor dat de bestellingen voor die dag klaar staan. 
- Je lost en laad de vrachtauto’s die bij ons komen aanleveren en ophalen. 

 
Wat zoeken wij: 

- Je bent een energiek en positief ingestelde persoonlijkheid. 
- Je bent zelfstandig en nauwkeurig in je werk. 
- Je bent leergierig en houdt van aanpakken. 
- Passie en Kennis van groen is wenselijk maar niet direct noodzakelijk. 

 
Wat bieden wij: 

- Een afwisselende en uitdagende baan met leuke collega’s. 
- Een baan met veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief 
- Volop ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 
- Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden. 

 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur dan z.s.m. je reactie naar: info@dekuil.nl 
 



VERENIGINGSNIEUWS
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“HEUKELOM-DAG” BIJ 
HET GILDE ST. JORIS & 
ST. SEBASTIAAN

Op zondag 1 september a.s. organiseert het Gil-
de Sint Joris en Sint Sebastiaan voor alle inwo-
ners van Heukelom een “Heukelom-dag”. Vanaf 
’s-middags 13.00 uur is het terrein aan de Laag 
Heukelomseweg 13 (achter Café Mie Pieters) ge-
opend en kunnen de inwoners van Heukelom ken-
nis maken met de diverse Gilde disciplines. Om 
15.00 uur zal een vendeldemonstratie gegeven 
worden en om 15.30 uur zal geschoten gaan wor-
den om de titel “Burgerkoning van Heukelom”. De 
inwoners van Heukelom kunnen zich hiervoor ter 
plaatse aanmelden.
Het gildeterrein van Sint Joris en Sint Sebastiaan 
is al lange tijd gevestigd op de locatie aan de Laag 
Heukelomseweg en het Gilde wil de band met de 
bevolking van Heukelom verstevigen. Daarom 
zijn in samenspraak met de buurtraad van Heu-
kelom en de gemeente Oisterwijk ter plaatse van 
de Gildeweide aan de Laag Heukelomseweg extra 
parkeerplaatsen aangelegd en is besloten tot het 
organiseren van deze “Heukelom-dag”. Wij hopen 
dan ook veel Heukelomse mensen te mogen be-
groeten op deze middag a.s. zondag.
Nieuwsgierig geworden naar ons Gilde? Kijk eens 
op onze website: www.sintjorisensintsebastiaan.
nl of onze Facebookpagina.

BURGER-
KONINGSCHIETEN
2019

Het Gilde Sint Hubertus nodigt een ieder uit om 
zondag 08 september eens aan te komen op haar 
gildeterrein aan De Kraan 53 te Berkel-Enschot.
Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken 
met het gilde, zelf actief deel te nemen en kans te 
maken op de titel “Burger-Koning”

Burger-Koning
Dit jaar wordt er voor de 9e maal om de titel ge-
schoten.
Zeven van de acht vorige Koningen hebben toe-
gezegd om ook dit jaar weer mee te dingen naar 
het Koningschap. Er wordt geschoten met geweer 
op een houten vogel, op 17 meter hoogte. Hij of 

zij die het laatste stuk van de vogel naar beneden 
schiet, ontvangt van het gilde een beeldje, voor-
stellende een gildekoning, met inscriptie. Tevens 
wordt de Burger-Koning de mogelijkheid geboden 
een jaar lang aanwezig te zijn bij alle activiteiten 
van het Gilde.
Deelname is gratis en mogelijk vanaf 14 jaar. Legi-
timatie is verplicht.
Inschrijven kan tussen 13.00 en 14.15 u.
Het Koning-schieten vangt aan om 14.30 u.

Kruisboogschieten
Vanaf 13.30 uur wordt u in de gelegenheid gesteld 
om met de “Kruisboog op doel” te schieten.
De inleg hiervoor is € 1,00 per schietbeurt.

Jeu de Boules
Voor hen die liever niet schieten, maar deze mid-
dag wel actief bezig willen zijn, bestaat de moge-
lijkheid deel te nemen aan een mini-mix toernooi, 
dat aanvangt om 13.30 uur, inschrijven vanaf 
13.00 uur
De inleg hiervoor is € 2,00.
Voor zowel het Kruisboog-schieten als voor het 
Jeu de Boules toernooi stelt het gilde prijzen in 
natura ter beschikking.
Bij aankomst wordt u door het Gilde een kopje 
koffie/thee aangeboden.
Tot ziens op zondag 08 september.

MOOIE BIJDRAGE VOOR 
STICHTING JEUGDWERK 
B-E EN VOOR 

VERKEERSVEILIGHEID
Wellicht kunt u het zich nog herinneren; vlak voor 
de zomervakantie is er in de Kerkstraat een snel-
heidsmeter geplaatst die fungeerde als een soort 
van spaarvarken. Iedere automobilist die zich aan 
de maximumsnelheid van 30 km/u hield zorgde 
voor een donatie in de spaarpot. Deze spaarpot 
was na afloop van de actie, die ruim 2 weken heeft 
geduurd, goed gevuld met maar liefst € 2.000,-.
Kort voor aanvang van de actie, die natuurlijk ge-
richt was op het bevorderen van de verkeersveilig-
heid op – en rondom – de Kerkstraat, werd Stich-
ting Jeugdwerk benoemd als het begunstigde 
goede doel. 
Via deze weg willen we Gemeente Tilburg bedan-
ken voor de actie, Dorpsraad Berkel-Enschot be-
danken voor het aanwijzen van Stichting Jeugd-
werk B-E en natuurlijk de automobilisten voor het 
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zich houden aan de maximumsnelheid. Hopelijk 
heeft het mes aan twee kanten gesneden; een 
mooie bijdrage voor de stichting en verhoging van 
de verkeersveiligheid. 

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

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

St. Willibrordstraat 19a  -  5056 HS Berkel-Enschot
info@bouwbedrijfvandewiel.com  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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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



SPORT
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OJC’98 NIEUWS
Afgelopen week is het pro-
gramma bekend gemaakt door 

het KNKV. Het eerste begint het eerste weekend (7 
september) met een vrije dag. Pas op 14 septem-
ber speelt het zijn eerste wedstrijd en wel thuis te-
gen Koveni uit Nieuwegein. Tegen deze vereniging 
is er nog nooit in competitieverband gespeeld, dus 
wordt het een beetje gissen hoe sterk de ploeg uit 
Nieuwegein is. Het is in elk geval een grotere ver-
eniging dan OJC’98, dus makkelijk zal het wel niet 
worden. Een beetje merkwaardig is het dat de kam-
pioen van vorig jaar, de studentenvereniging Heb-
bes uit Utrecht, kennelijk geen gebruik heeft ge-
maakt van zijn recht op promotie. OJC’98 moet ook 
dit jaar tegen dit team spelen. Bij studentenvereni-
gingen is er vaak een flink verloop en waarschijn-
lijk zijn er nogal wat spelers (v/m) afgestudeerd en 
vertrokken. Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgt 
ons eerste een harde dobber om in deze klasse het 
kampioenschap te veroveren.
Tijdens het eerste weekend spelen  allen de junio-
ren 1 en de aspiranten C2 thuis, allebei om 12.30 

uur. We zijn erg benieuwd hoe ze het eraf gaan 
brengen.
Volgende week krijgt u het volledige programma 
van de andere OJC-ploegen 

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 24 augustus  

DOS’80/Olympia’89 D1 - Wh. Dem. D1 20 - 10
GHV DB1 - White Demons DB1 16 - 12
White Demons D2 - Blauw Wit D1 19-  10
Programma aanstaand weekend
Zaterdag 31 augustus
09:05 uur H.C.B. ‘92 D1 - White Demons D3
09:30 uur White Demons E1 - 
 DOS’80/Olympia’89 E2
10:30 uur White Demons D1 - Taxandria D1
14:30 uur DOS’80/Olympia’89 F2 - 
 White Demons F1
Zondag 1 september 
10:00 uur White Demons DB1 - Elshout DB1

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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Ketjap honing ribben, sausjes, steakhousefriet, salade Proef alle hoofdgerechten van de kaart!

5 gangen surprisemenu incl drankjes

EETCAFÉ

Geopend: dinsdag, woensdag, donderdag  18:00 tot 22:00

Burg. Brendersstraat 3  Berkel-Enschot

Vanaf dinsdag 3 september 
zijn we weer open!

Kom proeven van onze nieuwe kaart en gastvrijheid.

Op de onderstaande data 
organiseren wij weer diverse thema avonden.

Vrijdag 27 september:
Onbeperkt sate €15

Vrijdag 25 oktober:
Onbeperkt spareribs €18

Vrijdag 29 november:
Sharing dinner €20

Zondag 22 december:
Pre kerstdiner €48,50‘

Reserveren kan op 06-24 58 45 36

2 soorten sate, satesaus, steakhousefriet, salade



DIVERSEN
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RONDLEIDING 
IN ONS 
KONINGSOORD

Op woensdag 4 september 2019 van 11.00 tot 
12.00 uur vindt de volgende rondleiding plaats in 
de voormalige abdij Onze Lieve Vrouw van Ko-
ningsoord van de zusters Trappistinnen. 
We bezoeken deze keer het Rectoraatsgebouw, 
gelegen aan de Raadhuisstraat. Door de nieuwe 
kloostermuur met hekwerk is dit gebouw met park 
nu goed zichtbaar. We bespreken en bekijken het 
exterieur en interieur van dit Neogotisch bouw-
werk voor zover publiek toegankelijk. Het Recto-
raat was het verblijf van de mannen/broeders, los 
van het klooster van de zusters. Hier verbleven de 
rector (priester ) en enkele lekenbroeders van het 
trappistenklooster van Koningshoeven. Dit kloos-
tertje is nu verbouwd tot zeshuurappartementen 
voor starters. Boven de hoofdingang is een groot 
driedelig neogotisch glas-in-loodraam te zien met 
een afbeelding van de heilige Bernardus van Clair-
vaux en wapenschilden met wapenspreuken van 
verschillende cisterciënzer abdijen. Zie hiervoor de 
kleurenfoto van Peter Timmermans bij dit artikel.

Meer dan genoeg te zien en te vertellen door gids 
Jack van der Sanden.
Samenkomst voor de rondleiding in de bibliotheek 
bij de Leestafel.

De rondleiding is geheel gratis. Aanmelden voor 
de rondleiding is verplicht! U kunt zich aanmelden 
bij de balie in de bibliotheek tijdens de service-
uren of via Email: berkelenschot@bibliotheekmb.
nl Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen
U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

Wat ga jij maken?
In de werkplaats 

MINECRAFT – 
SKETCHNATION + PUPPET 
PALS – VR – STOPMOTION
In de bibliotheek worden elke maand digitale 
workshops georganiseerd, waarbij kinderen hun 
digitale vaardigheden ontwikkelen en hun talent 
kunnen ontdekken. Er wordt steeds met een an-
der thema gewerkt. 
 De digitale workshops in de Werkplaats van De 
Bibliotheek werden afgelopen jaar goed ontvan-
gen. Veel kinderen hebben al enthousiast meege-
daan. Ze vonden het erg leerzaam en vooral heel 
leuk om te doen.
In september gaat ‘t nieuwe seizoen van start en 
gaan we aan de slag met de thema’s: Minecraft, 
SketchNation & Puppet Pals, Virtual Reality en 
Stop Motion.

Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om 
meer te leren over programmeren, het maken van 
games, apps en robots? Dan ben je welkom in de 
werkplaats! Elke workshop heeft een ander the-
ma, waardoor je elke keer iets nieuws leert. 

In september is het thema: Minecraft
Houd jij er ook zo van om gigantische bouwwer-
ken te maken in Minecraft? Of ben jij een echte 
Redstone expert? Dan moet je hier zeker bij zijn! 
We gaan deze middag met z’n allen in één game 
aan een groot project werken. Laat dus zien hoe-
veel fantasie je hebt en hoe creatief je bent en kom 
lekker Minecraften in de bieb!

Woensdag 11 september 13.30-15.00 uur in de 
Bibliotheek Berkel-Enschot
Voor kinderen van 7 jaar en ouder
Gratis toegang

Aanmelden kan door te mailen naar de bibliotheek 
van je keuze: berkelenschot@bibliotheekmb.nl
www.bibliotheekmb.nl



20 |

 

 

 
Allround medewerker Boomkwekerij 
Fulltime  
 
 
Omschrijving 
Ben jij graag ‘lekker en actief bezig’ en werk je graag in ‘een groene omgeving’ dan zijn wij op zoek naar jou! 
De Kuil Hedging is een kwekerij gevestigd in Udenhout, gespecialiseerd in de productie en handel van 
haagplanten. We kweken onze producten in verschillende vormen en maten, in pot en in de volle grond. De 
verkoop van onze haagplanten vindt plaats in heel Europa. 
Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een Allround medewerker Boomkwekerij. Je komt bij 
ons terecht bij een gemotiveerd en gezellig bedrijf waar (persoonlijke) ontwikkeling en plezier centraal staan. 
Werkzaamheden waar je je met name mee zult gaan bezighouden zijn: 

- Controle en uitvoering van productieproces 
- Aansturen productiemedewerkers 
- Uitvoering teeltwerkzaamheden 
- Orders pikken en verzendklaar maken 

 
Wat zoeken wij: 

- Je bent een energiek en positief ingestelde persoonlijkheid. 
- Je bent zelfstandig en nauwkeurig in je werk. 
- Je bent leergierig en houdt van aanpakken. 
- Passie en Kennis van groen is wenselijk maar niet direct noodzakelijk. 

 
 
Wat bieden wij: 

- Een afwisselende en uitdagende baan met leuke collega’s. 
- Een baan met veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief 
- Volop ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 
- Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden. 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur dan z.s.m. je reactie naar: info@dekuil.nl 
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Heijmans is momenteel druk 
bezig met de realisatie van het 

project Koningsoord, waar wij onder andere een 
nieuw winkelcentrum bouwen met daarop 139 
appartementen. Dit vormt straks samen met de 
Abdij Ons Koningsoord, het nieuwe dorpshart van 
Berkel-Enschot. Medio september 2019 worden 
de eerste appartementen opgeleverd, dit betekent 
nieuwe bewoners. 

Parkeren Ons Koningsoord, AHOED, apotheek
• Bewoners en bezoekers Ons Koningsoord: Op 

19 augustus heeft Heijmans de eerste 200 par-
keerplaatsen geopend aan de noordzijde van 

het toekomstige winkelcentrum, deze parkeer-
plaatsen zijn te bereiken via de huidige toe-
gangsweg (ingang via de Raadhuisstraat) (zie 
afbeelding 1). Aan het einde van de toegangs-
weg gaat u rechtsaf en rijdt u de parkeerplaats 
op. Er is voldoende parkeergelegenheid voor 
zowel bewoners als bezoekers van Ons Ko-
ningsoord. Graag willen wij iedereen verzoeken 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze 
parkeerplaatsen. 

 De huidige mindervalideparkeerplaatsen, ter 
hoogte van Ons Koningsoord, zijn bereikbaar.

• Bezoekers AHOED en Apotheek: de bezoekers 
van de AHOED en de apotheek kunnen gebruik 
maken van de bestaande parkeerplaatsen aan 
het einde van de Kapittellaan. Bij gebruik van 
deze parkeerplaatsen verzoeken wij u zoveel mo-
gelijk kort te parkeren. Vanaf 2 september wor-
den de tijdelijke (mindervalide) parkeerplaatsen 
nabij de ingang van de apotheek verplaatst, naar 
de parkeerplaatsen aan het einde van de Kapit-
tellaan. Er worden borden geplaatst om deze 
mindervalideparkeerplaatsen aan te duiden. 

Daarnaast willen wij iedereen verzoeken om zo-
veel als mogelijk met de fiets te komen. 
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N.S. Plein 45 • 5014 DC Tilburg • Telefoon 013 - 542 16 62 • info@jandecockmode.nl •  www.jandecockmode.nl

22 augustus

t/m
 31 augustusKoopzondag 25 augustus van 12.00 - 17.00 uur

ALLE KOSTUUMS nu� E�149,- /E�199,-
o.a. Gentiluomo - Gentlemen’s Club - Tommy Hilfiger - Brixon

ALLE KOLBERTS nu E 99,-/E 149,-
o.a. Gentiluomo - Cavallaro Napoli - Profuomo - Circolo - Roy Robson

ALLE SHIRTS (Dress & Casual) E 45,-/ 2 voor E 79,-
o.a.  John Miller - Gentiluomo - Boss - Profuomo - Thomas Maine - 

Olymp - DeSoto - The GoodPeople - Cavallaro Napoli

ALLE PULLOVERS & SWEATERS E 50,-/ 2 voor E 89,-
o.a. GoodPeople- Gentiluomo - Thomas Maine - Boss Orange - Profuomo 
         Cavallaro Napoli - Antwrp - Penguin

ALLE JACKS (zomer & winter) nu E 79,-/99,-/149,-
o.a. Fortezza - Museum - SevenDials - Save the Duck

ALLE POLO’S & T-SHIRTS E 39,-/ 2 voor E 59,-
o.a.  GoodPeople - Sun68 - Boss - Cavallaro Napoli  - Thomas Maine - 
        Penguin - Gentiluomo - Gran Sasso - Antwrp

ALLE JEANS & CHINO’S E 60,-/ 2 voor E 99,-
o.a. Denham - Boss - Mason’s - Pierre Cardin - Berwich - Zilton

ALLE SCHOENEN E�49,-/ E�89,-
o.a. Melik - Viaggio - Andrea Zori - Yves Carter

It’s de Cock that
makes the man

Nog 

tot en m
et 

zaterdag 31 augustus
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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

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Joke van 
Kuik-Elands, 92 jaar.

LEZING HEILIGE PAUS JOHANNES XXIII
Voor de eerste keer willen we in onze parochie een 
lezing geven over de heilige paus Johannes XXIII, 
de patroonheilige van onze parochie. We hebben 
het grote voorrecht dat professor Hans Tercic, uit 
België deze lezing wil geven. Hij heeft een aantal 
boeken geschreven en is bekend om het geven 
van retraites. De titel die hij aan de lezing geeft is 
‘Met alle aandrang wil ik bewaren de heilige inti-
miteit met God’. De lezing zal gegeven worden op 
donderdag 10 oktober om 19:30 in de parochie-
zaal van de St. Willibrorduskerk in Berkel. Opgave 
is gewenst zodat we iedereen gastvrij kunnen ont-
vangen.  Dit kan via email: info@johannesxxiiipa-
rochie.nl ofwel telefonisch 013 533 12 16.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Donderdag 5 september 10.00 uur: koffie Alpha.
Donderdag 5 september 20.00 uur: doopvoorbe-
reiding.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 31 augustus: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.

Zondag 1 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. fam. van Esch-van Rijswijk; Pas-
toor Vissers; Toon Segers; Dré Verhagen en Toos 
Verhagen- van Kasteren; overl. leden van de KBO.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Cor Scherders-van de Sande (1e jrgt.); 
Adrianus Voermans (verj.); Frans Voermans (verj.); 
Overleden leden van familie van Broekhoven; Riek 
van de Wiel-van Gorp (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 2 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 3 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 5 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 6 september:
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 bereikbaar 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 1 september: ds. Karin Seidell uit Eind-
hoven, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 14:1.7-14. Jezus 
vertelt het verhaal van de eersten die achteraan 
komen te staan. Een ereplaats kies je niet, die krijg 
je. Als je voor jezelf de beste plaats kiest, loop je 
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het risico dat je naar achteren moet als iemand 
binnenkomt die belangrijker is dan jij.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het landelijk 
jeugdwerk (JOP). Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 1 september: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Een viering voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 
(groot)ouders/verzorgers. Op een speelse manier 
maken ze kennis met een Bijbelverhaal, en de ou-
ders ontmoeten elkaar op een informele manier. 
Kijk voor meer info op kerkopschoot.nl.

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

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

Agenda
30 augustus 17.30: Ontmoeting rond de tafel
31 augustus 14.00-16.30: Expositie Batikschilde-
ringen – Conny Ridge van Rijn
31 augustus 17:30: Gezamenlijke barbecue met 
Hilvarenbeek en Tilburg

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

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.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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Bent u als gezin op zoek naar een tijdelijke, 
ruime en betaalbare huurwoning in BE? 
B.v. in afwachting van uw nieuwe woning? 
Neem dan contact op via (06-46165206)

SPORT

15|

OJC’98
De vakantieperiode is vrijwel 
voorbij. Afgelopen dinsdag is 

de selectiegroep weer met trainingen begonnen 
en komende week beginnen de trainingen voor 
alle teams alweer.
de trainigstijden zijn als volgt: 
dinsdag:
18.30 - 19.30 uur alle pupillenteams
19.00 - 20.00 uur aspiranten C1 en C2
19,30 - 20.30 uur junioren 1
20.30 - 22.00 uur senioren 1 en 2
vrijdag
18.30 - 19.30 uur kangoeroes en pupillenteams
19.30 - 20.30 uur aspiranten c1 en 2, junioren 1
20.30 - 21.30 uur senioren 1 en 2
De competitie start op zaterdag 7 september; het 
programma volgt zo spoedig mogelijk.
Berkel-Enschot groeit; misschien zijn er nieuwe 
inwoners die bekend zijn met korfbal. Wij komen 
graag met ze in contact. U kunt uw sport blijven 
beoefenen in een oergezellige club en als u niet 
meer wilt spelen is er in de vrijwilligerssfeer van al-
les en nog wat te doen. kijk op onze site en neem 
contact op.
En... zoekt u voor uw kinderen en gezonde en 
boeiende teamsport, dan is korfbal eigenlijk de 
eerste keus. Samenspelen is nergens zo wezenlijk 
als bij korfbal en jongens en meisjes spelen samen 
als gelijken in één team. Kom kennismaken bij een 
van de trainingsavonden, laat ze een paar keer 
gratis meedoen met de kinderen van hun leeftijds-
groep en de kans is groot dat ze thuis voelen bij 
deze sport en bij onze club.

beachborrel staand 2 schakel.pdf   1   05/08/2019   09:25:44

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

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout
Tel. 013 5111483 | www.boomrooierijweijtmans.nl

19-0xxx Schakel 33.indd   15 12-08-19   14:18
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur,
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken. FotoGalerie 
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

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

Grappig kado: Hondenbier + Friet bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 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-onder-
houd. Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-
Enschot! 

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

013-5111525 

COACHING voor de vrouw, aandacht voor jou.
Nu óók in Berkel-Enschot. (Koningsoord) 
www.mata-hari-coaching.nl Tel: 06-51712575 

Qigong 19-20 uur, Tai chi 20-21 uur. Elke do 
BS Berkeloo. GRATIS PROEFLES. Vanaf 5 sept. 
www.taichischoolvanderlaan.nl T. 064430494 

Een veelvoud aan lekkere smaken! 
Happy Cat nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren,
013 5331689 

Vele merken diepvriesvoeding bij Hobby-Mix
voor Dieren o.a. Carnibest, Bandit, Runner, Duck, 
Energique, Natures menu, Prins, Farmfood 
en voor uw aquariumvissen rode-, witte 
muggenlarven en Quintet. 

REIKI-BEHANDELING Een Japanse geneeswijze 
om je lichamelijk en geestelijk beter te gaan 
voelen. Voor velen, (als je een druk gezin hebt, 
maar ook als je in de rouw bent) een moment 
van rust en aandacht. Anita Oostrom, Reiki master 
(lid vd Reiki Alliance)013-4675021 
www.oosterbeek.nu 

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

EHBO diploma halen of geldig houden? 
Op maandag 23 sept. EHBO dag bij VandeSande 
Opleidingen Tilburg. Meld nu aan: 06-40147517 

Interieurverzorgster / schoonmaakster gezocht
in Berkel-Enschot. Tijden in overleg. 
Tel: 06-18984373 of 06-28519000 

Op iedere besteding vanaf 15 euro, 2,50 korting 
bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA!! 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370

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

BRIDGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN Ook u kunt
GOED leren bridgen. Start: sept. VELE tevreden 
cursisten gingen u al voor! 
BRIDGESCHOOL Karin Poppelaars 
Tel 06-40032072 email: vissershut@hotmail.com 

Voor gevoelige fijnproevers! 
Happy Dog nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren,
013 5331689 

Pasfoto service In onze winkel kan je 
professionele pasfoto’s laten maken volgens de
gestelde richtlijnen. De pasfoto’s zijn onder andere 
geschikt voor een paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart. Primera Eikenbosch teller: 013 5332494





Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind 
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport 
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.


