
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 37, 9 september 2020

DEZE WEEK:
Je eigen moestuin: lekker eten met de seizoenen

Recept rode biet in onze nieuwe rubriek Van Berkelse Bodem

Bedrijf in Beeld: Vlinder & Blauw, leiderschapstrails

Prijswinnaars Fotowandeltocht en Kleurwedstrijd op de foto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In september kunt u een 

afspraak maken voor een 
gratis gebitscheck!  

 
Daarnaast krijgt u 10% 

korting op een 
gebitsreiniging en 

gebitsreinigingsproducten 
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Koningsoordlaan 2 
5056 DA   Berkel-Enschot 

013 540 0215  
 

Openingstijden 
Ma t/m vr  8.30-19.00  
Zaterdag 9.30 - 12.30 
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.470 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 
 t.n.v.: De Nieuwe Schakel

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
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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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 9-11 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

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 

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

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
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

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

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

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

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

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

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

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 (ook via app), Lotte, Mayke, Mara
en Monique. Algemeen: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 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, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

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

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 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

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

NIEUW
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

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

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

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

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 Kersenflappen met slagroom  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 10 t/m donderdag 17 september 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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JE EIGEN MOESTUIN: 

LEKKER ETEN 
MET DE SEIZOENEN

Zelf groente verbouwen in een moestuin is op 
dit moment erg populair. Zien hoe een zaadje 
uitgroeit tot een grote plant, lekker buiten zijn 
en als bonus ook nog eens smullen van groen-
te en fruit uit eigen tuin. Ellen de Visser kan 
erover meepraten en wil haar passie zoveel 
mogelijk delen.

Het is een oase van rust achter het hek van volks-
tuinvereniging De Kraan aan de Heikantsebaan. 
Een feestje voor oren en ogen. Met het geluid van 
vogeltjes en zoemende bijen en de enorme kleu-
renpracht van alles wat er groeit en bloeit. Oranje 
pompoenen, paarse koolrabi’s of roze frambozen. 
Het is geen wonder dat Ellen de Visser vaak op 
haar moestuin te vinden is. Sinds een jaar of twee 
bezit ze nu een moestuin op het complex, maar 
het ‘volkstuinbloed’ stroomt al langer door haar 
aderen. ‘Mijn vader had vroeger al een moestuin. 
Als kind ging ik eigenlijk nooit mee. Die interesse 
kwam pas later,’ lacht ze. 

‘Prachtig hoe uit een klein zaadje 
zoiets moois kan groeien.’

Ellen is al gauw een paar uur per week kwijt op 
haar moestuin. Onkruid wieden, coloradokever-
tjes vangen of fruit plukken met haar kinderen. Ze 
verbouwt verschillende groenten, zodat er altijd 

wel iets te oogsten valt en er nooit te grote hoe-
veelheden tegelijk van het land komen. Dat doet 
ze biologisch en ze werkt daarbij met de seizoe-
nen mee. ‘In de supermarkt kun je een bepaalde 
groente het hele jaar door kopen. Dan komen de 
sperzieboontjes bijvoorbeeld uit Egypte. Maar 
je kunt in Nederland prima het hele jaar door uit 
eigen tuin eten. Dat is niet alleen heel duurzaam 
maar ook erg lekker. Al is het wel handig om wat 
voorraadgroente zoals aardappels, uien of wortels 
te bewaren.’ 

Kennis en passie delen
Ellen wil haar kennis en passie graag delen. ‘Ik wil 
mensen graag vertellen over verschillende groen-
tes en wat je ermee kunt doen. In De Schakel ver-
tel ik wat ik die maand van de tuin kan halen, geef 
ik er meer informatie over en deel ik een recept 
zodat je weet wat je ermee kan maken. En dat zijn 
geen ingewikkelde gerechten. Gewoon met mak-
kelijk verkrijgbare ingrediënten. Je hoeft daarvoor 
niet per se een eigen moestuin te hebben. Het kan 
je ook gewoon inspireren.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

HET RECEPT VAN SEPTEMBER 
‘RODE BIET’ IS TE VINDEN IN DE 

NIEUWE MAANDELIJKSE RUBRIEK: 
VAN BERKELSE BODEM
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 26-8 Drone Schaapkenslaan 06-23000315
 22-8 Huissleutel aan zwart bandje met twee In gras in nabijheid van Torentjes Hoef 06-44908818
  zilverkleurige kraaltjes
 6-8 Groen shirt maat 152 Koningsoordlaan 013-5332526
 1-8 Bruin etuitje met sleutels speeltuin achter Erasmuslaan 06-42938061
   

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 31-8 Zilveren ring        Winkelcentrum, parkeerplaats 06-14540181
   D’n Boom – Twinsz
 28-8 Schooltas kind (turquoise met bloemetjes) “Speeltuintje Verdilaan/Eikenboschweg 06-25767576
 28-8 Wiel van Mutsy kinderwagen Winkelcentrum, parkeerplaats 06-49984757
   Gezondheidcentrum
 27-8 Blauwe stoffen gymtas met blauwe sport- Route van school Berkeloo- 06-83773708
  schoenen, wit t-shirt en korte sportbroek.  Brenderstraatje en St.Willibrordstraat
  Op de tas stond met zwarte stift ‘Loek 
  Smulders’ geschreven 
 20-8 Zilveren kettinkje met kruisje  Vanaf Jong Brabant naar Monte Verdilaan 06-23478173
 20-8 Zwarte herenportemonnee Berkel-Enschot 06-12371295
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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DE RODE BIET

Wat een weelde aan groente en fruit nog in de 
moestuin. De pompoenen, bietjes, sla, kom-
kommer, courgette, broccoli, aubergine, aardap-
pels, paksoi, sperziebonen en koolraap zijn een 
voor een klaar om geoogst te worden. Ook kan 
er volop van de bramen- en frambozenstruiken 
worden geplukt.
Ik beperk me in dit stukje tot de rode biet. Rode 
biet is een zeer gezonde fris zoetige knolgroen-
te, met een aardse smaak. De biet is zeer veel-
zijdig te gebruiken in gerechten, je kan ze koken, 
roerbakken, grillen, in de oven bereiden, stoven 
en rauw eten. 
Hieronder deel ik een recept met u waarin de 
rode biet de hoofdrol speelt.
Pasta met rode biet, geitenkaas en hazelnoten
Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram pasta, 100 gr. Hazelnoten of pinda’s, 2 
sjalotten, knoflookpoeder of 2 teentjes knoflook, 
800 gram geraspte gekookte bietjes, 1 el citroen-
sap, paar takjes peterselie/dille en 125 gram gei-
tenkaas
1. Kook de pasta. Hak de noten grof en rooster 

ze in de koekenpan.
2. Fruit de gesnipperde sjalotten en uitgeperste 

knoflook en voeg na 4 minuten geraspte bie
tjes toe. Warm dit een minuut lang.

3. Snijd de peterselie of dille.
4. Giet de pasta af, voeg de bietjes, 1 el ci-

troensap en de peterselie/dille toe. Breng op 
smaak met peper en zout. Verkruimel er wat 
geitenkaas over en bestrooi met de hazelno-
ten/pinda’s. 

Als u van vlees houdt, kunt u er altijd een paar 
uitgebakken spekjes aan toe voegen.

EET SMAKELIJK! 
Volgende maand weer een groente in de hoofd-
rol van Berkelse Bodem.

Ellen de Visser

NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

09e09e20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30e20.30 uur Healthy Life/Happy Mind e minicollege
12-09-20 Kerkstraat 6 hele dag Wandelroute St. Caecilia brochure 
 (oude Caeciliaschool)
12e09e20 Kerkstraat 6 14.00e14.30 uur Buitenrondleiding gids Maurice Verschuren
 (oude Caeciliaschool)
13e09e20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Grupo del Sur met Piazolla programma
13-09-20 Kerkstraat 6 hele dag Wandelroute St. Caecilia brochure
 (oude Caeciliaschool)
13e09e20 Kerkstraat 6 14.00e14.30 uur Buitenrondleiding gids Anton van Dorp
 (oude Caeciliaschool)
17-09-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
24e09e20 Schalm, Kerkzaal 20.00 uur  BOG, aanmelden via bog@dorpsraadberkelenschot.nl
25e09e20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30e10.30 uur Letters&Liedjes e samen lezen en muziek maken
27-09-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Alma - Quartet klassiek romatisch programma
30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 13.30-15.00 uur Workshop KBW - terug in de tijd… vreemde dieren
30e09e20 Bibliotheek Kerkzaal 19.30e22.30 uur Filmcafe e “April, May and June”
30e09e20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30e20.30 uur Healthy Life/Happy Mind e minicollege
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arrage-

menten

In verband met Corona zijn alle eerdere activiteiten op de kalender vervallen. 

Graag nieuwe activiteiten aanmelden op activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Huishoudelijke dienst 
- Binnen onze zorglocatie de Eikelaar in 
Udenhout voor gemiddeld 18-24 uur per 
week. 
- Binnen onze zorglocatie Leyenhof in 
Helvoirt voor gemiddeld 8-12 uur per 
week als tijdelijke vervanging van een 
zwangerschapsverlof.

Flexpool 
- Alle werkdagen in de huishoudelijke dienst 
- In het weekend in het restaurant (horeca- 
ervaring is een pre). 
 
Kijk op onze website voor meer informatie.

Jij bent waardevol 
voor ons!
Wij hebben mogelijkheden 
voor medewerkers in de

- Huishoudelijke 
  dienst 
- Flexpool

www.t-heem.nl
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Vlinder&Blauw, leiderschapstrails
06 52570886
Bernadette@vlinder-en-blauw.nl
www.vlinder-en-blauw.nl

Met een bak aan kennis en ervaring in het mid-
delbaar beroepsonderwijs is Bernadette van 
de Laak begin dit jaar Vlinder & Blauw, leider-
schapstrails gestart. Door te werken met de 
kracht van de natuur, nodigt zij leidinggeven-
den al wandelend uit om zich te bezinnen op 
hun rol. 

Bernadette’s trail
Bernadette van de Laak, van oorsprong docent 
tekenen en textiele werkvormen in het middelbaar 
beroepsonderwijs, kreeg langzaamaan meer coör-
dinerende taken en werd (‘omdat ik dat blijkbaar 
goed kon’) gevraagd als teamleider. ‘Als leiding-
geven dan toch mijn spoor wordt, wil ik ook dat 
het mijn vak wordt.’ Daarom rondde zij in 2004 de 
Master in Educational Management aan de NSO 
af. Ze werd directeur van een Middelbare Hotel-
school en heeft de laatste 5 jaar een kartrekkers-
rol gehad in het wegzetten van een nieuwe hotel-
school in de voormalige Seeligkazerne in Breda. 
‘Het heeft mij veel voldoening gegeven en ik ben 
er erg trots op, maar het was ook intensief. Na dat 
hoogtepunt heb ik gas teruggenomen’.   

Symboliek
De naam Vlinder & Blauw zit vol symboliek die 
Bernadette na aan het hart ligt en het DNA van 
haar bedrijf weerspiegelt. De vlinder staat voor 
transformatie (van rups tot vlinder), veerkracht 
en beweging; het fladderen staat voor Bernadet-
tes creativiteit en haar speelse karakter. De kleur 

blauw geeft integriteit, rust en vertrouwen weer. 
Haar missie is ontstaan vanuit een door haar moe-
der nagelaten inzicht; “respecteer een mens zoals 
hij is, want dat is wat gelukkig maakt.” Graag kijkt 
zij dus naar de authenticiteit van de mens; ‘waar 
zit jouw hart? Waar word jij blij van? Wat klopt er 
voor jou?’  

Leiderschapstrails
Met het organiseren van leiderschapstrails wil Ber-
nadette leidinggevenden een steuntje in de rug bie-
den door te ontspannen, een luisterend oor te bie-
den of helpende inzichten en kennis te delen. ‘Het 
kan soms druk en “lonely at the top” zijn voor lei-
dinggevenden. De natuur voelt als thuiskomen en 
een goed gesprek komt tijdens een wandeling als 
vanzelf op gang. Er ontstaat (tevens door middel 
van natuuroefeningen vanuit de opleiding wandel-
coaching) ruimte voor reflectie en inzicht omtrent 
je rol, positie en persoon. Managen kun je leren, 
maar wie ben je als leider en waarmee maak jij het 
verschil? De leiderschapstrails duren minimaal een 
dagdeel (ongeveer 12 kilometer) en zijn zoals deel-
nemers terugkoppelen; ‘een cadeautje aan jezelf’. 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

VLINDER & BLAUW, 
LEIDERSCHAPSTRAILS

BEDRIJF IN BEELD
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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PRIJSWINNAARS VAN DE KLEURWEDSTRIJD
De prijswinnaars van de kleurwedstrijd uit onze jubileumeditie 55 jaar Schakel hebben hun cadeaubon 
inmiddels opgehaald bij TWINSZ IJS & ZO 
 
GEFELICITEERD
Florence van Boekel (4 jaar)
Saar Verhoeven (7 jaar). Zij trakteerde meteen haar vriendinnetje Floor Backbier
Maren Bertens (9 jaar)
Simone Horsten (11 jaar)
De kleurplaat is ontworpen door tarzan_draw_

PRIJSWINNAARS FOTOWANDELTOCHT 2020
 
Met veel plezier hebben veel dorpsgenoten de Fotowandeltocht uit 
onze jubileumuitgave Schakel 55 jaar gelopen of zelfs gefietst, 
met partner, gezin of vrienden.
 
Uit de inzendingen hebben we 5 prijswinnaars getrokken. 
De antwoorden moesten allemaal goed zijn en het bleek dat er 
toch wel wat lastig herkenbare foto’s tussen zaten.
 
De prijzen zijn dan ook terecht gewonnen door:

      Iris Heuts (niet op de foto)

De prijzen zijn onder andere mogelijk gemaakt door:
- Ladies Gym in Berkel-Enschot- Plus Ammerlaan in Udenhout- Lekker Brabant  (producten  verkrijgbaar bij Plus Ammerlaan  en Jumbo Berkel-Enschot)

Lia en Wil van Loon

Wil en Hannie van der 

Heijden

Gert-Jan en Berdi 

VenhuizenBram Mathijssen en 
opa Ad Hultermans

Van harte gefeliciteerd!
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Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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SAMEN UIT DINEREN
Na weer een eerste geslaagde “Samen uit 
Dineren” bij de Druiventros gaan we nu op 
dinsdag 22 september dineren bij Hemels.
Met de deelnemende horeca-gelegenhe-
den is afgesproken dat er gezorgd wordt 
voor een afstand van anderhalve meter en 
een goede hygiëne.

Aan de gasten wordt gevraagd zich te houden aan 
de Covid regels. Dus:
• Blijf thuis als je klachten hebt zoals hoesten 

koorts, verkoudheid.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
• Ga niet rond lopen als het niet nodig is.
• Hoest en nies in je ellenboog.
De aanmelding is zoals gebruikelijk. Geef wel aan 
wanneer u als samenwonend stel komt, dan kan 
de organisatie daarmee rekening houden bij de 
tafelschikking.
U kunt zich opgeven via de webpage van de 
KBO: www.kbo-berkelenschot.nl of via de tele-
foon bij Ine van de Wiel, T.:  013-533 37 57 of bij 
Ria van de Kam, T: 013-533 26 21.
Door de beperkte ruimte bij Hemels beneden is be-
sloten om gebruik te maken van de ruimte van de 
Schalm. De Schalm heeft plaats voor ca. 20 mensen.
Het menu kunt u vinden op de website van de 
KBO. Graag doorgeven als u een dieet hebt.
De prijs is € 18,- p.p. (exclusief de drankjes). U 
bent bij Hemels welkom vanaf 17u30. Het diner 
start om 18u00.
Hebt u nog vragen dan kunt u ons bellen. Mochten 
er, door corona omstandigheden, veranderingen 
in deze afspraken komen, dan zullen we u daar-
van verwittigen.

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

ONS KOFFIE-UURTJE 
VOOR SENIOREN 
BERKEL ENSCHOT

Denken jullie aan de toegevoegde koffie-ochtend 
op 16 september van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden is verplicht: bij Ine van de Wiel: T.: 013-
533 37 57 of Ria van de Kam: T.:013-533 26 21.

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

HERDENKINGSBOMEN 17

‘HET LOO’-BOOM
Mijn overgrootvader Adriaan van der 
Loo (*Udenhout 1830 + Berkel 1916) 

huwde op 24 mei1865 met de Berkelse Maria 
Kuipers. Ze gingen boeren op Heikantsebaan 9 
te Berkel. Maria stierf kinderloos in 1866. Adri-
aan hertrouwde met Anna van der Loo (*Udenhout 
1844 +Berkel 1920) en bleef in Berkel boeren. In 
1888 richtte hij steenbakkerij Quatre Bras op. Die 
bleef bestaan tot 1911. 
Hun zoon Marinus nam 
de boerderij over. Hij 
was gehuwd met Ma-
ria Anna van der Loo. 
Ze braken in 1925 de 
oude hoeve af en her-
bouwden die. Hun zoon 
Jos nam boerderij ‘Het 
Loo’ in 1957 over. Hij 
was getrouwd met Tiny 
Mulders. Hun zoon An-
dré ging rond 1985 in 
maatschap met hen. In 
1994 nam André de boerderij over. Al ras bleek 
de gemeente de huiskavel nodig te hebben voor 
woningbouw. Mijn broer André kocht uiteindelijk 
eind 1998 een akkerbouwcomplex met daarop 2 
woningen te Kuitaart (gemeente Hulst). Er werd 
een loopstal gebouwd en daarna verkocht André 
de tweede woning aan mijn broer Dennis. Heden 
ten dage bestaat deze Zeeuwse Berkeloo-hoeve 
uit een rundveehouderij annex akkerbouwcom-
plex van 70 ha eigendomsgrond. De overhuis van 
Berkel naar Kuitaart werd op 4 augustus 2001 af-
gerond in de vorm van aanplant van een bruine 
beuk, links van mijn oprit. Die ‘Het Loo’-boom 
symboliseert 136 jaar ‘gezwoeg en geploeter’ te 
Berkel. Die middag verhuisde ook mijn vader Jos 
van der Loo naar Kuitaart. Ik bleef op de Berkelse 
familieboerderij.

Archieffoto: Dennis van Korven.
Tekst: Rinus van der Loo.

TRADITIE VERSTOORD 
DOOR CORONA.
Traditiegetrouw wordt er door het 

Gilde Sint Hubertus om de 4 jaar, op kermiszater-
dag, het Koningschieten gehouden. 
Op deze dag gaan dan de Vaandrig Tamboers en 
de Bazuinblazers  ‘s morgens vroeg de leden wek-
ken. 
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Brochure:

De gemeente Tilburg gee�  een gezamenlijke brochure 

uit met fi ets-wandelroutes in Tilburg (stad), Berkel-

Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Deze voeren langs scholen en onderwijs-instellingen 

die op de Monumentenlijst staan.

De brochure met deze Caecilia-wandeling is gra� s 

verkrijgbaar en ligt in de portalen van de Caecilia- en 

Willibrorduskerk en in de bibliotheek van Koningsoord 

zolang de voorraad strekt.

Buitenrondleiding: Vóór Caeciliaschool, Kerkstraat 6

Zaterdag 12 september 14.00-14.30 uur
Gids: Maurice VerschuurenSchri� elijk aanmelden:maurice@mauriceverschuuren.nl

Zondag 13 september 14.00-14.30 uur
Gids: Anton van Dorp 
Schri� elijk aanmelden:a.m.i.van.dorp@hetnet.nl

Caecilia route:

- Torenpad (zijstraat Kerkstraat) Oude Toren

- Kerkstraat  (Caeciliaschool no. 6)

- Klaproosstraat (zijstraat Kerksstraat)

- Einde van deze straat bocht naar links

- Om de nieuwe Caeciliaschool rijden

- Schoolmeestersstraat 

- Enschotsebaan

- Caeciliakerk (Kerkstraat no. 4)

O n d e r w e r p :

LEERMONUMENTEN

Met aandacht voor Scholen en On-
derwijsinstellingen die op de Monu-
mentenlijst staan.

FIETS- en WANDELROUTES
-  Ti l b u r g

-  B e r k e l - E n s c h o t

-  U d e n h o u t

-  B i e z e n m o r t e l

De gemeenschappelijke brochure 
wordt uitgegeven door de gemeente 
Tilburg.

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020
Z a t e r d a g  1 2  s e p t e m b e r  e n  z o n d a g  1 3  s e p t e m b e r  2 0 2 0

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020
B E R K E L - E N S C H O T  
Z a t e r d a g  1 2  s e p t e m b e r  e n  z o n d a g  1 3  s e p t e m b e r  2 0 2 0

WANDELROUTE (2 km.) CAECILIAROUTE
Aandach t  voo r  de  Caec i l i a s choo l  Vroege r  en  Nu

De voormalige Caeciliaschool aan de Kerkstraat staat sinds 2019 op de 
gemeentelijke Monumentenlijst samen met het borstbeeld van St. Caecilia 
in de voortuin.

(De brochure met deze Caecilia wandeling is grati s verkrijgbaar in de portalen van de Caecilia- 
en Willibrorduskerk en in de bibliotheek van Koningsoord, zolang de voorraad strekt.)
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Spaar alle 150
buitenkaartjes.

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

buitenkaartjes.
Je ontvangt bij elke €10 aan boodschappen* 2 gratis buitenkaartjes 
en 2 stickervellen. Download ook de speciale PLUS Buiten app, 
dan leer je nóg meer over de natuur. Scan alle kaartjes in de app 
en laat je kaartjes tot leven komen! 

Kijk op plus.nl/buiteninnederland 
voor meer informatie. 

Allemaal

naar buiten!

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

37/20
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).*Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. 
Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Liga Koek
Alle pakken à 200-300 gram, 
combineren mogelijk

3.50 - 5.38

2 pakken

3.19

Spaar alle 150 buitenkaartjes.

Spaar alle 150 
Spaar alle 150 buitenkaartjes.

buitenkaartjes.
Spaar alle 150 

buitenkaartjes.

Alle Magnum of 
Breyers Pints
Combineren mogelijk
2 bekers* 
Bijv. Magnum Pint 
white chocolate & cookies, 
2 bekers à 440 ml 
9.98 4.99
De actieprijzen variëren van 4.49 - 5.49

1+1
GRATIS

Alle Glorix of Andy
Combineren mogelijk
M.u.v. duoblokken en 
doekjes

7.25 - 15.95

4 stuks

4.99

TOT 69% KORTING 

Edet Toiletpapier
Comfort 3-laags pak 
32 rollen of ultra soft 
4-laags pak 24 rollen

15.95 - 17.49

Per pak

9.99

OP=OP 

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.00-20.00 uur | Vrijdag: 8.00-21.00 uur | Zaterdag: 8.00-20.00 uur | Zondag: 10.00-18.00 uur
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De leden verzamelen zich daarna op het gildeter-
rein om gezamenlijk in optocht naar de Kerk in 
Berkel te gaan.      
      
Alwaar in een eucharistieviering de houten “Ko-
ningsvogel” gewijd zal worden. 
Na een gezamenlijke koffietafel wordt er de “Ko-
ningsvogel” op een 17 meter hoge mast geplaats. 
Daarna kan het Koningsschieten aanvangen, hier-
bij zijn de Kerkelijke en Wereldlijke overheid verte-
genwoordigd door de pastoor en de burgemees-
ter of zijn vervanger. 
Zij openen het Koningschieten middels het lossen 
van de eerste schoten.
Daarna schieten de oud Koning en de gildebroe-
ders en -zusters, op volgorde van loting om de 
beurt, totdat het laatste deel van de vogel naar 
beneden komt. 
Hij of zij, die de vogel naar beneden haalt, schiet 
zich dan voor de komende 4 jaar tot Koning van 
ons gilde. Direct na het behalen van het Koning-
schap zal de nieuwe Koning, mits waardig bevon-
den door de overheid, geïnstalleerd worden. De 
installatie geschiedt middels het wassen van de 
handen in water, met daarin een zilveren muntstuk 
en het lopen over het gildevaan. 
Daarna volgt een receptie waarbij men de Koning 
kan feliciteren met de behaalde titel. 
Uiteraard gevolgd met het uitbrengen van toost op 
de nieuwe Koning.
Als een koning voor de 3e maal Koning schiet, 
wordt hij Keizer van het gilde. 
Dit blijft hij dan zijn leven lang. 
Dit wil zeggen dat er dan opnieuw om het Koning-
schap geschoten dient te worden. 

Onze huidige Koning Andre Wouters zou dit jaar 
de mogelijkheid hebben gehad deze titel binnen 
te slepen, daar hij de 2 voorgaande edities zich tot 
Koning geschoten heeft. 
Echter kon dit jaar het Koningschieten niet plaats-
vinden in verband met het corona virus. Daarom 
had de overheid besloten om het evenement te 
verplaatsen naar september 2020. 
Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. het co-
ronavirus vinden wij het onverantwoord om deze 
traditie te laten plaatsvinden en daarom hebben 
we besloten om het Koningschieten te houden op 
kermiszaterdag 2021.
Hopelijk zijn we dan verlost van het coronavirus 
en kunnen we er mogelijk een mooi en misschien 
wel een dubbel feest van maken, met een nieuwe 
Koning en een eerste Keizer voor gilde Sint Hu-
bertus.

Uiteraard zal ook het “Burger-Koningschieten”, 
wat dit jaar voor de 10e keer gehouden zou wor-
den, niet doorgaan. Mogelijk dat we in september 
2021 weer om het “Burger-Koningschap” kunnen 
schieten.

Activiteiten zoals het onderling schieten en de jeu 
de boules-activiteiten zullen gewoon doorgaan.
Ook de Jeu de Boules-middagen voor 55 plussers 
uit Berkel-Enschot op donderdag zullen gewoon 
doorgang vinden. 
Deze middagen zijn gratis toegankelijk.
U begrijpt dat deze activiteiten gehouden worden 
met in achtneming van de corona regels.

Cie. pr. Gilde Sint Hubertus 

BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten 
voor uw kat

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymix.nl

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesNIEUW
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Maximus Boxing verzorgt bokslessen en wedstrijdtrainingen 
in Udenhout en Berkel-Enschot. In 2018 startte eigenaar 
Max van Drunen zijn boksschool en hij geeft inmiddels al 
twee jaar bokslessen aan mensen vanaf 10 jaar. 

Gediplomeerd trainer vanuit de 
Nederlandse boksbond
Eigenaar Max van Drunen was vanaf 2018 al 
in het bezit van zijn assistent trainersdiploma. 
Maar in de tussentijd behaalde hij ook het 
hoogst haalbare diploma dat bestaat in deze tak 
van sport, namelijk zijn trainer/coach diploma 
bij de Nederlandse Boksbond. Hij is hiermee 
een van de weinige trainers met een offi cieel 
diploma in Tilburg en omstreken. Hiermee 
heeft hij zich nog verder verfi jnd in uiteenlo-
pende trainingsmethoden, EHBO en bewe-
gings- en voedingsleer. Bovendien, door het 
behalen van dit diploma is Max ook bevoegd 
om boksers naar offi ciële bondswedstrijden te 
begeleiden en in de ring te staan, tijdens een 
wedstrijd.

Leuk aanbod voor iedereen
Het is natuurlijk niet ieders wens om uitein-
delijk in de ring te belanden. Iedereen is dus 
welkom: zowel mannen als vrouwen van alle 
leeftijden, beginners en gevorderden.  Max 
verzorgt ook lessen voor mensen die een 
betere conditie willen krijgen, wat kilo’s willen 
verliezen, hun weerbaarheid willen vergroten 
of zich wat zelfverzekerder en rustiger willen 
voelen. Al deze verschillende doelen kunnen 
door mee te doen aan de bokslessen bereikt 
worden. Maximus Boxing verzorgt daarnaast 
ook boksclinics voor sportclubs, bedrijven of 
vriendengroepen. Max vertelt hier graag meer 
over, als je dat wilt. 

Meer weten?
Kom vrijblijvend eens een gratis proefl es 
volgen! Je kunt op elk moment instappen en 
meedoen tot aan je eigen grenzen! Je kunt ook 
eerst even contact opnemen met Maximus 
Boxing op 06 – 3905 26 62 of stuur een mail 
naar info@maximusboxing.nl. Je kunt natuur-
lijk ook een kijkje nemen op maximusboxing.
nl of de boksschool volgen op Facebook.

Lesrooster
Na de zomervakantie kun je per 25 augustus 
zowel in Berkel-Enschot als in Udenhout bij 
Maximus Boxing terecht voor bokslessen en 
trainingen.

Dag en tijd Voor wie locatie
Dinsdag 19.00 – 20.00 uur Jeugd 10 t/m 15 jaar Sporthal de Roomley Udenhout
Dinsdag 20-00 – 21.00 uur Iedereen vanaf 16 jaar Sporthal de Roomley Udenhout
Woensdag 20.00 - 21.00 uur Iedereen vanaf 16 jaar Sporthal ’t Ruiven Berkel-Enschot
Donderdag 20-00 – 21.00 uur Iedereen vanaf 16 jaar Sporthal de Roomley Udenhout
Zaterdag 11.00 -12.00 uur Iedereen vanaf 16 jaar Sporthal ’t Ruiven Berkel-Enschot

Maximus Boxing offi cieel Maximus Boxing offi cieel 
gediplomeerd door gediplomeerd door 
Nederlandse BoksbondNederlandse Boksbond
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SCHAAKCOMPETITIE 
GESTART
Afgelopen donderdag is de 1e ronde van 
de interne competitie bij schaakvereni-

ging De Oude Toren gespeeld. In een ruime zaal 
van de Druiventros kon ‘coronaproof’ worden ge-
schaakt. Rene van den Bosch speelde in zijn partij 
tegen Frans Deckers  een fraaie gambietopening. 
Een gambiet is een schaakopening waarin bewust 
materiaal wordt geofferd. Met als doel compen-
satie te verkrijgen door ontwikkelingsvoorsprong, 
een betere pionnenstructuur of positioneel voor-
deel. Welnu, Rene slaagde daar volledig in en 
boekte een snelle, welverdiende overwinning. 
Diverse partijen eindigden in remise, Marcel Strik 
boekte eveneens winst, in een zwaar bevochten 
partij tegen Joel Beerens. Hugo van Baardwijk 
tenslotte kreeg, in zijn partij tegen Peter Ansems, 
stukvoordeel. Hoewel de partij lange tijd gelijk op 
ging, was het toen snel gedaan. Aanstaande don-
derdag wordt de 2e ronde gespeeld.

PRIMA START 
OJC’98

In zijn eerste wedstrijd was het eerste team van 
OJC’98 duidelijk beter dan de tegenstander uit 
Schijndel. “Een makkie”. was de reactie van een 
van de speelsters. Het tweede verloor na een su-
perspannende wedstrijd met een puntje verschil.
Bij de jeugd werden heel wat punten binnenge-
haald. Misschien was de overwinning van de pu-
pillen E1 nog wel het opvallendst. Tegen het eerste 
E-team van Tilburg werd gewonnen en dat is een 
prima prestatie.
De uitslagen waren
OJC’98 1 - KVS 1   15 - 5
OJC’98 2 - Stip 1     3 - 4
OJC’98 jun 1 - PSV jun 1    8 - 6
OJC’98 asp B1 - Tilburg asp B2   1 - 13
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3   4 - 4
OJC’98 pup D1 - DKB pup D1   6 - 3
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1 12 - 8
OJC’98 pup E2 - KVS pup E1 10 - 0
Volgend weekend zijn er alleen maar uitwedstrij-
den. Het programma is als volgt:
De Hazenkamp 1 - OJC’98 1
Rust Roest 7 - OJC’98 2
KVS ‘17 jun 1 - OJC’98 jun 1
KVS ‘17 asp B1 - OJC’98 asp B1

Tilburg asp C1 - OJC’98 asp C1
Tilburg pup D1 - OJC’98 pup D1
SDO pup E1 - OJC’98 pup E1
We zijn erg benieuwd of de goede start een nog 
beter vervolg krijgt.

COMPETITIESTART 
JONG BRABANT 
ZONDER (DOEL)PUNTEN

Eindelijk kon er afgelopen zondag weer in com-
petitieverband gespeeld worden binnen het ama-
teurvoetbal! Zo speelde Jong Brabant (na een pit-
tig oefen- en bekerprogramma) uit bij OVC ‘26 in 
Tilburg, een lastige start te noemen voor het jonge 
team van trainer Boy v.d. Bogaard. Om een lang 
verhaal kort te maken, het werd 3-0 voor de Tilbur-
gers (ruststand 1-0). Door een betere tweede helft 
van Jong Brabant was de aansluitingstreffer niet 
onmogelijk geweest. Het mocht helaas niet zo zijn. 
Laat in de tweede helft kon de thuisploeg uitlopen 
naar 3-0. Desalniettemin voldoende aanknopings-
punten voor het vervolg van de kersverse voetbal-
competitie. Komende zondag speelt Jong Brabant 
de eerste thuiswedstrijd tegen Chaam. Alle reden 
dus voor voetbalminnend Berkel-Enschot om dan, 
nu het weer kan, uit te rukken naar het sportpark 
aan de Berkelseweg.

Redactie Jong Brabant

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: Waardebon E 20,-
 D. Vissers, Beltmolen 4 in BE

2e prijs: Waardebon E 10,-
 Theo Tacx, Streepstraat 1e in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel augustus:
OUDERSCHAPSVERLOF
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KUNST EN CULTUUR

CULTUUR IN ONS KONINGSOORD
Cultureel Centrum De Schalm, Stichting Expo 
en de Bibliotheek Midden-Brabant hebben ge-
zamenlijk gewerkt aan een cultureel programma 
voor de maanden september, oktober, novem-
ber en december 2020 dat klinkt als een klok: u 
kunt kiezen uit welgeteld 49 culturele activiteiten 
waaronder voorstellingen, concerten, spreekuren, 
workshops, werkplaatsen & ateliers, lezingen, fi-
losofische avonden, films voor kinderen (nieuw in 
ons programma) en het filmcafé voor volwassenen 
(heel vertrouwd)!

Concert Grupo del Sur - Piazzolla
Ons eerste TOP-concert speelt zich af in Zuid-
Amerikaanse sfeer. Grupo del Sur is daarvan de 
vertolker bij uitstek. Het concert staat in het teken 
van Piazzolla. Deze Argentijnse tanquero, bando-
neonist en componist is de grote vernieuwer van 
de legendarische Argentijnse dans: de tango. Het 
eerste concert op zondag van Grupo del Sur was 
in een mum van tijd uitverkocht, maar voor de 
liefhebbers is er een tweede kans, want er komt 
een extra voorstelling op dezelfde dag: ook op 13 
september maar dan in de middag: Grupo del Sur 
om 15.00 uur.

Vooruitkijkend zien we op 27 september het con-
cert van het Alma Quartet en op 30 september 
wordt de eerste film uit de nieuwe cyclus ver-
toond: April, May, June.

Filmcafé - April, May, June
Woensdag 30 september 2020 om 19.30 uur
Drie halfzussen, ge-
speeld door Linda de 
Mol, Tjitske Reidinga 
en Elise Schaap, wor-
den geconfronteerd 
met de naderende 
dood van hun moeder.  
Ze zien zich gesteld 
voor vragen als: ‘Waar 
staan we in het le-
ven?’ en ‘Wat hebben 
we nog met elkaar?’ 
Maar vooral: ‘Wat 
straks te doen met 
onze autistische broer Jan?’ Geconfronteerd met 
deze laatste vraag blijkt al snel dat de zussen zich 
alle drie ongeschikt achten voor de zorg voor hun 
broer. Daarbij merken de zussen dat ze de laat-
ste jaren nogal van elkaar en hun broer vervreemd 
zijn. De vier zullen elkaar opnieuw moeten leren 
kennen, willen ze elkaar tot steun kunnen zijn.

Nieuw is dat Hemels eten & drinken een Filmar-
rangement aanbiedt: een tweegangenmenu vóór 
de film en een drankje met borrelplank na de film 
voor de speciale prijs van €37,50 p.p. Reservering 
en betaling van dit arrangement dient bij Hemels 
te gebeuren o.v.v. ‘Filmarrangement’. (N.B. Dit ar-
rangement is in aanvulling op een jaartje of passe-
partout).

Healthy Life – Happy Mind 
Wil jij ook gezond en gelukkig oud worden? Daar 
bestaat geen wondermiddel voor. Je kunt er wél 
zelf aan bijdragen door bewustere keuzes te ma-
ken.
“Ware rijkdom zit hem in onze gezondheid, niet in 
goud en zilver” – Ghandi
Een bewuste leefstijl heeft een positieve invloed 
op je algemene welzijn. Zo draagt het bij aan een 
gezond gewicht en vermindert het de kans op be-
paalde ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten. Ook mentaal heb je er baat bij. Het 
vermindert stress en kan depressie of burn-out 
voorkomen. Kortom: gewoon lekkerder in je vel. 
Letterlijk en figuurlijk. Woensdag 9 september 
starten we de reeks met ‘Nieuwe gewoonten’. 
Aanmelden is mogelijk voor alle colleges. Je kunt 
ook een keuze maken uit de verschillende the-
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Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

Augustus

Soep
Venkel- crèmesoep met gerookte kip

Hoofdgerechten
Gegrilde Kalfsschnitzel

Met tomaat concassé, sperziebonen en ansjovisboter

of
Gebakken mosselen in de schelp

Met knoflook, peterselie en aioli

Dessert
Lavendelparfait met gemarineerde aardbeien

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans

ma’s. Het is mogelijk om de colleges in verschil-
lende bibliotheken te volgen. Graag aanmelden 
in de bibliotheek van je keuze via de site van de 
bibliotheek.
https://www.bibliotheekmb.nl/vest/berkel-enschot.
html

Save the date!
KennisPlaats Vesper gaat dinsdag 6 oktober in ge-
sprek met Thijs Launspach over zijn nieuwe boek
‘Werk kan ook uit’. Thijs is psycholoog, schrijver 

en spreker. Hij publiceerde onder andere over 
stress, burn-out, millennials, zijn eigen ego, ge-
vriesdroogde boerenkool en keuzestress, en heeft 
een wekelijkse column voor het Brabants Dagblad 
en Algemeen Dagblad.

Dinsdag 6 oktober 2020 om 20.00 uur
U kunt zich binnenkort aanmelden om fysiek aan-
wezig te zijn en/of online in gesprek te gaan.
entree €12,50 (anders dan in de flyer staat ver-
meld)
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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. 

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek showroom: op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Als de R is in de maand, 
is het weer niet altijd meegaand.

Dagelijks wat zon en koelte in de nacht, 
bereiden een herfst vol kleurenpracht.
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genoemd in de Nederlandse Hoger Onderwijswet, 
door een bij voorkeur Nederlands staatsburger. 
Het bestuur van de stichting ziet de jaarlijkse prijs 
als een bijdrage in de voortgang van het onder-
zoek op het gebied van de oogheelkunde.

Foto: Mariska de Groot
Tekst: Redactie (Bron: De Oogarts, 09-2020 | 

Donders Binkhorst Stichting)

COLLECTEWEEK 
PRINSES BEATRIX 
SPIERFONDS GESTARD
Zondag 6 t/m za.12 september is de 
jaarlijkse collecteweek van de Prinsen 

Beatrix Spierfonds gestard. In die week gaan in 
ons land duizenden vrijwillige collectanten op pad 
om voor de verschillende soorten spierziekten zo-
als  SMA – CIOP – OPMD – DUCHENNE geld op 
te halen voor o.a. medicijnen en wetenschappelijk 
onderzoek.   
Weet u dat er in Nederland zo`n  200.000 mensen, 
zowel volwassenen als wel kinderen, lijden aan een 
spieraandoening?  Ook in ons dorp zijn er mensen 
(m.n. kinderen ! ) met een ernstige spierziekte.
Dit jaar hebben wij in Berkel-Enschot 32 Spier-
fondscollectanten. Een mooi aantal voor een dorp. 
Maar ons dorp is met veel nieuwe wijken uitgebreid.
Daarom zoekt de Spierfonds nog mensen die zich 
voor enkele uurtjes in een héél jaar,  als collectant 
in willen zetten.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij collectecoör-
dinator:
Dorothé Hutten
Berkel-Enschot
tel. 06 36139916
mail: spierf-dorothe@hotmail.com
Meer informatie kunt u vinden op:
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

RONALD BIERINGS ONTVANGT 
DONDERS BINKHORST PRIJS 
2020
Vrijdag 4 september werd bekend dat de Donders 
Binkhorst Prijs 2020 is toegekend aan dr. Ronald 
Bierings. Onze oud-dorpsgenoot is bekend bij 
veel dorpsgenoten en speelt nog jaarlijks als trom-
pettist in De Hofkapel.
Zijn bekroonde proefschrift Insight into light: the 
influence of luminance on visual functioning in 
glaucoma beantwoordt een aantal belangrijke vra-
gen over het visueel functioneren van glaucoom-
patiënten.
In het oogheelkundige promotieonderzoek wilde 
Ronald in de eerste plaats achterhalen of glau-
coompatiënten moeite hebben met zien in licht, 
donker, in overgangen van licht naar donker en 
omgekeerd. Veel glaucoompatiënten gaven in 
de spreekkamer aan moeite te hebben met zien 
in het donker, zonder dat hier in eerdere literatuur 
aandacht aan werd gegeven. Dat dit daadwerke-
lijk een symptoom van glaucoom bleek, is vol-
gens Bierings een van de belangrijkste uitkomsten 
van zijn promotieonderzoek, want het bestaan 
van deze klacht is met dit onderzoek geobjecti-
veerd. De Donders Binkhorst Prijs is voor Bierings 
de kroon op zijn werk. ‘Het prijzengeld komt ten 
goede aan de onderzoeksgroep, waar ik zelf geen 
deel meer van uitmaak, maar er komt vast een 
staartje. Verschillende promovendi hebben inmid-
dels doorgebouwd op mijn onderzoek.’

Donders Binkhorst Stichting
De Donders Binkhorst Stichting stelt vanaf het jaar 
2020 jaarlijks een prijs ter beschikking ter erken-
ning van een wetenschappelijk onderzoek, dat 
heeft geresulteerd in een proefschrift op het gebied 
van de oogheelkunde, verricht aan een instelling 

Tip de redactie

mail naar:
info@schakel-nu.nl
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back to school

Twijfelt u over het zicht van uw kind? Dan is het goed om actie te 
ondernemen. Als uw kind niet goed kan zien, kan dat invloed hebben op 
zijn of haar ontwikkeling. Denk maar aan het bekende voorbeeld van het 
niet goed kunnen lezen van een schoolbord. Het is daarom belangrijk om 
te weten of uw kind goed ziet. Kom langs voor een gratis oogmeting.

Graag tot ziens!

Gratis 
oogmeting

Begin het nieuwe schooljaar 
met scherp zicht!

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
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
Hoe maak ik een thuis?
Sinds juli woon ik in de parochie, op winkelcen-
trum Koningsoord, midden in de bedrijvigheid van 
werk, gezondheidszorg en boodschappen doen. 
Het is er elke dag, van de ochtend tot de vroege 
avond, een drukke bedoening. Op de parkeer-
plaats heerst een prettige chaos.
Toch is het in mijn appartement best rustig. Als ik 
vanaf de straat de trap oploop naar onze gezamen-
lijke binnentuin op het dak van de supermarkt, merk 
je niets meer van al die drukte. Buren zitten vredig 
op hun terrasje, maken een praatje met elkaar. Het 
doet me denken aan het oude klooster, waar je ook 
een pandhof hebt met een stille gang eromheen.
Vanaf de binnentuin betreed ik dan mijn huisje. Het 
heeft even geduurd voordat het was ingericht. Ik 
had niet meer zoveel spullen, vanwege eerdere ver-
huizingen. Ik heb veel gekregen of gekocht bij de 
kringloop of mensen in de buurt. Een enkel schil-
derij wacht ook nu nog op een betonboor, en er is 
altijd wel iets te wensen voor je woning, maar pas 
geleden heb ik mijn appartement ‘af’ verklaard. Dit 
is het. Dit is mijn thuis voor de komende jaren.
Daarom heb ik mijn huis laten inzegenen, een mooi 
katholiek gebruik, om de goede Geest in je woning 
uit te nodigen. En pastoor Marcel Dorssers maakt er 
ook wat van. In vol ornaat besprenkelde hij mijn hele 
appartement met wijwater, nadat we gebeden had-
den rondom een evangelieverhaal. In die tekst kib-
belen de twee zussen Marta en Maria om de vraag 
wat belangijker is: het huishouden of genieten van 
aangenaam gezelschap? Actie of contemplatie?
Elk leven heeft eigenlijk beide nodig. En elk huis 
ook. Ik was blij dat ik voor de komst van de pas-
toor had opgeruimd en gepoetst. Een huis is er 

om thuis te kunnen komen, een veilige omgeving 
waar je jezelf kunt zijn, en anderen kunt binnenla-
ten. Dat gaat me nu eenmaal makkelijker af als het 
geen totale chaos is. Dan pas houd ik ruimte over.

Frits Hendriks, pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
Afgelopen week namen we in de St. Caeciliakerk 
met een kerkelijke uitvaart afscheid van Fransje 
Fischer-van de Ven, 88 jaar en in de St. Lamber-
tuskerk van Corry Jansen-Klijn, 83 jaar.

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN
Zondag doen een aantal kinderen uit onze paro-
chie hun Eerste Heilige Communie in de St. Cae-
ciliakerk. In verband met het coronavirus kunnen 
in deze vieringen alleen naaste familieleden van de 
communicanten aanwezig zijn. De andere kerk-
gangers zijn welkom in de Woord- en Communie-
viering in de St. Willibrorduskerk of de Eucharistie-
viering in de St. Lambertuskerk in Udenhout.

AVONDGEBED OP MAANDAGAVOND
Elke maandagavond is er van 19.00 tot 19.30 uur 
in de Sint-Willibrorduskerk in Berkel een avond-
gebed. Tenzij er Eucharistische aanbidding staat 
ingepland, of er een speciale viering is. 
We volgen hierin als parochie het getijdengebed 
zoals de kerk ons dat aanbiedt, aangevuld met de 
schriftlezingen van de dag en een stille tijd van en-
kele minuten. Deze viering is een ideaal moment 
om terug te kijken op de afgelopen dag, dankbaar 
te zijn voor wat goed was en plannen te maken 
als iets beter kan. Of om gewoon even tot rust te 
komen, bij jezelf en bij God.
Meer informatie is te vinden op de website.

TER KENNISGEVING
De kersttocht die gepland was op 19 december 
2020 in Biezenmortel wordt vanwege corona ver-
plaatst naar zaterdag 18 december 2021 in Bie-
zenmortel.

Bestuur Kersttocht.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 12 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard. 

Zondag 13 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eerste H. Communie-
viering mmv kinderkoor Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
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VRIJDAG 18 SEPTEMBER
OM 20.00 UUR

HET MOOISTE FEESTJE 
IN CORONATIJD!

DEELNAME €7,50 INCL ÉÉN BIERTJE, 
WIJNTJE OF FRISDRANK NAAR KEUZE

RESERVEER SNEL JE BINGOKAARTEN VIA INFO@ARBIES.NL

MET  GUILTY PLEASURES, MEEZINGERS EN 
HILARISCHE HITJES!

Arbies_DiscoBingo_Poster_V1.indd   1Arbies_DiscoBingo_Poster_V1.indd   1 03-09-2020   10:5003-09-2020   10:50
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11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en com-
munieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eerste H. Communie-
viering mmv kinderkoor Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Oma Margot en Ome Ton; Jeannie Ber-
tens- van Heeswijk en Magda Verhoeven-van 
Leeuwen.

Maandag 14 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 15 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 17 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Aanmelden voor de vieringen is nog steeds nodig. 
Dat kan via de website van de parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

JBBA Renovatie-Vastgoed is geboren vanuit 
de gedachte te ontzorgen. Bouwprocessen, 
onderhoudsplanningen, aanpassingen  en 
renovatie te begeleiden van A tot Z.
 
Gastvrijheids-visie is voor JBBA een belangrijk 
fundament om samen te kijken vanuit de mogelijk-
heden en niet vanuit de beperkingen. Op deze 
manier voelen klanten van JBBA zich geholpen en 
begrepen. Korte lijnen en duidelijke communicatie 
vooraf, helpen klanten zich te richten op enkel het 
eindresultaat zonder alle organisatorische perikelen 
hier omheen.
 
Zowel in bedrijfssfeer als 
in de particuliere sector 
kijk ik graag mee naar 
aanpassingen die zowel 
de werk omgeving 
alsmede het leefgenot 
verbeteren.
 
www.jbba-renovatie.nl
info@jbba-renovatie.nl
06-29 075 885

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfo-
tograaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor 
digitaal aanvragen rijbewijs. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

Wespen of ander ongedierte www.OBenP.nl 
06-42000073 Giel Brekelmans 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur een gratis 
spreekuur. Van Raak Advocatuur, Udenhout, 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl 

Wij zoeken een ervaren TUINMAN voor onze 
behoorlijk grote tuin. Onderhoud en snoeien. 65+ 
geen probleem. Gemoedelijke omgeving, te Berkel 
Enschot. Graag Uw reaktie Tel. Nr. 06 22470658. 

DRUYOGA/MEDITATIE 
www.centrumdezicht.nl
Nog enkele plaatsten beschikbaar!

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

Wilt u milieuvriendelijk investeren in 
zonne-energie maar hebt u geen geschikt dak? 
Doe mee met het collectieve zonnedak Hoogeind. 
Kijk op www.zonopoisterwijk.nl of kom naar de 
informatie-avond op 24 september, 20.30 uur, 
Druiventros. 

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

Gastouderbureau Bontekoe gespecialiseerd 
in gastouderopvang. Zoek je opvang of wil je 
gastouder worden? Dan horen we graag van jou! 
www.kinderopvangbrabant.nl of bel of app naar 
06-48948933. 

TAI CHI: Bewust Ontspannen Bewegen. Do 20-
21 uur BS Berkeloo. GRATIS PROEFLES. Info op 
www.taichischoolvanderlaan.nl of 0644304944 

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl

Een nieuwe keuken voor 
een uitverkoopprijs

Elke keuken kan 
worden aangepast

U ontvangt 
volledige garantie

Demontage, bezorging 
& montage is mogelijk 

NU BIJ MARQUARDT OISTERWIJK

SHOWROOM SALESHOWROOM SALE
We maken plaats voor de nieuwe keukenmodellen van 2021



Doe mee op

rabobank.nl/

clubsupport

de coöperatieve Rabobank

Goed voor jouw club & 
  geweldig voor de buurt

Rabo ClubSupport



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 6 oktober 2020

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*  Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven 
bak 500 gram, Blauwe bessen  
bakje 125 gram, Elstar appelen zak 1 kilo  
of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

 3 VOOR

499

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

250
a2,58 - a3,74

LIPTON ICE TEA
2 pakken à 1,5 liter

 2 VOOR

350

ZALMFILET  
ZONDER HUID
Schaal 2 stuks

ASC-C-0007

550
a6,50

BEENHAM
Alle soorten
Per 500 gram

475
a5,25

Kiloprijs 9,50

SUKADELAPPEN
Alle soorten
Per 500 gram

499
a5,90 

Kiloprijs 9,98

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

GROLSCH, HERTOG JAN, 
BRAND OF BAVARIA 
HERFSTBOCK
Alle soorten
2 multipacks of losse flessen  
of blikken à 30-50 cl

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
MET CARE SERUM OF 
ROBIJN CAPSULES
Color, Stralend Wit of Black Velvet  
2 flacons à 700 ml  
of bakken à 15 stuks

1+1
GRATIS*


