
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 38, 16 september 2020

DEZE WEEK:
Huisarts Van Veenendaal in Udenhout stelt zich voor

Anny Janssens ontvangt Gouden Speld Gemeente Tilburg

Van onze Verhalenverteller: Pinky de Panterwelp



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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
17 sep 18 sep 19 sep

Geldig in week 38
zondag 13 t/m 
zaterdag 19 september 2020

Alle Ariel of 
Lenor Wasmiddel
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Ariel Vloeibaar original, 2 fl acons à 19 wasbeurten

16.98  8.49
De actieprijzen variëren van 3.49 - 22.99

Alle Herfstbok  
Combineren mogelijk
2 stuks*** 
Bijv. Grolsch Herfstbok, 2 sets met 6 fl esjes à 30 cl

12.78   6.39
De actieprijzen variëren van 0.87 - 7.40

2=11+1
GRATIS

Alle PLUS Verse pizza’s
Per stuk
Bijv. PLUS Pizza luxe margherita, per stuk

4.99   2.49
De actieprijzen variëren van 2.49 - 2.99

50%
KORTING

Douwe Egberts Aroma 
rood snelfi lterko�  e Alle enkelpakken à 500 gram, 
ko�  ebonen Alle zakken à 500 gram, ko�  epads
Alle zakken à 54 stuks of oplosko�  e 
Alle potten à 200 gram, combineren mogelijk 
M.u.v. aroma variaties en barista

+
GRATISGRATIS

Alle Teisseire Siroop of fruitshoot
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Teisseire Siroop tropical 0% suiker, 2 bussen à 75 cl

6.18   3.09
De actieprijzen variëren van 0.41 - 3.68

1+1
GRATIS

PLUS
Nederlandse IJsbergsla

Alle Dr. Oetker Wolkentoetjes
Alle bekers à 125 gram, combineren mogelijk

PLUS Halve luxe vlaaien
Appelcitroen-, wener kersen- of 
zwitserse roomvlaai

PLUS 
Houthakkerburgers
Pak 4 stuks

2.75

5 bekers

1.99
PLUS Halve luxe vlaaien

5.99

Per stuk

4.49
Per krop

0.49
4.59

Per pak

3.49

11.38 - 13.64

2 stuks

8.49

38/20 
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. **  *Voor 2=1 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

Pepsi, Sisi of Seven up  
Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Pepsi Max, 2 fl essen à 1,5 liter

3.98   1.99
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.99

1+1
GRATIS

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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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.
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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
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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

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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Dokter Van Veenendaal heeft op 1 april de prak-
tijk van dokter Ten Haven in Udenhout overge-
nomen. De overdracht zou op 1 april gebeuren, 
midden in de corona-piek. De geplande open 
dag voor de patiënten werd geschrapt. Maar 
dokter Van Veenendaal wil zich graag voorstel-
len aan zijn patiënten. Dit interview biedt daar-
voor een mogelijkheid.

De patiënt en niet de protocollen
In de geneeskunde wordt veel gewerkt met pro-
tocollen. Daarin is de wetenschappelijke kennis 
van een bepaalde aandoening samengevat en 
daardoor ontstaat een betrouwbare weg voor di-
agnose en behandeling. ‘Maar,’ zegt dokter Van 
Veenendaal: ‘hoe waardevol die protocollen ook 
zijn, het kan nooit het contact met de patiënt ver-
vangen. In een gesprek met hem of haar krijg je 
een indruk van wat er aan de hand zou kunnen zijn 
en dan ga je verder kijken wat je daarmee kunt. 
Er is geen enkel protocol die dat kan vervangen’. 
De keuze van de patiënt krijgt veel aandacht; de 
patiënt kan zelf kiezen door wie men geholpen wil 
worden.

‘De klacht van de patiënt is altijd  
het vertrekpunt voor mij’

Specialisatie in de huisartsenpraktijk
Vroeger was de huisarts zo’n beetje de vertrou-
wenspersoon van het dorp. Je kon bij hem terecht 

en hij stuurde je zo nodig naar het ziekenhuis. 
Maar de zorg is duurder geworden en het heeft zin 
voor een huisarts om meer diensten aan te bie-
den. Dokter Van Veenendaal is gevestigd in een 
medisch centrum en de praktijk heeft de speciali-
satie van ouderenzorg en wondzorg. 
In totaal werken er tien mensen, waarbij de Phy-
sician Assistent van belang is. Zij is medisch op-
geleid op master-niveau en kan zelfstandige me-
dische taken uitvoeren die vergelijkbaar zijn met 
een huisarts. Er is ook een praktijkondersteuner 
Geestelijke Gezondheidszorg en een praktijkon-
dersteuner Somatiek. Speciale aandacht is er voor 
wondzorg. ‘Wij werken samen met het Expertise-
centrum Wondzorg (ECW). Het ECW biedt een 
multidisciplinaire, gespecialiseerde behandeling 
van complexe wonden, een goede aanvulling die 
de kwaliteit van onze wondspreekuren verbetert’. 
Met zo’n pakket aan diensten hoopt dokter Van 
Veenendaal een goede huisarts te zijn.
De contactgegevens van Huisarts Van Veenendaal 
staan standaard in Bedrijven Contacten voorin de 
Schakel.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

HUISARTS VAN VEENENDAAL  
IN UDENHOUT  
STELT ZICH VOOR

Huisartsenpraktijk Van Veenendaal
Kreitenmolenstraat 26 
5071 BE Udenhout
013-5111280
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl
assistente@huisartsenpraktijkudenhout.nl

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 11-9 Knuffel roze aapje Dom S Dubuissonstraat vóór 06-44744839
   Raadhuisstraat
 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
   

   
 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 Route van school Berkeloo- 06-83773708
  sportschoenen, wit t-shirt en korte  Brenderstraatje en St.Willibrordstraat
  sportbroek. 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

 
Werken  

aan de ontwikkeling  
van je leiderschap  

in de natuur 

Bernadette van de Laak 
www.vlinder-en-blauw.nl 
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Onze dorpsgenote Anny Janssens-van Riel 
heeft woensdag 9 september de Gouden Speld 
van de gemeente Tilburg ontvangen, vanwege 
haar jarenlange vrijwillige inzet als voorzitter 
van bridgeclub Gezelligheid Troef. Wethouder 
Dols reikte de Gouden Speld uit ter gelegen-
heid van haar afscheid als voorzitter van de 
bridgeclub bij Hotel De Druiventros.

In 1989 richtten twaalf vrouwen uit Berkel-Enschot 
een bridgeclub voor gezelligheid op. Anny Jans-
sens (85) is al vanaf de oprichting voorzitter van 
de bridgeclub. Met twaalf leden werd gestart in 
de vroegere ‘huiskamer’ van De Druiventros. Daar 
groeide de club tot 64 leden. De Druiventros had 
ruimte nodig en Café Concordia werd het nieuwe 
onderkomen. Toen dat werd verkocht, werd de 
kantine van sporthal ’t Ruiven de thuisbasis om 
later weer terug te gaan naar De Druiventros. In-
middels heeft de club zo’n 50 leden, die wekelijks 
bijeenkomen om bridge te spelen. 

De bridgeclub is niet aangesloten bij de landelijke 
koepel van bridgeclubs. Het bestuur is heel goed 
in staat haar eigen zaken te regelen. Mevrouw 
Janssens heeft als voorzitter het heft altijd ste-

vig in handen. Ze is een aimabel en zeer sociaal 
persoon. Ze staat voor iedereen klaar, ook buiten 
de club. Als iemand van de bridgeclub hand- en 
spandiensten nodig heeft, is mevrouw Janssens 
altijd bereid te helpen. De bestuursvergaderingen 
verlopen altijd in goede orde, er is tijd voor een ge-
zellig praatje en iets lekkers bij de koffie. Mevrouw 
Janssens is de dragende persoon die de club in-
tern en extern vertegenwoordigt, ze heeft een per-
soonlijkheid die mensen onderling verbindt. 

Anny staat voor iedereen klaar, ook 
buiten de bridgeclub

Naast de activiteiten voor bridgeclub ‘Gezelligheid 
Troef’ zet mevrouw Janssens zich in als mantel-
zorgster en is zij actief in het verenigingsleven. 
Haar medebewoners van Koningsoord en buurt- 
en plaatsgenoten in Berkel-Enschot kunnen reke-
nen op haar hulp en ondersteuning. 

Tekst: redactie
Foto: Bas Haans

GOUDEN SPELD VOOR 
ANNY JANSSENS-VAN RIEL
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

17-09-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
24-09-20 Schalm, Kerkzaal 20.00 uur  BOG, aanmelden via bog@dorpsraadberkelenschot.nl
25-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-10.30 uur Letters&Liedjes - 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
30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafe - “April, May and June”
30-09-20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30-20.30 uur Healthy Life/Happy Mind - minicollege
02-10-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
02-10-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-12.00 uur Letters & Liedjes - nationale voorleeslunch
04-10-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H1 wat 

kunnen we weten?
18-10-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H2 wat 

moeten we vrezen?
01-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H3 wt 

mogen we hopen?
15-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H4 wat 

moeten we doen?
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
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Jeugd

De Verhalenverteller
(voor jeugd van 8 - 10 jaar

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Illustratie: Marjolein Stok

PINKY DE PANTERWELP
Blixem de leider van de groep panters, hangt lui in 
een boom. Hij geeuwt, rekt zich uit en draait zich 
nog eens om. Panters worden ook wel luipaarden 
genoemd. Nu snap je natuurlijk wel hoe dat komt. 
Panterwelp Pinky is de zoon van Blixem. Hij heet 
Pinky omdat hij geen zwarte of gestippelde huid 
heeft, maar een roze. Pinky klimt voorzichtig 
omhoog naar zijn vader. Hij heeft beloofd dat ze 
samen zouden gaan jagen. De maag van Pinky 
maakt zoveel rare geluiden. Hij heeft honger!
Als hij helemaal boven in de boom zit tikt hij papa 
aan: “Hee pap, komt er nog wat van? We zouden 
toch gaan jagen! Lekker smikkelen en smullen!”
“Jagen? Nou, daar heb ik helemaal geen zin in.” 
Hij rekt zich nog eens uit.
“Ja, maar pap, ik heb honger. Mijn maag knort, ik 
moet eten!”

“Eten? Nou, dan eet je 
maar wat besjes uit de 
struik hier beneden.”
“Besjes uit een struik pap? 
Besjes uit een struik! Ik wil 
helemaal geen besjes uit 
een struik. Ik wil een stuk 
vlees, een konijntje of een 
kippetje.”
“Nou jongen, daar heb ik 

helemaal geen zin in. Ga zelf maar wat vangen.” 
Hij draait zich om en wil verder slapen.
“Oh pap, mag ik dat? Mag ik dan een giraf mee-
brengen? Daar zit veel vlees aan en zijn nek die 
is zo lang daar kunnen we dan lekker aan gaan 
kluiven!”
“Pinky, je doet maar. Als je mij maar met rust laat.”
Pinky is dolblij en laat zich uit de boom naar be-
neden zakken. Hij kruipt en sluipt door het hoge 
gras. Daar ziet hij zijn eerste prooi: een sprink-
haan. Hij sluipt er naar toe, spant zijn spieren aan 
en springt omhoog. Als hij weer op de grond komt, 
is de sprinkhaan al weg. “Wacht maar, ik krijg je 
nog wel springding. Als ik groter ben dan sla ik je 
in één klap plat.” 
“Pas jij maar op dat ze jou geen klap geven! Het 
is veel te gevaarlijk voor klein pantertjes.” zegt de 
sprinkhaan. “Hoe heet je eigenlijk?”
“Ik heet Pinky en jij?”
“Ik heet Robbie en ik eet blaadjes en grassprietjes, 
daar zijn er genoeg van.”

“Nou, die lust ik niet hoor. Mijn papa zegt dat ik 
maar besjes moet eten.”
“Dat is heel verstandig van je vader. Dat is veel 
veiliger dan een dier vangen en opeten.”
“Maar ik ben helemaal niet bang hoor, en anders 
roep ik mijn papa.”
Samen springen Pinky en Robbie over het gras-
land. Ze gaan steeds verder weg van de boom 
waar de vader van Pinky ligt te slapen.
Pinky en Robbie vinden elkaar wel leuk, ze lachen 
en dollen met elkaar.
“Hoe komt het dat jij zo hoog kunt springen?” 
vraagt Pinky.
“Ik heb hele sterke kuitspieren en ik heb ook nog 
vleugels op mijn rug, dus ik kan springen en vlie-
gen.”
“Wow, dat is gemakkelijk.”
Pinky spant zijn achterpoten aan en springt, sa-
men springen ze nog verder.
Ze komen aan de rand van het woud. In het woud 
liggen de jakhalzen te loeren op Pinky. Ze zijn wel 
voorzichtig, want ze weten dat Pinky de zoon is 
van Blixem.
Karoe, de leider van de jakhalzen zegt tegen zijn 
maten: “Ik heb wel zin in een mals boutje.” Hij likt 
met zijn tong over zijn lippen. “Ik lok hem wel het 
bos in.”
Karoe loopt naar Pinky, en net als hij iets wil zeg-
gen, roept Robbie: “Kijk uit Pinky! Dat is Karoe de 
jakhals. Die is vals en lust jou zeker als toetje.”
Robbie springt zelf al weg en kijkt of Pinky hem 
volgt. Maar Pinky blijft staan!
Karoe hoort wat Robbie heeft gezegd. Hij zet zijn 
liefste gezicht op: “Dag jongen, ik heet Karoe en 
hoe heet jij?”
“Ik heet Pinky.”
“Zo, dat is een mooie naam. Wil jij met mij spelen? 
Ik ben zo alleen.” 
“Nou, eigenlijk niet. Ik ben op jacht naar een lek-
ker hapje.”
“Oh, maar dan kan ik je wel helpen. Ik heb een lek-
ker hapje in het bos liggen, een konijntje.”
“Nou, daar heb ik wel zin in.”
“Kom maar mee, loop maar voor me uit.”
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout 
Tel. 013-5111273, info@ vanhoofudenhout.keurslager.nl
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Rundvlees uit Twente 
Blonde D ‘Aquitaine
Een korte keten in eigen hand. Met de hoogst 
mogelijke zorg voor dierenwelzijn. Voor een puur 
stuk rundvlees, mals en heerlijk van smaak.

Kip 
100% antibiotica-vrije kip 
100% antibiotica vrij, alle Gildehoen kippen 
zijn opgegroeid. De Gildehoen is een duurzaam 
stukje pluimveevlees voor de consument die 
bewust voor beter voedsel kiest. De Gildehoen 
kippen zijn plezierig opgegroeid zonder 
antibiotica. Met de Gildehoen koopt u een puur 
pluimveeproduct, gezond, zeer smaakvol en 
volledig antibioticavrij kippenvlees. Iets duurder 
maar toch vriendelijk geprijsd.

Een eerlijk product

Kalfsvlees 
Weivlees uit Cromvoirt 
van boer van Rooij
Ons kalfsvlees is puur natuur en dat proeft u! 
Onze kalveren blijven ca. 5 maanden bij de 
koeien zogen en daarna krijgen ze krachtvoer 
speciaal voor vleeskalveren. De kalveren lopen 
in de zomer buiten en in de winter staan ze in 
ruime hokken op stro. Door de natuurlijke en 
diervriendelijke opfok is het kalfsvlees heerlijk 
van smaak en botermals. De natuurlijke groei 
geeft het kalfsvlees een mooie rose kleur.

Varkensvlees 
Heyde Hoeve Duroc-varken
Verkozen tot beste varken van Nederland, op 
smaak van duurzaamheid. Gemarmerd vlees, 
mals en sappig. Voldoende licht en een goed 
klimaat in de stal. En gunstig voerverbruik met 
minder belasting voor de aarde.

verdient een 
goed verhaal!
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WANDELEN BIJ HET 
GALGEVEN
Op 24 september gaan we wandelen bij 

het Galgeven in Berkel-Enschot
De komende maanden blijven we in de buurt van-
wege de coranacrisis.
Het Galgeven is 16 ha. groot en omringd door 
heuveltjes. Op een daarvan heeft ooit een galg 
gestaan en op een andere een volmolen die werd 
gebruikt in de textielindustrie.
De bomen rond het ven zijn weg gehaald en nu is 
het een prachtig open gebied en men probeert nu 
de venflora en –fauna weer terug te krijgen met 
gerichte herstelmaatregelen. Na afloop drinken we 
koffie op eigen rekening. Zorg voor goede wan-
delschoenen. We vertrekken vanaf Mie Pieters om 
twee uur en zijn rond vijf uur weer terug. 
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (15)
Omdat De Schakel ook uit komt in Heu-

kelom neem ik U deze week mee naar een kunst-
werk dat staat op de hoek Heukelomseweg-Hoog 
Heukelom. Eind 2008 nam Oisterwijker Anton 
Dona, het initiatief voor het project ‘KunstwerkT” 
in de gemeente Oisterwijk. Hierin werkten acht 
kunstenaars samen met buurtbewoners, leer-
lingen van basis- en voortgezet onderwijs en de 

gemeente Oisterwijk. 
Uiteindelijk werden 
acht kunstwerken ge-
realiseerd, verspreid 
over Moergestel, 
Oisterwijk en Heu-
kelom. Oorspronkelijk 
zouden de werken er 
maar een jaar lang 
staan. Heden ten 
dage staan de sculp-
turen er nog immer.
De Heukelomse kun-
stenares Lucy Bex 
werd verzocht voor 
Heukelom een werk te maken wat zou moeten uit-
stralen wat de buurtschap was en is. Na de eerste 
bijeenkomst met haar buurgenoten kwam al snel 
naar boven dat het een beeld moest worden waarin 
de saamhorigheid tot uiting zou moeten komen. Het 
is een groot bronzen beeld geworden met vier vol-
wassenen die bijeen gehouden worden door drie 
kinderen. Het groepje dat elkaar omarmt, wekt de 
suggestie dat er samen iets besproken wordt. Lucy 
heeft met haar ‘schepping’ het saamhorigheidsge-
voel duidelijk tot uitdrukking weten te brengen. Het 
op een vrij hoge natuurstenen sokkel staand kunst-
werk kreeg de titel “Saamhorigheid”. Op 4 april (Eer-
ste Paasdag) 2010 onthulden de Heukelomse kin-
deren in aanwezigheid van onder anderen toenmalig 
wethouder Lambert van den Bosch het kunstwerk. 
Overigens hebben de inwoners van Heukelom zelf 
geld ingezameld om ‘hun’ zo geliefde werk voor de 
gemeenschap te kunnen behouden.

Foto: Peter Timmermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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Houden van ….. is loslaten.
Ze zijn weer bij elkaar.

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
alle belangstelling en steun van dichtbij 
of op afstand bij het overlijden van 

Jo van Dal-Oomen

Een speciaal woord van dank voor de ere-
haag in de Heikantsebaan. Heel bijzonder 
om onze moeder, schoonmoeder en oma 
zo Berkel-Enschot uit te laten gaan.

Johan & Ellie, Andre & Jeannette,
Petra & Peter, Peter & Sjannie
en kleinkinderen

Bolchrysant
Deze prachtige chrysant kan zowel binnen 
als buiten. Heeft een diam. van ±40cm. 
In diverse kleuren.
3.99

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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WHITE DEMONS
De kop is eraf, en de eerste winstpun-
ten zijn alweer behaald door de teams 
van White Demons! Afgelopen week-

end werd de 2e ronde van de buitenwedstrijden 
gespeeld. Met een lekkere temperatuur om buiten 
te sporten zag het er weer gezellig uit bij het sport-
park De Rauwbraken. 

Uitslagen afgelopen weekend
Zondag 13 september   
Heerle HB1 - Wh. Demons HB1 20 - 18 
RED-RAG/Tachos D2 - Wh. Demons D2 24 - 05
White Demons DB1 - Blauw Wit DB1 12 - 12
R.H.V. D1# - White Demons D1 05 - 24
White Demons DC1 - R.H.V. DC2 28 - 04
Programma volgend weekend
Donderdag 16 september
20:00 uur Avanti DMW2 - White Demons DMW 2
Zaterdag 19 september
10:00 uur White Demons D2 - Roef D1
11:00 uur GHV E1 - White Demons E1
11:50 uur Taxandria D1 - White Demons D1
12:00 uur Avanti DC1 - White Demons DC1
Zondag 20 september
10:00 uur White Demons DC2 - Roef DC1
10:30 uur Elshout DB1 - White Demons DB1
11:30 uur White Demons HB1 - 
 RED-RAG/Tachos HB1

De trainingen zijn momenteel 
nog buiten op de handbalvel-
den op de maandag-, dins-
dag- en donderdagavond. 
Vanaf 28 september trainen 
de teams weer binnen in de 
zaal van sporthal ’t Ruiven. 

We hebben al veel kinderen mogen verwelkomen 
om een proeftraining mee te doen en de eerste 
nieuwe leden van het seizoen zijn al bij de vereni-
ging ingeschreven. Fantastisch om te merken dat 
er steeds meer aandacht is voor onze snelle sport. 
Door handbal ontwikkel je op een sportieve manier 
balgevoel, teamspirit en doorzettingsvermogen.
We zijn niet alleen actief op het sportveld. Ook het 
financieel gezond houden van de vereniging is be-
langrijk. Daarom doet White Demons ook dit jaar 
weer mee aan de Grote Club actie. Vanaf zaterdag 
19 september gaan onze jeugdleden weer op pad. 
Hiervoor hebben ze een verkoopboekje, maar het 
is ook mogelijk om online loten te kopen. Zo ma-

ken we het mogelijk om coronaproof loten te ko-
pen. Hopelijk mogen wij op uw steun rekenen!

ZIJN SCHAKERS 
GEBOREN STRATEGEN?
Dat bewees in ieder geval Frans Deckers 
in groep A afgelopen donderdag in zijn 

partij tegen Gerrit Bout. In een Deense gambiet of-
ferde Frans bewust 2 pionnen in de opening. 2 uur 
later en 47 zetten verder kon hij de winst claimen 
als gevolg van positioneel voordeel in de aanval.
Ook gold het voor Leo Elias, die lange tijd gelijk 
opging tegen Egidion Hernando. Er ontstond een 
paard-lopereindspel. Een pion achterstand in het 
eindspel  en tijdnood van Egidion resulteerde in de 
winst voor Leo.
In groep B tekent zich na 2 ronden competitie al 
een kopgroep af. Zowel Ad Verhagen als Hugo van 
Baardwijk gaan ongeslagen aan kop. Hugo kroop 
in zijn partij tegen Ben Sibum door het oog van de 
naald. Ondanks paardachterstand weigerde Hugo 
een remise-aanbod. Het leverde hem uiteindelijk 
winst op. Ook Ad Verhagen boekte zijn 2e over-
winning, in een lang gelijk opgaande partij tegen 
Ad Mathijssen.  
Aanstaande donderdag is een inhaalavond gepland.

JONG BRABANT THUIS 
STERK VAN START: 5-3
En zo werd het kersverse vaderschap 
van trainer Boy v.d. Bogaard opge-

luisterd met een hele fraaie thuisoverwinning op 
Chaam, na de eerder langs de lijn verorberde be-
schuit met muisjes! Wat een feest! Het doorgaans 
goed verzorgde spel van Jong Brabant leidde na 
ruim een kwartier tot een goed uitgespeelde straf-
schop en doelpunt (Thomas Straatman)! Jammer 
dat iets te gemakkelijk even later een strafschop 
en doelpunt werden weggegeven aan de gasten 
uit Chaam:1-1. Prima aanvallen van Jong Brabant 
zijde leidde vervolgens tot een overtuigende rust-
stand van 3-1 met twee treffers van Bram Vugts. 
Behalve letterlijk begon het er nu ook figuurlijk 
zonnig uit te zien voor de thuisclub. Ook in de 
tweede helft werd er vlotjes weer tweemaal ge-
scoord (Khalid Korch en Luc Spierings), daar waar 
doelpunten maken de laatste tijd nog een klein 
manco was. Dat Chaam aan het einde van de rit 
nog tweemaal mocht scoren was het enige smetje 
op deze wedstrijd voor Jong Brabant. Kortom, 
een welverdiende en goede thuisoverwinning!Nog 
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Sigma buiten- 
toppers.
Klaar voor 
de winter.

Nu met 
25 % korting!

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl
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zonniger had de wedstrijdreeks dit seizoen thuis 
aan de Berkelseweg niet kunnen starten. De over-
winning werd door het talrijke thuispubliek met 
een warm applaus ontvangen of was dat tegelijk 
ook een extra felicitatie aan het adres van trainer 
Boy v.d. Bogaard?! Komende zondag speelt Jong 
Brabant uit tegen WSJ in Tilburg. 

Redactie Jong Brabant

OJC’98 1 BOVENAAN
In Nijmegen was OJC duidelijk 
sterker dan tegenstander De 

Hazenkamp. Maar door een groot aantal gemiste 
kansen werd de uitslag toch iets bescheidener 
dan vorige week. Komende week als Maastricht 
op bezoek komt, wordt duidelijker of onze ploeg 
een serieuze titelkandidaat is. Maar voorlopig 
staan we wel bovenaan.
Door enkele coronagevallen werden de wedstrij-
den van het tweede en de junioren uitgesteld. De 
jongere jeugd speelde wel en haalde in drie van de 
vier wedstrijden een overwinning. Leuk is dat alle 
ploegen al punten hebben gehaald.
De uitslagen waren:
De Hazenkamp 1 - OJC’98 1   6 - 13
KVS ‘17 asp B1 - OJC’98 asp B1   1 - 8

Tilburg asp C1 - OJC’98 asp C1   7 - 4
Tilburg pup D1 - OJC’98 pup D1   3 - 10
SDO pup E1 - OJC’98 pup E1   9 - 14
De E2-ploeg was vrij.
Volgende week zijn er de volgende (thuis)wedstrij-
den:
zaterdag 19 september 2020:
OJC’98 1 - Maastricht 1 15.30 uur
OJC’98 2 - OEC 2 14.00 uur
OJC’98  jun 1 - SDO jun 2 12.30 uur
OJC’98 asp B1 - DKB asp B2 13.00 uur
OJC’98 asp C1 - PSV asp C1 14.15 uur
OJC”98 pup D1 - DOT pup D1 12.00 uur
OJC’98 pup E1 - DSC pup E1 11.30 uur
OEC pup E1 - OJC’98 pup E2

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

September

Soep
Romige preisoep 

Met knoflook croutons

Hoofdgerechten
Gebakken victoriabaarsfilet 

Met knoflookroom en aardpeer gratin
of

Boeuf Bourguignon 
Met spekblokjes en rösti

Dessert
Chocolademousse 

Met amandelen en vanillesaus

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

                                            

                      

De afscheidsdienst vindt plaats in  
besloten kring

Mieke
Ton en Esther
     Kyara, Lagéra
Jack
Claudia en Jeanet

Mieke Oerlemans-van Mook
echtgenoot van

Jan Oerlemans

Loslaten was moeilijk, echt loslaten  
doen we je nooit. Het afscheid van het  
leven en je dierbaren was zwaar, maar  
echt afscheid nemen we nooit. Zo rustig  
als je was, heb je met al je strijdlust het  
leven los moeten laten.

In liefde laten we gaan mijn lieve man,  
ons pap, fijne schoonvader en trotse opa

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil

Maar mooie herinneringen blijven

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Tilburg, 11 september 2020 
Mgr. Bekkersstraat 7
 5056 EK Berkel-Enschot
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 Peren vlaaitjes  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 18 t/m donderdag 24 september 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

WORD
JIJ

ONZE
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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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)!

 
                                                              

EXPO-TOP concert ALMA Quartet
zondag 27 september 2020   aanvang 11.30 uur 
 
Kaarten € 8,00 uitsluitend via e-mail De Schalm, 
incl. koffie of thee in de pauze

Haydn, Ravel en Brahms, dat zijn de topcomponis-
ten die op het programma staan.  Gespeeld door 
de topmusici van het Alma Quartet. En daarmee 
zeggen we niks te veel. Drie van de vier spelen 
in het wereldberoemde Concertgebouworkest, de 
vierde in het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Sinds de oprichting in 2014 heeft het kwartet in 
korte tijd naam gemaakt als een zeer boeiend en 
innoverend ensemble. Het Alma Quartet trad op 
in bekende zalen in en buiten Europa. Het was 
ook te beluisteren in Theaters Tilburg. Bij Podium 
Witteman waren ze op TV te bewonderen. Heel 
bijzonder dus om nu in Berkel-Enschot  van hun 
muziek te kunnen genieten.

Het kwartet bestaat uit:
Max Daniel van Biemen viool
Benjamin Peled  viool
Jeroen Woudstra  altviool
Nitzan Laster  cello

LETTERS & LIEDJES
vrijdag 25 september  -  vrijdag 2 oktober  -  vrij-
dag 9 oktober  2020 van 9.30 uur  – 10.30 uur
Met een mooi, spannend of grappig prentenboek 
duiken we in leuke verhalen en maken we gezel-
lige muziek. Samen lezen, liedjes zingen en bewe-
gen wie wil dat niet. 
Voorlezen en muziek maken met kinderen is heel 
belangrijk. Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, 
is het ook van groot belang voor de taalontwikke-
ling van een kind. Kinderen die regelmatig worden 
voorgelezen en muziek maken hebben namelijk 
een grotere woordenschat. 

De leesconsulent van de Bibliotheek leest voor en 
geeft voorlees- en boekentips. 
De Muziek op Schootdocent van het Factorium 
geeft muzikale adviezen. 
Lezen en muziek is een dubbelfeest voor peuters 
en (groot) (oppas) ouders 

Voor: Peuters van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers 
Tijd: 9.30 – 10.30 uur 
Extra! KinderBoekenWeek op vrijdag 2 oktober tot 
12.00 inclusief Voorleeslunch voor de kindjes.
Waar: in de Bibliotheek Berkel-Enschot 
Entree: €7,50 per keer
Natuurlijk even aanmelden via: 
https://www.eventbrite.nl/e/119492745017

FILMCAFÉ - APRIL, MAY, JUNE
Woensdag 30 september 2020, inloop 19.15 uur, 
aanvang 19.30 uur
Drie halfzussen, gespeeld door Linda de Mol, 
Tjitske Reidinga en Elise Schaap, worden gecon-
fronteerd met de naderende dood van hun moe-
der. Ze zien zich gesteld voor vragen als: ‘Waar 
staan we in het leven?’ 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.
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KINDERBOEKENWEEK 2020  EN 
TOEN…
Reis mee terug in de tijd! en ontmoet de vreem-
de dieren van de evolutie
EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we te-
rug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar 
wordt. Lees spannende verhalen over ridders, ver-
plaats je in oorlogstijd of kom alles te weten over 
de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden 
te ontdekken Verken werelden uit het verlegen 
door het lezen van boeken!

Tijdens de workshop ontmoet je de vreemde die-
ren die ooit op onze aarde leefden: trilobieten, di-
nosauriérs, sabeltandtijgers en nog vele anderen. 
We reizen terug in de tijd en tekenen zelf vreemde 
dieren in een van de 4 tijdperken. Door middel van 
het greenscreen sta jij misschien straks wel in de 
ijstijd tussen de sabeltandtijgers!

Wanneer: Woensdag 30 september
Tijd: van 13.30 tot 15.00 uur
Waar: in de Werkplaats van de Bibliotheek 

De toegang is gratis. De workshop is geschikt 
voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Aanmelden is verplicht. 
Voor informatie en aanmelden, kijk op:
www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek

HEALTHY LIFE – HAPPY MIND 
donderdag 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 
5 november, 19 november van 19.30 - 20.30 uur
Het eerste mini-college ‘Nieuwe gewoonte’ zit erop. 
Je weet het eigenlijk wel en toch is het even net 
wat anders. Ingrid Witlox geeft je fijne tips om je 
leven zo gezond en bewust mogelijk te leven. 
Onder andere hoe je in kleine stapjes nieuwe leef-
stijlgewoonten kunt toepassen in je dagelijks leven. 
Net wat er voor jou nodig is om die gezonde(re) 
keuzes te maken. Keuzes die aansluiten bij je da-
gelijks leven, die bij jou als persoon passen, zodat 
ze uiteindelijk ook vol te houden zijn. Verandering 
kost nu eenmaal tijd en dat is een soms een hele 
klus in deze bijzondere tijd.

Colleges
In de vorm van 5 minicolleges passeren verschil-
lende leefstijlthema’s de revue: nieuwe gewoon-

ten, voeding, beweging, geluk & zingeving en 
slaap & ontspanning 

Workshop
In de afsluitende workshop worden de puntjes 
met elkaar verbonden en ga je aan de slag met je 
eigen “Gezonde Leefstijl Plan. 
Donderdag 3 december 19:30 - 21:00 uur

Graag aanmelden in de bibliotheek van je keuze 
via de site van de bibliotheek.

https://www.bibliotheekmb.nl/vest/berkel-en-
schot.html

WERK KAN OOK UIT
Ben jij weleens ‘lekker druk’? Meer dan ooit kam-
pen we met chronische stress, keuzestress en 
burn-outklachten. Het lijkt wel alsof de wereld 
steeds meer van ons vraagt. Voornamelijk millen-
nials kampen met stress- en burn-outklachten.  
Je agenda loopt over en met trots vertel je aan je 
vrienden dat je ‘lekker druk’ bent. Druk is het nieu-
we normaal. Maar hoe normaal en gezond is dat?
KennisPlaats Vesper is een ontmoetingsplek voor 
en door ondernemers in de Bibliotheek Berkel-
Enschot. Drie keer per jaar komen ambitieuze 
professionals hier bij elkaar om kennis, successen 
en uitdagingen te delen. Het onderwerp ‘werk kan 
ook uit’ is zeker in deze hectische coronatijden 
voor veel mensen van toepassing, de grenzen tus-
sen privé en werk zijn steeds meer vervaagd en 
velen moeten thuiswerken.   
Dinsdagavond 6 oktober nodigen wij auteur, psy-
choloog en stressexpert Thijs Launspach uit tij-
dens een inspirerend en interactief event. Thijs 
heeft meerdere anti-stress boeken op zijn naam 
staan waarvan zijn nieuwste boek: ‘Werk kan ook 
uit’. Het boek omschrijft maar liefst 52 manieren 
om jouw dag stressvrij te houden! Tijdens het 
event komen meerdere anti-stress thema’s aan-
bod waar je ook actief mee aan de slag gaat. 

Uiteraard wil je dit niet missen! Het event vindt 
plaats op dinsdag 6 oktober van 20.00 tot 21.30 
uur. Het event is zowel fysiek als online te volgen. 
De fysieke bijeenkomst vindt plaats in de Biblio-
theek in Ons Koningsoord, wees er snel bij want 
vol=vol! Studenten kunnen zich gratis aanmelden. 
Online aanwezig zijn: 
https://www.eventbrite.nl/e/119423357477
In de Bibliotheek aanwezig zijn: 
https://www.eventbrite.nl/e/119428133763
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HALLOWEEN GAAT NIET 
DOOR
Na het succes van mini kvw afgelopen 

maand hebben we helaas slecht nieuws voor het 
programma van aankomend najaar. In verband 
met de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
hebben we helaas doen besluiten om de spook-
tochten met Halloween dit jaar NIET door te laten 
gaan. We vinden het enorm jammer, maar tijdens 
de tocht kunnen we de geadviseerde 1,5m niet 
garanderen en we willen geen risico nemen met 
jullie gezondheid. We hopen dat het volgend jaar 
wel weer door kan gaan en we weer met z’n alle 
kunnen griezelen. Hopelijk tot dan!

DORPSQUIZ
We vinden het oooontzettend jam-
mer maar helaas hebben we moeten 
besluiten de Dorpsquiz editie 2020 te 

annuleren. Met de extra aangescherpte maatre-
gelen is het heel lastig om verantwoord de doe-
opdrachten uit te voeren en onmogelijk om met je 
complete team op één plek volgens de richtlijnen 
bij elkaar te zijn. En daar draait voor een groot deel 
natuurlijk deze avond om.

Er ligt een fantastische quiz klaar met te gekke 
doe opdrachten dus we hopen jullie allemaal weer 
te zien in 2021.

Alle ingeschreven teams en sponsoren zijn inmid-
dels bericht en betalingen worden natuurlijk te-
ruggestort. Bedankt voor jullie enthousiasme, blijf 
gezond en graag tot volgend jaar!
 

MS FONDS
Ondanks de coronacrisis gaat de 
collecte van het MS fonds door in 

de periode van ma. 16 november t/m za. 21 no-
vember. Wij zijn op zoek naar extra collectanten 
voor Berkel-Enschot.
Wij vragen maar een aantal uren van uw vrije tijd.
In Nederland hebben zo’n 17.000 mensen MS. 
Jaarlijks komen hier ongeveer 1000 mensen bij. 
Het is de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen in Nederland. Er is nog geen oplossing 
voor MS en daarom is onderzoek hard nodig. 
Wil jij jouw steentje bijdragen? Meld je dan aan 

als collectant voor de MS Collecteweek (16-21 
november 2020)  Alvast bedankt
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden 
of rechtstreeks bij coördinator Henk Denissen 
Raadhuisstraat 62 Berkel-Enschot
tel. Nrs. 0622459596/0619181126/ 0135331151

EN TOEN... 
Op maandag 7 septem-

ber zijn we in de klas begonnen met het project 
‘en toen...’ 
Toen we in de kring gingen lagen er allemaal fo-
to’s van kinderen. We moesten gaan raden wie 
er op de foto’s stonden. Na heel hard nadenken 
en overleggen met elkaar, kwamen we er achter 
dat het de juffen van de middenbouw waren. We 
moesten raden wie welke juf was. Dat was niet 
makkelijk, maar met wat hulp hebben we ze al-
lemaal gevonden. Monique had ook spulletjes van 
vroeger meegenomen en wij mogen dat nu ook 
doen. We hebben in de klas een tafel met heel veel 
spullen en het worden er steeds meer.

Groetjes Middenbouw 1  

Kennismaking BB1 
De eerste weken gingen we kennismaken met 
onze nieuwe klas. We hebben veel kennisma-
kingsspelletjes gedaan. Eén daarvan was het wie 
ben ik spel, met onze zelfgemaakte kubussen (zie 
foto). Door deze spelletjes zijn we veel van elkaar 
te weten gekomen en hebben we onze nieuwe 
groep 6 leren kennen. Ook hebben we onze nieu-
we juf Lisa leren kennen en groep 6 heeft onze 
juf Rianne ook leren kennen. Iedereen heeft ook 
een voorwerp meegenomen over zichzelf, bijvoor-
beeld een foto over je huisdieren of een voorwerp 
van je sport. We zijn heel blij met deze klas en het 
wordt een gezellig schooljaar! 

Door Rafael en Rosa van Bovenbouw 1 
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

September maand van de gebitsverzorging!

Wist u dat…

… tandenpoetsen de beste manier is om het gebit van je 
 hond en/of kat schoon te houden?

… een slecht gebit ook kan leiden tot hartproblemen?

… 70 tot 80 procent van onze honden en katten ouder dan 
 2 jaar rond loopt met pijnlijke gebitsproblemen?

In de maand september kunt u een afspraak maken voor een gratis 
gebitscheck! Daarnaast krijgt u 10% korting op gebitsreinigingen.

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



25|



26 |

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



KERKBERICHTEN
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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
Een tijd voor rust
Beste lezer, voor de meeste werkenden onder ons 
is de vakantie weer voorbij. En voor de gepensio-
neerden onder ons is vakantie meestal geen on-
derwerp van gesprek. Die hoor ik dan zeggen: “Ik 
heb het hele jaar door vakantie”. Maar juist in deze 
tweede groep zijn velen betrokken bij allerlei soor-
ten vrijwilligerswerk en ook dan is even afstand en 
rust nemen belangrijk. En er is nog een groep die 
ik wil noemen: mensen zonder werk of die wegens 
ziekte of anderszins niet zo met vakantie bezig 
zijn. Dat kan zijn door allerlei verschillende oor-
zaken zoals financiële middelen die ontbreken, li-
chamelijke beperkingen en vult u maar in. Zelf heb 
ik nu vakantie terwijl ik dit opstekertje schrijf, dat 
ook nog in mijn vakantie moet worden ingeleverd 
voor publicatie. Maar je hebt toch vakantie denkt u 
nu. Inderdaad, vakantie van mijn dagelijkse werk-
zaamheden in de techniek. En vakantie als diaken 
in de parochie. En toch zijn er altijd wel dingen 
die er te doen zijn, die afgewerkt moeten worden 
voordat je echt vakantie hebt. Ik ben in mijn leven 
nooit anders gewend geweest. In mijn jeugd ging 
ik in de vakantie werken bij mijn oom op de boer-
derij, omdat ik dat leuk vond om te doen. Later, 
toen ik een baan had, was ik aan het begin van 
de vakantie altijd nog wel enkele dagen bezig met 
het loslaten – loskomen van mijn dagelijkse werk-
zaamheden. Weer later, toen ik een eigen bedrijf 
had, was ik de eerste week waarin het personeel 
al vakantie vierde, bezig met het afwerken van al-
lerlei administratieve zaken. En toen onze kinde-
ren volwassen waren, ging ik in de vakantie samen 
met mijn vrouw Annie, een weekje vrijwilligerswerk 
doen voor de jongerenkampen van ons bisdom. 

Wat betekent vakantie? Het woord vakantie is af-
geleid van vacatio. In het Latijns is het werkwoord 
vacare, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen. 
Het is een periode waarin een persoon zijn ge-
woonlijke dagelijkse activiteiten staakt, zoals naar 
school of het werk gaan. Als ik het zo lees, dan 
is vakantie heel eenvoudig: ‘Gewoonweg met de 
dagelijkse activiteiten stoppen’. Toch is vakantie 
voor mij veel meer. Vakantie is een tijd van tot rust 
komen. Dat wil niet zeggen dat je niets moet doen, 
geen lichamelijke of geestelijke activiteiten. Juist 
in het doen van dingen waar je normaal niet snel 
toe komt, kun je in de vakantie prima doen om te 
ontspannen. Weer voor mijzelf gesproken: Ik pro-
beer elk jaar in de vakantieperiode een week op 
retraite te gaan in de stilte van de Foyer de Charité 
in Thorn. Daar kan ik biddend, mediterend, in het 
vieren van de dagelijkse eucharistie, in het volgen 
van de dagelijkse inleidingen rondom een Bijbel-
tekst, helemaal tot rust komen. Zo heeft ieder voor 
zich een manier om tot vakantie te komen. Ik hoop 
dat ieder van u tot rust is gekomen in de vakan-
tieperiode.

Diaken Ton. 

BOEKGESPREK OP DE ZONDAGMIDDAG
De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt 
iedereen en we moeten ons allemaal aanpassen 
aan een samenleving die we nog niet kenden. Dat 
maakt ons angstig en onzeker. Daarom schreef de 
Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe het boekje 
‘Houd afstand, raak me aan’. In oktober en no-
vember gaan we dat lezen en bespreken in onze 
parochie.
Elke bijeenkomst is gewijd aan één hoofdstuk. 
Iemand geeft een korte samenvatting van het 
hoofdstuk, iemand anders geeft wat extra input 
vanuit de christelijke traditie, iedereen praat mee, 
nieuwsgierig naar elkaars inbreng. Het is handig 
om het betreffende hoofdstuk gelezen te hebben, 
maar het is niet noodzakelijk om deel te nemen 
aan het gesprek. Het is leuk om elke keer erbij te 
zijn, maar ook dat is niet noodzakelijk.
zondag 4 oktober: Wat kunnen we weten?
zondag 18 oktober: Wat moeten we vrezen?
zondag 1 november: Wat mogen we hopen?
zondag 15 november: Wat moeten we doen?
inloop vanaf 14.30u; gesprek vanaf 15.00u tot 
maximaal 16.30u; in de pastorie naast de Sint-
Caeciliakerk, Kerkstraat 2 Berkel-Enschot
Meer informatie en aanmelden bij Frits Hendriks: 
frits.hendriks@johannesxxiiiparochie.nl
Leen het boek bij de bibliotheek of koop het in de 
plaatselijke boekhandel voor €14,99.
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 19 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 20 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intentie: Overl. ouders Vermeer- van Spaendonk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eerste H. Commu-
nieviering mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intenties: Piet van de Sande (1e jrgt.) en Corien 
van de Sande; Tijn Boom (verj.).

Maandag 21 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 22 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 23 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 24 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden is het noodzakelijk om u voor de week-
endvieringen vooraf aan te melden. Dat kan via 
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 deze 
week: 013-5331215.

Mandy van der Bruggen

Heeft uw kind hulp nodig?

Torenakker 13
5056 LK Berkel-Enschot

0614147166
mokabegeleiding@gmail.com

- PGB ondersteuning
- Gedragsproblemen 
- Psychische problemen
- Stimuleren/activeren
- Ouders ondersteunen
- Huiswerkbegeleiding/bijles

Bel mij vandaag nog en
kijk wat ik voor uw kind

kan betekenen.

Moka Begeleiding biedt hulp bij:



SCHAKELTJES
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een 
vakfotograaf. 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 

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. 

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-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot ! 

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

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

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog 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. www.hobbymixvoordieren.nl 

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

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

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

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. 

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

Te koop; bankstel bestaande uit; 1 driezitsbank 
en 1 tweezitsbank Prijs; € 275 kleur beige linnen. 
In prima staat = 2 jaar oud. 
Te bevragen; 013-5334927 

Op zaterdag 19 september van 10 tot 14 uur staat
de werkgroep Dementievriendelijk B-E met een 
informatie kraam op het winkelcentrum 
Koningsoord ter gelegenheid van de Wereld 
Alzheimerdag. Kom gerust even langs! 

Kom tot Rust met een Abhyanga - Ayurvedische 
massage of tot Diepe Ontspanning op de 
klanken van Klankschalen. Maak een afspraak 
via: www.nyaveda.nl of info@nyaveda.nl

WIE WORDEN DE 
TILBURGSE 

VRIJWILLIGER EN VRIJWILLIGERS-
ORGANISATIE VAN 2020?  
De inschrijving voor de verkiezing van de Tilburgse 
Vrijwilligersprijzen 2020 is geopend. 
Op www.vrijwilligerstilburg.nl kunnen belang-
stellenden een vrijwilliger, een groep vrijwilligers, 
een vrijwilligersproject of een vrijwilligers-
organisatie uit de gemeente Tilburg voordragen. 
De inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 23 oktober 
bij Vrijwilligers Tilburg binnen zijn; de winnaars 
worden op maandag 7 december bekendgemaakt. 
De Tilburgse Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief 
van Gemeente Tilburg en ContourdeTwern, 
in nauwe samenwerking met Rabobank Tilburg en 
omstreken, Interpolis en het Brabants Dagblad. 



Doe mee op

rabobank.nl/

clubsupport

de coöperatieve Rabobank

Goed voor jouw club & 
  geweldig voor de buurt

Rabo ClubSupport
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