
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 39, 23 september 2020

DEZE WEEK:
Afslankcoach Daniëlle helpt om blijvend af te vallen

Gasten De Zonnebloem ontvangen zonnebloemen

Wondertelefoon voor bewoners Torentjeshoef

Mascotte Jong Brabant verwelkomd



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

39/20 
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). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
24 sep 25 sep 26 sep

Geldig in week 39
zondag 20 t/m 
zaterdag 26 september 2020

PLUS
• Gerookte Noorse zalm Pak 100 gram
• Visschnitzels Schaal 2 stuks
• Zalmsnippers Pak 150 gram
• Maatjesharing met uitjes Pak 2 stuks
• Kabeljauwfilet Schaal 1 stuk
Combineren mogelijk

PLUS Roerbak- of wokgroenten
Alle zakken à 400 gram, uit de koeling, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Roerbakgroenten Oosterse stijl 
witte kool & taugé, 2 zakken à 400 gram

4.18   2.09
De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.79

PLUS Verse slagroom- 
of chocoladesoesjes
Doos 10 stuks, tompouce 
deluxe Doos 2 stuks 
of tompouce Doos 4 stuks

Alle Beemster Kaas
plakken of stukken
Van de bedieningsafdeling

Optimel 
Yoghurt of kwark
Alle pakken à 1 liter of 
bekers à 450-500 gram, 
combineren mogelijk

1.44 - 1.86

Per 100 gram

0.99

PLUS 
Afbakbroodjes
Italiaanse bollen, 
kaiser-, milano- of 
powerkornbroodjes, 
zak 4-8 stuks

2 stuks

2.89
KIES & MIX

1.49 - 1.95

Per zak

0.99 PLUS
Nederlandse 
Sperziebonen
Los

6.00

Per pak

4.99
Per 500 gram

0.49
PLUS Kipfi let
Pak 800 gram

1+1
GRATIS

5.38 - 8.98

2 stuks

3.99

TOT 55% KORTING 

•  PLUS Pitloze witte druiven Bak 500 gram
•  Pink Lady Handappels Schaal 4 stuks
•  Eat Me Avocado eetrijp Schaal 2 stuks
Combineren mogelijk

3.00 - 3.50

Per doos

1.99
2.70 - 3.78

2 stuks

1.99

+1 GRATIS

DUOPACK

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

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

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

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
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Afvallen zonder honger te lijden en daarna op 
gewicht blijven. ‘Het kan!’ zegt afslankcoach 
Daniëlle van den Akker. ‘Door je lijf te resetten 
en door de juiste voedingsmiddelen te kiezen.’ 
Ze is als ervaringsdeskundige en gecertifi-
ceerd coach de ideale begeleider voor mensen 
die blijvend van hun overtollige kilo’s af willen.

Daniëlle weet waarover ze praat. ‘Ik heb zelf ook 
lang geworsteld met mijn gewicht,’ zegt ze. ‘Tot-
dat ik PowerSlim ontdekte. Dat werkte écht!’ Ze 
was zo enthousiast dat ze meer mensen met de 
succesformule wilde laten kennismaken. Ze volg-
de een opleiding en nu is ze gecertificeerd coach. 
‘De kern van deze methode is koolhydraat-arm 
eten in combinatie met eiwitrijke producten. Door 
de inname van koolhydraten te beperken, kun 
je afvallen. Maar je moet wel voldoende eiwit-
ten gebruiken, anders gaat het ten koste van je 
spiermassa. Juist de combinatie van eiwitrijk en 
koolhydraat-arm zorgt ervoor dat je lichaam de 
vetreserves gaat verbranden. Die balans zit in de 
producten van PowerSlim. Er zijn wel 150 produc-
ten, en met 6 eetmomenten per dag zul je echt 
geen hongergevoel hebben.’

In drie fases naar succes
In drie fases werkt ze met haar cliënten naar hun 
streefgewicht toe. De eerste fase is het striktst. 
‘Je begint met een weekpakket met PowerSlim-
producten,’ vertelt Daniëlle. ‘Deze vul je aan met 
groente, vlees of vis. In deze fase val je het meeste 
af. Heb je bijna je streefgewicht bereikt, dan voe-

gen we langzaamaan meer voedingsmiddelen toe 
aan het menu.’ De laatste fase is gericht op be-
houd van dat gewicht. ‘Je lichaam is gereset en 
ook je mindset is veranderd. Je weet beter wat 
wel en niet goed is en je eetpatroon is anders. Je 
hebt de PowerSlim-producten dan niet meer no-
dig, maar je kunt bijvoorbeeld wel de snacks of 
tussendoortjes blijven gebruiken.’

‘Denk vooral aan wat je wél mag 
eten.’

Voordelig kennismaken?
Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrij-
blijvend. Voor wie definitief af wil rekenen met de 
overbodige kilo’s heeft Daniëlle een mooie actie. 
De eerste drie starters die een weekpakket afne-
men, ontvangen bij hun volgende bestelling € 50,- 
korting.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

AFSLANKCOACH DANIËLLE
HELPT OM BLIJVEND AF TE VALLEN

Afslankcoach Daniëlle
Trapistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
T 06 18575029
E info@afslankcoachdanielle.nl 
I www.afslankcoachdanielle.nl 

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 19-9 Enveloppe t.a.v. een opa Pandgang, Van Raadhuisstraat naar 06-10171177
   Koningsoord
 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

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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WE GAAN HET WEER 
PROBEREN
Maanden hadden we vanwege corona 

weinig clubactiviteiten. Nu proberen we de draad 
weer op te pakken met clubavonden op locatie. 
Helaas hebben we enkele weken geleden af-
scheid moeten nemen van Frits Kemper. Frits was 
lid van bijna het eerste uur en binnen onze club 
zeer geliefd. Hij is tevens jaren lid geweest van het 
bestuur. We missen zijn mooie foto’s, vooral zijn 
sfeervolle zonsopkomsten.  
In de zomerperiode zijn er door de leden prachtige 
foto’s gemaakt. Zo werden de onderstaande foto’s 
van Berdi Venhuizen (ree) en Vincent Goumans 
(vlinder) afgelopen maand de Foto’s van de maand. 
Beiden gefeliciteerd met jullie prachtige platen!

HERDENKINGSBOMEN 18

VAN DER LOO-BOOM
In mijn laatste herdenkingsbomenco-

lumn heeft U kennis kunnen maken met mijn over-
grootvader: Adriaan van der Loo (*Udenhout 1830 
+Berkel 1916). Hij ging op 24 mei 1865 op Heikant-

sebaan 9 alhier boeren. Zijn zoon Marinus (*Berkel 
1869 +Berkel 1947) volgde hem op. De zoon van 
Marinus: Jos (*Berkel 1926 +Hulst 2004) nam de 
familieboerderij ‘Het Loo’ in 1957 over. Mijn broer 
André (*Berkel 1966) nam het familiebezit weer 
van zijn vader Jos over in 1994. Toen bleek dat 
de gemeente Tilburg het huisperceel nodig had 
voor woningbouw verhuisde André met zijn vader 
in 2001 naar de aangekochte ‘Berkeloo-Hoeve’, 
te Kuitaart. Ik bleef alleen achter op de ‘verlaten’ 
boerderij te Berkel. In de onderhandelingen met 
de gemeente Tilburg was bedongen dat mijn broer 
Mark zijn grondverzet- en verhuurbedrijf aan de 
Heikantsebaan kon blijven uitoefenen. Mark en ik 
lieten een nieuwe woonboerderij bouwen aan de 
Heikantsebaan 9/9a. De oude hoeve werd afgebro-
ken in 2009. Mark bouwde op die plek zijn berg- en 
machineloods. Met kerst 2007 kwam Mark met zijn 
echtgenote en zoon Sven naar Den Berkelschen 
Heikant. Met de komst van Sven is er dus sprake 
van het feit dat de vijfde generatie Van der Loo op 
de Heikantsebaan kwam wonen. In 2015 heb ik een 
Mammoetboom geplant in mijn voortuin omdat de 
‘Van der Loo’s’ in dat jaar 150 jaar aaneengesloten 
op de Heikantsebaan verbleven. Ik gaf deze boom 
de naam ‘Van der Loo-boom’.

Foto: Sven van der Loo.
Tekst: Rinus van der Loo.
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NIEUWSFLITS KONINGSOORD

Sinds eind 2019 is de spoorwegovergang 
Raadhuisstraat alleen nog open voor fiet-
sers en voetgangers. De overweginstallatie 
zelf moet hier nog op aangepast worden 
met bijvoorbeeld langere bomen en 
smallere rijplaten. 

Op 28 en 29 september gaat Prorail deze 
aanpassingen uitvoeren. Tijdens deze 
werkzaamheden is de overweg Raad-
huisstraat gesloten voor alle verkeer. Het 
verkeer wordt dan omgeleid via overweg 
De Kraan. 

Werkzaamheden spoorwegovergang Raadhuisstraat

• Vanwege de ontwikkelingen van Koningsoord is de brievenbus bij Eikenbosch 22 
verplaatst naar de bushalte aan de Generaal Eisenhowerweg. De brievenbus aan 
De Kraan 32 is verplaatst naar het nieuwe winkelcentrum Koningsoord (op de 
hoek bij de Hema).

• De Kapitellaan heeft een nieuwe straatnaam gekregen: De Brevierstraat. Zo heeft 
de straatnaamcommissie van de gemeente Tilburg besloten. Deze straat bestond 
al in Koningsoord en is dus in feite verlengd met de voormalige Kapittellaan. 

• Het fietspad langs de Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat 
en de nieuwe rotonde is tijdelijk verbreed en inmiddels geschikt 
voor twee richtingen. Dit blijft zo totdat een nieuwe parallelweg 
langs de Koningsoordlaan is aangelegd. Deze parallelweg is in 2022 
klaar als ook de naastgelegen woningbouw is opgeleverd.  

• De pandgang is ingericht als ‘shared space’, dat betekent dat  
iedere verkeersdeelnemer gelijkwaardig aan elkaar is. Wist u dat het naast een 
belangrijke voetgangers- en fietsroute, ook de in- en uitrit is voor de huisartsen 
van het gezondheidscentrum? Het is belangrijk om rekening te houden met 
elkaar.

Ander nieuws:

Op de hoogte blijven?
Volg de facebookpagina Koningsoord van Heijmans; 
facebook.com/koningsoord/
Op het YouTube kanaal van Heijmans zijn iedere maand filmpjes te 
zien van dronevluchten over Koningsoord.
youtube.com/channel/UChhI5beWKmztw3TziVRjYzA
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EEN OCHTEND VOL 
HANDBALPLEZIER!
Eindelijk... Na lang wachten kon af-

gelopen weekend ook de F-jeugd weer een och-
tendje handballen. Vol spanning stonden ze op 
het veld, samen met nog negen teams van andere 
verenigingen. De dag begon met de hele bups bij 
elkaar tijdens een groepswarming-up: vol energie 
springen, armen losdraaien en de bal overgooien. 
Nadat alles los was gegooid, gingen de kids door 
middel van verschillende handbalspellen lekker 
aan de slag. Er werd een parcours afgelegd, op 
goal geschoten en met de bal geoefend. Na een 
uur spelplezier was het dan eindelijk zover: er 
mochten weer wedstrijdjes worden gespeeld! En 
wat zag het er weer heerlijk uit... De F-jeugd had 
duidelijk plezier en de ballen vlogen je om de oren. 
Na twee mooie potjes, konden de ouders hun kin-
deren weer moe, maar voldaan, in de auto mee 
naar huis nemen.

De uitslagen van afgelopen weekend zijn:
Zondag 13 september   
Heerle HB1 - White Demons HB1 20 - 18 
RED-RAG/Tachos D2 - White 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 - Wh. Dem. 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

Wij doen mee met de Grote Club Actie
Sinds zaterdag 19 septem-
ber zijn onze jeugdleden 
weer op pad met loten voor 
de Grote Club Actie. Hier-
voor hebben ze een verkoopboekje, maar het is 
ook mogelijk om online loten te kopen: 
https://clubactie.nl/lot/white-demons/290117. 
Zo maken we het mogelijk om coronaproof loten te 
kopen. Hopelijk mogen wij op uw steun rekenen!

CLUBSUPPORT 
RABOBANK
Kies Schaakvereniging 
De Oude Toren!!

Dan gaan uw stemmen zeker niet verloren!!
Onze hartelijke dank

EERSTE NEDER-
LAAG OJC’98 1 

De wedstrijd tegen Maastricht was er een met twee 
gezichten. Maastricht begon goed, OJC leek de 
match te onderschatten. De gasten namen een 0-3 
voorsprong en pas toen begon het te draaien bij de 
thuisploeg. Via 2-4 werd de ruststand bereikt; 6 - 
4. Iedereen verwachtte dat dde oranjeroden door 
zouden drukken na rust. Maar Maastricht kwam 
terug, nam zelfs een 7 - 10 voorsprong en de thuis-
ploeg schoot tekort in de afwerking. Toch wel een 
onnodige nederlaag. Het tweede won.
Bij de jeugd leden de junioren en de pupillen D 
hun eerste nederlaag. De pupillen D hebben net 
als vorig jaar de pech dat een van de ploegen veel 
te sterk is. De overige teams wonnen. De twee 
pupillen E-teams zijn nog ongeslagen. Gaan ze 
meedoen om het kampioenschap in hun poule? 
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Maastricht 1   9 - 10
OJC’98 2 - OEC 2 10 - 8
OJC’98  jun 1 - SDO jun 2   5 - 7
OJC’98 asp B1 - DKB asp B2   7 - 1
OJC’98 asp C1 - PSV asp C1   8 - 6
OJC”98 pup D1 - DOT pup D1   4 - 21
OJC’98 pup E1 - DSC pup E1   7 - 2
OEC pup E1 - OJC’98 pup E2   0 - 3
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
OJC’98 1 - Klimop 1 15.30 uur
STIP 1 - OJC’98 2
PSV jun 1 - OJC’98 jun 1
Tilburg asp B2 - OJC’98 asp B1
DSC asp C 3 - OJC’98 asp C1
DKB pup D1 - OJC’98 pup D1
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2 14.30 uur
Voor de jeugdteams zijn dit de returns van de eer-
ste speeldag. En nou maar proberen het resultaat 
van vorige keer te overtreffen.
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CULTUUR IN 
ONS KONINGSOORD 
 

DICHTBIJ HUIS, GEVARIEERD, VERRASSEND 
EN VERRIJKEND…... het mooie culturele pro-
gramma van Ons Koningsoord Cultureel.
MIDDEN IN ONS NIEUWE DORPSHART…… in 
het voormalige monumentale trappistinnenkloos-
ter…...Ons Koningsoord Cultureel.

DRIE CULTURELE PARTNERS …... die denken 
aan alle inwoners van Berkel-Enschot ……Ons 
Koningsoord Cultureel. 
[logo’s van de drie partners]
NIEUWSGIERIG?...... kom naar Ons Konings-
oord Cultureel! 
De activiteiten van de komende twee weken staan 
hieronder

LETTERS & LIEDJES

vrijdag 25 september  -  vrijdag 2 oktober  -  
vrijdag 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/verzor-
gers 
Tijd: 9.30 – 10.30 uur 

Extra leuk! 
Tijdens de KinderBoekenWeek op vrijdag 2 okto-
ber wordt het uurtje uitgebreid met een Voorlees-
lunch voor de kindjes.

Waar: in de Bibliotheek Berkel-Enschot 
Entree: €7,50 per keer
Natuurlijk even aanmelden via: https://www.
eventbrite.nl/e/119492745017

KINDERBOEKENWEEK 2020 EN 
TOEN…

Kijk voor het hele programma van de Kinderboe-
kenweek op de website van de Bibliotheek Mid-
den-Brabant.
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!

Kom je ook? 
De toegang is gratis. 

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

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-
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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

FILOSOFISCHE AVOND IN ONS 
KONINGSOORD

Beste filosofieliefhebber, 
We starten weer!
Bij de Filosofische Avond 
kun je weer terecht voor 
een stevig staaltje her-
sengymnastiek. Tijdens 
de avonden filosoferen 
de gastsprekers en het 
publiek samen over vra-
gen die in de samenleving 
spelen. Woensdag 14 ok-
tober gaan we in gesprek 
met Antropoloog Sinan 
Çankaya. 

Sinan legt in zijn nieuwe boek ‘Mijn Ontelbare 
Identiteiten’ inzichtelijk en integer bloot, hoe het 
politieke het alledaagse raakt. Het boek is een 
bespiegeling op de veranderde omgang met ‘de 
ander’ in Nederland. Het is een indringend verhaal 
over opgroeien in Nederland als kind van migran-
ten. 
Sinan beschrijft maandelijks een microrevolu-
tie: een moment waarop hij te maken kreeg met 
vooroordelen, racisme of discriminatie en er iets 
mee deed. Sinan Çankaya (1982) is wetenschap-
per, schrijver en spreker. Hij is gepromoveerd op 
een onderzoek naar discriminatie binnen de poli-
tieorganisatie. Ook is hij gespecialiseerd in onder-
werpen als mensenrechten, diversiteit, racisme 
en etnisch profileren. Momenteel werkt Sinan als 
universitair docent aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam.
U bent van harte welkom, vanwege de huidige 
richtlijnen kunnen we maar een beperkt aantal be-
zoekers ontvangen. Daarom is het nu ook mogelijk 
om online aanwezig te zijn. 
U bent verplicht zich aan te melden via:
https://www.eventbrite.nl/e/119524720657
Wanneer: Woensdag 14 oktober, entree € 5.00
Locatie: Kerkzaal Inloop vanaf 19:45 uur
Programma start 20:00 - 21:30 uur

U bent nog net niet te laat om ... kaarten te be-
stellen voor:
zondag 27 september: concert Alma Quartet aan-
vang 11.30, toegang € 8,00
woensdag 30 september: filmcafé; April, May en 
June,aanvang 19.30, toegang € 8,00
(er zijn ook nog passepartouts te koop voor alle 
zes de filmavonden. En... u kunt er een uitgebreid 
avondje uit van maken via het filmarrangement 
van Hemels à € 37,50)
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Afgelopen zaterdag hebben wij het nieuwe seizoen 
op een feestelijke manier gevierd. Dit jaar geen grote 
opzet maar daardoor wel op het idee gekomen om een 
mascotte te introduceren, want zo’n grote club kan 
natuurlijk niet zonder! 
Alle pupillen zijn deze dag opgeroepen om een naam te 

MASCOTTE JONG BRABANT 

Iris Heuts is de laatste prijswinnaar van de 
fotowandeltocht uit onze jubileum editie 
Schakel 55 jaar. Zij nam afgelopen week 
enthousiast haar prijs in ontvangst. Ze ontving 
een maand gratis sporten bij Ladies Gym.

WINNAAR 
FOTOWANDEL-
TOCHT 
JUBILEUM 
SCHAKEL 
55 JAAR

Ter gelegenheid van de Nationale Zonne-
bloem dag brachten zaterdag jl. 25 vrijwil-
ligers bij de gasten van de Zonnebloem, 
veelal met een fysieke beperking, een fleu-
rige zonnebloem met een leuk wenskaartje 
vergezeld van een gevarieerd puzzelboekje. 
De gasten hebben ,zoals zo veel oude-
ren enorm geleden van het corona virus. 
Het ontbreken van (familie) bezoek, geen 
ontspanningsmiddagen of andere uitjes 
maakten de dagen eenzaam en lang.
De Zonnebloem in Berkel-Enschot heeft 
tijdens de strenge corona periode t.g.v. 
Pasen de gasten een fraaie paasplant be-
zorgd. in Juni reikte zij  heerlijke aardbeien 
met een rol beschuit en huisgemaakte jam 
aan, terwijl in juli een fijne picknick bij Boer-
derij Denissen werd georganiseerd.
Op de foto staan de 130 Zonnebloemen, 
beschikbaar gesteld door marktbloemist 
Bouman bloemen, en puzzelboekjes ge-
reed om door de vrijwilligers te worden be-
zorgd bij de gasten die deze geste van de 
Zonnebloem bijzonder waarderen.
Informatie over de Zonnebloem: 
marijdecorti@hotmail.nl of kijk op de web-
site www.zonnebloem.nl/berkel-enschot

FLEURIG 
PRESENTJE VOOR 
DE ZONNEBLOEM 
GASTEN 
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Afgelopen zaterdag hebben wij het nieuwe seizoen 
op een feestelijke manier gevierd. Dit jaar geen grote 
opzet maar daardoor wel op het idee gekomen om een 
mascotte te introduceren, want zo’n grote club kan 
natuurlijk niet zonder! 
Alle pupillen zijn deze dag opgeroepen om een naam te 

verzinnen. Degene die de best passende naam 
heeft verzonnen wint een attentie samen met zijn/haar 
team. De bekendmaking van de naam zal plaats vinden 
middels social media op zaterdag 26 september.  

Groetjes,
Jeugdactiviteiten commissie 

MASCOTTE JONG BRABANT 

STICHTING VRIENDEN VAN ’T HEEM 
VERVULT WENSEN
Stichting Vrienden draagt bij aan het welbevinden 
van cliënten van de zorglocaties van ’t Heem en 
senioren die verbonden zijn met de zorglocaties 
bijv. senioren die regelmatig in het restaurant ko-
men eten of deelnemen aan activiteiten.
 
Voor de huiskamers van de vier zorglocaties van ’t 
Heem, waaronder Torentjeshoef, ontving het be-
stuur van Stichting Vrienden het sponsorverzoek 
voor wonderfoons. Dit zijn oude PTT telefoons, 
omgebouwd tot mini-jukebox met 30 liedjes, van 
Wim Sonneveld als Nikkelen Nelis tot Tom Man-
ders als Dorus. De muziek van toen, samen met 
een apparaat dat ook uit vervlogen tijden komt, 
blijkt een mooi middel om ouderen te activeren, 
rust te geven en ook te emotioneren.

Het bestuur van Stichting Vrienden van ‘t Heem 
wilde het verzoek graag honoreren en vond al 
snel in het Fonds Sluyterman van Loo een co-fi-

nancier. En zo kon bestuurslid Zjef Arts op vrijdag 
18 september een van de wonderfoons overhan-
digen aan Marieke Blom, welzijnsmedewerker 
van Torentjeshoef, terwijl een bewoner ondertus-
sen de wonderfoon al uitprobeerde.
 
Mede dankzij sponsoren en Vrienden konden al 
veel prachtige activiteiten verwezenlijkt worden, 
zoals een bezoek van de Ark van Noah (levende 
dieren) aan de zorglocatie, de jubileum herfst-
tour van de Zonnebloem afdeling Berkel-Enschot 
ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan en een 
speciale middag voor (kwetsbare) senioren in het 
Winterparadijs in Udenhout.
 
Als u Stichting Vrienden van ’t Heem een warm 
hart toedraagt, word dan Vriend van de stichting; 
via de website van Stichting Vrienden op 
www.t-heem.nl kunt u een donatie doen.
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Voor het verkopen van uw oud 
goud, sloopgoud, horloges en/of 

juwelen is een GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS wettelijk 

verplicht.  

Goudprijs naar record hoogte!  

Profiteer nu van de hoge goudkoers. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres voor het 
omwisselen van uw oud goud naar 
contanten.  

Koningsoord 63                        
5057DK Berkel-Enschot 
013-5334414 
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JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Binnen erg strikte Coronavirus CO-
VID-19 regels vond zaterdagmiddag 

19 september in sporthal Den Donk in Oisterwijk het 
finale-toernooi plaats van de ‘Judo Cup Brabant’ 
competitie van dit seizoen. Ongeveer 180 judoka’s 
van zes clubs namen daaraan 
deel. Judoclub Berkel-Enschot 
‘ten shi’ was er dit keer met zeven 
deelnemers en de strijd werd over 
vijf judomatten geleverd. Géén 
publiek maar de ouders konden 
de verrichtingen van hun judoka’s 
volgen via een livestream op face-
book en de prijsuitreikingen von-
den buiten plaats.   
Nikita Machielsen, Maxim van 
Moergestel, Veerle van de Ven, 
Thijs Verhoeven, Melle Wijgerse  
en Tijn Wijgerse en Simon zetten 
in hun poules hun beste (judo)
beentje voor hetgeen gemengde 
resultaten opleverde. Al onze deelnemers hebben 
in ieder geval weer een erg fraaie beker aan hun 
prijzenkast kunnen toevoegen en daar mogen ze 
best trots op zijn.

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

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

We bedanken hierbij Maxim, Melle, Nikita, Simon, 
Thijs, Tijn en Veerle weer voor hun getoonde inzet, 
doorzettingsvermogen en prestaties.

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

JONG BRABANT PAKT 
DOOR:2-4 WINST    
Na een fraaie thuisoverwinning vorige 
week, pakt Jong Brabant nu ook op 

vreemde bodem de volle buit! Jong Brabant heeft 
er zin in! Dat blijkt uit het spelplezier en de team-
spirit, een belangrijke kracht afgelopen zondag 
tegen WSJ. Een snelle openingstreffer (Luc Spie-
rings) helpt daarbij! Tegendoelpunten van WSJ 
wist Jong Brabant goed te torpederen. Thomas 
Straatman en Zeger Vugts (2x) waren verder de 
doelpuntenmakers bij deze prima teamprestatie. 
Komende zondag speelt Jong Brabant thuis tegen 
Blauw Wit. Redactie Jong Brabant

Tip de redactie
mail naar:

info@schakel-nu.nl
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

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?
11-10-20 Schalm  14.00 uur Harber luistermuziek ‘60 tot heden
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 Schalm 11.30 uur Duo Lang en gelukkig fam. Voorstelling “anderhalve 

Peter”, Stg. EXPO
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

Tilburg heeft een nieuwe villawijk. Buitengoed Nieuwe Warande, dat is landelijk wonen met uw persoonlijke 
signatuur. Inmiddels zijn deelplan 1, 2, 3 en 5b uitverkocht. In deelplan 5a is nog 1 bouwkavel beschikbaar. 
Deelplan 4 bestaat uit 13 exclusieve bouwkavels van ca. 760 m2 tot ca. 1.250 m2. De kavels zijn beschikbaar 
vanaf e 300.000,- von. Kijk voor meer informatie op uwbuitengoed.nl of neem contact op met de makelaar. 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marij-Ellen Smits 
T 073-2202 101.

Lelieveld Makelaardij T 013-521 02 22    Van de Water Groep T 013-595 29 52

B U I T E N G O E D

N I E U W E  WA R A N D E
LANDELIJK WONEN MET UW PERSOONLIJKE SIGNATUUR

UWBUITENGOED.NL

TILBURG HEEFT 
EEN NIEUWE VILLAWIJK

Er zijn 13 bouwkavels beschikbaar

daar kun je op bouwen

RUIM 109 KAVELS 
VERKOCHT
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PROJECT AMERIKA 
IN DE BOVENBOUW

Hoi, wij zijn bb2 en wij gaan jou wat vertellen over 
onze school Rennevoirt.
Op dit moment zijn wij bezig met project Amerika. 
Onze klas vindt dit super interessant en leuk. Wij 
leren hier heel veel. We krijgen ook Grej of the 
Days. Dat zijn raadsels van de dag. We krijgen dan 
op maandag het raadsel (de grej) en op donderdag 
bespreken we dit. Dan krijgen we weer een nieuwe 
en die bespreken we op maandag. De juf vertelt er 
dan meer over en laat filmpjes ervan zien.
Wij leren nu om een mindmap te maken en uitein-
delijk gaan we een exploding box maken. Dat is 
een soort doosje/cadeautje waarvan je de deksel 
eraf haalt en dan valt ie uitelkaar en dan zijn er al-
lemaal vakjes en briefjes en daar staat informatie 
op over Amerika.
We hadden voor corona project kunst. Alleen 
doordat we thuis moesten blijven kon dat project 
niet doorgaan.

Groeten Madelief en Imk

FOTO PUZZEL 
FIETSTOCHT BIJ BUURT-

VERENIGING AKKERWIJK (BAB)
Jaarlijks wordt door Buurtvereniging Akkerwijk 
Berkel (BAB) een foto-puzzel-fietstocht georgani-
seerd. De tocht ging door bos en Brabants land-
schap. Halverwege werd er bij Eetcafé den Horst 
in Haghorst gestopt voor de lunch. Tijdens het 
tweede gedeelte van de tocht was er nog een 
spel ingelast, waarbij punten gescoord konden 
worden. Na afloop verzamelde iedereen zich in en 
rond de tent bij Torenakker 97. Onder het genot 
van een drankje werden wedstrijdbekers uitgereikt 
aan de drie beste teams. De winnaars van het 
eerste team werden tevens verblijd met een, door 
Wolfs Catering, gesponsorde bon van 50 euro.
Als slot van de dag kwam een snackwagen voor-
gereden en konden de deelnemers zich te goed 
doen aan frites en allerhande snacks.
Het was een zeer geslaagd evenement.
Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com

PAUWELS 
ONDERWEG

Om mensen kennis te laten nemen van wat er al-
lemaal gebeurt in het gebied van het landschaps-
park Pauwels is er een (virtuele) fietsroute ont-
wikkeld die voert langs interessante locaties en 
bezienswaardigheden in het gebied. Deze route is 
te vinden op de website van de gemeente Tilburg:  
http://www.tilburg.nl/pauwels  
Daarop aansluitend organiseert de stichting 
Nieuwe Warande op zondag 27 september twee 
wandelingen vanuit Brasserie Valentijn, Molen-
hoefstraat 44, Udenhout. Een om 10.00 en een 
om 13.00. De wandelingen die verzorgd worden 
door ervaren natuurgidsen voeren u door het open 
landbouwgebied van de Zwaluwenbunders en de 
Nieuwe Warande. Allerlei historische en natuur-
lijke wetenswaardigheden aangaande het gebied 
zullen tijdens deze wandeling ter sprake gebracht 
worden.
Verder is er die dag een stand ingericht waar de 
stichting Nieuwe Warande u informeert over haar 
activiteiten en bemoeienis met het gebied.
De kosten van de wandeling bedragen 2.50 euro 
p.p.. Dit bedrag komt ten goede aan de stichting. 
Om enig zicht te krijgen op het aantal deelnemers 
wilden wij u vragen om zich van tevoren aan te 
melden en te vermelden op welk tijdstip u aan de 
wandeling wil deelnemen. Opgeven kan via: laj-
winkelmolen@hotmail.com 

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

LEZING: ‘LEVEN MET HET 
OVERLIJDEN VAN MIJN KIND’
Woensdagavond 30 september organiseert Mo-
nuta Tom van Dijk in haar uitvaartcentrum in Til-
burg een indringende en persoonlijke lezing door 
Elisa Hoogendoorn uit Oisterwijk. Elisa verloor in 
2009 zowel haar man Albert als hun zeven jaar 
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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

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

September

Soep
Worteltjes soep
Kip en kerrieroom

Hoofdgerechten
2 gebakken sliptongetjes 

Peterseliesaus

of
Zacht gegaarde eendenborstfilet 

Honing sinaasappelsaus

Dessert
Blauwe bessen parfait

Met kiwi

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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oude zoontje Emiel als gevolg van een familie-
drama. Albert leed aan depressiviteit en besloot in 
zijn wanhoop en onder invloed van medicatie zijn 
leven te beëindigen en Emiel met zich mee te ne-
men. Hierdoor bleef Elisa met hun jongste zoontje 
Niels van vier achter..
 
Elisa leed een enorm, niet te bevatten verlies. Een 
verlies waarvan je denkt: hoe kom je hier nog bo-
venop? Hoe wordt dit ooit draagbaar? Het lijkt 
onmogelijk… maar het is Elisa toch gelukt. Terwijl 
ze rouwde om haar grote verlies, besefte Elisa na-
melijk dat zij door moest gaan, voor Niels en de 
mensen om hen heen.
 
Hoe Elisa die bewuste dag en de periode daarna 
beleefd heeft, vertelt zij u zelf tijdens deze interac-
tieve lezing. Wat haar kwetste, onthutste, raakte, 
ontroerde, maar ook wat haar weer deed glimla-
chen. En hoe het haar als persoon heeft veran-
derd. Uiteraard is er deze avond ook ruimschoots 
gelegenheid tot het stellen van vragen aan Elisa.
 

De lezing ‘Leven met het overlijden van mijn kind’ 
wordt gehouden op de eerste verdieping van het 
uitvaartcentrum van Monuta Tom van Dijk, Karel 
Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium). 
Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM inclusief 
de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Voor mensen 
die moeilijk of slecht ter been zijn, is er een traplift 
beschikbaar. De lezing begint om 19:30 uur (ont-
vangst vanaf 19:00 uur) en duurt tot circa 21:30 
uur. Toegang en koffie/thee zijn gratis, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. U kunt plaats(en) re-
serveren door een email te sturen aan info@monu-
tatomvandijk.nl of te bellen met (013) 822 65 27. 
Meer informatie vindt u op 
www.monutatomvandijk.nl.

EEN STEEN 
VERLEGD…
Er was eens een jongetje 

- Richard - van 6 jaar die met zijn ouders op va-
kantie ging. Op de plek waar zij vakantie hielden 
waren hoge bergen en Richard was ontzettend 
onder de indruk. Toen hij met zijn vader aan het 
wandelen was in de berg, vond hij een prachtige 
steen… met allemaal kleurtjes (mineralen)… Hij zei 
tegen zijn vader: Die steen neem ik mee naar huis.

Jaren later: Richard was 17 en ging met vrien-
den op vakantie naar Spanje. Naast de gebruike-
lijke bezigheden die jongens van die leeftijd doen 
(drinken, dansen, uitslapen, dollen in het zwem-
bad) ging Richard ook een dag op excursie in het 
binnenland met een vriend van hem. De anderen 
hadden daar geen zin in… wat moet je daar nou 
doen? Ouwe mensen gedoe! Maar hij wilde tóch 
ook iets van de omgeving zien.  Het was een rond-
rit door de bergachtige omgeving, dorpjes enzo-
voorts. Tijdens die rit vond Richard een steen die 
hij mooi vond… Hij zei tegen zijn vriend: die neem 
ik mee voor mijn verzameling… Want hij had intus-
sen op elke vakantie met zijn ouders een steen 
meegenomen uit dat gebied… Dus het begon al 
een aardige verzameling te worden…

Richard werd ouder, werd verliefd en ging trouwen 
met Conny. Op hun huwelijksreis in Thailand kwa-
men ze bij allerlei prachtige natuurgebieden en hij 
genoot, samen met Conny, met volle teugen. Ook 
gingen ze naar hoger gelegen gebieden en jawel… 
ook daar lag weer een prachtige steen op hem te 
wachten… Hij zei tegen Conny: die neem ik mee 
en ik zet er onze trouwdatum op, want dit is wel 
heel speciaal… 

Ga naar www.schakel-nu.nl voor het vervolg 
van dit artikel.

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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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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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
Wat weet, vrees, hoop en doe ik?
“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 boek-
je ‘Houd afstand, raak me aan’. In oktober en no-
vember gaan we dat lezen en bespreken in onze 
parochie. Ook u bent van harte welkom.
Maar we gaan niet zomaar aannemen wat deze 
Belgische professor ons zegt. Hij geeft zíjn ant-
woorden op vragen als: Wat kunnen we weten? 
Wat moeten we vrezen? en Wat mogen we ho-
pen? We beluisteren zijn verhaal en denken er het 
onze van. 
Zoals mijn collega Theo Schepens een paar we-
ken geleden een andere Vlaamse hoogleraar, 
Damiaan Denys, citeerde. Deze zei dat ‘naasten-
liefde’ en ‘matigheid’ zeer belangrijk zijn in deze 
crisistijd. Dan is het goed, schreef Theo ongeveer, 
eens te luisteren naar de kerk, want die spreekt al 
tweeduizend jaar elke zondag over deze waarden.
Al moeten we ook toegeven dat we -als kerk, als 
mens- heel veel niet weten. Want wat is dat co-
ronavirus precies? Hoe verspreidt het zich? En 
denken we iets te weten, lijkt het virus weer ver-
anderd. 
In ons achterhoofd sluimert onzekerheid. Zal ik 
het krijgen? Is er voor onze kinderen nog wel een 
goede opleiding? Word ik niet aan mijn lot over-
gelaten? Het is goed om dit soort angsten onder 
ogen te zien. Ze drijven ons voort, maar we zijn 
ons er niet altijd van bewust. 
Dat geldt overigens ook voor de andere kant. Wel-
ke lichtpuntjes zien we in de ellende? 

Wat weet, vrees, hoop en doe ik? Het zijn indrin-
gende vragen, waar je niet zo een-twee-drie mee 
klaar bent. Daarbij komt dat deze crisis maar niet 
ophoudt. Dan is het goed om regelmatig pas op 
de plaats te maken. Of dat nu op zondag in de 
kerk is, bij onze boekgesprekken, aan uw eigen 
keukentafel of op een bankje in het dorp. Denk er-
over, spreek het uit. En als u er iets over wil delen, 
dan bent u altijd welkom.

Frits Hendriks, pastoraal werker
frits.hendriks@johannesxxiiiparochie.nl

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Ans Schoor-
mans-Dorresteijn, 78 jaar. In de St. Caeciliakerk 
namen we afscheid van Jan van Riel, 91 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 26 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 27 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Overl. fam. Van Esch-van Rijswijk: Frans-
je Fischer- van de Ven.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Toon Robben en Maria van Rijswijk en 
dochter Ria; Ria van den Hout-van ’t Hof.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering Ties 
en Teun van den Oetelaar.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering Loes 
Jonkers.
13.45 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering Liv 
van Broekhoven.

Maandag 28 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 29 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 30 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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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  

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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 Bananen soezen  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 25 t/m donderdag 1 oktober 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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Donderdag 1 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Vrijdag 2 oktober:
08.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed.
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 vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

Op zoek naar een parttime baan?

Wij zoeken een verkoopmedewerkster 

voor +/- 16 uur per week.

Wat verwachten wij van jou:
-Flexibel qua werktijden.

-Representatief.
-Klantvriendelijke houding.

-Leeftijd vanaf 21 jaar.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Richt dan uw sollicitatie en curriculum vitae  
naar:

Primera Koningsoord
Koningsoord 180
5057DL Berkel-Enschot

E-mail: koningsoord@primeranet.nl

Telefoonnummer: 0135332494

Berkel-Enschot,  
het is tijd voor beweging!
Kun je wel wat minder stress gebruiken? Zin om na de afgelopen 
maanden weer lekker in beweging komen? Kom samen met 
WorkOutDoor terug in shape!

WorkOutDoor is een outdoor fitnessbedrijf waarbij je onder toeziend oog van twee 
ervaren trainers werkt aan je conditie, flexibiliteit, stabiliteit, uithoudings vermogen 
en kracht. Dit is altijd lekker buiten en we werken volgens de laatste richtlijnen van 
het RIVM met 1,5 meter afstand. 

Onze lessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring, conditie 
of blessures. Iedereen wordt maximaal uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau!

In Berkel-Enschot trainen we iedere donderdagavond, met boerderij Denissen 
(Generaal Eisenhowerweg 1) als startpunt.  
In Tilburg zijn de groepslessen op dinsdagavond in de Piushaven.  
In Goirle is dat op woensdagavond en op woensdag-, zaterdag- en zondagochtend in 
de bossen van Gorp & Roovert.

Benieuwd geworden?

Kijk voor meer informatie op www.workoutdoor.nl  

en meld je aan voor een gratis proefles!
Huub Jacobs I 06-113 850 06

info@workoutdoor.nl
 workoutdoornederland
www.workoutdoor.nl
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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  

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

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. 

Verkoop nieuwe merkkleding kids, 
maten 56-176. Open: wo en za 13 / 17u. 
Grip! Kidswear, St. Willibrordstraat 32, BE 

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 ! 

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. 

Wij zijn op zoek naar een vrijstaande woning in 
Berkel-Enschot met grondperceel van minimaal 
1000m2. Graag bellen naar 013-2112595 

Gezocht: goede, ervaren huishoudelijke hulp
voor halve dag per week. Bel met 06-51714906 

Voor de beste WiFi versterker 
bel Louis Verstappen
Computerhulp 06-45540629

Gratis carrièreadvies? Ga naar CVfeedback.nl 

BIJLES voor basisschoolkinderen!!! 
Voor informatie gaat u naar: www.bijellie.nl of 
belt u met Ellie Bankers 0610649579. 

DIERENDAG!!
4 oktober

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



Doe mee op

rabobank.nl/

clubsupport

de coöperatieve Rabobank

Goed voor jouw club & 
  geweldig voor de buurt

Rabo ClubSupport



SPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEESPAAR MEE

29,9529,9529, *

en geniet vanuit een helikopter van

Berkel-Enschot!

Plek voor slechts
196 personen!

VOOR MAAR

*MET ÉÉN VOLLE 
SPAARKAART

Vliegen:Vliegen:Vliegen:Vliegen:Vliegen:Vliegen:Vliegen: zaterdag 17 oktober 2020   zaterdag 17 oktober 2020   zaterdag 17 oktober 2020   zaterdag 17 oktober 2020   zaterdag 17 oktober 2020   zaterdag 17 oktober 2020   zaterdag 17 oktober 2020  

Verzilveren:Verzilveren:Verzilveren:Verzilveren:Verzilveren:Verzilveren:Verzilveren: uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020

Koningsoord 64, 5057 DK, Berkel-Enschot
Denissen

Actievoorwaarden
-  Bij inlevering van een volle spaarkaart, kunt u bij de informatie-

balie met bijbetaling van €29,95, een boardingpass kopen, mits 
nog beschikbaar. Voor deze actie geldt VOL=VOL. Er is slechts 
plaats voor 196 personen. Niet elke volle spaarkaart kan dus 
verzilverd worden, alleen voor de eerste 196 ingeleverde volle 
spaarkaarten is een boardingpass beschikbaar.

-  Van maandag 21 september tot en met zaterdag 9 oktober 2020 
ontvangt u bij besteding van elke 10 euro* een zegel.

-  Met 8 zegels is uw spaarkaart vol.
-  Inleveren volle spaarkaarten kan t/m zaterdag 9 oktober 2020.
-  Niet inwisselbaar voor contanten.
-  Deelname is pas definitief na de aanschaf van een boardingpass 

en de daarbij behorende procedure tot inchecken. Instructies 
hiervoor worden meegegeven in de begeleidende brief.

-  Een gekochte boardingpass kan niet worden geretourneerd.
-  HeliFlight BV behoud het recht de zaterdag 17 oktober 2020 en 

tijden te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden die vliegen 
op vermelde datum niet mogelijk maken. Er wordt geen geld 
teruggegeven, de boardingpass geeft dan toegang tot deelname 
op een later in te plannen vlucht.

-  Mondkapjes zijn verplicht, graag zelf meenemen en iedereen 
dient een gezondheidsverklaring ter plaatse in te vullen.

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootver-
bruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statie-
geld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en 
telefoonkaarten.


