
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 41, 7 oktober 2020

DEZE WEEK:
Rabo ClubSupport actie van start. Stem!

Tilburg Trofee voor Paul van Wielink 

Melktap: zelf verse melk tappen bij de boer in Heukelom

Recept Van Berkelse Bodem: Herfstsalade met Pompoen



Kijk voor meer informatie en 
prijslijsten op: hierwonen.nl, 
gebouw Y of gebouw Z

Wonen in een privé tuin in hartje Tilburg van 30.000 m2?
Dat kan! In de nieuw te realiseren appartementen in de tuin 
van de Zusters van Liefde aan de Kloosterstraat.

013 - 53 52 135

• Luxe appartementen volledig op de toekomst voorbereid
• Duurzame verwarming én koeling
•  Prijzen vanaf € 380.000 v.o.n.  

inclusief 1 privéparkeerplaats in de stallingsgarage
• Woonoppervlak van 83 m2 tot 120 m2
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Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: @anna_tukhfatullina

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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De Rabo ClubSupport Actie is weer gestart en 
ook Weekblad de Schakel doet mee! Bent u lid 
van Rabobank Hart van Brabant, breng dan voor 
25 oktober uw stem uit op de club, vereniging of 
stichting die u een warm hart toedraagt. 

De Schakel hoort al 55 jaar bij Berkel-Enschot en 
verbindt ondernemers, inwoners en verenigingen 
en brengt mensen dichterbij elkaar. Wij hopen dat 
u die mening deelt! De Schakel is geen lokaal ‘suf-
ferdje’, maar een glossy weekblad met nieuws, 
persoonlijke interviews, advertenties, vermaak en 
interessante weetjes over uw buurt en de omge-
ving. Het is dé informatiebron van Berkel-Enschot! 
De Schakel wordt gedragen door een enthousiast 
team van vrijwilligers, dat er elke week voor zorgt 
dat de Schakel bij u én 5.500 andere huishoudens 
gratis op de mat valt. 

Bestedingsdoel
De Schakel wil een platform zijn voor jong talent en 
maatschappelijk gedreven talent. Door studenten 
ruimte te bieden in de Schakel, kunnen zij ervaring 
op doen op het gebied van schrijven en fotografe-
ren. Hierin worden zij vanuit de Schakel begeleid. 

Ook maatschappelijk betrokken inwoners die graag 
hun passie willen delen en een steentje willen bij-
dragen aan de leesbaarheid van de Schakel, wil-
len wij de mogelijkheid bieden hun tekst of foto te 
publiceren. Met RaboClubSupport kunnen we die 
extra ruimte bieden. Een voorbeeld is de nieuwe ru-
briek van Ellen de Visser met heerlijke recepten Van 
Berkelse Bodem. Een welkome aanvulling voor de 
leesbaarheid van de Schakel nu we in Coronatijd 
helaas niet kunnen berichten over activiteiten en 
evenementen die ons dorp rijk is. 
Met de opbrengst van de Rabo ClubSupport Actie 
willen wij deze upgrade aan de Schakel geven, zodat 
u met nog meer plezier de Schakel op woensdag uit 
de brievenbus pakt om te lezen wat ons allemaal in 
het Bruisende Berkel-Enschot bezighoudt! 

Log in op Rabo Internetbankieren, ga naar deelne-
mende clubs en Stem op uw Weekblad: Stichting 
De Nieuwe Schakel! 

Hartelijk bedankt voor uw stem!

Het Bestuur, 
Ingrid Roets

RABO CLUBSUPPORT 

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN! 
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De nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

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

Een nieuwe keuken voor 
een uitverkoopprijs

Keuken aanpassen 
is mogelijk

Fabrieksgarantie op 
keukenapparatuur

Zelf demonteren en 
direct meenemen 

NU BIJ MARQUARDT OISTERWIJK

SHOWROOM SALE
We maken plaats voor de nieuwe keukenmodellen van 2021
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TILBURG TROFEE VOOR 
PAUL VAN WIELINK PAUL VAN WIELINK 

Onze dorpsgenoot Paul van Wielink (74) ontving 
op 2 oktober jl. de Tilburg Trofee. Wethouder Mario 
Jacobs reikte de trofee uit tijdens een online talk-
show over Citizen Science (burgerwetenschap) ter 
ere van 25 jaar natuuronderzoek in de Tilburgse 
Kaaistoep. Paul ontving deze prijs vanwege zijn 
langdurige inzet als coördinator en onderzoeker 
van KNNV-afdeling Tilburg (Koninklijke Neder-
landse Natuurhistorische Vereniging, vereniging 
voor veldbiologie) naar onderzoek in natuurgebied 
De Kaaistoep. 

Paul van Wielink is sinds 1995 betrokken bij on-
derzoek van KNNV-afdeling Tilburg in het natuur-
gebied De Kaaistoep (inmiddels deel van Stads-
bos013). Gedurende 17 jaar is hij coördinator 
geweest van het onderzoek. Daarnaast is hij al 25 
jaar inspirator en spin in het web van het onder-
zoek op allerlei terreinen, vertelt hij enthousiast 
over het onderzoek en de waarnemingen in het 
gebied en blijft hij nieuwsgierig en wil hij weten 
hoe relaties in de natuur werken. In de afgelopen 
25 jaar is een schat aan gegevens verzameld en 
opgenomen in een onafgebroken serie jaarversla-
gen vanaf 1996 tot en met 2018. Tot en met 2011 
verzorgde de heer Van Wielink ook de eindredac-
tie van het jaarverslag. 

Ter gelegenheid van het jubileum van KNNV-af-
deling Tilburg is een boek uitgegeven met daarin 
opgenomen een complete soortenlijst van de bij-

na 8700 plant- en diersoorten die in het gebied 
zijn waargenomen. De bijdrage van de heer Van 
Wielink aan het boek en de soortenlijst is enorm. 
Daarnaast heeft hij in deze 25 jaar een enorme 
fotocollectie opgebouwd, waardoor vaak net die 
ene ontbrekende foto door hem kon worden aan-
geleverd. 

Er zijn in Nederland weinig gebieden waar zo lang 
en zo intensief natuuronderzoek is verricht als in 
De Kaaistoep. Naast bovengenoemd onderzoek 
heeft 25 jaar onderzoek in De Kaaistoep nog meer 
resultaten opgeleverd die landelijk van belang zijn: 
- Er zijn 125 nieuwe soorten organismen voor 

ons land ontdekt. 
- Er zijn drie nieuwe soorten voor de wetenschap 

ontdekt, een paddenstoel (Knolletjesspech-
tinktzwam), een parasitaire schimmel en een 
vlieg. 

- Er is een nieuw paddenstoelengeslacht be-
schreven naar materiaal uit De Kaaistoep. 

Wij feliciteren Paul van Wielink met de Tilburg 
Trofee. 

In de Schakel zijn eerder twee persoonlijke inter-
views met Paul van Wielink verschenen. U kunt ze 
teruglezen op onze website www.schakel-nu.nl

Tekst: redactie (bron Tilburg.nl)
Foto: Joris Buijs
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Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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MELKTAP GEOPEND

ZELF VERSE MELK TAPPEN 
BIJ DE BOER

Op de fi ets van Oisterwijk naar Tilburg of om-
gekeerd? Vanaf woensdag 7 oktober kun je on-
derweg zelf dagverse melk kopen bij Tierelier 
aan Spoordijk 8 in Heukelom. Verser, beter en 
lekkerder kan het niet. Doordat de melk lokaal 
geproduceerd wordt, bespaar je ook nog eens 
voedselkilometers. De Melktap is goed voor 
het milieu. 

Contact met het boerenbedrijf
Het is een landelijke tendens om producent en 
consument steeds dichter bij elkaar te brengen. 
Daar speelt Tierelier op in. Jan van Esch: “We run-
nen hier een kinderopvang en een melkveebedrijf. 
Wij zagen in coronatijd steeds meer mensen langs 
het bedrijf fi etsen. En ook even stoppen. De kalf-
jes die langs het fi etspad stonden, genoten van al 
die aandacht. Voortaan kunnen we bij de koffi e in 
gesprek, bijvoorbeeld over onze bedrijfsvoering.” 

Diervriendelijk voor een eerlijke prijs
Zoon Arjan verdiept zich in een innovatief dier-
vriendelijk stalsysteem en verheugt zich erop om 
op termijn zo’n nieuwe stal te kunnen openen. Ar-
jan: “We werken dan diervriendelijk voor een eer-
lijke prijs. Zo versterken we ons bestaansrecht in 
de toekomst.” 
De Melktap is dagelijks geopend van 7.15 uur tot 
20.00 uur. De melk kost 1,20 euro per liter. Prima 
betaalbaar. Flessen zelf meenemen of los te koop. 
Afrekenen kan zowel met pin als contant.

Tekst en foto: Redactie (Bron: Tierelier) 

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon € 20,-
José Simons, Koningsoord 80 BE

2e prijs:
Waardebon € 10,-
Wolter Spuybroek, Jeroen Boschln. 13 BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afha-
len bij: Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 
91 in Berkel-Enschot (geldig legitimatiebewijs 
meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel september:
OLIFANTENOPPASSER (OLIFANTENOPPAIJSER)
Er zat een foutje in de puzzel, vakje 2 moest 12 
zijn. Excuses!
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                                 We’ll Meet Again  
 
 
Beste leden van de Rabobank, 
 
De gasten van de Zonnebloem in Berkel-Enschot, veelal met een fysieke beperking, hebben 
zoals zoveel ouderen enorm geleden van de coronamaatregels. Het ontbreken van 
(familie)bezoek, geen ontspanningsmiddagen of andere uitjes maakten de dagen eenzaam 
en lang.  
 

   Volgens de richtlijnen van het RIVM en onder het motto : We’ll Meet Again 
zullen wij met onze vrijwilligers extra aandacht besteden aan onze gasten en 
ontspanningsmomenten organiseren om te voorkomen dat zij (weer) in een sociaal isolement 
geraken. Omdat dit meerdere keren met kleinere groepjes moet plaatsvinden brengt dit extra 
kosten met zich mee en daarom doen wij een beroep op de RABO leden om dit jaar een of 
liefst 2 stemmen aan de Zonnebloem in Berkel-Enschot te geven tijdens de Club Support 
actie van de RABO bank. 
 
Als u lid bent van de Rabobank kunt u stemmen via de Rabo Bankieren App. Hoe leest u in 
een email bericht van de Rabobank. 
U kunt hiermee, in de periode van 5 -25 oktober, 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 
aan dezelfde vereniging/stichting. 
Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting. 
 
De Zonnebloem kent geen lidmaatschap, alle middelen komen van onze jaarlijkse 
lotenverkoop en uit donaties, zoals deze RABO bank actie. 
 
Juist nu is uw stem voor ons extra belangrijk.  Mogen wij op uw steun rekenen?                 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en vrijwilligers de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot 
Ruud Brugmans, voorzitter  
                                                                                                                                                               
Laat uw stem niet verloren gaan! Mocht het uitbrengen van uw stem niet lukken dan helpen 
onze vrijwilligers u graag. Bel onze hulplijn via Ruud Brugmans 06 21811340     
 
                                      (gesponsorde advertentie )  
                      
 
 

Rabo 
ClubSupport 

 

Samen vieren we de winst 
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Herfstsalade - Pompoen
Ook in oktober is er nog van alles te oogsten 
op de tuin. Biet, wortel en rode kool bijvoor-
beeld, appels, peren, spruitjes en koolrabi. Toch 
is oktober vooral pompoenmaand. Pompoenen 
in alle soorten en maten kunnen rond deze tijd 
geoogst worden. Met Halloween worden ze 
traditioneel gebruikt om een jack-o’-lantaarn te 
maken: een uitgeholde pompoen waar een eng 
gezicht uit is gesneden. Maar natuurlijk kun je 
met pompoen ook heerlijk koken! Als je hem 
oogst, hoort de steel kurkachtig te zijn en moet 
hij hol klinken als je erop klopt. Pompoen is 
een vruchtgroente en heeft een zachte, zoete, 
nootachtige smaak. Hij kan op vele manieren 
worden klaargemaakt en past in zowel zoete 
als hartige gerechten.

Ingrediënten voor 2 personen:
+/- 500 gr. pompoen, 1 rode ui, 
200 gr. champignons,  1 teen knofl ook, 
40 gr. rucola,  6-8 plakjes rauwe ham, 
75 gr. feta,  1 tl citroensap, 
1 tl mosterd,  2 tl honing, 
olijfolie,  peper en zout

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. 
 Snijd de pompoen in plakken van 0,5 cm.
2 Snijd de uien in ringen. Leg de ui met de 
 pompoen in een ovenschaal en kruid met 
 peper en zout. Besprenkel met 1 el olijfolie en
 het citroensap. Rooster 30 min. in de oven.
3 Snijd de champignons in stukken en bak 
 samen met het teentje uitgeperste knofl ook 
 in wat olijfolie.
4 Maak nu de dressing van mosterd, honing, 
 wat olijfolie, peper en zout.
5 Verdeel de pompoen, champignons en 
 rode ui over de rucola. Leg daar bovenop 
 in stukjes gescheurde ham en verdeel de 
 verkruimelde feta en dressing erover.
De salade kan lauwwarm worden gegeten. 
Serveer er een broodje bij.

EET SMAKELIJK!
Volgende maand weer een andere groente in de
hoofdrol in van Berkelse Bodem.

Ellen de Visser

NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK
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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
 9-9 Grijze knuffel met lange benen Tobias Asserlaan 06-55103700

   
   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 25-9 sleutelbos met blauwe druppel AH - Winkelcentrum Koningsoord 06-52221101

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

Deze week in de aanbieding g

10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00) 10 worstenbroodjes 
+ +

5 appelflappen5 appelflappen 5 appelflappen5 appelflappen
€ 15,00 € 15,00

Aanbieding geldig van vrijdag 9 en zaderdag 10 oktober 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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GEEFT U ONS OOK EEN 
STEM BIJ RABO CLUB-
SUPPORT ?

FotoBE bestond in juni 2020 10 jaar. De geplande 
jubileumexpositie is vanwege de corona-crisis 
verzet naar januari 2022. We hebben nu voldoen-
de tijd om er een bijzondere expositie van te ma-
ken. 

Komend jaar gaan we hier samen met een mentor 
van de Fotobond aan werken. We willen u verras-
sen!  Niet  alleen met beelden die de moeite van 
het bekijken waard zijn. Ook in de manier van ex-
poseren willen we wat meer vrijheid hebben. Dat 
kan door het afdrukken van foto’s op bijzondere 
formaten, maar ook door andere materialen te ge-
bruiken. We willen hier graag mee experimente-
ren.  De mentor, het vervangen van lijsten en het 
afdrukken met andere afdrukmethoden: hiervoor 
kunnen we uw Rabo clubsupport stem heel goed 
gebruiken! Dus laat uzelf verrassen en breng een 
stem uit op FotoBE!

DANK AAN DE 
SPONSORS VAN 
TOER MEE 2020

Het viel allemaal anders uit dan gepland en ge-
hoopt. Het coronavirus trof dit jaar ook de Toer 
Mee.
Tot teleurstelling van de werkgroep en vooral van 
pater Raaijmakers. Het zou de 40e Toer Mee ge-
worden zijn. De hoop is nu gevestigd op 2021 om 
dan de 40e Toer Mee te organiseren.
Om pater Raaijmakers met zijn project Amanecer 
in Cochabamba voor de opvang en opleiding van 
vooral straatkinderen niet de dupe te laten wor-
den van de afgelasting, heeft de werkgroep dit 
jaar een geldinzamelingsactie gehouden. Deze is 
succesvol verlopen.
De sponsoring door bedrijven en particulieren, 
ook uit Udenhout, heeft een bedrag van bijna € 
2000,- opgebracht. Hierbij is inbegrepen de op-
brengst van € 71,40 aan statiegeldbonnen bij AH.
Dankzij een royale ophoging van het ingezamelde 
bedrag door de KBO kon aan pater Raaijmakers 
vanuit Berkel-Enschot een bedrag van € 2.300,- 
worden overgemaakt.

We zijn blij dat we de pater ook dit jaar in zijn werk 
hebben kunnen steunen.
De alternatieve fietstocht die was uitgezet heeft 
veel positieve reacties opgeleverd. Voor liefheb-
bers is de route nog te downloaden van de web-
site van de KBO.
Mede namens pater Raaijmakers heel hartelijk 
dank aan alle gulle gevers. Giften blijven altijd 
welkom op bankrekening NL35RABO0106846574 
van de KBO Berkel-Enschot onder vermelding van 
“pater Theo”.
Graag tot ziens op zondag 29 augustus 2021 voor 
de 40e Toer Mee.

KBO-werkgroep Solidariteit
Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”

Sponsors Toer Mee 2020
Apotheek De Lange Stight, Vakgarage Scha-
pendonk, van den Bersselaar Optiek Udenhout, 
Eva Beauty en Zo, Heuvelmans Mechanisatie, 
Kapper & Co,  KootenZo draagtassen, verpakking, 
Makelaardij Shirley Kneepkens, L.A. v.d. Meijden 
constructiewerken en smederij, Monuta uitvaart-
centrum Tom van Dijk, Notariskantoor Daamen De 
Kort van Tuijl Udenhout, Van Nunen Autobedrijf 
Opel Udenhout, Pons Habben-Janssen kaashan-
del, Vakgarage Robben, Set in Point hard- en soft-
ware, De Tweewieler Udenhout, De Tweewieler-
specialist B-E, Uitvaartbegeleiding Dorien de Nijs, 
Uitvaartzorg Margriet van Ingen, Uitvaartbegelei-
ding Harriet v.d. Vleuten, loodgietersbedrijf We-
ijters, Weijtmans juwelier, Boomrooierij Weijtmans 
Udenhout, De Zeeuwse visgroothandel Tholen.

HERDENKINGSBOMEN 19 (SLOT)

KABOUTERBOOM
Soms krijgen bomen spontaan van de 

bevolking een (koos)naam vanwege een bijzon-
der voorval of legende. Wellicht heeft U weleens 
gehoord van de ‘Troeteleik’ die staat in de mid-
denberm van de A58 te Ulvenhout. De eik werd 
in 2018 tot boom van het jaar verkozen. In Bladel 
staat ook zo’n boom met de naam: ‘Heksenboom 
van Zwarte Kaat’. Deze beuk werd boom van het 
jaar 2019. Ook ons dorp heeft een boom die van 
de plaatselijke jeugd een naam kreeg naar aan-
leiding van een ‘voorstelling’ aan de voet van de 
stam. Het betreft een honderdjarige ‘Zwarte Linde’ 
die staat in de nabijheid van het oudste rijksmonu-
ment van Berkel-Enschot. De majestueuze linde 
staat op de gemeentelijke bomenmonumenten-
lijst. De gebakken klinkerbestrating van het smalle 
kerkpad is ter plaatse van het boommonument 
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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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naar buiten gedrukt 
door het al maar dikker 
worden van de linde. 
Een mij tot op heden 
onbekende creatieve-
ling heeft aan de voet 
van de stam een ‘voor-
stelling’ gemaakt die 
me doet denken aan de 
tv-poppenserie Paulus 
de Boskabouter uit de 
jaren ‘60 van de vorige 
eeuw. Of doet denken aan het sprookjesbos van 
de Efteling. Te zien zijn twee kabouters die voor 
hun ‘behuizing’ staan. Er zijn ook een toegangs-
deur en een raam met luiken op de boom aange-
bracht. Hoe hun ‘woonverblijf’ in de krochten van 
de boom eruit ziet is niet waarneembaar. School-
kinderen uit ons dorp hebben die linde de naam 
‘KABOUTERBOOM’ gegeven.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

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

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Oktober

Soep
Wildbouillon 

Kruidenflensje / bieslook

Hoofdgerechten
Hazenpeper 

Puree

of
Gebakken schartongfilet 

Hollandaisesaus

Dessert
Espuma van koffie

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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Craenweide 1
5056 BW Berkel-Enschot
013 - 533 91 18 

Willibrordplein 7
5131 AV ALPHEN
013 - 508 29 14 

Stationsstraat 81
5121 EC Rijen
0161 - 223 267 

Willibrordplein 7
5131 AV  Alphen
T (013) 508 29 14

Stationsstraat 81
5121 EC  Rijen
T (0161) 22 32 67

I www.vandenhoven.nlE info@vandenhoven.nl

 Craenweide 1
5056 BW Berkel-Enschot
T (013) 533 91 18

Internetcriminaliteit 
sterk in opkomst!

De klassieke inbreker is op zijn retour, internetcriminaliteit is sterk in 
opkomst. Door digitalisering van onze maatschappij worden steeds meer 
particulieren slachtoffer van internetcriminaliteit. Bent u hier ook bang voor?

Wij, van Van den Hoven Assurantiën BV, bieden u een oplossing met de 
Particuliere Cyberverzekering. Dekking voor phishing, malware, maar ook  
een vergoeding  voor verlies van geld van uw rekening!

Uw veiligheid staat voorop!
Voor meer informatie, neem contact op met een van onze kantoren.
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MOOIE OVERWINNING 
JONG BRABANT:1-3
Onder aangepaste corona-omstandig-
heden (zonder publiek,wel met bal), 

boekte Jong Brabant een puik resultaat in Goirle 
tegen het hooggeplaatste GSBW. Goed voetbal 
met een goed uitgevoerd tactisch concept lagen 
hieraan ten grondslag. GSBW had daar geen ant-
woord op. De openingstreffer van Jong Brabant 
kwam in de 25 ste minuut op naam van Marnick 
Muskens. Tien minuten later scoorde Tom Bas-
tings de 0-2. Door goed verdedigend werk kon 
deze stand lang behouden blijven. Vlak voor tijd 
kwam GSBW toch nog op 1-2. Nog ‘vlakker’ voor 
tijd prikte Daan Roeffen, op de weg terug na een 
blessure, de 1-3 binnen. En zo veroverde Jong 
Brabant heel fraai een plaatsje in de subtop van 
de ranglijst. En mooi dat jeugdspelers als Thijs 
Maas op een goede manier hun opwachting blij-
ven maken bij Jong Branant! Komende zondag 
thuis tegen Audacia. Redactie Jong Brabant

OJC VOORLOPIG 
SUBTOPPER

Door de nederlaag in Culemborg tegen SGV is 
OJC’98 1 voorlopig topploeg af. 
Het tweede daarentegen nestelde zich (mee) aan 
de top door opnieuw te winnen van Rust Roest.
Bij de jeugd leed de oudere jeugd nederlagen, 
terwijl alle pupillenteams wonnen. Wie de (jonge) 
jeugd heeft, heeft de toekomst zullen we maar 
zeggen. De twee E-teams doen nog mee om het 
kampioenschap.
De uitslagen waren:
SGV 1 - OJC’98 1   9 - 7
OJC’98 2 - Rust Roest 7   9 - 7
OJC’98 jun 1 - KVS jun 1   3 - 9
OJC’98 asp B1 - KVS asp B1   6 - 7
OJC’98 asp C1 - Tilburg asp C1   1 - 7
OJC’98 pup D1 - Tilburg pup D1   8 - 5
OJC’98 pup E1 - SDO pup E1 14 - 7
DKB pup E1 - OJC’98 pup E2   0 - 7
Volgend weekend zijn er de volgende wedstrijden:
Melmac 1 - OJC’98 1
OEC 2 - OJC’98 2
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
DKB asp B2 - OJC’98 asp B1
PSV asp C1 - OJC’98 asp C1

DOT pup D1 - OJC’98 pup D1
DSC pup E1 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2 9.30 uur

BEKERCOMPETITIE 
GESTART
Afgelopen donderdag is de 1e ronde van 

de bekercompetitie gespeeld. Voor de schakers van 
De Oude Toren was het een race tegen de klok. Door 
de coronamaatregelen moest de zaal in de Druiven-
tros om 22.00 uur zijn verlaten. Het leverde in ieder 
geval snelle, fraaie en verrassende partijen op.
Rene van de Bosch boekte al zeer snel een over-
winning op Clemens van Gorp. Dat gold ook voor 
Aart Budding, die positioneel voordeel in winst wist 
om te zetten. Erik Frederiks, Marcel Strik en Gerrit 
Bout wonnen alle drie overtuigend hun partij, Egidi-
on Hernando daarentegen moest het onderspit del-
ven tegen Marco van Hout. Het damevoordeel en 
de betere stelling werd teniet gedaan door tijdnood.
Aanstaande donderdag wordt de interne competi-
tie hervat. Aanvang al om 19.00 uur.

KLEDINGCONTAINERS 
BIJ MHCBE
Vanaf vorige maand kan iedereen zijn 
oude kleding, schoenen en andere tex-

tiel brengen bij de 2 lekker opvallende paarse con-
tainers die bij MHCBE staan. De containers staan 
buiten de hekken, dus je kunt er 24/7 terecht. Breng 
wel je spullen in een dichte plastic zak.
Bij voorbaat hartelijk dank voor het brengen. MH-
CBE zorgt dat de opbrengst van de containers 
ten goede komt aan materialen voor trainingen en 
wedstrijden.
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CAVALIEREN
Zaterdag 19 september vond 
de traditionele Wielbraek 

plaats. Dit jaar helaas in een iets andere vorm in 
verband met het Coronavirus, maar gelukkig kon-
den we met wat aanpassingen en maatregelen 
toch genieten van een zonnige dag met een mooie 

dressuur- en springwedstrijd! ’s Ochtends werd de 
dressuurwedstrijd verreden waarin Guusje Ceton 
met Eikenhorst’s Stefan bij de pony’s de hoogste 
score kreeg (73,33%) en Ria Antonis met Iniesta 
winnares werd bij de paarden met een score van 
66,47%. In een spannende overkamping tussen 
de twee winnaressen kreeg Guusje nét wat meer 
punten waardoor zij de felbegeerde Wethouder 
van Gorp Wisselbokaal in ontvangst mocht ne-
men. ’s Middags werd het programma voortgezet 
met de springwedstrijd. In een spannende barrage 
bij de pony’s zette Anouk van de Pas samen met 
Sky een razendsnelle foutloze ronde neer, waar-
door zij mocht overkampen tegen de winnares bij 
de paarden, Imke van den Berk, die met Havana 
Hero tevens een keurige foutloze ronde reed. In 
de overkamping was Anouk de snelste, waardoor 
zij net als vorig jaar de Wielbraek Trofee mee naar 
huis mocht nemen. De overige uitslagen zijn te be-
kijken op www.cavalieren.nl.

WHITE DEMONS
Het zijn spannende tijden voor onze 
vereniging: Covid-19 heeft zeker zijn 
invloed op ons verenigingsleven. Dit 

weekend werden de eerste wedstrijden gespeeld 
zonder publiek. Wat een vreemde gewaarwording 
is dat, geen supporters om onze spelers en speel-
sters aan te moedigen. Toch is het fijn dat we nog 
steeds mogen handballen, maar een beetje saai is 
het ook wel. Samen maken we er het beste van! 
Als vereniging zijn we afhankelijk van veel verschil-
lende inkomstenbronnen. Daarom doen wij mee 
met Rabo ClubSupport! Leden van Rabobank 
Hart van Brabant mogen nu hun stem uitbrengen. 
Mogen wij op jouw stem rekenen? 
Stem voor 25 oktober in de Rabo App of online op 
www.rabobank.nl/clubsupport.

Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 3 oktober 
Internos DC1 - White Demons DC2 15-21
White Demons DS1 - 
Software Society/Avanti DS1 19-33
White Demons HS1 - Groene Ster HS2 24-33
Zondag 4 oktober
White Demons DB1 - Avanti DB1 25-14
White Demons HB1 - Avanti HB1 15-22
R.H.V. DC1 - White Demons DC1 15-13
Dongen D2 - White Demons D2 22-07
H.M.C. R’donksveer D1 - Wh. Dem. D1 11-14

Programma volgend weekend
Maandag 5 oktober 
21:00 uur Wh. Demons DMW1 - Mixed-Up DMW3
Zaterdag 10 oktober 
09:30 uur  White Demons F1 - GHV F2
09:55 uur  Dongen F1 - White Demons F1
10:45 uur  Avanti F1 - White Demons F1
11:10 uur  White Demons F1 - Roef F1#
18:45 uur  H.M.C. Raamsdonksveer DC3 - 
 White Demons DC2
19:15 uur  White Demons HS2 - Taxandria HS1
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19:30 uur  O.H.C. ‘01 DS1 - White Demons DS1
20:45 uur  White Demons HS1 - Aristos HS1
Zondag 11 oktober 
11:40 uur  White Demons HB1# - WBC HB1#
11:55 uur  Dongen E1 - White Demons E1
12:30 uur  Orion R D1 - White Demons D1#
12:50 uur  Dongen DC1 - White Demons DC1#

Beste allemaal,
Van 26 september tot en met 4 oktober heeft TC 
de Rauwbraken het Mandemakers Open Toernooi 
georganiseerd. Met meer dan 250 inschrijvingen 
was het een druk bezocht toernooi.
Na een druk en gezellig eerste weekend moest het 
paviljoen helaas vanaf dinsdag 18.00 u gesloten 
worden in verband met de aangescherpte Corona 
maatregelen. Gelukkig kon het toernooi gewoon 
doorgaan. Iedereen was tenslotte in eerste instan-
tie gekomen om lekker te tennissen. Complimen-
ten voor de toernooi commissie!
Wij willen John Schouten van Mandemakers be-
danken voor het sponsoren van het toernooi en 
Coy Jansen voor het beschikbaar stellen van fruit.
HD8 30+ 
1e Raimond Elias 2e Eric Bals
     Bertjan Verschuren  Mark Dalmulder
HD8 50+
1e Leo Mutsaers 2e Harrie Brokken
 Joop Sillekens  Ruud Trines
DD8 30+
1e Charlotte v.d. Broek 2e Arianne van Poppel
 Judith de Groof      Marion de Roij
GD8 30+ 
1e Claudia Kuiper 2e Stephanie Monfils
 Wilfried Teunissen      Paul de Wilde
GD7 30+
1e Wouter Jonkers 2e Ronald Auwens
     Britt Outhuyse      Ilona Simons
GD7 50+
1e Jan Coolen 2e Roland van Bilsen
 Annelies van Herel       Ine v. Bilsen – Voets
DD7 30+ 
1e Joelle Beijes – Bakx 2e Carla Bertens
 Saskia de Vries  Danielle Bertens
DD7 50+
1e Francien Haak – v.d. Langenberg 2e Marij Sanders
 Maria Stappaerts – Paans  Petra v.d. Wiel
HD7 30+
1e Jeroen Lassche 2e Guido Moonen
 Erikjan Metselaar  Arjan Verbakel

HD7 50+
1e Bert van Schijndel 2e Berry van Hest
 Peter Witlox  Coy Jansen
GD6 30+
1e Sander van de Ruit 2e Evert-Jan Janssen
 Inge van de Vegte  Tonnie van Oers
GD6 50+
1e Marc de Jong 2e Evert-Jan Janssen
 Debbie Lahaije  Tonnie van Oers
HD6 30+
1e Daan Kruithof 2e Roger Schiffelers
 Koen van der Meijs  Vic Schiffelers
DD6 30+
1e Peggy van de Sanden 2e Bianca van der Burgt
 Anouk Wittens  Linda van Schijndel
HD4 30+
1e Tim van Abeelen 2e Rob Hellemons
 Eric van Kappel  Mikel Maas
GD4 30+
1e Mikel Maas 2e Roderick van Os
 Esther Peijnenburg  Veronique Somers
Ondanks de extra Corona maatregelen was het 
toch een geslaagd toernooi. Hopelijk zien we ie-
dereen volgend jaar in goede gezondheid weer 
terug.

Met sportieve groet namens TC de Rauwbraken,
Claudia Kuiper

Is een grote heide  plant met een rijke, 
lange bloei. In diverse kleuren. 
2.49 p.st.

Garden girls

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open

1.49
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DRIE CULTURELE PARTNERS …... die activi-
teiten organiseren voor alle inwoners van Ber-
kel-Enschot ……Ons Koningsoord Cultureel. 
NIEUW in het programma: KIDSCINEMA……. 
samen met de kinderen naar……. Ons Ko-
ningsoord Cultureel!

LETTERS & LIEDJES
Vrijdag 9 oktober 
2020 van 09:30 tot 
10:30 uur

Met een mooi, span-
nend of grappig 
prentenboek duiken 
we in leuke verhalen 
en maken we gezel-
lige muziek. Samen 
lezen, liedjes zingen 
en bewegen wie wil 
dat niet!
Lezen en muziek is een dubbelfeest voor peu-
ters en (groot) (oppas) ouders.

Voor: Peuters van 0-4 jaar en hun ouders/ver-
zorgers 

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

VOORLEESHALFUURTJE VOOR PEUTERS EN 
HUN (GROOT)OUDERS
Woensdag 14 oktober van 10:00 tot 10:30 uur

We lezen voor uit een mooi, spannend of grap-
pig prentenboek. Samen maken we er een leuk 
interactief halfuurtje van. De toegang is gratis 
en je hoeft je niet aan te melden. Loop gewoon 
gezellig binnen!

Voor: Peuters van 0-4 jaar en hun (groot)ou-
ders/verzorgers 
Waar: in de Bibliotheek Berkel-Enschot 

HARBER
zondag 11 oktober 2020 om 14.00 uur 

Dit programma met een muzikale reis van de 
jaren zestig naar het heden van pianist Harry 
Swinkels en zanger-gitarist Berrie Raaijmakers 
(Harber) is inmiddels helaas UITVERKOCHT. 
Bij voldoende belangstelling, proberen we be-
gin 2021 een extra optreden in ons programma 
op te nemen. Geef via info@deschalm.net uw 
interesse door. 

FILOSOFISCHE AVOND MET SINAN CANKAYA
Woensdag 14 oktober  2020 van 20:00 tot 21:30 
uur, inloop vanaf 19:45 uur

Bij de Filosofi sche 
Avond kunt u weer 
terecht voor een 
stevig staaltje her-
s e n g y m n a s t i e k . 
Tijdens de avon-
den fi losoferen de 
gastsprekers en het 
publiek samen over 
vragen die in de sa-
menleving spelen.

Woensdag 14 okto-
ber 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 Neder-
land als kind van migranten. Sinan beschrijft 
maandelijks een microrevolutie: een moment 
waarop hij te maken kreeg met vooroordelen, 
racisme of discriminatie en er iets mee deed.
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U bent van harte welkom, vanwege de huidige 
richtlijnen kunnen we maar een beperkt aantal 
bezoekers ontvangen. De fysieke bijeenkomst 
kunt u daarom ook online bijwonen. 

Waar: Kerkzaal 

Programma fysiek én online start om 20:00 - 
21:30 uur 
Tickets á €5,00 zijn te bestellen via: https://
www.eventbrite.nl/e/119524720657

FAMOUS BLUE RAINCOAT: LEONARD COHEN 
TRIBUTE
Vrijdag 16 oktober 2020 20.00 uur

Een avondvullende live muziekprogramma 
rondom het rijke oeuvre van Leonard Cohen.
Leonard Cohen schreef teksten en melodieën 
die we telkens weer willen horen. Tijdloze me-
lodieën, samengebracht uit scherpe inzichten, 
gevoelens en situaties. Over relaties of mense-
lijke verhoudingen, over de liefde, een relaas 

over de maatschappij of vroegere gebeurtenis-
sen. Allemaal hebben ze een ding gemeen... 
het zijn gelaagde verhalen.
Juist daardoor is een live uitvoering van zijn 
nummers vaak zo intens. Cohentribute.com, 
bestaande uit Elrieke van Gelderen, Marco 
van der Velden en Hans Ligtenberg, selecteert 
songs uit zijn oeuvre en maakt akoestische en 
vocale arrangementen om de sterke songtek-
sten volwaardig tot hun recht te laten komen. 

Tickets à €8,00 inclusief koffi e of thee te be-
stellen via info@deschalm.net

KIDSCINEMA DIKKERTJE DAP
zondag 18 oktober om 10.30 uur
Nieuw in het programma en van harte aanbe-
volen! 
Dikkertje Dap is 
een jongetje dat 
op dezelfde dag is 
geboren als Raf, 
een giraf. Zijn opa 
werkt als verzor-
ger in een dieren-
tuin en daarom is 
Dikkertje vaak bij 
Raf te vinden. Ze 
zijn onafscheide-
lijk, totdat het jongetje naar school gaat en er-
achter komt dat giraffen niet naar school mo-
gen. Hij doet er vervolgens alles aan om Raf 
mee te nemen, zodat hij kennis kan maken met 
zijn nieuwe vriend Yous.
Voor kinderen vanaf 3 jaar!
Tickets €5,- inclusief drinken reserveren via 
info@deschalm.net
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

09-10-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-10.30 uur Letters & Liedjes 
11-10-20 Schalm  14.00 uur Harber luistermuziek ‘60 tot heden
14-10-20 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peuter voorlezen
14-10-20	 Ons	Koningsoord	 20.00-21.30	uur	 Filosofische	avond
15-10-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
16-10-20 Ons Koningsoord 20.00 uur Famous Blue Raincoat: Leonard Cohen Tribute
18-10-20 Ons Koningsoord 10.30 uur Kids cinema 3+ : Dikkertje Dap
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 arran-
gementen, Stg. EXPO

OKTOBER

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



DIVERSEN
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EN TOEN... 
Ons project waar we nu mee 

bezig zijn heet ‘en toen’ 
We hebben de afgelopen weken al veel geleerd 
over vroeger. Zo hebben we een stamboom ge-
knutseld waarbij we op zoek moesten gaan naar 
de geboortedagen van onze papa´s, mama’s, 
(overgroot)opa’s, (overgroot)oma’s. Ook hebben 
we een interview met opa en oma gedaan en heb-
ben we door filmpjes en verhalen al veel geleerd 
over de Tweede Wereldoorlog en de Watersnood-
ramp.
In onze klas hebben we een tafeltje staan waar 
we spulletjes van vroeger verzamelen die wij zelf 
hebben meegenomen. Hier kunnen we dan over 
praten en naar kijken.  
MB4 
 
Hallo! 
In OB4 kijken we naar het thema ‘familie’ en ‘en 
toen’. In de huishoek maken we een fotoboek met 
foto’s van onszelf erin. We schrijven of stempelen 
dan de naam erbij. Ook tekenen we stambomen 
van onze families. Zo kunnen we goed vertellen 
over onze families.  
  
We kijken ook naar spullen die vroeger werden ge-
bruikt. Oude telefoons hebben we in de klas. Daar 
spelen we mee en we maken ook een telefoon-
boek van de klas. Dat is superleuk! We zouden wel 
eens terug willen in de tijd, want de spullen van 
vroeger zijn cool om te zien.  

Groetjes, OB4 

Wij zijn BB4! 
We zijn nu drie weken bezig met het project Ame-
rika. In die drie weken hebben we al heel veel ge-
leerd over Amerika zoals:  
• Columbus heeft Amerika ontdekt zonder dat hij 

dat wist. Hij dacht dat hij in India was dus noem-
den hij de Amerikanen indianen.  

• De indianen leven al 30.000 jaar  
• De President van Amerika is Donald Trump 
• 35 landen in continent Amerika, 1 miljard inwo-

ners   
• In de V.S. wonen 300.000 000 mensen  
We vinden het project heel leuk en we gaan ook 
nog verder met het project.  

Groetjes, BB4 

SAMEN SPELEN 
EN SPORTEN
Collecteer je mee dit jaar? 

11 t/m 16 november
De Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind
App/ bel Maartje van Beurden 06-45 33 53 55 
Aanmelden voor 10 oktober

VROUWEN CONTACT 
GROEP BERKEL-ENSCHOT 
HEUKELOM

De jaarvergadering kon helaas door Corona geen 
doorgang vinden net zoals de meeste activiteiten 
vanaf begin dit jaar. We hebben als bestuur de le-
den toch een hart onder de riem willen steken met 
een klein presentje en dat is gezien de reacties 
goed gelukt.

Het thuisrikken kan wel doorgaan, met inacht-
neming van de maatregelen die voor corona van 
kracht zijn. Heeft u interesse dan kunt u contact 
opnemen met Annie van Laak, zij heeft de riklijs-
ten. U mag ook rikken met niet leden. Wij wensen 
alle rikkers gezellige kaartuurtjes.

De kerstviering op 16 oktober kan wel doorgaan, 
omdat het bij de Druiventros mogelijk is om met 
gepaste afstand te eten. Als de regels niet stren-
ger worden zien we elkaar dan.

Bent u lid van de RABO dan kunt u van 5 tot 25 
oktober bij Hart voor Uw Club  stemmen op uw 
vereniging. Kunt u zelf niet stemmen, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden die u 
hier graag mee willen helpen. 
Laat U stem niet verloren gaan !!!!

Breng uw stem uit voor 
de Rabo ClubSupport

Stem op: 
Weekblad

De Schakel
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

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

puzzel@schakel-nu.nl 

of inleveren bij Figlio 
(by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. stuurruimte in een vliegtuig; 7. schelden; 12. open 
plek in een bos; 13. beneden; 14. sprekende vogel; 
15. milligram (afk.); 17. spijskaart; 19. roemen; 21. 
reverendus dominus (afk.); 22. aardkluit; 24. plaats 
in Groningen; 27. jongensnaam; 28. berggeel; 30. 
ogenblik; 31. familielid; 32. hijswerktuig; 33. gevan-
genis; 35. helling langs een autoweg; 37. gevangen-
verblijf; 38. papieren zakdoek; 41. voordeel; 42. vul-
kanisch gesteente; 44. jong mens; 46. Europeaan; 
47. vulkaan op Sicilië; 48. uiting van vermoeidheid; 
49. streek (gewest); 50. gemalen graan; 52. wijd 
drinkgerei op een voet; 54. bijensoort; 56. oorvijg; 
58. handwerktechniek; 61. Europeaan; 62. gesloten 
rijtuig; 64. toiletartikel; 65. telwoord; 67. hevig; 68. 
wandversiering; 70. natie (staat); 72. Chinese munt; 
73. collier; 76. afgemat; 77. per persoon; 78. grond-
soort (aarde); 79. saaie stijve vrouw; 81. de oudere 
(Lat. afk.); 82. nachtkleed; 83. verdieping; 84. Iers 
republikeins leger (afk.); 86. groente- en fruitteler; 
87. niet doend wat men zou moeten doen.

VERTICAAL
1. meststof uit plantaardig afval; 2. inhoudsmaat 
(afk.); 3. serviesgoed; 4. huisdier; 5. haarstukje 
van vals haar; 6. ingegeven gedachte; 7. zonder-
ling (raar); 8. cafébediende; 9. lidwoord; 10. boks-
term (afk.); 11. verlangen naar drinken na overmatig 
drankgebruik; 16. waagstuk; 18. vochtig; 20. Raad 
voor Economische Aangelegenheden (afk.); 21. 
schuw dier; 23. deel van camera; 25. opzet of voor-
nemen; 26. bestanddeel van bier; 27. paarsachtige 
kleur; 29. een paard met borstel en kam reinigen; 
32. deel van een school; 34. verenwisseling; 36. 
angstaanjagend; 37. collectieve arbeidsovereen-
komst (afk.); 39. inleidend muziekje; 40. hemel-
geest; 42. peulvruchten; 43. emelt; 45. duinvallei; 
46. zwarte kleverige stof; 51. roem; 53. glansverf; 
54. stevige winterkost; 55. meisjesnaam; 56. sappig 
en zacht; 57. geld; 59. hoofd van een moskee; 60. 
onderdanig; 62. deel van een huis; 63. biljartterm; 
66. boomsoort; 67. enthousiast bewonderaar; 69. 
Sociaal Economisch Raad (afk.); 71. omroepstich-
ting (afk.); 73. deel van arm; 74. dierenverblijf; 75. 
omwisseling; 78. hemellichaam; 80. brandgang; 82. 
Griekse letter; 85. Amsterdamse tijd (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

13 2 54 86 19 60 45 63 1 73 40 26 83 29 39 11 48
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KERKBERICHTEN

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
Carlo Acutis (1991-2006)
Alle kans dat u nog nooit van deze jongen hebt ge-
hoord. En toch wordt hij a.s. zaterdag (10 oktober) 
in Assisi zalig verklaard. Waarom?
Oppervlakkig gezien verloopt zijn leven zoals van 
velen en is het een gewone, gezellige jongen. Hij 
wordt in Londen geboren als zoon van Italiaanse 
ouders die daar vanwege hun werk verblijven. Als 
hij drie jaar is, verhuist het gezin naar Milaan. Zijn 
ouders zijn geen regelmatige kerkgangers. Carlo 
kan goed leren, is helemaal vol van computers 
en op 10-jarige leeftijd ontwerpt hij websites voor 
zijn school en voor de parochie. Hij is een vrolijke 
jongen, creatief, heeft gevoel voor humor en heeft 
alles in zich om een succesvol leven tegemoet te 
gaan. Maar het loopt anders en na een kort ziek-
bed sterft hij op 15-jarige leeftijd aan leukemie. 
‘Veel te vroeg om dood te gaan’, zouden wij zeg-
gen.
Wat is er zo bijzonder aan hem dat hij wordt zalig 
verklaard? Hij is zeer sociaal, zet zich in voor de 
zwakkeren in de samenleving en doet vrijwilligers-
werk bij daklozen, kansarmen en bejaarden. Maar 
dat is niet het enige. Wat opvalt is zijn gelovige in-
stelling. Hij is een trouwe bezoeker van de H. Mis, 
die hij ‘de autostrade naar de hemel noemt’. Aan 
zijn moeder stelt hij voortdurend indringende vra-
gen over het geloof, wat er uiteindelijk toe leidt dat 
ook zij weer naar de kerk gaat. Zijn computerken-
nis zet hij in voor parochie en catechese. En als hij 
te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, draagt 
hij zijn lijden op aan Christus en voor de Kerk. Een 
gewone jongen van deze tijd, maar met een diep 
geloofsleven. 

Sinds de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio 
de Janeiro staat hij bij gelovige jongeren bekend 
als ‘cyberapostel’. Voor velen onder hen is hij 
een voorbeeld, een rolmodel. Voor mij is dit hele 
verhaal een ‘opstekertje’: het geloof is niet dood, 
maar levend, ook bij jongeren. Geloof zet aan 
tot inzet voor de samenleving en helpt je om het 
meest moeilijke - de dood - met vertrouwen tege-
moet te zien. Als ik weer eens in Assisi kom, zal 
ik toch eens naar het graf van Carlo Acutis gaan.

Theo Schepens, 
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
We hebben deze week in de St. Caeciliakerk af-
scheid genomen van Tins van Riel – Lobach, 90 
jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 10 oktober:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 11 oktober: Patroonsfeest H. Paus Jo-
hannes XXIII.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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: Thijs van Oosterhout (jrgt.).

Maandag 12 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 13 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
18.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Woensdag 14 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 15 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.
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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
8 okt 9 okt 10 okt

Geldig in week 41
zondag 4 t/m 
zaterdag 10 oktober 2020

41/20 
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. **  *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

Alle Wagner Big city pizza’s
Combineren mogelijk
2 dozen** 
Bijv. Wagner Big city pizza Sydney, 2 dozen à 420 gram

6.30   3.15
De actieprijzen variërenvan 3.09 - 3.19

1+1
GRATIS

Senseo Ko�  epads
Alle zakken à 36 stuks, 
combineren mogelijk

PLUS Nederlandse
•  Spruiten onbewerkt 

Zak 500 gram
• Bospeen Per zak 
• Gele uien Net 2 kilo
Combineren mogelijk

2 stuks

1.79
KIES & MIX

GIJS Echte 
boerderijzuivel
Alle pakken à 1 liter 
of bekers à 400 gram

Lipton Ice tea
Alle pakken of flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea green, 2 fl essen à 1,5 liter

4.34   2.17
De actieprijzen variëren van 2.09 - 2.39

Grolsch, Brand of 
Hertog Jan Herfstbok
Alle sets met 6 flesjes à 30 cl, combineren mogelijk
2 sets***
Bijv. Hertog Jan Bockbier, 2 sets met 6 fl esjes à 30 cl

13.44  6.72
De actieprijzen variëren van 5.22 - 7.32

1+1
GRATIS 2=1

12.87

3 zakken

8.99
1.19 - 1.89

Per stuk

0.99

PLUS Korenlanders 
Stoer & stevig stokbrood 
Volkoren of wit klein of ciabatta Wit

Alle PLUS 
Spaanse fuet

+1 GRATIS

DUOPACK

PLUS 
Kipdrumsticks
Naturel of gekruid, pak 450 gram, 
combineren mogelijk
2 pakken

6.00   3.00 PLUS Verse fruitsalade
Schaal 500 gram, uit de koeling

1+1
GRATIS

2.69 - 3.19

Per stuk

2.19
Per schaal

2.49
1.19

Per stuk

0.79

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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Vrijdag 16 oktober:
08.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Ochtendgebed.
Coördinator: 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.

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

Een jaartje ouder?

Een ouder dier kan (ongemerkt) last hebben van ouderdomsklachten. 
Honden en vooral katten zijn soms een meester in het verbergen 
van pijn en ziekte. Het is belangrijk om ziektes in een vroeg stadium 
te ontdekken, zo kunnen we meteen ingrijpen en erger voorkomen. 
In de maanden oktober en november kunt u een afspraak maken 
voor een seniorencheck bij uw hond en/of kat. Bij deze check wordt 
uw huisdier van top tot teen nagekeken. Daarnaast wordt het bloed 
en de urine onderzocht. Bij katten wordt ook nog de bloeddruk 
gemeten. 

De seniorencheck is uitstekend te combineren 
met de jaarlijkse vaccinatie!

Tip de redactie
mail naar:

info@schakel-nu.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 

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. 

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

Vrouw zoekt adres voor klein huishoudelijk werk 
en oppas kinderen. Telnr: 06-8731772 

Ik ben op zoek naar een betrouwbare en 
zorgvuldige hulp bij het huishouden voor drie 
uren per week. Interesse? Bel tel. 06 55432958. 
Mvg Daphne  

Helaas heeft Dorpsraad Berkel-Enschot de 
beslissing moeten maken dat de Nieuwjaars-
receptie 2021 niet door kan gaan i.v.m. Covid-19. 

Plantaardig vormgever Extra Vita.
Werk op bestelling.
Facebook en Instagram.
St. Willibrordstraat 5 Achterom.
06-22114370 

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

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



Rabo ClubSupport
Stem van 5 t/m 25 oktober 
op jouw favoriete club

In de Rabo App of op
rabobank.nl/clubsupport



De Echte Bakker
Jan Swaanen

 

Elke maandag, dinsdag en woensdag 

voordeel op alle hele broden van Echte

Bakker Jan Swaanen. Alleen bij Jumbo

Berkel-Enschot.  

3 halen 2 betalen

  

 

Brood
voordeel

Actie start op12-10-2020


