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Santes

Hoogland
Kraailandhof 11
3828 JN Hoogland
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL              BEL 085-0655292

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292
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Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Pradet
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maxim
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Marseille
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Verkrijgbaar in 250+ kleuren!Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Zonza
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Sublime
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Brignoles
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Jolie
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Granada
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Triomphe
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Blaize Lyon Lecci

Sta-op mogelijk

Nice
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Nangis
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Promenade
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

Nice
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

NangisUDENHOUT, BARENDRECHT EN HOOGLAND T/M 15:00 GEOPEND 

& HEERHUGOWAARD T/M 17:00 GEOPEND

KIES JE KORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
21% 
BTW korting

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

€8,50
korting per 
levensjaar

OF OF

PromenadePromenade

ZATERDAG 2 OKTOBER



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 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

ARCHITECT
Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

AUTOBEDRIJVEN
Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

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

Bedrijven contacten

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

Colofon
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: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Frits Hendriks, Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Jan van der Straaten

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

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

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

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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
tel: 06-53768978. Of mail: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 
Gemeente Tilburg
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Fixi” (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
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

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. 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. Massages, Lymfe Therapie en meer.
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 NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving 
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl  – info@nyaveda.nl

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

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

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

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
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 Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 
ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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 
Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

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

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

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

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

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

UITVAARTBEGELEIDING
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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. 

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

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,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035
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•	(leerling) boomverzorger
•	(leerling) hovenier

In verband met toegenomen werkzaamheden zoeken wij een

Wat bieden wij?
• In een prettig, jong en dynamisch team verrichten 

wij werkzaamheden in de regio Oisterwijk, vooral 
voor particulieren

• Beschikking over een eigen machinepark met loader, 
graafmachines, snipperaars, hoogwerker, vrachtwagen, enz.

• Goede doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid 
tot het volgen van vakopleidingen

• Goede salariëring
• Normale werktijden van 7.30 tot circa 16.30 uur
• Op zaterdag hoef je niet te werken
• De mogelijkheid tot een vast contract

Haarenseweg 46 - Oisterwijk  |  www.totaalboombrabant.nl  |  www.totaaltuinbrabant.nl

Wat vragen wij?
• Afgeronde vakopleiding minimaal niveau 3
• Bij voorkeur 1 jaar werkervaring in de particuliere 

tuinaanleg / tuinonderhoud of boomverzorging
• In het bezit van rijbewijs BE en C is een pré
• In het bezit van ETW is een pré

Interesse?
We laten je dan graag ons bedrijf zien en kunnen de 
mogelijkheden met je bespreken. Neem contact met 
ons op, zodat we een afspraak kunnen maken:
info@totaalboombrabant.nl of bel 013-533 95 68.



Het landschap is belangrijk. Wij wonen erin en als we 
gaan fi etsen of wandelen zijn we in het landschap 
onderweg. Het ene landschap is het andere niet: 
we kunnen ons ook identifi ceren met het landschap 
in onze omgeving. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot 
Ode aan het Landschap. Op 2 oktober organiseert 
de Stichting Duurzaamheidsvallei in dat kader 
wandelingen in het beekdal van de Voorste Stroom, 
kenmerkend landschap van Berkel-Enschot.

Benedictus
Henk Hoppenbrouwers, voorzitter van de stichting 
Duurzaamheidsvallei, vertelt dat ze al jaren bezig zijn 
met de voorbereiding om 80 ha landbouwgrond in de 
Benedictus om te vormen tot natuurgebied. Er is veel 
overleg met ambtenaren nodig voor alles op de rails 
staat. ‘Er komt nu schot in de zaak en we gaan met 
het eerste stuk van ongeveer 5.5 ha beginnen met als 
doel de biodiversiteit te verhogen.’

Het beekdal van de Voorste Stroom kan 
nog veel mooier gemaakt worden

Wandelingen vanaf Café Mie Pieters
Om de Ode aan het Landschap concreet te maken, 
organiseert de Stichting Duurzaamheidsvallei op 2 
oktober gratis wandelingen. Het vertrekpunt is café 
Mie Pieters aan de Laagheukelomseweg. Er zijn drie 
wandelingen van ongeveer één uur om 13:00, 14:00 
en 15:00 uur. Er gaat bij iedere wandeling een deskun-
dige gids mee, die uitleg geeft over het landschap en 
de plannen die er voor het gebied zijn. Om te voor-
komen, dat een wandeling te veel deelnemers krijgt, 
is het nodig om je van te voren op te geven. Dat kan 
bij secretaris@duurzaamheidsvallei.nl. ‘Bij de hang-
brug over de beek, zitten drie schilderessen uit de 
schildersgroep van Reinout van Vught uit Goirle, die 
hun impressie van het landschap op het doek zetten’, 
vertelt  Henk Hoppenbrouwers. Komt dat zien.

Boek over de Voorste Stroom
De Stichting Duurzaamheidsvallei vindt het landschap 
zo belangrijk dat ze ook het initiatief heeft genomen 
om een boek te maken over het beekdal. Ze zijn er 
een paar jaar aan bezig geweest en op 12 november 
wordt het bij Mie Pieters gepresenteerd. Het wordt rijk 
geïllustreerd met foto’s van leden van de fotogroep 
BE, waarin niet alleen verteld wordt wat het beekdal 
inhoudt, maar waarin ook de bewoners van het beek-
dal aan het woord komen. Wie daarbij wil zijn, kan 
mailen naar secretaris@duurzaamheidsvallei.nl. 

Tekst en foto’s: Jan van der Straaten

Ode aan het Ode aan het 
Landschap Landschap 
op 2 oktoberop 2 oktober
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‘Er komt veel op nabestaanden af bij een overlijden,’ 
vult medewerkster Francy Derix aan. ‘Er moeten veel 
keuzes gemaakt worden. Wij helpen natuurlijk graag 
bij het maken van een juiste keuze, maar om er zeker 
van te zijn dat de uitvaart ook past bij de wensen van 
de overledene is het fi jn als diegene zich hierover al 
duidelijk heeft uitgesproken.’ Harriet: ‘Door er met 
elkaar over te spreken of door je uitvaartwensen 
schriftelijk vast te leggen neem je de nabestaanden 
moeilijke beslissingen uit handen. Het is een manier 
om hen te ontzorgen. Aan de andere kant hoef je ook 
niet alles helemaal dicht te timmeren. Een uitvaart is 
een zaak van zowel de overledene als van degenen 
die achterblijven. Zij hebben immers ook ideeën over 
hoe zij graag afscheid nemen. Daarom is het belang-
rijk om er open met elkaar over te spreken.’ 

Inspiratiemiddag
Maar welke zaken wil je wel of juist niet vastleggen? 
En wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? ‘In een per-
soonlijk gesprek kunnen we helpen door informatie 
te geven en suggesties te doen,’ aldus Francy, ‘want 
er is vaak meer mogelijk dan je denkt.’ Op zondag-
middag 10 oktober organiseren ze een informatieve 

inspiratiemiddag over het vastleggen van je uit-
vaartwensen. ‘Voor deze middag werken we samen 
met improvisatietheatergroep Markering Ontbreekt,’ 
vervolgt Francy. ‘De acteurs visualiseren bepaalde si-
tuaties waarin je als nabestaande terecht kan komen. 
Soms enorm uitvergroot maar soms ook heel echt 
en intiem. Herkenbaar of juist niet, ze helpen je na te 
denken over je afscheid en zorgen voor een mooie 
afwisseling in het programma.’

Praat over je wensen

De inspiratiemiddag vindt plaats op zondag 10 ok-
tober Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Crema-
torium Tilburg van 13.00 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 
12.30 uur. Toegang en koffi  e/thee zijn gratis. Aanmel-
den kan vóór 4 oktober via e-mail of telefonisch.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Bedrijf
in

Beeld

Wil je begraven worden of gecremeerd? Een kerkdienst of juist niet? Mensen spreken niet makkelijk met 
elkaar over hun wensen rond hun eigen uitvaart. Toch is het belangrijk om er met je naasten over te pra-
ten, vindt uitvaartbegeleidster Harriet van der Vleuten: ‘Door je wensen vast te leggen, maak je het voor 
je nabestaanden makkelijker. 
Het geeft zowel jou als hen rust.’ 
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Harriet van der Vleuten: 

‘Je afscheid
regelen 
geeft rust’

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Henriette Ronnerstraat 19  |  5038 KH Tilburg   |  T 013 5920048
E info@harrietvandervleuten.nl  |  I www.harrietvandervleuten.nl 

Francy Derix (l) en 
Harriet van der Vleuten (r)
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Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 29 tot en met 6 october

 

Mega-burger
pakketje

(met 4 broodjes
en een  bakje saus

samen 7.95

huisgemaakt
Vlaams-
stoofvlees

400 gram 6.95

heerliijke
kip-
schnitzels

4 stuks 5.95

met goed bekroonde
Rook-
worst

per stuk 2.95

nieuw 
Maaltijdsalad
e
BAVETTE
per stuk 7.95

verrassend lekker

Cordon-
bleu's
((gemaakt van zachte
varkensfile gevuld met
heerlijke ham en kaas)

3 stuks 5.95

Onbeperkt sporten

RANKSPORT.NL

€ 22,50

Bekijk  alle mogelijkheden

€ 22,50
 per maand• Geen inschrijfgeld

• Maandelijks opzegbaar

013 - 533 91 15
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Samen op 
het eigen erf

‘Tien jaar geleden zijn ze ook al geweest van De 
Schakel’, zegt Wim bij binnenkomst. Lies zoekt het 
artikel op: ‘Wim en Lies van Kempen-Schoenma-
kers, zijn 50 jaar een echtpaar’. Het is een mooi 
verhaal over het trouwen, hun drie kinderen en vijf 
kleinkinderen. Er is in de tussenliggende jaren veel 
gebeurd met de wereld en met Enschot. Al is het nu 
60 jaar getrouwde paar zelf niet al te veel veran-
derd.

Als we in de achtertuin stonden, konden we zien 
hoe druk het bij het zwembad was.

In 1971 -na tien jaar huwelijk- zijn Wim en Lies op de 
Enschotsebaan komen wonen. Het huis en de 1800 
vierkante meter grond zijn nog in dezelfde staat als 
toen, maar de omgeving is totaal anders. ‘Als we in de 
achtertuin stonden, konden we zien hoe druk het bij 
het zwembad was. Het was allemaal agrarisch gebied. 
Er stonden wel honderd koeien in de wei van hier naar 
Enschot.’ 25 jaar geleden kwam eerst de Burgemees-
ter Bechtweg. Het pad naast hun huis werd afgesne-

den. Daarna kwam het industrieterrein achter het huis 
en nu wordt aan de voorkant een heel nieuwe wijk uit 
de grond gestampt. ‘Kijk eens naar die bulten, het lijkt 
wel de Alpen hier buiten.’ 

Het contrast met de eigen hof had niet groter kunnen 
zijn. Het is een paradijsje met een grote moestuin en 
veel bloemen, alles op en top verzorgd. Mensen ko-
men hier graag langs en nemen dan meteen wat verse 
groenten mee. Dat zorgt voor gezellige contacten op 
het eigen erf. Het houdt Wim en Lies ook gaande, wat 
belangrijk is als je toch op leeftijd raakt. ‘Als ge in de 
tuin bezig bent, hebt ge helemaal geen last van de 
artose’, zegt Lies tegen haar man. Wim heeft de afge-
lopen jaren wel wat lichamelijke kwalen gekend, terwijl 
Lies in de volle zestig jaar nog geen twee weken ziek 
is geweest. Het hele huis wordt door haar aan kant 
gemaakt; een hulp heeft ze niet. 

Als het aan het diamanten echtpaar ligt, komt er over 
tien jaar weer een stukje in De Schakel. Hopelijk zijn 
ze dan nog altijd samen bezig in en rond hun huis.

Tekst: Frits Hendriks Foto: Bas Haans
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Boom rooien, snoeien en onderhoud. 
Nu tijdelijk een boom cadeau!

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

KAPSALON
VISAGIE

PEDICURE
MEDISCH PEDICURE

10% korting op een knipbeurt
of pedicure behandeling
* Deze korting loopt van 1-10-2021 tot 30-11-2021

Baaneind 6
5059 AS Heukelom

06 13 95 12 65
Salonwouw.nl

10% Korting

HOERA!
WIJ BESTAAN Jaar
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TRAGEDIE FAMILIE LÖB (3)
In mijn vorige colums heb ik U overge-
bracht dat Lutz Löb als afgestudeerd 
mijnbouwingenieur onder andere 

gewerkt heeft bij de Staatsmijnen in Limburg, de 
kolenmijnen Ombilin in Indonesïe en een zeer kort-
stondig mijnbouwavontuur bij de Nederlandsche 
Spitsbergen Compagnie (Nespico). Tijdens zijn 

werk voor 
Nespico te 
Spitsber-
gen verliep 
zijn werk 
als be-
drijfsleider 
voor het op 
te zetten 
werkkamp 
en het in 
productie 
bren-
gen van 
steenkool-
winning 

De zomervakantie is 
voorbij: we gaan weer 
naar school!
Kennismaking
De scholen zijn weer begonnen. We moeten weer 
vroeg ons bed uit. In de eerste weken zijn we 
vooral bezig om elkaar te leren kennen, want we 
hebben weer nieuwe kinderen in onze klas. Daarom 
doen we veel kennismakingsspelletjes en we heb-
ben ook al wel een beetje gewerkt natuurlijk. We 
hebben al gerekend en slagwerk, kinheim en topo 
gedaan. De spelletjes zijn heel leuk. Bij een spel 
ging er iemand in het midden staan en die zei bij-
voorbeeld: loop door de kring als je lievelingseten 
pizza is en dan iedereen wiens lievelingseten pizza 
is moest snel een andere plek zoeken. Er was 1 
stoel te weinig en diegene moest dan in het midden 
staan en iets nieuws bedenken.

Werkweek
Over 3,5 week gaan we al op werkweek (kamp). 
We hebben maandag voor de allereerste keer in de 
werkweek-werkgroepen gewerkt. Er zijn werkgroe-
pen zoals koken, bosspel, knutselen, pyjamapa-
rade, disco, sportdag en nog veel meer. Iedereen 
heeft natuurlijk heel veel zin in werkweek, maar 

toch moeten we nog 3,5 week wachten. We werken 
er iedere week 2 keer aan: op maandag en vrijdag. 
De meeste kinderen en juff en vinden werkweek het 
leukste van het jaar, daarom gaat het er heel veel 
over. We vinden het ook superleuk dat we het al-
lemaal zelf mogen bedenken en organiseren.

Groetjes, Madelief en Laura, bovenbouw 2

Rijke groep 3
Dit jaar zijn wij gestart met de Rijke Groep 3. Hierin 
gaat groep 3 één dag in de week spelenderwijs 
aan de slag met de doelen van de middenbouw. 
Hierdoor is er niet alleen meer aandacht voor groep 
3, maar ook voor de groepen 4 & 5.

medio 1921 geenszins vlot. Zijn vrouw Jenny en 
de kinderen bleven in Den Haag achter, tijdens het 
Spitsbergenverblijf van haar man. Jenny leidde een 
relatief luxe leven in Nederland met onder meer een 
particuliere onderwijzeres voor de oudste kinde-
ren en twee bedienden voor de opvoeding van de 
kinderen en de huishouding. Lutz had fi nanciële 
problemen omdat de directie van Nespico meer loon 
had beloofd dan ze in werkelijkheid na kon komen. 
Reeds in juli 1921 voorzag hij dat zijn aanstelling 
voor vijf jaar op Spitsbergen toen al eindig zou 
gaan worden. Lutz miste zijn gezin en zijn vrouw 
leefde op te hoge stand in Den Haag. Jenny moest 
de tering naar de nering zetten. Op 7 oktober 
keerde Lutz naar Holland terug. Vanaf 1922 woont 
het echtpaar Löb-van Gelder in Bergen op Zoom. 
Lutz wordt hier leraar wiskunde en natuurkunde 
aan de HBS. Hij gaat theologie studeren en knoopt 
intensieve contacten aan met kloosterorden. Dit 
resulteerde er uiteindelijk in dat 6 van de 8 kinderen 
naar het klooster gaan. Ze treden uiteindelijk in in 
kloosters te Berkel-Enschot.

Foto en tekst: Rinus van der Loo
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Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

Activiteiten kalender
De komende maand

14
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02-10-21 ‘t Hoekske 6 A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder

03-10-21 CC de Schalm 11.30 uur EXPO concert Belinfante Quartet

03-10-21 Café Mie Pieters 15.00 uur Live optreden Creepin, Amerikaanse folk- country en blues

06-10-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons koffi  e-uurtje voor senioren

06-10-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Lezing: Mijn leven als monnik door Frits Hendriks

13-10-21 Ons Koningsoord kerkzaal 14.00 uur Theater voor kinderen “Worden wat je wilt” 

13-10-21 Ons Koningsoord kapittelzaal 20.00 uur Presentatie & workshop Aandacht voor je interieur

14-10-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie

16-10-21 Ons Koningsoord kerkzaal 13.00 uur Workshop illustreren Marja Meijer

17-10-21 Ons Koningsoord kerkzaal 10.30 uur KidsCinema: Laban maakt er een potje van



Urbex en Schade 
Naast de reguliere clubavonden, trekken 
we er af en toe ook samen op uit om 
foto’s te maken. In september stonden 

diverse Urbex locaties in Luik op het programma. 
Dit zijn verlaten locaties en gebouwen, vaak met 
restanten van het vroegere gebruik. Ge Haans 
maakte deze winnende foto van de maand in Fort 
Chartreuse. Prachtig wat kleur en sfeer betreft en 
mooi hoe buiten ook binnen is. 
Lijkt het jou ook leuk om op allerlei manieren uitge-
daagd te worden in fotografi e? Neem dan contact 
met ons op. We hebben momenteel plaats voor 
enkele nieuwe leden. 
In de serre van de Schalm zijn in de maand oktober 
foto’s te zien met als thema: Schade. Het kan weer, 
dus loop gerust eens binnen tijdens de openings-
uren van De Schalm. 

De wereld gaat weer open 
bij de Zonnebloem
De Nationale Zonnebloem dag  
vond dit jaar plaats op zaterdag 25 
september. Ter gelegenheid hiervan bood de afde-
ling Berkel-Enschot haar gasten in de foyer van de 
Schalm een gezellige muzikale middag aan.

De middag werd verzorgd door het Adriano & 
Paulina een Portugees duo die met hun prachtige 
Portugese en Spaanse repertoire muzikaal de we-
reld weer opende voor onze gasten.
Het duo nam de tachtig aanwezige Zonnebloem-

gasten en vrijwilligers mee op een gezellige Zuid-
Europese toer met prachtige ballades en andere 
prettig in het gehoor liggende liedjes.
 Alle aanwezigen genoten zichtbaar en volop van 
dit optreden. Geen wonder dan ook dat er volop 
werd mee geklapt en zelfs gezongen.
Behalve koffi  e en thee met Portugese lekkernijen  
was er in de pauze voor iedereen een hartig smul 
schuitje en een drankje. Toen iedereen tegen vijf 
uur weer huiswaarts ging met een fl eurige zon-
nebloem, aangeboden door de marktbloemist 
Bouman, een lief wenskaartje en heerlijke Albèrt 
bonbons, was men het er over eens dat vanmid-
dag de wereld weer een beetje open ging.
Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, Fonds voor de ouderen, Hemels. 
Lidl helpt lokaal en markt kaashandel Pons 
Habben-Jansen.

Muzikanten gezocht
Wij zijn ‘n groep muzikanten die, de een wat korter 
de ander wat langer, gestopt zijn met muziek ma-
ken om diverse reden. Wat ons bij elkaar gebracht 
heeft is het gemis aan samen muziek maken want 
‘t blijft een gemis
Op 14 September is Senioren Orkest Udenhout 
eindelijk weer van start gegaan met de repetities. 
Hopelijk nu zonder de perikelen van Covid-19.
Ter versterking zoeken we nog blaasmuziekanten. 
Ben je 40 jaar of ouder en mis je het samen muziek 
maken ook zo, meld je dan aan !!
Op dinsdag repeteren we van 20:00 tot 22:00 uur 
in “Beukenhof”  Biezenmortel onder leiding van een 
erkend muziekdocent.
Heb je interesse of vragen mail dan naar senioren-
orkestudenhout@gmail.com of bel 06 22 24 85 26.

De merel laat fl uitend in september, 
geeft een koude witte december.
Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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www.t-heem.nl

Wat verwachten wij van jou?
• Je beschikt over kennis en ervaring 

met huishoudelijke taken, hygiëne en 
veiligheidseisen; 

• Je beschikt over sociale vaardigheden 
zoals tact en invoelen; 

• Je bent behulpzaam; 
• Je werkt graag samen in een team;
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Je hebt affiniteit met ouderen.

Wat kun je van ons verwachten?
Een leuke, afwisselende baan binnen 
een kleine, professionele zorgorganisa-
tie waar collega's elkaar kennen en je 
gekend wordt.

Een salaris in schaal 15 volgens de 
CAO VVT. En goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden waaronder een 
eindejaarsuitkering. 

Interesse?
Meer details vind je op onze website. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Janette Lengkeek (hoofd 
facilities a.i.) op M 06-12 41 86 31.

Of stuur een korte motivatiebrief met cv 
naar: sollicitatie@t-heem.nl. 

Wil je bij jou in de buurt werken?

Solliciteer dan bij ons!
Voor onze woonzorglocatie 
Torentjeshoef in Berkel-Enschot 
zoeken wij een

medewerker 
huishoudelijke dienst
voor 12 uur per week

Voor 4 dagen van 3 uur. 

Voor deze locatie zoeken wij ook een

oproepkracht
huishoudelijke dienst

Je bent flexibel wat betreft werktijden en 
bij voorkeur inzetbaar vanaf 8.00 - 12.30 
uur en inzetbaar om ziekteverlof of 
vakanties binnen het team op te vangen.

Wat ga je in die functie doen?
Als medewerker huishoudelijke dienst 
werk je op de zorgafdelingen en op 
de huiskamers. Je draagt bij aan het 
welbevinden van de clienten door hen te 
ontzorgen bij huishoudelijke en schoon-
maakwerkzaamheden. 
Je ondersteunt in algemene zin het 
zorgpersoneel. 

vacature
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Hallo Bevers,
Op maandag 13 september zijn weer begonnen met de bevers! We hebben kennisgemaakt 
met het dorp Hotsjietonia en met onze vriend Stuiter. Afgelopen week speelden we het grote 

verstopprogramma. Je kunt wel raden dat we allerlei soorten verstoppertje gespeeld hebben. Volgende week 
is het dierendag. Ons programma staat dan in thema dieren.

Wil je ook eens komen kijken? Mail dan met de leiding via bevers@scoutingberkelenschot.nl

Groetjes de beverleiding
Anne, Claudia, Fleur en Sammy

Schaken gezond?
Is er een gezondere sport denkbaar 
in plaats van schaken? Wat Schaak-
vereniging De Oude Toren betreft niet. 

Schaken immers houd je brein fl exibel en scherp. 
Het is heel goed voor je concentratie en de training 
van je geheugen. Bovendien is het schaakspel een 
goede basis voor het aanleren van tal van sociale 
vaardigheden. Leren winnen en verliezen, respect 
hebben voor je tegenstander, nadenken voordat je 
beslist en vooral vooruitdenken.
Sinds Berkel-Enschot over 2 prachtige schaakta-
fels in het centrum van Koningsoord beschikt, kan 
bovendien worden geschaakt in de buitenlucht. 
Goed  voor je immuunsysteem, je spijsvertering, je 
ogen, je mentale gezondheid. Tegelijkertijd houd je 
ook je vitamine D niveau op peil. Kortom, is er een 

gezondere vrije tijdsbesteding denkbaar? En dat 
ook nog binnen een actieve vereniging, waar het 
vooral gaat om plezier en gezelligheid?
Bij Schaakvereniging De Oude Toren kun je de hele 
jaar schaken. Elke donderdag om 20.00 uur in de 
Druiventros. Je kunt deelnemen aan de interne 
competitie, eventueel de externe competitie. Of 
aan de bekercompetitie, dan wel eerst gewoon 
vrij [leren] schaken. Huis- en beginnende schakers 
worden waar nodig begeleid en geholpen, zodanig 
dat men zich vrij snel kan bekwamen in de gehei-
men van het spel. Ook hier geldt, oefening baart 
kunst. Al snel laat het schaken je niet meer los. Wil 
je eerst infomatie, bel Frans Deckers 06-13640505. 
Of kijk eens op de website
www.schaakverenigingdeoudetoren.nl

B I J B A A N T J E
Wij zijn per direct op zoek naar een 
BEZORGER voor de wijk

DE NIEUWE WARANDE (ca. 100 Schakels)

Ben jij 13 jaar of ouder, woon je in deze buurt 
en heb jij op woensdagmiddag een uurtje tijd 

om Weekblad de Schakel te bezorgen? 

Bel of app 06-20780000. 

Mailen mag ook naar info@schakel-nu.nl

17

Verenigingen



Gevonden

Verloren

23-9 Girafje met piepje erin Rosmolen 088-7702680

23-9 Finding Dory kinder speelbal. Rosmolen 088-7702680

16-9 14 karaats gouden armband Koningsoord 06-57279770

14-9 Twee (huis)sleutels aan een ringetje Pandgang 06-51764661

13-9 Damesfi ets (elektrisch zonder accu!)  Grasveld voor
 wel op slot Boerderij Denissen/’t Muziekhuis 013-5331411

13-9 Starwars speelgoed zwaard ’t Zwaantje Berkel-Enschot 06-29219634

  
26-9 Grijze / Cyperse Kater Madeliefstraat  06-36314871

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Bosviolen
Volle doos à 12 stuks.
In diverse kleuren. 
6.99
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Elke zondag open!

3.99

A.s. zondag

opening sfeershow

18



White Demons
Afgelopen weekend is er weer lekker 
gehandbald. Mooi om te zien dat de 

teams, nu al weer iedere week beter gaan samen 
spelen. Waar onze dames A nipt wisten te winnen 
na een spannende wedstrijd, wonnen onze D jeugd 
en de meiden C glansrijk. Ook de heren C wisten de 
punten in Berkel-Enschot te laten.  De meiden B heb-
ben helaas verloren maar weer erg hen best gedaan.  
Dit waren de laatste veld wedstrijden van dit jaar 
want volgende week starten de zaal wedstrijden. 
Om aan dat seizoen goed te starten is onze dames 
1 al de gehele zomer bezig om zich goed voor 
te bereiden. Dit weekend speelden zij een oefen 
3-Luik toernooi. Ook voor dames 2 had de coach 
twee tegenstanders geregeld. Dames 2 heeft lang 
niet samen gespeeld en ondanks de hulp van drie 
meiden uit de A jeugd, wisten zij de wedstrijden 
niet te winnen. Het was wel erg mooi om te zien 
dat ook deze meiden lieten zien dat er toekomst in 
de jeugd zit. Ook dames 1 wist de wedstrijden niet 
te winnen. De coach had ook sterke tegenstanders 
uitgekozen om te oefenen daar de tegenstanders 
in de zaalcompetitie ook erg sterk zullen zijn. Onze 
dames 1 komt dit seizoen uit in de eerste klasse. 

Al deze wedstrijden werden natuurlijk begeleid 
door scheidsrechters. Deze week is het de week 
van de scheidsrechters en daarom willen wij alle 
scheidsrechters extra bedanken voor al hen inzet. 
Zonder jullie kunnen er geen wedstrijden gespeeld 
worden. Dus nogmaals BEDANKT namens alle 
handballers. 

Vanaf 4 Oktober begint de Rabo Club Support 
stemronde, waarin elke stem White demons geld 
oplevert. Kortom jouw stem is geld waard!
Ben jij lid van RaboBank Hart van Brabant? Breng 
dan komende weken je stem uit, de club kan jouw 
support goed gebruiken!!
Via de Rabo App op je telefoon, of via online ban-
kieren kun je je stem uitbrengen.
Ook ouders, opa’s oma’s, kinderen en vrienden 
kunnen jouw club mee ondersteunen. Een lidmaat-
schap van White Demons is niet nodig.
Je kan stemmen tot 25 Oktober, wacht niet te lang 
als de stemming is geopend!
Zoals eerder vermeld start dit weekend de zaal-
competitie. De thuiswedstrijden zullen gespeeld 
worden in sporthal ‘t Ruiven. 

Zaterdag 2 oktober:
10.00 uur: White Demons D1 - Blauw Wit D1

12.00 uur: White Demons F1 - Dongen F1 
12.40 uur: Avanti F1 - White Demons F1 
13.00 uur: White Demons F1 - S.C Elshout F1
20.00 uur: W.D HS2 - H.M.C Raamsdonksveer HS1
20.00 uur: E.S.Z.V Oktopus HS1 - White D. HS1 

Zondag 3 oktober:
10.00 uur: White Demons HC1 - Internos HC1 
10.00 uur: Blauw Wit E1 - White Demons E1
11.10 uur: W.D. DC1 - H.M.C Raamsdonksveer DC2 
12.15 uur: PSV handbal DS3 - White Demons DS1 
12.20 uur: White Demons DB1 - E.H.V DB1
12.30 uur: The Flyers HB1 - W. D./ Taxandria HB1
13.30 uur: White Demons DA1 - O.H.C DA1 
13.30 uur: HBS HS1 - White Demons HS3
13.30 uur: Blauw Wit DS3 - White Demons DS2

Overtuigende competitiestart 
Jong Brabant: 4-0
Een mooie overwinning, een mooie 
ambiance en een mooi seizoen in het 
vooruitzicht, zou de conclusie kunnen zijn van de 
thuiswedstrijd afgelopen zondag tegen WSJ. Al 
vroeg in het seizoen lijkt er een mooie balans te 
ontstaan tussen creativiteit en werklust, waar je 
als toeschouwer veelal met plezier naar kijkt! Zo 
kwam voor rust de eerste goal van de voet van 
Zeger Vugts, die ook in de tweede helft met een 
vlijmscherpe corner een eigen doelpunt van WSJ 
inluidde: 2-0. Goed uitgespeelde kansen leverden 
vervolgens nog doelpunten van Khalid Korch en 
Daan Roeff en op.

Coach Boy v.d. Bogaard, begonnen aan alweer zijn 
zevende seizoen als hoofdtrainer bij Jong Brabant, 
kijkt hoofdzakelijk tevreden terug op de openings-
wedstrijd tegen het Tilburgse WSJ. Zijn reactie:” 
Wij waren veruit de betere ploeg, alleen lieten wij 
na onszelf vroegtijdig te belonen en op een 2-0 
voorsprong te komen. Hierdoor houd je een ploeg 
als WSJ met enkele individuele kwaliteiten lang in 
de race voor een resultaat. Na de 2-0 hebben we 
de wedstrijd, als jonge ploeg ‘volwassen’ uitge-
speeld: 4-0, 3 punten, geen kaarten en blessures. 
Zo wil je starten”.

Kortom een enthousiaste maar ook realistische 
terugblik op de wedstrijd van een trainer, die ‘stie-
kum’ al iets moois ziet ontstaan met zijn gedreven 
spelersgroep en staf! Komende zondag wacht de 
uitwedstrijd in en tegen Riel! 

Redactie Jong Brabant

19

Sport



Beste dorpsgenoten, 

Sinds kort is er online een Facebookpagina ‘Thuis in 
Berkel-Enschot’. Deze facebookpagina is speciaal 
opgezet om berichten omtrent gevonden voorwer-
pen en/of vermiste huisdieren, fietsen, bankpassen, 
sleutels etc. een plek te geven.
Maar we willen het breder trekken. Leuke initiatieven 
die in ons dorp georganiseerd worden en die aan-
dacht verdienen of mensen die een oproepje willen 
plaatsen omdat ze op zoek zijn naar iemand. Vanaf 
nu kunnen jullie zelf de oproep plaatsen. Let wel op: 
berichten met een commercieel doeleinde zullen af-
gekeurd worden. Lees de groepsregels ook eventjes, 
onder kopje info.
Achter de schermen zullen de beheerders van deze 

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE

pagina en de pagina ‘Buurtpreventie Berkel-Enschot’ 
nauw samenwerken. Dit omdat de beheerders van 
Buurtpreventie B-E steeds vaker berichtverzoeken 
ontvingen die ze helaas niet konden plaatsen op de 
Buurpreventie pagina. 
Mocht je nog suggesties hebben, laat het ons weten 
door middel van een privébericht. Voor nu, nodig je 
dorpsgenoten vooral uit zodat zoveel mogelijk B-E ‘ers 
bekend worden met dit nieuwe initiatief en lid worden.

Bedankt namens de beheerders,
Willem van Laak

P.S. Je kunt ook nog steeds je oproep gratis on-
der Verloren - Gevonden plaatsen in Weekblad de 
Schakel en op www.schakel-nu.nl door een mailtje te 
sturen naar info@schakel-nu.nl 
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OJC’98
Tegen de Tilburgse studenten van 
Melmac was OJC’98 duidelijk de 

meer ervaren en ook gevaarlijker ploeg. Vanaf het 
begin werd de tegenstander onder druk gezet en 
langzaam maar zeker werd een duidelijke voor-
sprong opgebouwd (rust: 7 - 3). Zonder groots 
spel, werd die voorsprong na rust uitgebouwd. 
Het tweede zag zijn wedstrijd uitgesteld tot a.s. 
woensdag.
Bij de jeugd waren de resultaten deze week wat 
mager. Maar een paar ploegen moesten dan ook 
tegen het team dat alle wedstrijden tot nog toe 
met grote cijfers had gewonnen. De pupillen E2 
en F wonnen hun uitwedstrijd. Je ziet dat ze elke 
wedstrijd bijleren. 

De uitslagen waren:
zaterdag 25 september:
OJC’98 1 - Melmac 1 16 - 8
PSV jun 1 - OJC’98 juni   8 - 8
PSV asp B1 - OJC’98 asp B1 12 - 7
NKV asp C1 - OJC’98 asp C1 19 - 3
Tilburg pup D1 - OJC’98 pup D1 13 - 0

OEC pup E1 - OJC’98 pup E1   5 - 3
DKB pup E1 - OJC’98 pup E2   1 - 3
Prinses Irene pup F1 - OJC’98 pup F1   5 - 7
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:

woensdag 29 september
Ready 2 - OJC’98 2

zaterdag 2 oktober
OJC’98 1 - Hebbes 1 15.30 uur
Tilburg 4 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 12.30 uur
OJC’98 asp B1 - DKB asp B1 14.00 uur
OJC’98 asp C1 - Tilburg asp C1 11.30 uur
OJC’98 pup D1 - Keep Fit pup D2 12.45 uur
OJC’98 pup E1 - NKV pup E1 10.30 uur
OJC’98 pup F1 - TOG pup F1 10.30 uur

Met zo veel thuiswedstrijden is er volop gelegen-
heid om te komen kijken hoe onze teams het eraf 
brengen. Het clubhuis is ook weer open na de 
corona-beperkingen en hoewel nog niet alles mo-
gelijk is, komt de gezelligheid al aardig terug. 

FIETS VAN DE MAAND

Prijs € 4899,-

FIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAAND
CANNONDALE MAVARO NEO 4

De e-bike met een 625wh 
accu die van A naar B 
fietsen tot kunst verheft. 
Die functionaliteit koppelt 
aan plezier. Comfort aan 
mogelijkheden. En snelheid 
aan stijl. Simpelweg het beste 
vervoersmiddel. 

Vraag ons naar de 
aanbieding!

De fiets van de maand is nu snel te leveren!
www.detweewieler.nl, Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990, Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296 
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
30 sep 1 okt 2 okt

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

39/21 
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

Geldig in week 39
zondag 26 september 
t/m zaterdag 2 oktober

GIJS Scholfi let
Melkunie Vla
    Alle pakken à 1 liter   

Geldig in week 39
zondag 26 september 
t/m zaterdag 2 oktober

PLUS 
Nederlandse 
Handpeer 
Conference of 
handappel Elstar 
Los   

PLUS
•    Gerookte Noorse zalm pak 100 gram
•  Kabeljauwfi let schaal 110 gram
•  Hollandse nieuwe met ui  Pak 2 stuks
•  Grote garnalen Schaal 100 gram
Combineren mogelijk

SPONSORPUNT

+1 +1 

 Iglo Ocean of fi sh cuisine
Alle pakken à 240-380 gram, combineren mogelijk  
    2 pakken**
    Bijv. Iglo Ocean cuisine lekkerbekjes traditioneel, 
2 pakken à 240 gram

7.30  3.65
De actieprijzen variëren van 3.25 - 5.49 

 1 1++11
    GRATIS   

 Crystal Clear 
Alle fl essen of pakken à 1,5 liter 
of Sourcy Vitaminwater 
  Alle flessen à 50 cl   

 Sandeman Port
    Tawny, white of ruby, 
fles 75 cl   

 PLUS 
Oosterschelde mosselen
    Bak 2 kilo 

 Alle Mediterraneo 
Focaccia   

 PLUS Blonde 
d’Aquitaine Ossenhaas

2.15 – 2.49

    Per stuk

    1    1..4949   

 1.29 – 1.65

Per stuk

    0    0..9999   
4 .78 – 7.98

2   stuks

    3    3..9999   
TOT 50% KORTING 

 1.29 – 2.05

Per pak

    0    0..9999   
TOT 52% KORTING 

 4.79

    Per 200 gram

    3    3..4949   
 1.99 – 2.69

Per kilo

    0    0..9999   

9.99

    Per fl es

    7    7..9999   
4 .70 – 4.90

    Per 100 gram

    3    3..9999   

TOT 63% KORTING 

8.99

    Per bak

    4    4..9999   

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 19.00
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

ZONDAG 3 OKTOBER
Al kaarten besteld voor het EXPO-CONCERT 
DOOR HET BELINFANTE QUARTET?
Vanaf nu kunt u bij EXPO-concerten op de dag van 
de voorstelling ook weer KAARTEN KOPEN AAN DE 
ZAAL. Uiteraard wordt steeds uw QR-code gecheckt 
bij de ingang.

WOENSDAG 13 OKTOBER
KLEUR IN JE INTERIEUR, 
PRESENTATIE door REBECCA VAN LIER
20.00 uur 
Rebecca deelt haar ideeën en kennis over interieur-
ontwerp, kleur- & materiaalgebruik
Met 750 nieuwe woningen in het nieuwe dorpshart 
rondom Ons Koningsoord is een presentatie van 
Rebecca van Lier over kleur in je interieur, het ge-
bruik van bepaalde materialen en accessoires en het 
belang van licht natuurlijk van harte welkom!
Wordt Oktober ook jouw woonmaand en kom je 
met je plattegrond, foto’s, wensen en vragen advies 

inwinnen om een persoonlijk thuis te creëren? 
Rebecca van Lier is interieurontwerpster en zal je 
zeker inspireren. Entree €10; tickets via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

ZONDAG 17 OKTOBER
Kidscinema: LABAN MAAKT ER……. 3+
10.30 uur

De vierde serie charmante Laban 
verhaaltjes. Laban en zijn spoken-
familie gaan aan het kokkerellen. 
De koningsfamilie komt immers 
op bezoek. Ze bakken en koken 
volgens een recept uit mama’s 
kookboek. Labolina vindt vooral 
ketchup een onmisbaar ingrediënt 

in haar taartenbrouwsel. Als dat maar goed afloopt...  
Laban is nog altijd bang in het donker en guitige 
zusje Labolina kan nog steeds geluiden nabootsen 
als de beste. 
In de tuin wordt er hard gewerkt aan een plant die 
onkruid eet, er worden cadeautjes ingepakt en Laban 
gaat uit logeren bij prins Bas. De pret op kasteel 
Goedemorgenzon blijft duren. 

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
24 oktober Verstappen: Tribute to Paul Simon
31 oktober EXPO-concert Flor de Amor
6 november Geluk zit in je staart (4+) 
10 november Literair Café met Griet Op de Beeck
12 november The Rosenberg Trio
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Energieadvies in 
Berkel-Enschot 
nu extra voordelig

Verduurzamen met de hele straat
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen: Energiecoöperatie BEC en de gemeente 
Tilburg helpen je graag op weg met een voordelig 
energieadvies. Dat scheelt geld en energie! Ver-
spreid door de gemeente wonen energieadviseurs 
die hun eigen ervaringen met bijvoorbeeld HR++ 
glas en aluminium puien graag met je delen. Zo 
maken we ook Berkel Enschot samen stap voor 
stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in Berkel-Enschot 
kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een afspraak 
maken met een energieadviseur. In 2021 is het 
tarief hiervoor bijzonder gunstig. Energieadviseurs 
hebben kennis over kleine maatregelen zoals het 
dichten van kieren en over ingrijpender verduur-
zamingsopties zoals isoleren, zonneboilers en van 
het gas af gaan. Ook over het eff ect van beglazing 
weten ze van alles.

Eerste generatie dubbelglas
De meeste huizen van dertig tot veertig jaar oud 
hebben ruiten van dubbel glas. Dat dubbel klinkt 
goed, maar deze eerste generatie dubbele begla-
zing haalt het niet bij latere varianten. Als je het laat 
vervangen door HR++-glas dan stijgt het comfort 
in je huis fl ink terwijl het gasverbruik daalt. HR-glas 
staat voor hoogrendementsglas. Vaak zit het eerste 
generatie dubbele glas in aluminium puien zonder 
thermische onderbreking dus dragen ze de kou van 
buiten over naar binnen. De nieuwste generaties alu-
minium puien houden een deel van de kou buiten. 

Doe het samen dan ben je goedkoper uit
Energieadviseur en architect Peter van Hoogmoed 
woonde tot voor kort in een monumentaal huis in 
de Tilburgse binnenstad. ‘Daar heb ik voorzetra-
men voor het glas-in-lood geplaatst, omdat ik dat 
graag wilde behouden.’ Hij liet het dak en de vloer 
isoleren en de muren voor zover dat kon. Ook liet 
hij een WTW-installatie plaatsen. ‘Dubbel glas dat 
maximaal twintig jaar oud is, kun je laten zitten.’ Als 

Peter energieadvies geeft aan een eigen huisbezit-
ter, probeert hij altijd de straat of buurt erbij te be-
trekken. ‘Als je met meerdere huizen de beglazing 
laat vervangen, ben je vaak goedkoper uit.’ 

300 euro per jaar
Vereniging Eigen Huis meldt dat het vervangen van 
dubbelglas door HR+ of HR++-glas alleen rendabel 
is als de kozijnen vervangen moeten worden of de 
bestaande ruiten lek zijn. Maar doe je het om het 
binnenklimaat te verbeteren dan is het de investe-
ring zeker waard. Ga je van enkelglas naar HR++-
glas dan bespaar je rond de 300 euro per jaar op 
de energierekening. Dit geldt voor een gemiddelde 
tussenwoning (bron: Milieu Centraal). 

Tip
Nog geen budget om alle ruiten te vervangen? 
Kies dan eerst voor nieuwe beglazing in de koudste 
gevel van je huis. 

Ook aan de slag met verduurzamen? Plan een 
afspraak met een energieadviseur
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen van 
jouw huis, onze energieadviseurs staan voor je klaar. 

• Concrete vragen kun je elke werkdag tussen 
13 en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013.

• Vraag een online check aan via www.aandeslag-
metjehuis.nl Tot en met 31 december 2021 betaalt 
de gemeente Tilburg ongeveer 75 procent van de 
kosten. Een onlineadvies kost tot die datum €20 
in plaats van €90.

• Wil je een bezoek aan huis van een energieadvi-
seur? Ook dit kun je plannen via www.aandeslag-
metjehuis.nl Dankzij de bijdrage van de gemeente 
Tilburg betaal je hiervoor €65 in plaats van €210. 

• Word je lid van BEC dan krijg je hierop nog eens de 
helft van dit bedrag teruggestort (zie www.b-ec.nl).
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Collecteweek 
Alzheimer Nederland
Voor een toekomst
zonder dementie.
In de week van 7 tot en met 13 november 

vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In 
heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten deur 
aan deur om geld in te zamelen.
De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend 
belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. 
Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een 
toekomst zonder dementie en betere ondersteuning 
van mensen met dementie en mantelzorgers. 

De collecte gaat met zijn tijd mee: 
doneren via iDEAL-QR en Whatsapp
Ook dit jaar worden alle collectebussen van Alzhei-
mer Nederland voorzien van een iDEAL QR-code. 
Dit maakt mogelijk dat mensen met hun mobiele 
telefoon geld kunnen geven. Een goed alternatief 
voor als er geen kleingeld in huis is! Veilig, gemak-
kelijk en anoniem.
Een collectant wordt dit jaar ook in staat gesteld 
om via Whatsapp mobiel te collecteren. Vanuit 
huis. Als collectant kun je dus hoe dan ook een 
belangrijke bijdrage leveren.

Helpt u mee? Elk uurtje telt…
Elk jaar kan meer geld naar onderzoek, omdat de 
opbrengst van de collecte toeneemt. Collecteren 
voor Alzheimer Nederland loont dus. Wilt u in 2021 
hieraan als (mobiele) collectant ook een steentje 
bijdragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/
collecteren voor meer informatie. U kunt zich hier 
ook aanmelden. Of neem contact op met: 
N. Moonen via tel.nr. 06-36215321 of W. Bertens 
via tel.nr. 06-15020359, organisatoren van de 
collecte in Berkel-Enschot.

koffi  e-uurtje 
Omdat het steeds beter blijft gaan met corona en de meesten van ons ook zijn ingeënt 
willen we, na ons koffi  e-uurtje in september, hier ook in oktober mee door gaan. We hopen 
van harte u allen snel weer te mogen ontmoeten. De voorbije keren was het heel fi jn om 

elkaar weer te zien maar zaten we nog anderhalve meter van elkaar. Nu mogen de tafeltjes weer 
dichter bij elkaar en kunnen we ook de lange tafels weer gaan gebruiken. U hoeft zich ook niet 
meer aan te melden, wel zal gevraagd worden naar uw coronatoegangsbewijs (op papier of op 

uw telefoon). Dus elke eerste woensdag van de maand bent u van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur in de 
Schalm. Zoals u weet wordt het eerste kopje koffi  e/thee u aangeboden door de KBO/SWO. U hoeft geen lid te 
zijn van de KBO: alle senioren van Berkel-Enschot zijn van harte welkom.
We hopen van harte u allen te ontmoeten op woensdag 6 oktober, er is plaats genoeg. Tot dan!!

Werkgroep SocMa, KBO / SWO

‘In ’n rijtuigie …’ zongen destijds 
Leen Jongewaard en Wim Sonneveld.
Een van de charmes van het platteland is ’n tochtje 
in een rijtuigje langs de Loonse Duinen. Zo kon ik 
vorige week dit leuke plaatje maken. In het rijtuigje 
zitten 2 echtparen die 26 jaar geleden buren waren 
in Berkel-Enschot. De koetsier en zijn vrouw ver-
huisden destijds naar Hulst in Zeeuws-Vlaanderen 
en zijn daar actief in de paardensport. Voor een 
vakantie-reünie met hun oude buren hebben ze 
paarden en rijtuigje meegebracht naar Berkel-
Enschot en maken van daaruit tochtjes door de 
omgeving. 

Tekst en foto: Anton van Well uit Kaatsheuvel.

Op een warme september, 
verwacht men een droge oktober.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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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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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl; 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53
Spoedgevallen: 
pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Criminaliteit is een groot probleem; het ontwricht een 
samenleving. De vorige week verschenen berichten in 
de krant over de groeiende criminaliteit in de Rotter-
damse havens. De havenpolitie constateert dat steeds 
vaker jongeren door grote criminelen worden ingescha-
keld om karweitjes voor hen op te knappen. Ze laten 
zich voor een paar honderd euro verleiden om drugs uit 
containers in de havens te halen. Ze zwichten voor het 
grote geld. Het zijn vaak jongeren met weinig scholing 
en weinig kansen op de arbeidsmarkt. Vaak ook zijn het 
jongeren uit kwetsbare en problematische gezinnen.
Daaruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het gezin is 
waarin je opgroeit. In een goed en evenwichtig gezin le-
ren kinderen sociale vaardigheden, omgaan met ande-
ren, behulpzaamheid, verantwoordelijkheid. Ze worden 
uitgedaagd om zich te ontwikkelen, om hun talenten 
te ontplooien. En ze leren er belangrijke waarden en 
normen. Als je al dit soort dingen van jongs af aan niet 
leert, dan ontstaan er problemen, dan is de kans groot 
dat je op enig moment ontspoort. Een samenleving is 
derhalve gebaat bij goede gezinnen. 
Vandaar ook de uitdrukking: ‘het gezin is de hoeksteen 
van de samenleving’. Daar wordt wel eens minachtend 
op gereageerd. Alsof het gezin niet belangrijk is. Alsof 
het een achterhaalde instelling is. Het gezin staat in 
onze tijd onder druk, het krijgt niet de aandacht die het 
verdient. De gevolgen zien we om ons heen. Op allerlei 
manieren probeert men ontspoorde jongeren weer 
in het gareel te krijgen, met boetes, cursussen en als 
laatste redmiddel gevangenisstraf. Maar als de basis, 
een goede opvoeding, ontbreekt, is het maar de vraag 
of dat gaat lukken.
De Kerk heeft het belang van goede gezinnen en een 
goede opvoeding altijd gezien. Vanuit haar verantwoor-
delijkheid voor gezin en samenleving heeft ze daar aan-
dacht voor gevraagd en daarin geïnvesteerd. Dat doet 

ze nu weer. In ons bisdom worden projecten opgezet 
voor familie- en gezinspastoraat. Onze parochie gaat 
daaraan meedoen. De toekomst van onze jongeren en 
van de samenleving is daarbij gebaat. Het is echter niet 
alleen een taak voor pastores, het is een opdracht voor 
de parochie als geheel. Het is een oproep aan ons al-
len. De uitnodiging ligt er. Het antwoord is aan u.

Theo Schepens, emeritus pastoraal werker

OKTOBERMAAND MARIAMAAND
Traditiegetrouw bidden we in de oktobermaand de 
rozenkrans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk 
iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In De 
Eikelaar in Udenhout op dinsdag en donderdag na 
de Mis van 09.00 uur. In de St. Willibrorduskerk na de 
eucharistievieringen van dinsdagavond 19.00 uur en 
vrijdagmorgen 09.00 uur. We bidden voor vrede in de 
wereld en vrede in onszelf. U bent van harte uitgeno-
digd om mee te bidden.

PELGRIMAGE NAAR DEN BOSCH
Op zaterdag 9 oktober pelgrimeren we als parochie 
naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal van 
Den Bosch. Meer informatie is te vinden op de web-
site, de kerkberichten van vorige week, en op flyers in 
de kerkportalen. Aanmelden is noodzakelijk.

LEZING ‘MIJN LEVEN ALS MONNIK’
Onze pastoraal werker Frits Hendriks spreekt op 
woensdag 6 oktober in de parochiezaal van Berkel 
vanaf 20.00 over zijn kloosterervaringen. Welke vruch-
ten plukt hij nu nog van die tijd en spiritualiteit? Meer 
informatie en aanmelden via de website.

MISSEN IN DE EIKELAAR
Vanaf oktober zullen de eucharistievieringen in Uden-
hout op dinsdag en donderdag om 09.00 uur niet 
meer plaatsvinden in de St. Lambertuskerk, maar in 
Woonzorglocatie De Eikelaar, Slimstraat 40.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zondag 3 oktober: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk.
Intentie: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering. 
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.
Intentie: Bart Elissen (1e jrgt.); Frans en Petronella 
Moonen-Van Iersel en overleden familieleden
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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  

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  

11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk.
Intenties: Overl. leden van de KBO; Marjolijn de Vries.

Maandag 4 oktober: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistische aan-
bidding.

Dinsdag 5 oktober:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 6 oktober:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 7 oktober:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 8 oktober:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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

Perfect tijdens training!

De nieuwe Train & Treat snacks
in 7 overheerlijke varianten
Nu 1 + 1 GRATIS
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Schakeltjes
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

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een 

energie-advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.
nl of bel tussen 13.00 uur en 17.00 uur 

met het energieloket: 088-0062013.

I&L Logistiek zoekt CE-trailer-chauffeur voor vaste 
werkzaamheden winkeldistributie diepvries AH: van 1 dag 

in de week tot fulltime; jij bepaalt zelf hoeveel je werkt.
vacatures@il-logistiek.nl | 088-2223901

HONING, puur natuur, onbewerkt uit eigen dorp. 
€ 4,50 per pot. Zelfbediening Oranjesingel 10.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

Beyoga. Yoga in Berkel-Enschot 
Locatie: St. Caeciliaschool Hatha yoga: elke 

maandag-, dinsdag- en donderdagavond. 
Zwangerschapsyoga: elke donderdagavond. 

Kijk op www.beyoga.nl , of mail naar: els@beyoga.nl 

Glazenwasser voor buiten en binnen 
ook reinigen wij oa zonnepanelen en goten. 

vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel: 0624136243

Wie wil bij ons een maal in de veertien dagen 
de was komen strijken? Tel. 013-4670396

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Tilburg: 
Gratis ophaalservice voor uw overbodige bruikbare 

huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische 
apparaten, witgoed en computers.

Wij zijn bereikbaar op 013-577 1778 voor het 
maken van een afspraak, het is ook mogelijk uw

spullen af te geven op bovenstaand adres. 
Openingstijden van maandag t/m zaterdag: Inname 
Magazijn 09.00 tot 18.00 en Winkel 12.00 tot 18.00

Boerderijwinkel Piet van Meintjeshoeve; 
voor boerenkaas, zuivel, bier, wijn, verse eitjes en meer. 

Open: do 17-19 u, zat 9.30-16.30 u. 
Hoog Heukelom 11 in Heukelom

I&L Logistiek zoekt chauffeurs voor schoolmelk- 
leveringen per 1 november. Bestelbus, landelijk, leve-
ren tot in de koelkast. VOG en 3 jaar rijervaring vereist.

vacatures@il-logistiek.nl o.v.v. Schoolmelk

Wat laat U na? 
Laten we er samen eens naar kijken… 

Woensdag 6 september inloopspreekuur 
vanaf 19.30 uur voor gratis advies voor nalaten, 

erfenis en (levens)testament. 
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34, Udenhout. 
Ingang achterom, www.watlaatuna.nl  06-31795377
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Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Wij komen graag bij je 
langs met vrijblijvend 

advies

Bel ons voor een
afspraak of plan deze in
www.openhuizendag.nl

NVM Open Huizen Dag
Zaterdag 2 oktober

De vernieuwde

AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle



Solliciteer snel via
https://jumbo7096.personeelstool.nl/application/add

Je nieuwe collega’s 
wachten op je!

Kom erbij!
#komerbijbaan


