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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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ACTIE GELDIG VAN:
t/m22

SEP
29

SEP

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,-

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER



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: Bas Haans

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.



Stefan Ammerlaan, eigenaar van PLUS Ammerlaan in 
Udenhout, had al een tijdje het plan iets te organiseren 
binnen de regio: ‘Nu het eindelijk weer mag, ben ik er 
vol voor gegaan.’ Het was al snel duidelijk dat het iets 
met voetbal moest worden, Stefan heeft zelf van jongs 
af aan gevoetbald: ‘Deze keer wilde ik het damesvoet-
bal in het zonnetje zetten.’

Strijd en gezelligheid bij de PLUS Cup!

Vier dameselftallen, spelend in de 3de en 5de klasse, 
strijden mee om de titel: VCB uit Biezenmortel, SVSSS 
uit Udenhout, Nemelaer uit Haaren en ons eigen Jong 
Brabant. Naast een gezellig tweedaags toernooi, veel 
meiden kennen elkaar van school of uit de buurt, 
wordt er ook gespeeld om een serieuze prijzenpot. 
Naast een bronzen beeldje en de beker is er een totaal 
van €2500 aan prijzengeld te verdelen.
Spannend is het ook: na de eerste avond staan drie 
teams op 3 punten. SVSSS staat die avond vierde 
met 0 punten, maar wint de eerste wedstrijd op de 
fi naleavond, waardoor alles nog open ligt. Uiteindelijk 
gaat SVSSS er met de winst vandoor: zij krijgen een 

cheque van €900 mee voor hun clubkas. De winnaar 
van de schietwedstrijd, waarbij elk team 15 keer de 
bal in een gat mag proberen te schieten, is Nemelaer. 
Zij krijgen elk een goed gevulde PLUS tas, vol met 
streekproducten.

De streek staat centraal bij de PLUS Cup, er is fi jn sa-
mengewerkt met verschillende instanties uit de regio. 
Gastheer VCB heeft goed voor de dames gezorgd en 
in de kleedkamer hing voor elke speelster een PLUS 
tasje klaar met fruit en water. Na het spelen stonden 
er borrelplanken in de kantine, gemaakt door de 
bewoners van Prisma, die gevuld waren met gezonde 
snacks van de Duinboeren (een initiatief van zuivelbe-
drijven rondom de Loonse & Drunense duinen). Stefan 
vindt, als eigenaar van een regiowinkel, deze samen-
werking belangrijk: ‘In mijn winkel verkoop ik ook veel 
streekproducten.’

Stefan kijkt terug op een geslaagd toernooi: ‘Ik hoop 
dat er een traditie is geboren, de clubs kijken in ieder 
geval al uit naar een volgende editie!’

Tekst: Lieselot van Elten
Foto: Bas Haans

Strijden tegen streekgenoten, winnen voor de eer, geld binnenhalen voor de 
clubkas én twee avonden vol ambiance en gezelligheid. Dat is de PLUS Cup, 
een toernooi voor damesvoetbalelftallen dat plaatsvond op 10 en 17 september 
bij VCB in Biezenmortel. 

Spanning en Spanning en 
gezelligheid gezelligheid 
bij de PLUS Cupbij de PLUS Cup
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ADVERTORIAL

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BERKEL-ENSCHOT- Er bestaan veel misverstanden over de 
verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee 
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet ge-
regeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialis-
te Carien Moeijes van Erfrechtplan. Volgens haar kan een 
goed testament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Carien. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen. Binnen de 
generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een 
kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermo-
gen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de 
overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langst-
levende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen 
zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. 
Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Carien uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers 
kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct 
afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Carien kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. “Mensen vrezen 
vaak dat het veel geld kost of dat de materie erg ingewikkeld 

is. En nadenken over een testament is ook niet de leukste be-
zigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen 
van een testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal 
notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, 
waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan wor-
den opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen 
thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt 
dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de no-
taris om het definitieve testament te laten bezegelen. We 
verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzor-
gen ook. ”Naast een testament kan ook een levenstestament 
familiedrama’s voorkomen, legt Carien uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden komen”, 
zegt Carien tot slot. “Laat staan het leed dat er mee gemoeid 
kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Maandag 11 oktober om 14:30 uur geeft Carien Moeijes 
een lezing over de noodzaak van een testament en leven-
stestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door 
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar               
085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met 
de RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden wekelijks gehouden op verschillende tijdstip-
pen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen 
computer, tablet of smartphone.

Locatie:   Hotel De Druiventros
  Bosscheweg 11
  5056 PP  Berkel-Enschot
Datum:   maandag 11 oktober 2021
Aanvang:   14:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100



De schrijfpassie van Anja Janssen: 

van fantasy
tot feelgood
De naam Anja Janssen doet misschien niet bij 
iedereen een belletje rinkelen. Maar bij jongeren 
en liefhebbers van fantasyboeken is ze popu-
lair. Onder haar pseudoniem Oli Veyn schreef ze 
bijvoorbeeld de populaire boeken ‘Orde van de 
Poortwachters’. Onlangs publiceerde Anja een 
nieuw boek. En deze keer staat haar eigen naam 
op de cover. 

Anja begon met schrijven toen ze op een dag zonder 
leesvoer kwam te zitten. ‘Het was vakantie en ik had 
al mijn boeken uit,’ vertelt ze. ‘Toen heb ik besloten 
om dan zelf maar een verhaal te schrijven.’ En met dat 
schrijven is ze nooit meer opgehouden. Haar boeken-
reeks over de Poortwachters is zeer succesvol, maar 
ze zit ook boordevol met andere verhalen. ‘Ik hou ook 
erg van romantische feelgood boeken. Ik schrijf ze ook 
vaak tegelijkertijd. Het schrijven van historische boe-
ken en fantasy vraagt namelijk veel research en tijd. 
Dan is het best lekker om tussendoor aan iets heel an-
ders door te werken.’ Onlangs verscheen ‘Introweek’, 
een verhaal over de romance tussen twee studenten 
tijdens de introductieweek in Tilburg. ‘Een heel ander 
soort boek dan wat veel lezers van mij gewend zijn. 
Daarom heb ik het bij een andere uitgever en onder 
mijn eigen naam uitgebracht.’ 

Maak lezen leuk!

Het complete plaatje
‘Introweek’ is verschenen als e-book. ‘Jongeren 
zitten veel online,’ aldus Anja. ‘Ze halen alles wat ze 
weten willen van het internet en zijn druk in de weer 
op Social Media. Het zit niet in hun aard om in hun 
eentje een boek te lezen. Een boek moet niet alleen 
qua inhoud, maar ook qua vorm aansluiten bij hun 
belevingswereld’. Om haar lezers te bereiken is Anja 
op veel vlakken actief. ‘Ik zit op alle Social Media, 

organiseer workshops, bezoek festivals en organiseer 
speciale Young Adult Events. Het gaat echt om het 
complete plaatje.’ Bang voor “ontlezing” onder de 
jongeren is ze niet. ‘Veel succesvolle fi lms en series op 
Netfl ix zijn gebaseerd op boeken. Dus de interesse is 
er wel degelijk. Het gaat erom hoe je het brengt. Een 
verplichte leeslijst op school werkt soms averechts. 
Je moet er vooral voor zorgen dat jongeren het leuk 
vinden om te lezen. Laat ze eens een Tiktok-fi lmpje 
opnemen of een collage maken in plaats van een 
verplicht boekverslag. Verdiep je in hun wereld en ga 
met de tijd mee.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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Liriope
Of leliegras is winterhard en heeft 
prachtige blauwe aarvormige bloemen 
in het najaar. 
7.99
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Elke zondag open!

prachtige blauwe aarvormige bloemen 
in het najaar. 
7.997.99

4.79

 

 
  
 
 
 Aanbieding geldig van 27 december -1 tot 02 januari 0

overheerlijke
kings-
burgers

met 4 lekkere broodjes
en een bakje saus

samen 7.95

HUISGEMAAKT
OOSTERS-
STOOFVLEES

400 GRAM 6.95

VERS GEMAAKTE
PROBEER OOK 
EENS ONZE
HUISGEMAAKTE
SOEPEN

lekkere
BERKELSE-
KIPPETJES

4 STUKS 6.95

fantastische
runder-
schnitzels

3 stuks 9.95

vers gegrilde

spare-
ribs
net gratis bakje
overheerlijke
saus

500 gram 6.95

Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 15 september tot en met 21 september

om je vinggers af te likken

spare-ribs

lekker vers voor u
afgegrild

500 gram 5.95

lekker en gemak
oosterse-
lekkernij

400 gram 5.95

vers bereid
carpaccio-
salade

per stuk 5.95

heerlijke
kipfilet-
oriental

4 stuks 5.95

verrassend
konings-
schijven

4 stuks 5.95

fantastische

gepaneerde
schnitzels
( gemaakt van onze
wroetvarkens)

4 stuks 5.95

Aanbieding geldig van 22 spetember tot en met 28 september
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting



Igno Wouters 
zet zich in voor 
contacten na 
reanimatie
Iedereen kan het overkomen: een hartstilstand. Je 
mag dan hopen dat er iemand in de buurt is, die 
weet wat er snel moet gebeuren. Als 112 wordt 
gebeld, gaat er ook direct een bericht naar bur-
gerhulpverleners in de buurt. Maar ook toevallige 
passanten kunnen een reanimatie toepassen. 

De hulpverlener
Vanaf het moment dat de ambulance arriveert, nemen 
zij het over van de toevallige passant of de burger-
hulpverlener. Een inzet bij een reanimatie of ernstig 
ongeval is niet altijd even gemakkelijk te verwerken. 
Als de burgerhulpverleners contact zoeken met de pa-
tiënt lukt dat vaak niet vanwege de privacywetgeving.

Een hartstilstand en een reanimatie zijn
heftige gebeurtenissen voor iedereen

De patiënt
Als de reanimatie slaagt, heeft de patiënt zijn of haar 
leven mede te danken aan de burgerhulpverlener. Wie 
heeft hem of haar geholpen? En hoe is het gebeurd? 
De patiënt weet niet wat er rondom de hartstilstand 
is gebeurd. Vaak wil hij dat wel weten. Maar ook de 
patiënt lukt het vaak niet om in contact te komen met 
de burgerhulpverlener.

Hart4ALL
Igno Wouters is penningmeester van de stichting 
Hart4All. Hij heeft gezien dat het een fors probleem is 
om met elkaar in contact te komen, wat veel impact 
heeft op patiënten en hulpverleners. Hij wil zich graag 
inzetten om dat verder op weg te helpen. Hart4ALL is 
bijna tien jaar geleden gestart. Het is een non-profi t 
organisatie, die de ANBI-status bezit. Het principe 
van Hart4ALL werkt via armbandjes voorzien van een 
unieke code, die het personeel van de ambulance aan 
patiënt en hulpverlener uitreikt. Met behulp van deze 
codes kunnen zowel patiënt als hulpverlener via de 
website van Hart4ALL in contact met elkaar komen. 
Contact komt dus alleen tot stand als beide partijen 
dat willen. 

Het resultaat
In Brabant-Midden, West en Noord, Rotterdam en 
Utrecht reikt men de bandjes van Hart4ALL uit. Hart-
4ALL biedt daar de burgerhulpverleners en patiënten 
de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. 
Dit contact helpt beide partijen bij de verwerking en 
zorgt ervoor dat de burgerhulpverleners een volgende 
keer ook de helpende hand zullen bieden.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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Schaakcompetitie gestart
Afgelopen donderdag is de interne 
competitie bij Schaakvereniging De 
Oude Toren weer van start gegaan. 
Hopelijk zullen corona perikelen dit seizoen geen 
roet in het eten gooien. De eerste ronde leverde 
direct al verrassende uitslagen op. Zo wist Eldon jr 
Daantje routinier Ed van de Nat te verslaan. Ed, die 
al bijna 50 jaar lid is, moest het toch afl eggen tegen 
het veelbelovende talent van Eldon. Rich Haines, 
dit seizoen lid geworden van de vereniging, moest 
het afl eggen tegen clubkampioen Koen Robben. 
Rich wist overigens zeer goed tegenspel te geven, 
de geroutineerde schakers zijn bij nieuwe spelers 
als Eldon en Rich dus gewaarschuwd. Frans Dec-
kers boekte een fraaie overwinning op Hugo van 
Baardwijk, die weliswaar zorgvuldig en gedegen 
speelde, echter toch op achterstand kwam.
Aanstaande donderdag wordt de interne competi-
tie voortgezet.

Gezin Löb met pleegdochter Deetje.

kinderen en bedienden deden er het huishouden. 
Ondanks de redelijke welvaart leidde de familie Löb 
een eenzaam bestaan. 
Daar kwam nog bij dat ze zich een uitzondering 
vonden omdat ze heimelijk hadden gekozen om 
te leven als katholieken binnen hun beider joodse 
families. Lutz had als uitgezonden rijksambtenaar 
het recht op vakantieverlof met het gezin.
In oktober 1919 begon een grote bootreis over de 
wereld om uiteindelijk op 20 maart 2020 aan te 
komen in Den Haag. 

Foto en tekst Rinus van der Loo.

Tragedie familie Löb (2)
Het joods-katholieke echtpaar Lutz en 
Jenny Löb-van Gelder huwde burgerlijk 
te Naarden in 1907.
Ze kregen 8 kinderen. In de tijd van de geboorte 
van de kinderen verhuisde het stel meermaals 
omdat Lutz regelmatig van baan veranderde. Zo 
werd oudste dochter Lina geboren te Rijswijk in 
1908, George in Hoensbroek (1909) en Robert in 
‘s-Gravenhage (1910). In Sawah Loento (Indonesië) 
werden vijf kinderen geboren: de tweelingdochters 
Wies en Door (1911), Ernst in 1913, Hans in 1916 
en Paula in 1918. In Sawah Loento leefde het gezin 
Löb eindelijk vrij en gooide ze het juk om als cryp-
to-katholieken te moeten leven zoals in Nederland 
het geval was van zich af. In Sawah Loento was 
een lagere school voor Europese jongens. 
De jongens van het gezin Löb volgden die school. 
De drie oudste dochters zaten op kostschool te 
Padang. In Nederlands-Indië had het gezin Löb een 
welvarend leven. In het woonhuis van de familie 
Löb-van Gelder verzorgden kindermeisjes de 
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Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl

Vestiging Coppelmans Oisterwijk zoekt:

• Verkoopmedewerk(st)er 
buitenplanten

• Verkoopmedewerk(st)er 
koude kas

Ben je enthousiast, zit je vol passie en houdt je van 
verantwoordelijkheid dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij hebben 2 leuke vacatures open staan en staan 

te springen om een nieuwe collega.

Zie de volledige functiebeschrijvingen op onze site 
www.coppelmans.nl, onder het kopje “vacatures”

Sollicitaties, inclusief CV, via e-mail naar: 
oisterwijk@coppelmans.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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www.zigzag-gordijnen.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

Activiteiten kalender
De komende maand

15

Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! 
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

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

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

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

20-10-21 De Bron 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren

20-10-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Boekenclub: Het spirituele leven deel II

21-10-21 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm riktoernooi

31-10-21 CC de Schalm 11.30 uur EXPO-concert Flor de Amor

31-10-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Halloween Bridgedrive BC Edelweiss



BOUW MEE AAN BIJZONDERE METAALCONSTRUCTIES

Bersselaar Constructie ontwerpt, produceert en monteert toonaangevende 
constructies van staal, aluminium en roestvaststaal. Wij zijn actief in de 
utiliteitsbouw, offshore, infrastructuur en industrie.

Wegens groei zoeken wij vakmensen die ons Brabantse Familie-
bedrijf komen versterken. Bekijk onze site voor de volledige 
vacatures en kom vrijblijvend langs tijdens onze open dag op 
zaterdag 25 september 2021 (10.00 - 17.00 uur) voor een 
eerste indruk van ons bedrijf.

Brabantsehoek 2 
5071 NM  Udenhout
T +31 13 511 74 00

Technisch 3D Tekenaar
•  3D modeleren van uiteenlopende projecten
•  Diverse loopbaan ontwikkelingen mogelijk

Lassers Staal/Aluminium/RVS
•  Van eenvoudige tot complexe lassen
•  Groei door opleiding en ervaring

Samensteller Staal
•  Bouw mee aan bijzondere constructies
•  Vakmanschap met oog voor kwaliteit

Monteur Buitendienst
•  Zelfstandig werken met veel vrijheid
•  Grote variatie in projecten

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR VERSCHILLENDE OPENSTAANDE VACATURES BERSSELAAR.COM

WIJ LATEN ZIEN WAT WE KUNNEN
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Gevonden

Verloren

Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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Gevonden

Verloren

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 Boerderij Denissen/
 wel op slot ’t Muziekhuis 013-5331411

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

6-9 Spijkerjasje maat 110 Korenbloemstraat 013-5335151 
  

8-9 Losse sleutel, blauwe handgreep 
 merk Mul-T-Lock Berkel-Enschot 06-27450233

7-9 Kettingslot voor scooter Shell pomp garage Robben 06-30371788
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Op zaterdag 18 september heeft het 
Onderlinge Clubkampioenschap dres-

suur plaatsgevonden waarbij gestreden werd om de 
felbegeerde Wethouder van Gorp wisselbokaal. 
In de ochtend werden hoge scores behaald door 
de ponyleden en Maud de Jong wist met haar pony 
Orlando Pulse Boslust in de klasse C-B te winnen 
met maar liefst 207 punten! In de middag barstte de 
strijd tussen de paardencombinaties los. Ook daar 
werd sterk gereden en was het Rowena Bertens met 
haar paard Maaika in de klasse B die de overwinning 
behaalde met maar liefst 214 punten! 

In de spannende overkamping tussen Maud en 
Rowena werd nog maar eens duidelijk hoe gewaagd 
deze amazones aan elkaar waren. Beide combina-
ties reden een zeer nette proef die door beide jury’s 
werden beloond met scores boven 200 punten. Met 
slechts 5 punten verschil ging de overwinning naar 
Maud de Jong en mocht zij de Wethouder van Gorp 
Wisselbokaal in ontvangst nemen! 

Traditiegetrouw zijn ook de wisselbokalen van het 
overall Clubkampioenschap, de Dressuurbeker voor 
de pony’s en de Wal Versteijnen Bokaal uitgereikt. 
Guusje van Rijsewijk met Lily werd overall Clubkam-

pioen en tevens mocht zij ook de wisselbeker Dres-
suur in ontvangst nemen. De Wal Versteijnen bokaal, 
welke wordt uitgereikt aan de overall-kampioen 
dressuur paarden, is dit jaar gewonnen door Rowena 
Bertens met Maaika. 

De dag werd afgesloten met een gezellig samen zijn 
onder genot van een hapje en een drankje. Fijn dat het 
weer mogelijk was na zo’n lange tijd en we kijken dan 
ook uit naar een mooi winterseizoen waarin we u allen 
weer mogen verwelkomen in Manege De Kraan!

Alle uitslagen van het Clubkampioenschap zijn te 
vinden op www.cavalieren.nl (nieuws).

Clubkampioenschappen Dressuur 2021

Links: Maud de Jong met Orlando
Rechts: Rowena Bertens met Maaika

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
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White Demons
Vorige week zijn we vol goede moed 
weer gestart met handballen, dit is 

deze week weer helemaal doorgezet. Dit begon 
al op donderdag toen onze DMW 1 de winst mee 
terug wist te nemen naar Berkel Enschot. Lekker 
begin van de week! Op zaterdag wisten de jongens 
C goed te scoren tijdens hen eerste wedstrijd van 
het seizoen. En ook onze D1 heeft het grote sco-
ringspercentage van vorige week geëvenaard. De 
dames van de A1 en C1 verloren helaas. 

De coach van de E liet ons weten erg trots te zijn 
op haar team. Zij moesten al vroeg vertrekken, 
maar dat vonden de meesten niet erg. De eerste 
helft stond Noah op doel, en daar stond een goeie 
verdediging voor. Er werd goed gestoord en er 
werden ballen tussenuit getikt, zodat er niet kon 
worden gescoord door Elshout.

Waar Elshout moeite had om de bal naar het doel 
te krijgen, werd er door onze jongens en meiden 
goed gekeken naar elkaar en zagen we mooie ac-
ties. Daardoor kregen we een paar mooie doelkan-
sen, die we bijna allemaal hebben benut.

In de tweede helft nam Iris het doel over een wis-
selden we van speelhelft. Zon tegen, maar daar 
hadden wij geen last van, want de verdediging 
bleef goed werken en in de aanval kwamen nog 
een paar mooie één-tweetjes voorbij. Er moet nog 
een beetje gewerkt worden aan het positiespel en 

we moeten af en toe onze tenen intrekken bij de 
cirkel, maar verder was het een mooie wedstrijd 
met een prachtige uitslag. De E1 wist met 0-12 te 
winnen. 

De Grote Clubactie is afgelopen 
zaterdag ook weer gestart. En 
White Demons doet mee. Koopt 
u ook een lot? U maakt kans op 
leuke prijzen en helpt meteen 
onze vereniging.

Ook dit weekend wordt er weer volop gehandbald 
op sportpark de Rauwbraken. 

Zaterdag 25 september:
9.30 uur White Demons E1 - Blauw Wit E2
10.30 uur White Demons D1 - Roef D1

Zondag 26 september:
10.00 uur White Demons DA1- M.H.V DA1
10.00 uur White Demons DC1 - Avanti DC1
11.10 uur White Demons HC1 - Dynamico HC1
11.20 uur White Demons DB1- Dynamico DB3
12.30 uur White Demons HS1- Oranje Wit HS1 

Daarnaast spelen onze dames 1 en 2 een trial in 
sporthal ‘t Ruiven. Beide teams nemen het tegen 
twee teams op in een 3-Luik toernooi. Dames 2 
start om 09.45 uur en spelen de tweede wedstrijd 
om 12.05 uur. De aanvang van de eerste wedstrijd 
van dames 1 is om 13.30 uur en zij sluiten het 
3-Luik af met een wedstrijd om 16.00 uur.

Zondag a.s. competitiestart 
Jong Brabant
Met de bekerwedstrijden nog in de be-
nen start Jong Brabant komende zondag 
de competitie thuis tegen WSJ. Eindelijk weer een 
nieuw seizoen in het vooruitzicht en daar heeft het 
jeugdige Jong Brabant 1 veel zin in! Ook de laatste 
bekerwedstrijd uit tegen Drunen (uitslag 2-1) bood 
weer voldoende aanleiding voor een positieve kijk 
op de komende voetbaljaargang! Dus graag tot 
komende zondag 14.30 uur aan de Berkelseweg! 

Redactie Jong Brabant

Nieuw! 
Hapkido zelfverdediging 
voor 50 plussers 
In deze tijd is het altijd wel handig wan-
neer je in staat bent jezelf te verdedigen.
Verdedigen wil ook zeggen voorkomen, dat je in 
de problemen komt. Dit kan bijvoorbeeld door 
onveilige situatie te vermijden, bewust zijn van je 
eigen body-language, de juiste mindset en zelfver-
trouwen. Gebruik van zelfverdedigingstechnieken is 
nodig wanneer het niet anders kan. Naast het aan-
leren van zelfverdedigingstechnieken, wordt er ook 
aandacht besteed aan je spierkracht, je soeplesse, 
de ademhaling en ontspanning.
Meld U aan op: www.hapkidonederland.nl

De eerste training wordt gegeven op maandag 20 
september van 10.00u-11.00u. Op de Kwan Nyom 
Hapkido Academie, kerkstraat 9b, Berkel-Enschot.

In september is het vaak erg mooi,
het is de meimaand in herfsttooi.
Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
23 sep 24 sep 25 sep

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

38/21 
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    .  ***Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% 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 38
zondag 19 t/m 
zaterdag 25 september

Geldig in week 38

zaterdag 25 september

 1 1++1
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

Zuivelhoeve 
Boer’n yoghurt, vla of roomyoghurt 
   Alle bekers à 400-800 gram, combineren mogelijk
   2 bekers**
Bijv. Zuivelhoeve Boer’n vla vanille, 2 bekers à 450 gram  

2.34  1.17
 De actieprijzen variëren van 1.17- 2.79  

Ariel of 
Lenor Wasmiddel 
   Alle varianten à 10-20 wasbeurten, combineren mogelijk
    5 stuks***
   Bijv. Ariel Pods color, 5 dozen à 16 stuks

47.45  18.98
 De actieprijzen variëren van 12.90 – 18.98    

Wicky Minipakjes 
   Alle sets à 10 stuks, combineren mogelijk
    2 sets**
   Bijv. Wicky Minipakjes aardbei zonder suiker, 2 sets à 10 stuks

4.70 2.35
 De actieprijzen variëren van 2.12 – 2.35    

PLUS Ko�  epads 
   Alle zakken à 36 stuks, combineren mogelijk
   2 zakken 

4.90 2.45

PLUS 
Zoete lekkernijen van de bakkerij
•  Gesuikerde donut
•  Mu�  n vanille of chocolade
•  Pecannotenbroodje 
  Combineren mogelijk

Lenor Wasmiddel 

55==22
 HALEN BETALEN

 1.10 – 1.58

    2 stuks

    0    0..9999   
PLUS 
Culinaire beenham 
  Naturel, honing-mosterd 
of bourgondisch  

 6.49

    Per 500 gram

    3    3..9999   

 1 1++11
    GRATIS   

PLUS 
Druiven met p it
Wit of rood, los 

PLUS 
Shoarma of gyros

 Smirno�  Hard 
Seltzer of Gordon’s 
    Alle blikjes à 25 cl   

 Alle PLUS 
Halve raster- of kruimelvlaaien
    Geschikt voor 5 personen   

3.49

    Per stuk

    2    2..4949   
1.79 – 1.99

    Per blikje

    1    1..4949   
2.49

    Per 500 gram

    0    0..9999   
60% KORTING

5.99 – 8.08 

Per 900 gram

4  4  ..9999   
  VOORDEELVERPAKKING

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 uur
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Korfbalvereniging OJC’98
Het eerste herstelde zich van de 
nederlaag van vorige week. Tegen 

Arena werd in Rhenen een mooie overwinning 
geboekt. Na twee wedstrijddagen worden de 
krachtsverhoudingen al aardig duidelijk. Hebbes en 
Koveni lijken de sterkste tegenstanders 
Bij de jeugdteams die speelden, werd de halve buit 
gehaald. De asp iranten c1 en de pupillen E2 won-
nen, de junioren en de pupillen D verloren.
De uitslagen waren:
Arena 1 - OJC'98 1 7 - 9
OJC'98 jun 1 - Tilburg jun 2 9 - 16
OJC'98 asp C1 - KVS asp C1 4 - 3
OJC'98 pup D1 - Juliana D2 1 - 5
OJC'98 pup E1 - Rust Roest pup E2 13 - 3

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg

10 worstenbroodjes (€ 11,00)10 worstenbroodjes (€ 1
+

4 Kersenflappen Kersenflappen met slagroommet slagroomKersenflappen Kersenflappen met slagroom

€ 17,50
Aanbieding geldig van vrijdag 24 t/m donderdag 30 september 2021

Alleen geldig in onze winkel

Komend weekend is er een bomvol programma 
met heel veel uitwedstrijden. Alleen het eerste 
speelt thuis tegen de studenten van Melmac.

Het programma luidt: 
Zaterdag 25 september:
OJC'98 1 - Melmac 1 15.30 uur
Ready 2 - OJC'98 2
PSV jun 1 - OJC'98 jun i
PSV asp B1 - OJC'98 asp B1
NKV asp C1 - OJC'98 asp C1
Tilburg pup D1 - OJC'98 pup D1
OEC pup E1 - OJC'98 pup E1
DKB pup E1 - OJC'98 pup E2
Prinses Irene pup F1 - OJC'98 pup F1

Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

Afslankcoach Danielle
Lekker in je vel zitt en, meer energie en overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WOENSDAG 29 SEPTEMBER
FILMCAFÉ – GOD ONLY KNOWS
inloop 19:15 uur, aanvang 19:30 uur, Kerkzaal
Nederlandse speelfilm van regisseur Mijke de Jong
Een overspannen broer 
en twee zussen zitten 
verstrengeld in een 
verstikkende relatie. 
De humor van God 
Only Knows zit in de 
terloopse opmerkingen 
en geweldige dialogen, 
waarachter de vraag 
schuilgaat hoe je iemand echt helpt. Monic Hen-
drickx, Elsie de Brauw en Marcel Musters spelen 
glansrollen als twee zussen en een broer.
Entree € 8. Tickets / passe-partout bestel je gemak-
kelijk via www.onskoningsoordcultureel.nl

ZONDAG 3 OKTOBER 
EXPO-CONCERT: BELINFANTE QUARTET
11.30 uur, Kerkzaal
Het Belinfante Quartet 
is vernoemd naar 
Frieda Belinfante; de 
eerste vrouwelijke 
dirigente in Europa, 
celliste en grote inspi-
ratiebron. De leden 
van dit strijkkwartet 
hebben elkaar ont-
moet toen ze studeer-
den aan het Tilburgse 
conservatorium en 
sindsdien zijn ze 

verbonden in hun liefde en passie voor kamermuziek. 
Een internationaal kwartet (Schotland, Engeland, 
Spanje, Nederland) dat de lat hoog legt. Enkele jaren 
geleden speelden ze al in Berkel-Enschot. Nu komen 
ze met een nieuw programma van klassiekers en ook 
nieuwe componisten. De bezetting bestaat uit: Olivia 
Scheepers, Fiona Robertson, Sophie Vroegop en Pau 
Marquès i Oleo.
Entree € 10. Tickets zijn eenvoudig te bestellen via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

WOENSDAG 13 OKTOBER
THEATERVOORSTELLING ‘WORDEN WAT JE WIL‘ 
door Van Niks & Van Alles
14:00 tot 16:00 uur, Kerkzaal
Weet JIJ al wat je later worden wil? Elk kind fanta-
seert daarover. De kapper maakt iedereen knapper. 
Politieman,..daar droomt bijna elk kind van. Zo ook 
Janine van het Oisterwijkse jeugdtheater Van Niks 
& van Alles. We zien haar in pyjama, op haar kamer, 
dromend van....? Alles wat je maar worden wil, komt 
voorbij in 
deze leuke, 
grappige en 
snelle voor-
stelling. Na 
de voorstel-
ling gaan we 
boeken en 
beroepen 
“proeven”. 
Er is een 
speurtocht, je 
komt diverse 
aanwijzingen 
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tegen én we gaan de beroepen naspelen. 
Entree: gratis. Voor wie: kinderen van 3,5 t/m 8 jaar 
met hun ouders, grootouders of verzorgers. Aanmel-
den via www.bibliotheekmb.nl

WOENSDAG 13 OKTOBER
PRESENTATIE: AANDACHT VOOR JE INTERIEUR 
door REBECCA VAN LIER
20.00 uur, Kapittelzaal
Inspiratielezing over interieurontwerp, kleur- & materi-
aalgebruik met aansluitend workshop
Van je (nieuwe) woning een persoonlijk thuis maken 
dat is wat je voor ogen hebt, maar hoe creëer je dit? 
Tijdens de ‘Oktober woonmaand’ deelt Rebecca van 
Lier - interieurontwerpster uit Oisterwijk – haar kennis 
over onder andere kleuren en materialen, het belang 
van een lichtplan en het gebruik van accessoires. 
Advies inwinnen van een professional maakt het 
verschil tussen een huis-uit-een-dozijn of een warm, 
persoonlijk en onderscheidend thuis. 
Rebecca zoekt bewust de interactie op met haar pu-
bliek en nodigt je uit een plattegrond en/of foto’s van 
je woonkamer, leefkeuken, slaapkamer of nieuw in te 
richten woning mee te nemen naar De Schalm. Met 
een hoofd vol bruikbare inspiratie ga je naar huis.
Entree €10. Tickets bestel je gemakkelijk via www.
onskoningsoordcultureel.nl

ZATERDAG 16 OKTOBER 
WORKSHOP ‘TEKENEN WAT JE WIL’ 
MET MARJA MEIJER 
13:00 tot 15:00 uur Kerkzaal 
Marja is bekend van haar tekeningen voor onder an-
dere de kinderboeken over Juf Fiep en Puck Piraat. 
In de KinderBoekenWeek gaan we samen voorlezen 
en tekenen met Marja. 
Tijdens het voorlezen gaan we ook spannende teke-
ningen maken die bij het boek horen. Psst..misschien 
gaan we wel monsters tekenen. Natuurlijk sluiten we 
deze middag af met iets lekkers! 
Entree: gratis, Voor wie: peuters&kleuters van 2 t/m 
5 jaar met hun ouders, grootouders of verzorgers. 
Aanmelden: www.bibliotheekmb.nl

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
17 oktober Kidscinema: 
  Laban maakt er een potje van 3+
20 oktober In de werkplaats
24 oktober Verstappen: Tribute to Paul Simon
31 oktober Expo-concert Flor de Amor
12 november Het Rosenberg Trio
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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



Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout 
(wegens vakantie gesloten) 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl; 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53
Spoedgevallen: 
pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Afscheid nemen: ieder komt er op zeker moment voor 
te staan. Afscheid moeten nemen is altijd verdrietig, 
maar tegelijkertijd voel ik mij bevoorrecht dat ik bij het 
regelen en verzorgen van uitvaarten in de intimiteit van 
een familie toegelaten word en mensen nabij mag zijn 
met aandacht, met een troostend woord en met een 
boodschap die uitzicht biedt op een betere toekomst. 
Afscheid nemen kan in verscheidene vormen. De klas-
sieke uitvaartmis in de kerk is bekend, evenals wellicht 
een uitvaart onder gebedsviering. Dat kan zeker ook 
een oplossing zijn voor waar er geen kerkgebouw 
meer is (zoals in onze parochie in Biezenmortel, waar 
we bijvoorbeeld naar de Beukenhof zouden kunnen 
uitwijken). 
Minder bekend is dat een katholieke uitvaart ook 
mogelijk is als zelfstandige viering in het crematorium. 
We zijn dan wat vormvrijer; een schriftlezing en een 
Onze Vader komen erin voor en het lichaam van de 
overledene wordt gezegend. Ook muziek en gespro-
ken herinneringen hebben hun plaats. Ik vind het fijn 
als ik voor een dergelijke uitvaart word uitgenodigd, 
want dan kan ik pastoraal nabij zijn en mijn geloof in 
de verrijzenis verkondigen. 
Het is natuurlijk belangrijk dat de vorm van de uitvaart 
past bij de overledene. Mocht u met ons in gesprek 
willen gaan over welke mogelijkheden er zijn, dan 
staat ons pastorale team daar graag voor open. Er is 
wellicht meer mogelijk dan u denkt. 
Ik vroeg me nog af of dit onderwerp zich wel leende 
voor een opstekertje. Een goede vriend verzekerde 
me dat het echt wel een opsteker is wanneer je kunt 
wijzen op wellicht onvermoede mogelijkheden. Zo is 
het natuurlijk ook, want we mogen er voor elkaar zijn 
in mooie, maar zeker ook in moeilijke tijden. 

Pastoor Marcel Dorssers

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we deze week af-
scheid genomen van Sien Moonen-van Iersel, 79 jaar.

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.

LEZING ‘MIJN LEVEN ALS MONNIK’
Onze pastoraal werker Frits Hendriks heeft in zijn 
leven tweemaal een periode in een klooster door-
gebracht. Voor het eerst vertelt hij in een lezing over 
zijn ervaringen daar, maar vooral wil hij laten zien 
hoe die kloosterjaren hem hebben gevormd. Welke 
vruchten plukt hij nu nog van die tijd en spiritualiteit? 
Woensdagavond 6 oktober Parochiezaal Berkel. Meer 
informatie en aanmelden via de website.

JOHANNES 2.3
Vanaf november gaan we beginnen met familiepas-
toraat in een nieuwe vorm. Ook de communie- en 
vormselvoorbereiding worden hierin opgenomen. Op 
dinsdag 19 en donderdag 21 oktober zijn hierover 
informatie-avonden. Op de website is meer informatie 
te vinden.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 25 september:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken Van Kuijk.
Intentie: Henderik en Maria Harmsen-van der Heijden.

Zondag 26 september: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Jan van Riel en Tins van Riel-Lobach (1e 
jrgt.); Fransje Fischer-van de Ven; Overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering. 
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken Van Kuijk.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Van Dijk (uit Reusel).
Intenties: Toon Robben en Maria van Rijswijk en 
dochter Ria.
11.45 uur: St. Lambertuskerk: doopviering van Guus 
Sleegers.
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De rotonde op de kruising Molenstraat met 
de Koningsoordlaan is klaar. Vanaf vrijdag 
17 september 2021 kunnen zowel auto’s als 
fietsers over de nieuwe rotonde rijden. Het 
groen op en rondom de rotonde plant de 
gemeente in het najaar 2021. 

Nu de rotonde klaar is, wordt de uitgebreide 
omleiding vanwege de werkzaamheden aan 
De Kraan net voorbij de spoorwegovergang 
aangepast. Vanaf zaterdag 18 september 
tot het eind van de werkzaamheden loopt 
de omleiding via de Koningsoordlaan en de 
nieuwe rotonde. 

Let op: voorrang fietsers
Op de nieuwe rotonde hebben fietsers voor-
rang. Dit is te zien aan het rode fietspad dat 

doorloopt op de rijbaan, de markeringen op 
de weg en de bebording. Om automobilis-
ten extra te wijzen op de gewijzigde situatie 
staan er tijdelijke borden bij de rotonde. Dat 
wordt dus voor iedereen even wennen en 
extra opletten.

De rotonde Koningsoordlaan-Molenstraat is 
één van de eerste voorrangsrotondes in de 
gemeente Tilburg. De komende 4 jaar past 
de gemeente de voorrangssituatie op 23  
rotondes binnen de bebouwde kom aan. 
Fietsers en voetgangers krijgen hierbij voor-
rang op de meeste rotondes. Meer informatie 
hierover vindt u op www.tilburg.nl/rotondes.

Hartelijk dank voor uw begrip tijdens de 
werkzaamheden!

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Opening rotonde kruising Koningsoordlaan - Molenstraat 
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Maandag 27 september: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 28 september:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 29 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 30 september:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 1 oktober:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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  
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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.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. I.v.m. Corona graag 
vooraf bellen: 013-5908877. 

Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

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

Ivm het leggen van de vloer zijn wij gesloten 
van 23 - 28 september. Hobbymix voor Dieren.

Alternatief t.t.m! Galgenloop, Zondag 26/09 start 10.30 
Boerderij Denissen. Geen organisatie, wel samen lopen

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

KAPPER FABULOUS HAIRDESIGN 
ONLINE RESERVEREN! Voor een goede kwaliteit 

en service in een moderne salon. Massagestoelen en 
hoofdmassage bij iedere behandeling inclusief. 

Voor Dames, Heren en kinderen. Reserveer voor een 
knip afspraak via www.fabuloushairdesign.nl of via de 
app van 1kapper.nl Voor kleuren en overige behande-

lingen bel: 013-5336809. Team FABULOUS.

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

Fijn en ruim woonhuis te koop. T-Asserlaan, 
openhaard, 5 slaapkamers, 16m. diepe achtertuin, 

eigen oprit en voortuin. 06-82746266

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2e HANDS   |   ACCESSOIRES

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080
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Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

EN INSTAGRAM

Kom zaterdagmiddag 2 oktober naar 
het winkelcentrum en kom aaien, knuffelen en 
spelen op onze kinderboerderij!
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