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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



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

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
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
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

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

NIEUW
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De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

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

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.
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TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

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

UITVAARTBEGELEIDING
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

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet Sprendlingenpark 46, Oisterwijk

Kom langs in 
onze showroom 
in Oisterwijk

Wij werken met nette, 
reële prijzen en houden 
van mooie keukens

Maak een afspraak via 
www.marquardt-kuchen.nl 
of bel ons op 013-7200965

Kom onze nieuwe collectie 
2022 nu al bewonderen
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‘Een paar jaar geleden zat ik niet lekker in mijn vel,’ 
vertelt Renate. ‘Toen herontdekte ik weer het plezier 
dat tekenen mij als kind gaf. Ik wist weer dat dit was 
wat ik diep in mijn hart wilde. Uiteindelijk heeft het 
tekenen me weer uit de put getrokken.’ Ze volgde ver-
schillende workshops, kwam in contact met bekende 
kinderboekenillustratoren en belandde uiteindelijk met 
haar portfolio bij uitgeverij Clavis. De uitgever was erg 
te spreken over haar werk en een tijdje later ontving 
ze haar eerste opdracht. ‘Toen ik het manuscript van 
Howard Pearlstein las, zag ik meteen voor me hoe 
Willemijn eruit moest zien. Gelukkig zaten Howard en 
ik op dezelfde lijn, dus het was een fi jne samenwer-
king.’ Het prentenboek verscheen eerst op de Neder-
landse markt, maar er is inmiddels ook een versie in 
het Bahasa Indonesisch en binnenkort wordt het boek 
in Amerika en Canada uitgebracht.  

Creatieve ideeën
Sinds het verschijnen van haar boek, stromen de op-
drachten binnen. Niet alleen via de uitgever, maar ook 
rechtstreeks door auteurs die haar werk ontdekt heb-
ben. Genoeg te doen dus, maar Renate barst al van 
de nieuwe creatieve ideeën. ‘Ik zou nog wel eens een 
stripalbum willen maken, of een ‘graphic novel’. Maar 
ik zou het ook heel leuk vinden om zelf een boek te 
schrijven én te illustreren.’ Ook onderzoekt ze de mo-
gelijkheden om samen met andere creatieve ZZP’ers 
uit het dorp een gemeenschappelijke ruimte op Ko-
ningsoord te huren. ‘Een gedeelde ruimte waar je kunt 
werken, en/of workshops kunt geven. Wie geïnteres-
seerd is of mee wil denken, kan contact opnemen met 
Renate via info@renatepotterillustration.com 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Van 6 t/m 17 oktober is het weer kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Als kind 
hield illustratrice Renate Potter al van tekenen: ‘Ik tekende al vanaf het moment dat ik een potlood vast 
kon houden.’ Maar pas een paar jaar geleden besloot ze van die passie haar beroep te maken. In juni 
verscheen haar eerste prentenboek ‘Willemijn Wiebelkont’ over een meisje dat niet stil kan zitten. Zelf 
zit ze voorlopig ook niet stil, want ze werkt al volop aan nieuwe boeken.  

Renate Potter joeg 
haar droom na om
kinderboeken 
te illustreren

Op zaterdag 9 oktober tussen 14 en 15 uur is Renate te gast bij Primera Koningsoord. 
Ze signeert dan haar boek en er is voor alle kinderen een kleurwedstrijd. 
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Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 6 OCT. TOT EN MET 12 OCTOBER

heerkijke

kip-kebab
reepjes
(500 gram kipreepjes,
4 broodjes en een
bakje saus

per pakketje 7.95

kant en klare
huisgemaakte
HACHE

400 GRAM 6.95

VERS GEGRILDE
SPARE-
RIBS

500 GRAM 6.95

heerlijke
merque's-
worstjes

100 gram 1. 1.79

lekker en gemak
berkelse-
kipfilet

500 gram 6.95

lekkere
kip-
krokant
schnitzels
(zachte kipfilet in een
krokant jasje)

4 stuks 7.95

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
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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). Deadline kopij en advertenties is dan dinsdag 12 
t. 10:00 uur. Volgende week, in week 41, verschijnt 

41, verschijnt de Schakel op donderdag 14 oktober (i 
er (i.p.v. woensdag). Deadline kopij en advertenties is
dvertenties is dan dinsdag 12 okt. 10:00 uur. Volgen
). Deadline kopij en advertenties is dan dinsdag 12 
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NIEUWSFLITS KONINGSOORD

Omleiding fietsers De Kraan ter hoogte Koningsoordlaan

De komende periode wordt gewerkt aan het woonrijp maken van een gedeelte 
van deelgebied 9 in Koningsoord. Dit is het gebied tussen de Kraan, de Koningsoord-
laan, het (nieuwe) winkelcentrum en de Proosdijstraat. 

Vanwege de werkzaamheden wordt De Kraan tussen de aansluiting op de Konings-
oordlaan en de uitrit van de fietstunnel tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. 
Hier wordt het fietspad voor een deel verwijderd om daarna definitief te bestraten.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de fietstunnel naar De Kraan aan de 
andere zijde van het spoor. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 
22 oktober 2021. Daarna wordt dit gedeelte van de Kraan weer opengesteld.  
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Wij zullen hem missen.

Frits van der Meer
23-05-1937  -  01-10-2021

Echtgenoot van 
Tilly van der Meer - Franken

Lieve, wijze, bijzondere en zorgzame man, 
vader, schoonvader, opa en overgrootvader.

Mirjam †, Frans, Marieke & John, Erica & Emil
kleinkinderen, achterkleinkind

Je bent van harte welkom om samen met 
ons het leven van ons pap te vieren op 

vrijdag 8 oktober, 14.00 uur in Bosvreugd, 
Reeshofdijk 12, Tilburg.

Een persoonlijke herinnering kun je 
achterlaten op www.vangorpuitvaartzorg.nl 

in zijn condoleanceregister.

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
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Na 15 jaarNa 15 jaar
tijd voor wat anderstijd voor wat anders

Vanaf het moment dat Marielle van Hamond in 
2006 Kapper & Co overnam, was ze actief in de 
activiteitencommissie van de winkeliersvereniging 
Eikenbosch. Vijf jaar daarna werd Marielle ook 
bestuurslid. Nu, ruim 15 jaar later, is het tijd om 
het stokje door te geven. 
Als bestuurslid hield Marielle zich onder andere 
bezig met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat 
houdt in dat zij verantwoordelijk was voor de 
communicatie tussen gemeente, politie, brand-
weer en de winkeliers. ‘Mensen moeten met een 
veilig gevoel kunnen winkelen’, vindt Marielle. 
Winkelcentrum Eikenbosch heeft zelfs, als een 
van de weinige in Nederland, vijf sterren gekregen 
voor de veiligheid! ‘Dat heeft vooral te maken met 
de korte lijntjes tussen de verschillende partijen,’ 
zegt Marielle trots. 
Daarnaast was Marielle bezig met de PR en bleef 
ze binnen de commissie actief betrokken bij de 
activiteiten. Ze was aanspreekpunt voor onder 
anderen het bezoek van Sinterklaas, de ark en de 
kerstactiviteiten. Dat Kapper & Co op een centrale 
plek in het winkelcentrum zit, was alleen maar han-
dig: ‘Mensen liepen  gemakkelijk even binnen.’
Speerpunt was natuurlijk de verhuizing van Eiken-
bosch naar Koningsoord. ‘Wat de meeste mensen 
niet weten, is dat het bestuur daar al jaren mee 
bezig is geweest’, vertelt Marielle. Zij heeft zich 
onder meer bezig gehouden met het ontwikkeling 
van het logo en de inrichting van het openbaar 
gebied. ‘Maar dat heb ik niet alleen gedaan: Harm 

Geerts, nu nog steeds penningmeester, Wim van 
Ham en Ronald van Vliet en ik hebben als toen-
malig bestuur echt de eerste aanzet gegeven voor 
de overgang naar Koningsoord.’
Nu de verhuizing rond is en iedereen op zijn plek 
zit, is het voor Marielle tijd om een stapje terug 
te doen. Stefan Michielse, eigenaar van Primera, 
neemt haar rol als bestuurslid over. ‘Doelstel-
ling voor de komende jaren is om winkelcentrum 
Koningsoord breder op de kaart te zetten’, licht 
Stefan toe. Daarnaast gaat ook hij de PR doen en 
neemt hij samen met de activiteitencommissie de 
organisatie van de diverse activiteiten op zich. ‘We 
willen naar een paar grotere evenementen per jaar 
toe, met een brede inzet van alle ondernemers. Het 
eerste evenement staat al gepland: op zaterdag 16 
oktober vindt er een braderie plaats.’
Marielle geeft vol vertrouwen het stokje door aan 
Stefan. Allebei hopen ze er stiekem op dat de of-
fi ciële opening van ‘hun’ Koningsoord binnen niet 
al te lange tijd eindelijk plaats kan vinden! 

Tekst: Lieselot van Elten

Trots op
ons

Koningsoord! 
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
7 okt 8 okt 9 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

40/21 
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: 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 40
zondag 3 t/m 
zaterdag 9 oktober

Geldig in week 40

 1+11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

1.29 - 1.89 

Per stuk

    0    0..9999    1 1
    GRATIS       GRATIS   

PLUS 
Nederlandse Aardappelen 
Kruimig, vastkokend of vrij 
vastkokend, zak 2,5 kilo, 
combineren mogelijk  
    2 zakken**
Bijv. PLUS Kruimige aardappelen, 
2 zakken à   2,5 kilo

6.50 3.25
  De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.49 

SPONSORPUNT

+1 +1 

 Alle PLUS 
Vleesvervangers
    Per pak
    Bijv. PLUS Vegetarische 
groenteburger, pak 170 gram

1.29  0.96
  De actieprijzen variëren 
van 0.96 - 2.61 

 25%25% 
    KORTING   

GIJS 
Boerderijzuivel
Alle bekers à 400 ml 
of pakken à 1 liter

 Robijn 
Klein & krachtig Alle fl acons à 19 wasbeurten  
of wasverzachter Alle fl acons à 750 ml, 
combineren mogelijk  
    5 stuks***
Bijv. Robijn Wasverzachter morgenfris, 5 flacons à 750 ml  

16.45   6.58
De actieprijzen variëren van 6.58 - 19.98   

Alle fl acons à 19 wasbeurten  

55==22
 HALEN BETALEN

 Nescafé Dolce gusto
    Alle dozen à 16 stuks, 
combineren mogelijk   

SPONSORPUNTEN

+2 +2 11.97 – 14.37 

  3 dozen  

    8    8..9999   
 Grolsch 
Krat 24 fl esjes à 30 cl of krat 16 beugelfl esjes à 45 cl 
of Warsteiner of Birra Moretti Pils 
Krat 24 fl esjes à 30 cl
      Per krat
    Bijv. Grolsch Pils, krat 24 flesjes à 30 cl

17.29 12.97
De actieprijzen variëren van 12.44 - 14.99 

 25%25% 
    KORTING   

PLUS
Blauwe bessen 
Schaal 300 gram 

 Innocent Smoothie of sap
    Alle flesjes à 300-330 ml, combineren mogelijk
    2 fl esjes**
    Bijv. Innocent Super smoothie energise, 
2 flesjes à 300 ml

4.58  2.29
De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.59 

Grolsch Herfstbier 
0.0% 
Set 6 flesjes à 30 cl  
    2 sets

10.28   5.14

 PLUS Salade
    Alle bakjes à 175 gram, combineren mogelijk
    2 bakjes**
    Bijv. PLUS Kip kerrie salade, 
2 bakjes à 175 gram

3.78  1.89
De actieprijzen variëren van 1.25 - 2.27   

 11++11
    GRATIS   

 11++11
    GRATIS   

3.59 

  Per schaal  

    2    2..4949   

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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EHBO doet weer mee!
Dit jaar doet de EHBO-vereniging van 
Berkel-Enschot weer mee met Rabo 
ClubSupport!
Met de opbrengst gaat de EHBO-vereniging AED’s 
en EHBO-koff ers up-to-date maken en de cursis-
ten van alle benodigde materialen voorzien.
Dankzij deze actie kunnen wij samen Berkel-En-
schot veiliger maken met meer EHBO-ers op straat 
en tijdens evenementen in het dorp!

Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of 
online op rabobank.nl/clubsupport.

Bedankt!

Samen uit dineren
Na de heerlijke, gezellige 
maaltijd bij de Druiventros 
zijn we op 20 oktober te gast 
bij Eeterij de Bron in de Molenstraat.
In het overleg met de horeca is 
besloten om, na vele jaren, de prijs 
voor de steeds geweldige 3-gangen diners te 
verhogen naar € 20.50 per persoon (exclusief de 
drankjes).
U hoeft zoals u weet, geen lid te zijn van de KBO, 
alle senioren van Berkel-Enschot zijn welkom.
De aanmelding is zoals gebruikelijk. U kunt zich (tot 
17 oktober) opgeven via de website van de KBO: 
kbo-berkelenschot.nl    of bij: Ine van de Wiel tel: 
013 533 37 57 of bij Ria van de Kam tel: 013 533 
26 21.
Het menu kunt u vinden op de website van de 
KBO. Bij het aanmelden a.u.b. doorgeven of u 
vlees of vis wenst en of u een dieet hebt.
U bent welkom vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur 
starten we met het diner. 
Alle plaatselijke horecagelegenheden houden zich 
aan de voor hen geldende Corona regels en van de 
gasten wordt verwacht dat men: 
- bij klachten thuis blijft;
- Een coronatoegangsbewijs bij zich heeft (QR 

code op telefoon of op papier).
Wij hebben er veel zin in en u bent heel hartelijk 
welkom op woensdag 20 oktober.

Werkgroep SocMa

Kaartliefhebbers zijn weer 
van harte welkom bij het 
KBO/De Schalm Riktoernooi 
van 2021 – 2022.
Het jaarlijkse riktoernooi wordt georganiseerd in 
samenwerking met Cultureel Centrum de Schalm. 
Iedereen uit Berkel-Enschot boven de 50 jaar is van 
harte welkom. Er wordt gespeeld in de foyer van 
Koningsoord op 6 donderdagmiddagen van 13u30 
tot ongeveer 17u00. U wordt per bijeenkomst 
ingedeeld door het trekken van een tafelnummer. U 
kunt dus rustig alleen komen.
Bij dit toernooi wordt gespeeld om mooie dag- en 
eindprijzen. Daarnaast is er een wisselbeker.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per bijeenkomst 
inclusief 1x koffi  e of thee.
Nettie Verschure zal het toernooi begeleiden met 
ondersteuning van Jan Hermes.
Bij de ingang dient u uw corona-vaccinatiebewijs 
te kunnen tonen met de CoronaCheck-app of in 
schriftelijke vorm.
De rikcommissie wenst u vast gezellige speelmid-
dagen.
De data van het riktoernooi 2021–2022, die ook 
tijdig gepubliceerd worden in De Schakel, in de Ac-
tiviteitenagenda van De Schakel en op de website 
van KBO Berkel-Enschot zijn:

2021 2022
21 oktober 20 januari
18 november 17 februari
16 december 17 maart (fi nale!)

Namens de KBO rikcommissie, 
Nettie Verschure  06 18637233
Jeanne Rodenburg 013 5333059

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar vragen wij weer uw steun 
tijdens de Rabo ClubSupport actie. Er 
gaat namelijk veel vooraf aan een mooie 
expositie waar u van kunt genieten. Onderwerp 
kiezen, foto’s maken, foto’s bewerken en voordat 
ze afgedrukt worden samen kritisch bekijken: hoe 
kan het beeld nog versterkt worden? Om tijdens de 
clubavonden de foto’s goed te kunnen beoordelen, 
hebben we een beeldscherm nodig die de foto’s 
optimaal weergeeft. Dat hebben we nu helaas niet. 
We zouden het daarom enorm waarderen als u, 
als lid van de Rabobank, een stem op FotoBE zou 
uitbrengen. Dit kan tot 25 oktober. Hartelijk dank!
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#huispakken #ochtendjassen #pyjamas #ondergoed #beenmode #nogveelmeer

Zomercollectie 2021

Wintercollectie 2020

MEGA MAGAZIJNVERKOOP
Donderdag, vrijdag & zaterdag 14-15-16 oktober van 10:00 tot 17:00 uur

€15
#huispakken #ochtendjassen #pyjamas #ondergoed #beenmode #nogveelmeer

Wintercollectie 2020
€5

Donderdag, vrijdag & zaterdag 14-15-16 oktober van 10:00 tot 17:00 uur

€30

#huispakken #ochtendjassen #pyjamas #ondergoed #beenmode #nogveelmeer

€10
€20 €25

Activiteiten kalender
De komende maand

16

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda
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!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!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!

13-10-21 Bibliotheek 9.30-10.00 uur Peutervoorlees halfuurtje

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

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

14-10-21 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier

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

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

17-10-21 St. Willibrodstraat 10.00-14.00 uur Garagesale

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



Tragedie familie Löb (4)
Zes kinderen Löb traden uiteindelijk in 
in kloosters te Berkel-Enschot. George, 
Ernst en Rob traden in bij de trappisten 
in de abdij Koningshoeven met als kloosternamen 
respectievelijk Ignatius, Nivardus en Linus. De 
zussen Lien, Door en Wies werden trappistin in de 
abdij Koningsoord. Zij ontvingen respectievelijk 
de kloosternamen Hedwigis, Maria-Theresia en 
Veronica. Hun vrij verkozen leven voor God duurde 
niet zo lang. Spoedig na de Duitse bezetting in 
1940 waren er vele discriminerende bepalingen 
tegen de joden uitgevaardigd. Op zondag 26 juli 
1942 werd in alle katholieke kerken een schrijven 
voorgelezen van het Nederlands episcopaat waarin 
de bisschoppen protesteerden tegen de gedwon-
gen tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland 
en tegen de mensonterende Jodenvervolging. De 
bezetter nam wraak. Een week later pakte de Ges-
tapo 244 Nederlandse katholieken van joodse af-
komst op. De uitvoerders van de arrestatiebevelen 
overrompelden ook de abdijen te Berkel-Enschot. 
De paters Nivardus en Ignatius en broeder Linus 
en de zusters Marie-Theresia en Hedwigis werden 
weggevoerd naar de Willem-II kazerne in Tilburg. 
Zuster Veronica werd voorlopig met rust gelaten 
vanwege haar zwaar ziek zijn. Vanaf Tilburg ging de 
groep gearresteerden met de trein naar Hooghalen 
en vandaar naar het doorvoerkamp Westerbork. 
Op 7 augustus werden zij op transport gesteld naar 
het vernietigingskamp Auschwitz in Polen, naar wat 
later bleek hun laatste bestemming. De ‘kinderen’ 
Löb vonden in de gaskamers de verstikkingsdood. 
Zuster Veronica werd nog verschillende keren 
opgepakt, maar steeds weer vrijgelaten. Ze stierf in 
augustus 1944 te Berkel aan tbc.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.

KBO Muzikale middag
Op vrijdag 15 oktober a.s. organiseert de 
KBO een gezellige muzikale middag voor 
KBO senioren in de foyer van de Schalm. 
Wij ontvangen u om 14.30 uur, zaal open 14.00 uur, 
met een kopje koffi  e/thee met iets lekkers waarna 
een optreden volgt van: Peter van Berkel 
Peter van Berkel heeft zijn sporen als zanger ruim-
schoots verdiend. Met een gezellig en gevarieerd 
repertoire is hij een graag geziene gast op eve-
nementen en bij bijzondere gelegenheden. Ook 
hebben diverse KBO afdelingen van zijn optreden 
genoten, waarbij zijn herkenbare muzikale invulling 
garant staat voor een gezellige middag.
In de pauze serveren wij een drankje met een 
gezellig hapje. 
Na de pauze vervolgt Peter zijn optreden waarna 
wij rond 16.45 uur de middag zullen beëindigen.
Let op! Volgens richtlijnen van het RIVM zullen alle 
noodzakelijke maatregelen worden genomen voor 
uw en onze veiligheid waarbij extra aandacht is 
voor een goede ventilatie. Op deze middag kunnen 
maximaal 70 personen plaats nemen. U dient over 
een coronatoegangsbewijs te beschikken. U dient 
zich vooraf  aan te melden. Vergeet ook uw legiti-
matiebewijs niet!
Entree is € 5,00 (incl. koffi  e met iets lekkers en een 
pauze drankje met een gezellig hapje). Vol=vol 
Aanmelden uitsluitend telefonisch vanaf maandag 
4 oktober 10.00 uur bij Ria van den Berg  013 533 
31 07.

Werkgroep ontspanning

Hallo Bevers,
Afgelopen maandag was het dieren-
dag. Jullie speelden verschillende 
spelletjes over dieren. Het grote rad gaf aan welk 
spelletje er aan de beurt was. Zo speelden we ‘dit 
is mijn dier’, zaten we op de praatstoel en zijn er 
fantasiedieren gemaakt.

Wil je ook eens komen kijken? Wij zijn elke 
maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur op de 
blokhut.

Groetjes de beverleiding
Bevers@scoutingberkelenschot.nl
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Burger-Koningschieten en 
mini-mix jeu de boules toer-
nooien bij gilde Sint Hubertus
Zondag 12 september organiseerde het 
gilde voor de 10e maal het Burger-Koningschieten.
Mede door het feit dat de weergoden ons goed 
gezind waren heerste er een gezellige drukte op het 
gildeterrein aan De Kraan.
Nadat de Gilde-Koning, de Keizer en de oud 
Burger-Koning de eerste schoten gelost hadden en 
daarmee het Koningschieten geopend, gingen de 
deelnemers de sportieve strijd aan om het Koning-
schap. Na het 48e schot viel de vogel en behaalde 
Toos ˊt Hart Kuipers voor de 2e maak het Burger-
Koningschap bij ons gilde. In 2015 was Toos ook al 
Burger-Koning.
Toos bij deze van harte gefeliciteerd en het ko-
mende jaar ben je weer van harte welkom bij alle 
activiteiten van het gilde.
Op deze dag werd er ook een mini-mix jeu de bou-
les toernooi gehouden, deze strijd werd gewonnen 
door Harrie Bertens met Riky Verdaasdonk de 2e 
en Willem Bruggeling de 3e prijs.
Ook deze winnaars van harte gefeliciteerd.

50 plus toernooi
Op donderdag 30 september werd er weer een 
mini-mix Jeu de Boulestoernooi gehouden op het 
gildeterrein.
Op deze dag ging de strijd om het kampioenschap 
50 plussers, wat al gehouden wordt vanaf 2001.
Waar gevreesd werd voor slecht weer, waren het 
weer de weergoden die ons te hulp kwamen en 
zorgden voor een droge dag. Na een verbeten 
strijd, waarin drie ronden werden gespeeld, kwa-
men hier bij de heren en de dames respectievelijk 
Jan van Groenendaal en Joke de Rooij als winnaar 
uit de strijd. Onder de andere deelnemers zijn er na 
afl oop nog prijzen verloot.
Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door steun 
van de KBO. Albert Heijn heeft de koeken bij de 
koffi  e geschonken. Hiervoor onze dank.
Elke donderdag middag zijn alle 50 plussers uit ons 
dorp welkom op het gildeterrein om mee te spelen
De aanvang is 13.30 uur en vanaf 13.00 uur kan 
men zich aanmelden. Deelname is geheel gratis.

De organisatie

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Bedrijf
in

Beeld

Persoonlijk, ge
dreven 

     en doort
astend, 

   daar staan 
wij voor
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Van werken in de bediening bij Riddershoeve Berkel-
Enschot tot het hebben van een eigen advocatenkan-
toor, zo mooi kan het lopen. Anke Vugs was helemaal 
niet van plan de advocatuur in te gaan na haar rech-
tenstudie, maar mr. Jaap Bruinsma die ze ontmoette 
tijdens haar werk in de Riddershoeve vond dat ze de 
advocatuur een kans moest geven en zo geschiedde.
Bijna een jaar hebben Anke Vugs en Laura van As-
seldonk nu een advocatenkantoor op het gebied van 
arbeids-, sociaal zekerheids-, familie- en erfrecht (met 
mediation) aan de rotonde van de Gelrebaan, net 
buiten Berkel-Enschot. Ze opereren zelfstandig in hun 
advocatenpraktijk, maar wel onder één handelsnaam, 
namelijk Vinden advocaten.
Anke geboren in Berkel-Enschot en daar nog steeds 
hockeyende en Laura woonachtig in Geertruidenberg 
en al 25 jaar advocaat, liepen allebei met het idee rond 
om voor zichzelf te beginnen. Ze waren collega’s bij 
een advocatenkantoor en deelden de zolder aan de 
Spoorlaan. De naam Vinden is dan ook een knipoog 
naar de zolder aan de Spoorlaan. Vinden is zolder 
in het Zweeds en Laura houdt van Scandinavische 
namen, dus de handelsnaam was geboren.

Wat voor beiden als een paal boven water stond is 
dat het een kantoor moest zijn met een persoonlijke 
aanpak. De drempel moet voor de mensen zo laag 
mogelijk zijn om hun weg naar ons kantoor te vinden, 
zo zeggen ze. Het is al vervelend genoeg als er iets 
gebeurt in je leven waarbij je een advocaat nodig hebt. 
Je leven staat vaak op z’n kop als er iets gebeurt in 
de familiaire of arbeidssfeer en dat is nu juist waarbij 
Anke en Laura de mensen juridisch kunnen helpen. 
Het goed benaderbaar zijn zie je terug in de uurtarie-
ven en hun hele houding ten opzichte van de persoon 
die een vraag heeft. 
Anke en Laura gaan blij naar huis, als alles goed uit-
pakt. Dat kan zowel zijn door een procedure te winnen, 
als een goed gesprek voeren met de tegenpartij zodat 
partijen weer door kunnen. We willen mensen weer 
naar de toekomst laten kijken, rust brengen in situaties. 
Het hoeft niet altijd zo dramatisch uit te pakken als je 
eerst denkt, samen kan je veel bereiken. Heb je een 
juridische vraag in de familiaire-, sociale zekerheids- of 
arbeidssfeer, wij gaan je proberen te helpen, schroom 
dus niet om ons te bellen of te mailen.

Tekst: Ellen de Visser 
Foto: Bas Haans

Vinden Advocaten   
Kapitein Hatterasstraat 23D-01  |  5015 BB Tilburg  |  013-3039006
anke@vindenadvocaten  |  laura@vindenadvocaten  |  www.vindenadvocaten.nl

Vinden Advocaten, 
meester(s) in de persoonlijke aanpak
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Gevonden

VerlorenGa.

23-9 Girafje met piepje erin Rosmolen 088-7702680

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

1-10 Twee sleutels aan Volvo sleutel Berkel-Enschot 06-31694838
hanger met groene teken pen

26-9 Grijze / Cyperse Kater Madeliefstraat  06-36314871

Oliviersweg 99, Oisterwijk   -   2 min vanaf de McDonald's

Elke zaterdag 
verse groente

en fruit!
          

Check onze Facebookpagina @degroenteloods

van 
09:00 tot 16:00

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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White Demons
Meedoen is belangrijker dan win-
nen? Dat is zeker, als je maar je best 
hebt gedaan en een leuke tijd hebt gehad. En dat 
is maar goed ook want dit weekend wisten maar 
een klein aantal teams de winst binnen te slepen. 
De meiden C, dames A, heren 3 en onze dames 1 
namen de punten mee naar Berkel- Enschot. 

Dames 1 speelde de eerste wedstrijd in de eerste 
klasse tegen PSV. In het begin verliep de wedstrijd 
nog wat stroef. Maar na een kwartiertje stonden 
de dames op voorsprong 4-5. De dames scoorden 
met snelle tegenaanvallen en ook verdedigend 
stonden zij erg goed. Door mooi samenspel begon-
nen zij met 12-14 aan de rust. 

Na de rust liepen zij stapje voor stapje uit. Tot de 
aandacht even tien minuten verslapten en de te-
genstander weer kansen zag. Daardoor was het op 
het einde erg spannend maar wel extra fi jn dat de 
dames de punten mee naar huis mochten nemen. 
Eindstand 23-25 in het voordeel voor onze dames. 

Ook de HC1 speelden de eerste wedstrijd van de 
zaalcompetitie. Bij binnenkomst in sporthal ‘t Ruiven  
werden onze jongens al opgewacht door de tegen-
stander. Een compleet team met jongens waarvan 
de helft duidelijk een groeispurt had gemaakt en 
met kop en nek boven onze jongens uitstaken. Best 
imponerend maar na de warming- up waren de 
jongens C van White Demons er klaar voor. 

In het begin stond de verdediging van White De-
mons een beetje onzeker. Het is een lastige start 
met veel afstand schoten en schoten vanuit de hoek 
door de tegenstander. Binnen zes minuten weten zij 
White Demons op een 0-3 achterstand te zetten. 

De afstand schoten bij onze jongens wilden niet 
lukken, dus moesten zij langs de verdediging zien te 
komen. Jules mocht het eerste doelpunt voor White 
Demons op zijn naam zetten. Internos (de tegen-
stander) verdedigde goed en pakten fl ink aan, geluk-
kig schrok dit de jongens niet af. Door wat kleine 
afspeel foutjes weet Internos een aantal break-outs 
te lopen en zetten zij de ruststand op 2-7. 

In de rust wist coach Hans de jongens weer te mo-
tiveren en zo werd er vol goede moed gestart aan 
de tweede helft. De aanval wordt ingezet en door 
goed samenspel weet Thomas het net te vinden. 
Helaas kwamen de jongens er al snel achter dat

OJC’98 nieuws
Een prachtige korfbaldag werd het, 
met veel overwinningen en twee 
seniorenwedstrijden die alle twee goed korfbal 
opleverden.
Het tweede dat midweeks tegen koploper Ready 
in Roermond al een mooi gelijkspel haalde ,  stond 
vrijwel de hele wedstrijd op voorsprong, raakte vlak 
voor tijd achter en wist toch nog een gelijkspel uit 
het vuur te slepen tegen het ongeslagen Tilburg. 
Het eerste speelde echt een prima wedstrijd. 
Onder aanvoering van schutter Joeri van Dinther 
boog OJC na een 1-4 achterstand met prachtige 
doelpunten titelkandidaat Hebbes terug. Bij rust 
was het al 13 - 7. Na rust bleef OJC fel van zich 
afbijten en hoewel de gasten uit Utrecht iets van 
hun achterstand wisten af te knabbelen, won de 
thuisploeg verdiend. Een van de beste wedstrijden 
van de laatste jaren.
Bij de jeugd was de balans ook positief. De meeste 
ploegen wonnen hun wedstrijd; voor de aspiranten 
B was het de eerste overwinning.
De uitslagen waren
OJC’98 1 - Hebbes 1 20 - 16
Ready 2 - OJC’98 2   7 - 7
Tilburg 4 - OJC’98 2 13 - 13
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 11 - 6
OJC’98 asp B1 - DKB asp B1 13 - 4
OJC’98 asp C1 - Tilburg asp C1   5 - 11
OJC’98 pup D1 - Keep Fit pup D2   6 - 3
OJC’98 pup E1 - NKV pup E1 13 - 2
OJCV’98 pup F1 - TOG pup F1  7 - 10
Het tweede pupillen E-team was vrij.
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden: 
Klimop 1 - OJC’98 2
Tilburg jun 2 - OjC’98 jun 1
KVS ‘17 asp B1 - OJC’98 asp B1
KVS ‘17 asp C1 - OJC’98 asp C1
Juliana pup D2 - OJC’98 pup D1
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E1
Rust Roest pup E3 - OJC’98 pup E2
BMC pup F1 - OJC’98 pup F1

Internos ditmaal echt te sterk was. Het spel werd 
steeds harder, het publiek probeerde de jongens 
nog wat op te zwepen maar helaas mocht dit niet 
baten. Eindstand 7-18. Er is weer veel
geleerd van de wedstrijd en zoals eerder vermeld, 
meedoen is belangrijker dan winnen!
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Bergthee
Of Gaultheria zit vol rode bessen en 
is winterhard. In 13cm-pot. 2.99

Elke zondag open!

is winterhard. In 13cm-pot. 
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Gelijkspelletje 
Jong-Brabant:2-2
Soms ben je blij met een gelijkspel, 
soms niet! Zo’n laatstbedoeld gelijkspel 
werd het in en tegen Riel. De eerste helft had al be-
slist kunnen zijn in het voordeel van Jong Brabant, 
maar Riel bleef fortuinlijk in de race. Sterker nog, 
de tweede helft nam de thuisploeg het initiatief 
over en sleepte alsnog een punt uit het vuur.
Typisch een wedstrijd om als jonge spelersgroep 
van te leren, dus dat is mooi meegenomen. Of 
Jong Brabant kans ziet de ongeslagen status (dat 
dan wel weer!) vast te houden komen we zondag-
middag te weten als Gloria UC uit Baarle Nassau 
op bezoek komt aan de Berkelseweg. Graag tot 
dan voor weer een mooie voetbalmiddag! Redactie 
Jong Brabant

Schaken
Interne competitie volop aan de gang
De interne competitie bij Schaakvereni-
ging De Oude Toren is inmiddels volop 
aan de gang. Afgelopen donderdag werden weer 
een aantal partijen gespeeld. Zo moest Wil Seve-
rijns het onderspit delven tegen Ton Piekart, die, 
met een kwaliteitsvoorsprong,  een remiseaanbod 
afsloeg. Leo Elias won resoluut van Ed van der 
Nat, terwijl Frans Deckers en Joel Beerens remise 
overeenkwamen, in een stelling waar waarschijnlijk 
niet meer in zat. Hugo van Baardwijk was zeer op 
dreef. Onverstoorbaar liet hij zich niet intimideren 
door het creatieve aanvalsspel van Eldon Daantje. 
Het leverde hem stukkenvoordeel op, waarmee de 
winst niet meer kon ontgaan. Gerrit Bout tot slot 
verraste Ad Verhagen in een uitermate spannend 
eindspel, na 3,5 uur moest Ad ondanks een aan-
vankelijk betere stelling opgeven.
Aanstaande donderdag wordt de eerste ronde 
van de bekercompetitie gespeeld. Zaterdag zal De 
Oude Toren de eerste uitwedstrijd spelen tegen het 
jonge team Best Moves uit Best.

Als op de plassen blaasjes ontstaan,
regent het de hele dag door.

Jean-Paul Korst
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

NIET VERGETEN:

WOENSDAG 13 OKTOBER 
OKTOBER WOONMAAND MET REBECCA VAN 
LIER
20.00 uur presentatie & workshop
Kom met je plattegrond, foto’s, wensen en vragen 
naar Rebecca van Lier, interieurontwerpster uit 
Oisterwijk. Zij weet alles van kleuren, materialen, ac-
cessoires en het belang van licht. Graag wil ze haar 
ideeën en kennis delen. Maak van oktober ook jouw 
WOONMAAND en laat je inspireren!
Toegang €10. Tickets boek je snel en gemakkelijk op 
www.onskoningsoordcultureel.nl

WOENSDAG 13 OKTOBER 
VOORLEZEN VOOR PEUTERS 
10:00 tot 10:30 uur 
Kom je ook naar het voorlees-halfuurtje in de Biblio-
theek?  We lezen voor uit een mooi, spannend of 
grappig prentenboek. Samen maken we er een leuk 
interactief halfuurtje van. 
Kom je ook luisteren? Uit welk boek we gaan voorle-

zen blijft nog even een verrassing!
De toegang is gratis.
Je hoeft je niet aan te melden. Loop gewoon gezellig 
binnen.
 
KINDERBOEKENWEEK IN DE BIBLIOTHEEK; 
WORDEN WAT JE WIL
WOENSDAG 13 OKTOBER 
14:00 tot 16:00 uur 
Theatervoorstelling 
‘Worden wat je wil’ 
door theater Van Niks 
& Van Alles 
Na de voorstelling 
gaan we boeken en 
beroepen “proeven”. 
Er is een speurtocht, je 
komt diverse aanwijzin-
gen tegen én we gaan 
de beroepen naspelen. 
Voor wie: kinderen van 
3,5 t/m 8 jaar met hun 
ouders, grootouders of 
verzorgers.

ZATERDAG 16 OKTOBER 
13:00 tot 15:00 uur
Workshop tekenen wat je wil met Marja Meijer 
We gaan samen voorlezen en tekenen met Marja. 
Tijdens het voorlezen gaan we ook spannende teke-
ningen maken die bij het boek horen. Psst..mischien 
gaan we wel monsters tekenen. Natuurlijk sluiten we 
deze middag af met iets lekkers! 
Voor wie: peuters&kleuters van 2 t/m 5 jaar met hun 
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ouders, grootouders of verzorgers.
Toegang: voor beide gratis.
Voor informatie en aanmelden: www.bibliotheekmb.nl

ZONDAG 17 OKTOBER
KIDSCINEMA: LABAN MAAKT ER EEN POTJE 
VAN 3+
10.30 uur
In deze vierde en laatste reeks over het kleine 
spookje Laban en zijn guitige zusje Labolina, beleven 
de twee spookjes samen met prins Bas weer mooie 
nieuwe avonturen. Heerlijk om naar te kijken én ge-
schikt voor de állerkleinste kijkers. Naar de boekjes 
van Inger en Lasse Sandberg over het bange spookje 
Laban.
Toegang € 6,50 inclusief ranja & popcorn
Tickets  bestel je gemakkelijk en snel op www.onsko-
ningsoordcultureel.nl

Binnenkort verschijnt de nieuwe flyer met opnieuw veel interessante activiteiten voor de maanden november 
en december 2021 en januari 2022. 

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
1 november  09.30 uur WORKSHOP SPEKSTEEN
    Met een beeldje of sieraad naar huis.
6 november 10.30 uur DJ-WORKSHOP (13+)
    Dit is je kans! 
6 november  14.00 uur GELUK ZIT IN JE STAART (4+)
    Interactieve muziektheatervoorstelling
10 november 20.00 uur  LITERAIRE AVOND MET GRIET OP DE BEECK
    Lezing in het kader van Nederland Leest
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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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Schrijvende Postbode
legt pen neer

Afscheidscolumn (aflevering 18, slot)

Tekst: Stefan Latijnhouwers  |  Foto: Ad Latijnhouwers

Hoofdredacteur Ingrid Roets vroeg de correspondenten van De Schakel 
ergens in maart vorig jaar om input. Het gevreesde Corona-virus had 
z’n intrede gedaan. Nederland ging in lockdown, de onderwerpen lagen 
(tijdelijk) niet meer op straat. 
Ik opperde het idee van de Schrijvende Postbode. Dat dit het begin was 
van een lange reeks columns (’stukjes’) kon ik toen niet bevroeden. 

Ik mag nog één keer in de huid kruipen van de Schrijvende Postbode. Heel 
jammer eigenlijk, als je hoort hoeveel leuke reacties ik nog elke dag krijg. Er 
zat nog zeker nog rek in, genoeg onderwerpen om over te schrijven. Al moet je 
ook uitkijken dat je jezelf niet gaat herhalen en dat de houdbaarheidsdatum is 
verstreken. Vandaar dat ik er ergens wel vrede mee heb. Maar goed. Daar gaan 
we dan. Voor de laatste keer. Met weemoed en een beetje pijn in mijn hart.

Het leek mij anderhalf jaar geleden aardig om de COVID-19-crisis te beschrij-
ven vanwege mijn dagelijkse rondgang als postbode. Gaandeweg schreef ik 
niet alleen over ‘Corona’, maar ook over wat ik onderweg meemaakte en wat 
het vak van postbode inhoudt. In het laatste anderhalf jaar kreeg ik ontzettend 
veel positieve reacties: ‘Leuke stukjes in De Schakel!’, ‘We kijken er altijd weer 
naar uit!’, ‘Uit het leven gegrepen’, ‘Zo herkenbaar’ en ‘Ga zo door!’ 
Prachtige complimenten, die me elke keer weer een goed gevoel gaven. Al 
zijn er vast ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld van mensen die vinden dat de 
stukjes van de Schrijvende Postbode niet thuishoren in De Schakel. Of kriti-
sche opmerkingen in de trant van: ‘Wat moet ik met die stukjes?’ of ‘Nou, weet 
ik het wel van die Schrijvende Postbode’. En dat is ook prima.

Nooit vergeten
Vanaf deze plek wil ik iedereen nog bedanken voor de cadeautjes rond Kerstmis 
en niet te vergeten mijn vijftigste verjaardag. Ik blijf gewoon post bezorgen en 
‘stukjes’ schrijven voor De Schakel. Niet meer als de Schrijvende Postbode, maar 
gewoon als mezelf: Stefan Latijnhouwers. Tenslotte wil ik deze laatste aflevering 
afsluiten met een beroemde (aangepaste) uitspraak van wijlen oud-bondscoach 
Rinus Michels van het Nederlands Elftal: ‘Bedankt allemaal, het was een feest. Ik 
zal deze periode als Schrijvende Postbode, nooit, nooit, nooit meer vergeten’.

Was getekend,
De Schrijvende Postbode

PS: Nog de groeten aan Bram (5) uit de Kloosterstraat met wie ik laatst zo’n gezellig onderonsje had. 
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PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen of  
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.

MAANDPUZZEL
Horizontaal
1. plaats in Noord-Holland; 7. plaats 
in Groningen; 12. Leidse Onder-
wijs Instelling (afk.); 13. plaats in 
Drenthe; 14. laagte tussen twee 
bergen; 15. maanstand (afk.); 17. 
Zwitserse hoofdstad; 19. deel van 
huis; 21. de oudere (Lat. afk.); 22. 
sporenplant; 24. plaats in Zuid-
Holland; 27. scheepsherstelplaats; 
28. jongensnaam; 30. Nederlandse 
omroepvereniging (afk.); 31. eiken-
schors; 32. behoeftige; 33. Engels 
bier; 35. niemand uitgezonderd; 
37. familielid; 38. plaats in Overijs-
sel; 41. klein paardje; 42. schilder-
stuk op natte kalk; 44. Arabische 
vorst; 46. schietschijf (roos); 47. in 
koortstoestand praten; 48. plaats in 
Noord-Brabant; 49. plaats in Gel-
derland; 50. deel van windmolen; 
52. jongensnaam; 54. alles bijeen-
geteld; 56. zwarte kleverige stof; 58. 
grondverzetmachine; 61. voorzet-
sel; 62. peulvruchten; 64. ziektekos-
tenregeling asielzoekers (afk.); 65. 
doelpunt; 67. bloeiwijze; 68. uit aller 
naam (afk.); 70. rivier in Duitsland; 
72. griezelig; 73. plaats in Noord-
Holland; 76. Sociaal Economische 
raad (afk.); 77. den lezer heil (Lat. 
afk.); 78. zuivelproduct; 79. voed-
sel; 81. Nederlandse Spoorwegen 
(afk.); 82. plaaggeest; 83. kwestie 
(onderwerp); 84. flesafsluiting; 86. 
plaats in Noord-Holland; 87. plaats 
in Zuid-Holland.

Verticaal
 1. plaats in Noord-Brabant; 2. alu-
minium (scheik. afk.); 3. zeehond; 
4. hijswerktuig; 5. spreuk in de Hin-
doegodsdienst; 6. wintervoertuig; 
7. plaats in Gelderland; 8. plaats 

in Noord-Holland; 9. Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (afk.); 10. 
inhoudsmaat (afk.); 11. plaats in 
Overijssel; 16.  schamele woning; 
18. kledingstuk; 20. binnenvaar-
tuig; 21. rekenopgave; 23. dieren-
verblijf; 25. vertaler; 26. opening 
(gat); 27. vochtige grond (slijk); 29. 
plaats in Overijssel; 32. plaats in 
Gelderland; 34. rivier in Utrecht; 
36. plaats in Utrecht; 37. Deense 
muntsoort; 39. dorp in Drenthe; 
40. in het geheel niets; 42. deel 
van de beurs (stock); 43. misdaad 
(Engels); 45. opstootje; 46. rivier 

in Engeland; 51. European Article 
Numbering (afk.); 53. doe het zelf 
(afk.); 54. plaats in Limburg; 55. 
rivier in Spanje; 56. wijnsoort; 57. 
elitegroep; 59. kunstig vaatwerk; 
60. plaats in Utrecht; 62. zwem-
bad (waterbekken); 63. tegenslag 
(strop); 66. gewicht; 67. alleen-
staande minderjarige asielzoeker 
(afk.); 69. vochtig; 71. kip (kloek); 
73. karakter (inborst); 74. plaats in 
Gelderland; 75. honingdrank; 78. 
voertuig op twee wielen; 80. ge-
vangenis; 82. Salvation Army (afk.); 
85. plaats delict (afk.).



Rennevoirt
Speelgoedwinkel ob3 
Vorige week is het project ‘wor-
den wat je wil’ van start gegaan. In onderbouw 3 
vinden wij het erg leuk om het beroep winkelier 
na te spelen. Wij hebben daarom in onze klas een 
echte speelgoedwinkel nagemaakt. Samen voor de 
winkel zorgen, spullen verkopen, spullen inpakken, 
wij kunnen het allemaal.  
Binnenkort gaan wij ook kennis maken met een 
dokter en een auteur. Wij zijn benieuwd welke 
beroepen er nog meer langs komen. 

Start schooljaar 
Wij zijn leerlingen uit bovenbouw 3 en wij mogen 
deze week een stukje voor de Schakel schrijven. 
De eerste schoolweken hebben we al hard gewerkt, 
maar we hebben ook veel leuke dingen gedaan. We 
hebben kennismakingsspelletjes gespeeld en groep 
zes heeft heeeel veel uitleg gehad over hoe het in de 
bovenbouw gaat in de klas. Ook zijn we vorige week 
gestart met de werkweekvoorbereidingen. In okto-
ber gaan wij met de hele bovenbouw drie dagen op 
kamp. Dat wordt de werkweek genoemd. Wij mogen 
zelf activiteiten verzinnen en dit ook voorbereiden. 
Dit doen we in verschillende groepjes in verschil-
lende klassen. We hebben er zin in! 

Canadese ganzen in de 
Nieuwe Warande
Wie nu door de Nieuwe Warande 
wandelt of fi etst kan stuiten op grote groepen 
foeragerende Canadese ganzen. De forse ganzen 
komen oorspronkelijk voor in Noord-Amerika. 
Het gaat hier om exemplaren die ontsnapt zijn uit 
parken of volières en vanaf de jaren vijftig van de 
vorige eeuw in Nederland tot broeden komen.

De dieren leven van gras, moerasplanten en ook za-
den zoals mais. Vandaar dat ze in het najaar naast de 
weilanden ook kale maisakkers als een rijk gevulde 
tafel beschouwen waar ze naar oogstresten zoeken.

Broeden doen ze in de buurt van water, zodoende 
worden ze veel gesignaleerd op en rond de Bra-
bantse vennen.

Het is een gans die jaarrond in steeds grotere aan-
tallen in Nederland aanwezig is. Die aanwezigheid 
wordt niet overal gewaardeerd. Boeren klagen over 
de vraatzucht van de dieren waar grasland en inge-
zaaide graanakkers onder te lijden hebben en ook 
natuurliefhebbers zijn niet altijd even enthousiast 
over de Canadese gans. Bij de broedplaatsen op 
en rond de vennen zorgen ze met hun uitwerpselen 
voor een vergroting van de voedselrijkdom van het 
water, waardoor bepaalde planten in het gedrang 
komen of zelfs helemaal verdwijnen.

De grootste vijanden van de ganzen zijn zwarte 
kraaien, eksters en vossen die het voorzien hebben 
op hun eieren. Helaas zijn zij niet in staat om de 
populatie in toom en daarmee de schade beperkt 
te houden. Vandaar dat er tijdelijk afschotvergun-
ningen kunnen worden verstrekt. Positief daarbij is 
dat de gans gegeten kan worden. Het schijnt bij de 
poelier een gewaardeerd stukje wild te zijn.

Foto Johannes Klapwijk

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

Het Prinsen Beatrix Spier-
fonds bedankt alle gevers 
en vrijwilligers.  
Van 12 t/m18 september vond in Berkel-Enschot 
de Prinses Beatrix Spierfondscollecte plaats.
31  Collectanten zijn op pad gegaan om voor de 
mensen met een spierziekte geld in te zamelen.
Dit geld wordt gebruikt voor onderzoeken van 
de spierziekte  Duchenne, SMA, CIDP, OPMD en 
andere spierziekten.
Met hun enthousiaste inzet hebben zij gezamen-
lijk het schitterende bedrag van € 2599,64 bijeen 
gebracht. Namens het Prinses Beatrix Spierfonds 
wil ik de vrijwilligers en gevers heel hartelijk danken 
voor hun geweldige bijdrage.
Mocht u de behoefte hebben om volgend jaar voor 
dit mooie doel ook te willen collecteren dan kunt u 
zich aanmelden bij collectecoördinator:  
Dorothé Hutten, tel. 06.36139916
mail: spierf-dorothe@hotmail.com
Berkel-Enschot.
Meer informatie kunt u vinden op:  
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
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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  

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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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  
ten name van R.K. Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: 
pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Oktober, maand van de Rozenkrans.
De kerk kent haar ritme in de bijzondere tijden van het 
jaar met haar grote en kleine feesten. Het zou goed 
zijn als wij als kerkgemeenschap daarop aansluiten. 
Er is gelukkig veel bewaard gebleven. De traditie in 
de kerk is sterk en draagt een mens verder, ook in zijn 
of haar geloof. Wij kunnen elkaar verrijken als wij met 
elkaar delen hoe wij concreet invulling geven aan ons 
godsdienstig leven. Het samen bidden van de rozen-
krans, in deze oktobermaand blijft altijd zijn waarde 
behouden. Het is het gebed van de kerk door de eeu-
wen heen. Deel dat met elkaar. Je kunt er anderen een 
grote dienst mee bewijzen en vooral ook jezelf.
Door het bidden van de rozenkrans eren wij Maria en 
wij overwegen het leven van Jezus, in al zijn facetten. 
In het mediteren over de gebeurtenissen van Jezus 
leven kunnen wij inspiratie en steun putten voor ons 
eigen leven. Maar ook door op te zien naar Maria, die 
als Zijn moeder Jezus zo nabij was tot onder het kruis, 
kunnen wij kracht en troost krijgen. Het rozenkrans-
gebed is een machtig gebed. Steeds weer opnieuw, 
al eeuwen lang, wordt dit gebed gebeden en velen 
hebben er kracht en steun door gevonden. Laten ook 
wij steeds weer onze toevlucht nemen tot God en 
Maria, door het bidden van de rozenkrans. Het is niet 
ouderwets of saai. Integendeel, het is een machtig 
gebed in het leven van elke christen van onze dagen. 
Het rozenkransgebed geeft kracht en sterkte, geeft 
troost in verdriet en moed bij tegenslag. 

Pastoor G.B.M. Looijaard. 

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND
Traditiegetrouw bidden we in de oktober de rozen-
krans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere 
dinsdag en donderdag om 19.00 uur. Op De Eikelaar 

in Udenhout op dinsdag en donderdag na de Mis van 
09.00 uur. In de St. Willibrorduskerk na de eucharis-
tievieringen van dinsdagavond 19.00 uur en vrijdag-
morgen 09.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld 
en vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om 
mee te bidden.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 9 oktober:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Slavisch Byzantijns koor Svjetje Tiechiej.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. familie van Asten-van Kempen; Chris 
en Netty Hogedoorn-Verhallen en Overl. familie Hoge-
doorn en Verhallen.

Zondag 10 oktober: 
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering bgv 
Patroonsfeest Heilige Paus Johannes XXIII
Celebrant: alle leden van het pastoraal team.
Intenties: Franciscus van Esch en Maria van Esch-van 
de Pas; Het overleden echtpaar Jo Swaans en Ans de 
Laat.

Maandag 11 oktober: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 12 oktober:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 13 oktober:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 14 oktober:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 15 oktober:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Vormselviering mmv 
Cantique.
Celebrant: deken Robert van Aken.
Intenties: Tini Horsten-Klijberg; Hendrik en Christien 
Donkers-van Kessel.
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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

Zoek je een gastouder of wil je gastouder worden, 
bel dan met gastouderbureau Bontekoe 

0416-532321/0648-948933 of kijk op 
www.kinderopvangbrabant.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. 
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 

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

I&L Logistiek zoekt chauffeurs voor 
schoolmelk-leveringen per 1 november. 

Bestelbus, landelijk, leveren tot in de koelkast. 
VOG en 3 jaar rijervaring vereist.

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

De Kersttocht vindt plaats op zaterdag 18 december 
in Biezenmortel. De Stuurgroep hoopt op uw stem 

bij Rabo ClubSupport (zoek Kersttocht onder 
Berkel-Enschot)

I&L Logistiek zoekt huishoudelijke hulp kantoor 
(5 uur) en thuis (4 uur). Berkel-Enschot. 

vacatures@il-logistiek.nl

Gevraagd: tuinman voor enkele uren per week 
bijhouden van onze tuin. Bel: 06-22905159 

(liefst ‘s avonds bellen)

Gevraagd: gezin zoekt ervaren en zorgvuldige 
huishoudelijke hulp voor 2 ochtenden in de week,

niet in vakanties. Tel: 06-51714906

Tandartsassistent m/v gezocht. Part time - halve 
week. Vanaf volgende maand. Ervaring niet vereist. 

Brief naar tandarts van Hemme. Tobias Asserlaan 106 
5056 VD Berkel Enschot. of mail naar: 

admin@tandartsvanhemme.nl

STUDENT ZOEKT WOONRUIMTE Tweedejaars 
student aan de universiteit zoekt met spoed kamer 
of kleine studio. Wie helpt deze nette jongeman uit 

Portugal voor korte of langere tijd uit de brand? 
Info: Ad Vermeer 013-5333199/06-25143781 of 

mail naar almvermeer@home.nl

Caravanstalling te huur tel 06-48417733

Te huur gevraagd Berkel-Enschot of omgeving 
appartement of woning liefst gelijkvloers 06-2833059

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Carla van Den Bosch-Wijnen,  
Jan Tinbergenlaan 62 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Fam. Van den Heuvel, 
Harry Jurgenslaan 4 zin BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel september:
TANDARTSASSISTENT
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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/m06

OKT
13

OKT

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!

Grenada
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,-

KIES JE KORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
21% 
BTW korting

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

€8,50
korting per 
levensjaar

OF OF



Solliciteer snel via
https://jumbo7096.personeelstool.nl/appli-
cation/add

Scan mij

Hallo leukste
bijbaan van
Nederland!

...want werken bij Jumbo, is 
werken met een glimlach! Het is 
aanpakken, maar er wordt óók 
flink gelachen. Bij Jumbo maak je 
vrienden voor het leven.

Steek jij graag je handen uit de 
mouwen? Ben je leergierig en wil 
je het beste uit jezelf halen? 

Dan kun je bijvoorbeeld aan de 
slag als vakkenvuller, medewerker 
op de brood- of slagerijafdeling of 
als kassamedewerker.  Zo verdien 
je lekker bij op de dagen die jou 
uitkomen.

Waar wacht je nog op?!


