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KIJK VERDER
ikkijkverder.nlikkijkverder.nl

Laat ook jouw kind checken op bijziendheid
Dichtbij kijken op schermen, minder buiten zijn, erfelijkheid: het zijn allemaal 
mogelijke oorzaken van bijziendheid. Zorg voor de ogen van jouw kind. 
Kom samen langs voor de Kijk Verder OogCheck, speciaal voor kinderen.
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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
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Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
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Frits Hendriks, Lieselot van Elten
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OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
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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
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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
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Op zondag 31 oktober van 11.00 uur tot 15.00 
uur zijn er prachtige foto’s en schilderijen zien 
in de gangen van De Schalm in Ons Konings-
oord. Een aantal fotografen van FotoBE heeft 
diverse foto’s gemaakt die zijn opgenomen in 
een boek over de Duurzaamheidsvallei, dat 
op 12 november verschijnt. 

Ik zit aan tafel met Jan van Esch, lid van FotoBE en 
een van de fotografen, en Henk Hoppenbrouwers, 
voorzitter van stichting Duurzaamheidsvallei. Zij 
vertellen me over de totstandkoming van het boek en 
de samenwerking met Jan van der Straaten, de eind-
redacteur. Jan heeft al meer boeken over landschap-
pen en duurzaamheid geschreven en is goed bekend 
in het gebied dat zich uitstrekt van Moerenburg tot 
de Moergestelseweg in Oisterwijk.

In juli 2019 benadert Jan de stichting Duurzaam-
heidsvallei: ‘Wij gaan een boek schrijven en jullie 
doen mee!”, vertelt Henk. Ter illustratie van het boek 
zijn vele foto’s nodig. Een deel daarvan komt van 
fotodatabase Saxifraga, van onder andere de flora 
en fauna in het gebied. Daarnaast wordt FotoBE 
gevraagd om foto’s te maken op verschillende loca-

ties in de Duurzaamheidsvallei. Jan van Esch: ‘De 
fotografen zijn in groepjes onder leiding van Henk 
door het gebied gaan fietsen om uitleg te krijgen en 
inspiratie op te doen.’ Er is een lijst van locaties ge-
maakt, waarmee de fotografen aan de slag konden. 
‘Door corona hadden de fotografen veel tijd’, vertelt 
Jan. Uiteindelijk zijn er ruim 700 foto’s gemaakt door 
zes fotografen. Jan van der Straaten heeft een voor-
selectie gemaakt en samen met Jan van Esch is de 
definitieve keuze tot stand gekomen. 

Vanaf zondag 31 oktober zijn de foto’s te bewonde-
ren in Ons Koningsoord. Er zijn foto’s te zien van o.a. 
Moerenburg, het beekdal van de Voorste Stroom, het 
Galgeven, het Schaapsven, Mie Pieters, Zomerlust 
en van de vele dieren en planten in dit gebied. Niet 
alleen de fotografen, maar ook drie schilders zijn 
geïnspireerd geraakt door dit prachtige stukje natuur. 
Charlotte Filippini, Roos van Helvoirt en Rens Hen-
quet exposeren enkele van hun schilderijen, gemaakt 
in de Duurzaamheidsvallei.

Nieuwsgierig geworden naar de foto’s en het boek? 
Stichting Duurzaamheidsvallei, FotoBE en de schil-
ders ontmoeten u graag op 31 oktober van 11.00 

uur tot 15.00 uur in Cultureel Centrum 
de Schalm, Trappistinnentuin 77 in 
Berkel-Enschot. Na die datum hangen 
de foto’s nog tot eind 2021 in de serre 
en de garderobe van De Schalm. Het 
boek is vanaf 12 november te koop 
voor €29,95. 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto’s: FotoBE

Foto-expositie duurzaamheidsvallei

“Wij gaan 

een boek maken 

en jullie 

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

Activiteiten kalender
De komende maand
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Ga 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!

28-10-21 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier

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

31-10-21 Café Mie Pieters 15.00 uur Live optreden Tuff-Enuff, swingband

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

31-10-21  CC de Schalm  11.00-15.00 uur Foto Expositie Duurzaamheidsvallei

03-11-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons koffie-uurtje voor senioren

03-11-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Lezing: Verloren, maar niet vergeten

04-11-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie

13-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Subli jonge Paarden competitie dressuur

14-11-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Franse bridgedrive



Intern toernooi 
SB Concordia
Omdat het nieuwjaarstoernooi 2021 
geen doorgang kon vinden vanwege 
COVID-19, is op 13 oktober een eendaagstoer-
nooi gehouden in ons speellokaal ’t Raadhuis. 
12 Deelnemers kwamen om 9:30 uur binnen om 
ontvangen te worden met koffie en cake. Ze waren 
in twee poules ingedeeld. Elke partij duurde 10 
beurten. De winnaar en de tweede van iedere poule 
zouden de finale spelen. Om ongeveer 12 uur was 
in opperbeste stemming de helft van de poulewed-
strijden gespeeld en werd er een pauze gehouden 
met broodje kroket, broodje vlees of kaas en een 
krentenbol. Daarna werden de resterende partijen 
gespeeld. De ene poule werd gewonnen door 
Maarten Janssens en tweede werd Bart Hooij-
maijers. Jan Freriks won de andere poule en Ad 
Timmermans werd tweede.

Het aantal te maken caramboles in de finalepoule 
was 15 keer het gespeelde gemiddelde in de pou-
les. Bart en Ad speelden remise en beiden wonnen 
ook de partijen tegen de andere tegenstanders en 
eindigden dus gelijk in het aantal punten. Opge-
merkt dient te worden dat Bart een werkelijke feno-
menale partij speelde tegen Maarten: Bart, die 15 
caramboles moest maken, maakte in 2 beurten de 
partij uit met series van 7 en 8 caramboles. Omdat 
afgesproken was dat bij een ex aequo degene met 
de hoogste relatieve serie de beste zou zijn, won 
Bart dit toernooi.

De vier finalisten kregen allen een flesje wijn en 
de winnaar nog een trofee. Al met al was dit een 
gezellige en geslaagde dag.

Koffie uurtje
Na het opstarten van ons 
koffie-uurtje in september en 
oktober gaan we daar in no-
vember gewoon mee verder.
We kunnen nu weer gezellig bij el-
kaar zitten en u hoeft zich niet meer aan te melden. 
We gaan er van uit dat u allen bent ingeënt, maar 
omdat we in een horecagelegenheid verblijven bent 
u voorlopig wel verplicht om bij binnenkomst uw 
QR code te laten zien, op uw telefoon of op papier. 
Hebt u nog problemen met het aanvragen van de 
QR-code dan kunt u hiervoor hulp vragen bij de 
bibliotheek, zij zijn dagelijks aanwezig tussen 13.00 
en 17.00 uur. Zie ook het artikeltje hierover in het 
KBO nieuws van oktober.
Dus, als dat in orde is, bent u elke eerste woens-
dag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur weer 
van harte welkom in de Schalm.
Zoals u weet wordt het eerste kopje koffie/thee u 
aangeboden door de KBO/SWO.
U hoeft geen lid te zijn van de KBO, alle senioren 
van Berkel-Enschot zijn van harte welkom.
We hopen u weer te ontmoeten op woensdag 3 
november, er is plaats genoeg. Tot dan!!

KBO/SWO, Werkgroep SocMa

stukken aangevoerd en weer samengesteld. Het 
langste ‘torenbrugdeel’ meet 44 meter. Alleen aan 
staal weegt de 25 meter hoge uitkijktoren al 44.000 
kg. Daar komen de nodige kilogrammen nog bij 
voor de bekleding van de toren met duurzaam 
accoyahout. Op vrijdag 24 september jl. ben ik 
met heemkundige Ad Hultermans gaan kijken naar 
de enorme klus om nog 2 ‘torenbrugdelen’ aan te 
koppelen aan het al eerder aangebracht ‘toren-
landbrugdeel’. Maar liefst 2 telescoopkranen en 3 
hoogwerkers waren nodig om dat karwei te klaren. 
Daarna is er nog enkele weken aan de afwerking en 
het aanbrengen van een tourniquet gewerkt.

Foto’s: Ad Hultermans/Sven van der Loo.
Tekst: Rinus van der Loo.

DE KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT(18) 
VERVOLG

In De Schakel van 21 oktober 2020 nam ik U mee 
naar een nog op te richten kunstwerk in de vorm 
van een uitkijktoren nabij knooppunt ‘De Baars’ te 
Enschot. Het ontwerp is van de in Tilburg opge-
groeide kunstenares Nina Aalbers. De uitkijktoren 
kreeg de naam ‘De Nieuwe Herdgang’, vernoemd 
naar de driehoekige pleinen in Tilburg alwaar langs 
wordt gewerkt en gewoond. De aanneemcombina-
tie Stichting Torenbouwers bestaande uit aannemer 
J.A. van Gisbergen uit Hooge Mierde, Reijrink 
Staalconstructie en Houthandel Van Dal beiden 
uit Esbeek, zorgde voor de uitvoering van Nina’s 
ontwerp. Na de bouwvakvakantie van dit jaar zijn 
de thermisch verzinkte stalen ‘torendelen’ in korte 
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Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen. Eenergiecoöperatie BEC en de gemeente 
Tilburg helpen je op weg met een voordelig ener-
gieadvies. Dat scheelt geld en energie! Verspreid 
over de gemeente wonen energieadviseurs die hun 
eigen ervaringen met vloer-, gevel en dakisolatie 
graag met jou delen. Zo maken we Tilburg samen 
stap voor stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in de gemeente Tilburg 
kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een afspraak 
maken met een energieadviseur voor een advies op 
maat. Hiermee kun je direct aan de slag met bespa-
ren. In 2021 is het tarief hiervoor bijzonder gunstig. 

De juiste keuzes voor jouw huis
Piet van Dooren is energieadviseur. In zijn eigen 
huis liet hij de verouderde vloerverwarming vervan-
gen door een systeem dat meer rendement levert. 
Ook voorzag hij alle lampen van ledverlichting. De 
dubbele beglazing uit de jaren ’80 maakte plaats 
voor HR++ glas. ‘Veel mensen weten niet hoe ze 
de isolatie van hun huis aan moeten pakken. Dat is 
logisch want er zijn veel methoden en technieken. 
Een energieadviseur kan je helpen de juiste keuzes 
voor jouw huis te maken. Ben je handig, dan kun je 
een zolder vrij eenvoudig zelf isoleren met een folie. 
Als je er daarna gipsplaten tegenaan zet, ziet dat 
er prima uit.’ Van Dooren verduurzaamde zijn huis 
omdat hij wil dat zijn kinderen ook fijn kunnen leven. 
‘Wij mogen niet alle fossiele brandstoffen opmaken. 
Slim besparen is hard nodig.’ 

De uitdaging van enkelsteensmuren
De Tilburgse energieadviseurs kunnen aan het bouw-
jaar en de bouwtekeningen van jouw huis zien in 
welke mate er isolatie aanwezig is. Nicolien van Don-
gen is energieadviseur en werkt als werkvoorbereider 
bij een groot aannemersbedrijf. ‘Ik vind het leuk om 
mijn bouwkundige kennis te delen met particulieren.’ 
Ze is in staat om technische informatie te vertalen 
naar praktische oplossingen. Het verduurzamen van 
oude huizen spreekt haar aan. ‘Woningen van voor 

1925 hebben meestal enkelsteensmuren. Zeker in 
de winter is het wooncomfort in deze huizen niet zo 
groot.’ Je kunt dit soort muren aan de binnen- of 
buitenkant isoleren. ‘Aan de buitenkant is dat niet al-
tijd eenvoudig, omdat het dak vaak in de weg zit. Bij 
binnen isoleren, raak je binnenruimte kwijt en dat is 
in kleinere woningen niet altijd wenselijk. Ik vind het 
comfort verbeteren van vooral oude woningen maar 
ook nieuwe woningen erg belangrijk en interessant.’

Stappenplan voor verduurzaming
De gemeente Tilburg werkt samen met de energieco-
operaties van de Blaak (ECDB), de Reeshof (CDER), 
Berkel-Enschot (BEC), Udenhout (ECU) en met 
Energiefabriek013. Elke coöperatie heeft minimaal één 
energieadviseur. Alle adviseurs zijn onafhankelijk en 
professioneel opgeleid. Samen met een adviseur kun je 
een stappenplan opstellen om je huis te verduurzamen.   

Afspraak maken met een energieadviseur?
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen van 
jouw huis, onze energieadviseurs staan voor je klaar.
 
• Concrete vragen kun je elke werkdag tussen 13 en 

17 uur stellen via: T 088-00 62 013 Of stuur een e-
mail naar energieadviestilburg@hoom.nl. Je krijgt 
op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

• Vraag een online check aan via www.aandeslag-
metjehuis.nl Tot en met 31 december 2021 be-
taalt de gemeente Tilburg het grootste deel van 
de kosten. Een onlineadvies kost tot die datum € 
20 in plaats van € 90.

• Wil je een bezoek aan huis van een energiead-
viseur? Ook dit kun je plannen via www.aande-
slagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage van de ge-
meente Tilburg betaal je hiervoor € 65 in plaats 
van € 210. 

• BEC stimuleert de energieadviezen door achter-
af de helft van dit bedrag terug te betalen. Dan 
wil je toch ook lid worden van BEC? Zie www.b-
ec.nl

Voordelig energieadvies in Berkel Enschot

Isoleren voor een 
groter wooncomfort
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Op safari
in de Beekse Bergen
Het was een mooie herfstdag, 

donderdag 14 oktober. Na een korte bustocht 
vanuit Berkel-Enschot wachtte onze Zonnebloem-
gasten die dag een hartelijk en gastvrij onthaal in 
de Beekse Bergen.
Na een kop koffie met heerlijk gebak, een 
parkwandeling en een goed verzorgde lunch 
begon de echte safari. Een aantal gasten stapte 

in de safaribus 
voor een tocht 
door het park. 
Een ranger 
vertelde volop 
wat er al rijdend 
door het park 
zoal te zien was: 

giraffen, zebra’s, buffels en 
talloze andere uitheemse 
dieren konden vanuit de 
bus worden waargenomen. 
Onze rolstoel gasten konden 
al varend vanaf de safari-
boot genieten van het park, 
eveneens begeleid door een 
goede ranger. Aan het einde 
van de boottocht werden onze Zonnebloemgas-
ten getrakteerd op een boeiende roofvogelshow, 
waarin de valkenier iedereen meenam in de impo-
sante wereld van de roofvogels.

Prachtig weer en een uitstekende onderlinge 
stemming: dat maakte het, weliswaar vermoei-
ende maar gezellige dagje Safaripark tot een 
geweldig succes.  

Tekst en foto’s: Jan Simons

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  

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  

Veilig en goed zichtbaar
op pad met uw hond!

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

op pad met uw hond!
O.a. Orbiloc, hoogwaardige, 

waterdichte en robuuste 
LED verlichting

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

Vandaag is het de grote dag: 
de opening van de verbouwde 
kinderboerderij. De nieuwe 
naam wordt bekend gemaakt 
en er komen heel veel kinderen. 
Boerderijclub ‘de boertjes’ helpt 
vandaag mee. Zij zorgen voor 
hapjes, ranja en leuke activiteiten. 
En juist op deze belangrijke dag 
had Knorretje zich verslapen. 
“Kukie, twee hanen op een 
boerderij dat gaat niet,” knort 
Knorretje tegen Kukie terwijl ze 
hun ommetje maken.
“Waarom niet?” 
“Jullie maken er een wedstrijdje 
van wie het eerst kraait. Toen 
jullie vanmorgen kraaiden was de 
zon nog niet eens wakker! Dus 
draaide ik me nog maar eens om 
en toen ik mijn ogen weer open-
deed was het ineens half acht, 
een half uur te laat!”
“Ja, het wordt tijd dat Kukel naar 
een andere boerderij gaat. Maar 
ik zou niet weten waarnaartoe?” 
kukelt Kukie.

“Misschien weet ik wel iemand. 
Maar ik ga nu eerst Jenthe zoe-
ken. Want zij gaat de kinderboer-
derij openen.”
Kukie springt van zijn rug en Knor-
retje loopt naar de poort. Er staan 
al veel kinderen met hun ouders 
te wachten. Knorretje kijkt of hij 
Jenthe ziet. Zij heeft de nieuwe 
naam van de kinderboerderij ver-
zonnen. Om half elf mag zij het lint 
doorknippen. Maar dan moet ze er 
wel zijn! Het is bijna tijd. Knorretje 
ziet geen Jenthe. Boer Jan en Ria 
staan al bij de poort. 
Ekkie de ekster ziet de onrust 
bij Knorretje en gaat kijken of zij 
Jenthe kan vinden. Zij vliegt over 
de bezoekers en ziet haar achter-
aan staan. Zij kraait: “Hey Jenthe 
ze staan op je te wachten!” Ekkie 
vliegt naar haar toe en gaat op 
haar schouder zitten. Jenthe 
loopt met Ekkie naar de poort. 
“Ik weet eigenlijk niet goed wat ik 
moet doen,” zegt Jenthe.
“Jij zit toch op musicalles. Als 
je het bord binnen draagt doe je 
gewoon een paar danspasjes.”
“Dat is een goed idee, maar wat 
moet ik dan daarna zeggen?”
“Zing een liedje over wat je wilt 
zeggen.”
“Ja, dat doe ik, dankjewel Ekkie.”
In de verte slaat de kerkklok van 
Berkel half elf.
Boer Jan neemt het woord: 
“Lieve kinderen, beste mensen, 
welkom. Na een lange verbou-
wing wordt nu de kinderboerderij 
geopend.” 
Op dat moment danst Jenthe 

met het naambord naar voren. 
Op het bord staat ‘Kinderboer-
derij De Beestenboel’. Ze maakt 
een pirouette en geeft het bord 
aan boer Jan. Dan gaat boer Jan 
verder: “De kinderboerderij heet 
voortaan De Beestenboel. Deze 
naam is verzonnen door Jenthe.” 
De kinderen en de ouders klap-
pen in hun handen en zingen: 
“Boer Jan die heeft een boerderij, 
ia, ia oh. En op die boerderij heeft 
hij varkens ia, ia, oh. En een knor, 
knor hier en een knor, knor daar, 
hier een knor, daar een knor, 
overal een knor, knor. Boer Jan 
die heeft een boerderij, ia, ia, oh.”
Knorretje danst samen met Pinkie 
en Oink en ze knorren zelf om het 
hardst.

Dan krijgt Jenthe van Ria een 
rode schaar. 
Ze knipt het lint door en zingt met 
een zachte heldere stem: “Hallo 
allemaal, wat fijn dat jullie er 
zijn, welkom bij De Beestenboel, 
hieperdepiep!” 
“Hoera!!” juichen de kinderen en 
ze rennen naar binnen.
Alles is vrolijk versierd en ze 
mogen overal komen kijken en 
meedoen.

De opening van De Beestenboel
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De stallen zijn open, je kunt 
paardrijden op Witlokje of in de 
kar een rondje rijden met Ger-
rit. Veel kinderen gaan naar de 
speeltuin, de kabelbaan en de 
zand-water bak zijn erg in trek. 
Dokter Ria houdt een speci-
aal spreekuur samen met haar 
stagiaire Corné. Er is een kraam 
waar je wafels kunt bakken en 
versieren met gekleurde suiker. 
De boertjes hebben een kamp-
vuur gemaakt. Met brooddeeg op 
een bamboestok kun je zo stok-
brood bakken. Als het brood gaar 
is wordt de stok er uitgehaald en 
in het gat komt een knakworstje, 
smullen maar. De kleintjes mogen 
marshmallows boven het vuur 
verwarmen. Zo is er van alles te 
doen. 
Titi de boerderij-poes doet haar 
eigen ding, ze is op muizenjacht. 
Ze sluipt om de boerderij heen 
met haar buik laag over het gras. 
Jimmy ziet Titi gaan, hij doet haar 
na en kruipt ook op handen en 
voeten door het gras. Dan springt 

Titi op en even later loopt ze met 
een muis in haar mond terug. 
Jimmy ziet dat en gilt: “Titi heeft 
een muis in haar bek!” Titi kijkt 
naar Jimmy en laat van schrik de 
muis los. De muis zet het op een 
lopen en is blij dat hij zijn vrijheid 
weer terug heeft. Titi is boos en 
Jimmy is blij. Hij gaat voor Titi 
een schoteltje melk halen om het 
goed te maken, dat vindt ze wel 
lekker, “Miauw.” 
De ouders van dokter Ria zijn 
helemaal uit Groningen gekomen. 
Ze kijken hun ogen uit. “Ria, wat 
hebben jullie de kinderboerde-
rij mooi opgeknapt,” zegt haar 
moeder.
“Ik zie dat jullie twee hanen heb-
ben,” zegt haar vader. “Kunnen 
wij een haan overnemen?” 
“Dat moet ik eerst aan Jan vra-
gen,” zegt Ria. 
Corné is bezig met de nagels te 
knippen van Pluis. Maartje vindt 
het na meer dan drie maanden 
wel weer nodig dat de nagels 
geknipt worden. Corné is daar 
heel handig in. Hij heeft voor 
alle zekerheid een handschoen 
aangedaan, zodat Pluis niet in 
zijn hand kan bijten. 
Hij wil vandaag aan Knorretje vra-
gen of Kukel bij hem mag komen 
wonen. De kippen in de ren bij 
hem thuis missen haan Henkie. 
Als hij Knorretje ziet zal hij het 
hem vragen.
Jenthe loopt samen met Knorre-
tje rond en bekijkt de kinderboer-
derij. Ze gaat met Knorretje op de 
foto en neemt dan afscheid van 
De Beestenboel. 
Corné had Knorretje gesproken. 

En ze gaan nu samen naar Kukie. 
“Kukie wat zou je ervan vinden 
als Kukel bij Corné gaat wonen?” 
“Dat vind ik prima, maar dat zul je 
toch echt zelf aan Kukel moeten 
vragen.” Met zijn drieën lopen 
ze naar de kippenren, maar daar 
is Kukel niet. Dan zijn lievelings-
plekje op de bank bij de put. 
Maar nee daar is hij ook niet!
...



White Demons
Vrijdag was het eindelijk zover. Na 
anderhalf jaar mocht onze jeugd 

weer op kamp. Enthousiaste en soms zenuwach-
tige kindjes verzamelden zich bij de Kraacht. Daar 
stond een vrachtwagen klaar voor alle spullen en 
tassen en een huifkar. Laatst genoemde bracht de 
kinderen naar Loon op Zand, locatie Mussenberg. 
Eenmaal aangekomen werden de spullen uitge-
pakt, de bedden klaargemaakt en werd er gesmuld 
van de friet. Daarna volgden spellen, waaronder 
een muziekbingo en het dierengeluidenspel. Bij 
dat spel werd er gezocht naar de “roepieroepie-
vogel”. Na dat alle dieren gevonden waren, was het 
bedtijd. Of er veel geslapen is? Sommige kinderen 
vonden het daar veel te gezellig voor.

Na een heerlijke nacht, met voor sommige erg 
weinig slaap was het alweer tijd voor de warming-
up. Met al die inspanning was een ontbijtje wel ver-
diend. Daarna was er wat tijd voor de kinderen zelf. 
Later in de ochtend was het tijd voor het levend 
Stratego spel in de bossen.
Na een heerlijke lunch werd er gespeeld, foto’s ge-
maakt, gekletst, net wat de kinderen zelf wilden doen. 
En aan het einde van de middag en was het alweer 
tijd voor het volgende spel, het grote chaos spel. 
Hierbij kregen de kinderen als groep opdrachten zo-
als verzin een dansje of maak een levende piramide. 
Er konden 90 punten behaald worden en groepje zes 
won, zij wisten maar liefst 75,8 punten te verdienen!
Kampleiding Dirk en Martin beloonden alle inzet 
met een heerlijkebarbecue. En rond een uur of 
21.00 mocht de vuurkorf aan. Zodat we nogkonden 
genieten van heerlijke gehaktballetjes en kipkluifjes.

Na deze heerlijke snacks werd er in het bos levend 
Cluedo gespeeld.
Samen met je groep opzoek naar de moordenaar, 
locatie en moordwapen is voor sommige toch best 
spannend.

Na weer een nacht weinig slaap, is het alweer tijd 
voor de laatste dag.
Deze starten we weer met een warming-up en lekker 
ontbijtje. Daarna worden de slaapzalen opgeruimd 
en is het tijd voor het traditionele grote White-De-
mons kamptoernooi. Met een lekker zonnetje wordt 
volop genoten. Voordat ze het weten, is het alweer 
tijd om moe en voldaan naar huis te gaan.

Namens alle jeugdleden, organisatie en leiding 
bedankt! We hebben het super leuk gehad.

Aankomend weekend mogen er een aantal teams 
weer lekker handballen.

Zaterdag 30 oktober
09.30 uur  White Demons E1 - Dynamico E2
19.30 uur  White Demons HS1 - HC Zeeland HS1
Zondag 31 oktober
10.00 uur  White Demons DS2 - Roef DS1
10.00 uur  Witte Ster D1 - White Demons D1
10.45 uur  Heerle DC1 - White Demons DC1
11.20 uur  White Demons DA1 - M.H.V. ‘81 DA1
12.45 uur  White Demons HS3 - Bedo HS3
12.50 uur  Tachos HC1 - White Demons HC1
13.00 uur  R.H.V. HS1 - White Demons HS2
15.55 uur  White Demons/ Taxandria HB1- 
 Jupiter’75 HB1
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Soevereine thuisoverwinning 
Jong Brabant: 4-0
Een nog flitsendere start van een voet-
balwedstrijd is nauwelijks voor te stellen. 
Binnen 7 minuten stond de teller al op 2-0 tegen 
het toch ook sterk geachte Viola. Niet alleen de 
score was al snel dik in orde, ook het spel oogde 
weer goed. Typisch een wedstrijd waar de tegen-
stander geen kans krijgt om in zijn spel te komen. 
De verdienste van het gehele team. Dat Jong Bra-
bant daarmee ‘en passant’ een goed presterende 
poulegenoot stevig opzij zet, is mooi meegenomen. 
Even terug naar de bal. Het eerste doelpunt kwam 
al na ruim vijf minuten van het hoofd van Sander 
Janssen na goed voorbereidend vrije trapwerk van 
Thomas Straatman. Meteen daarna was Tim Suos 
goed voor 2-0, in stelling gebracht door sterk spel 
van Khalid Korch. Vervolgens prikte Daan Roeffen 
nog binnen het half uur 3-0 binnen na een mooie 
combinatie. Het was genieten aan de Berkelseweg!

Een nog scherper Jong Brabant had zelfs nog 
verder kunnen uitlopen. Dat gebeurde niet (waarom 
ook?), wel werd in de tweede helft nog fraai en 
behendig 4-0 gescoord door de goed ingevallen 
jeugdspeler Norbert Schets. Dit alles zonder als 
thuisclub maar iets weg te geven. Kortom, weer 
een mooi resultaat! Ook trainer Boy v.d. Bogaard 
kijkt weer heel tevreden terug op de wedstrijd: 
“Misschien hadden we zelfs nog vaker moeten 
scoren, anderzijds is het ook een kwaliteit om een 
wedstrijd bij een 3-0 voorsprong volwassen uit te 
spelen en dat is gebeurd, komende zondag tegen 
Were Di uit zal die volwassen houding opnieuw 
nodig zijn”, voegde de trainer daaraan toe. Ook wij 
kijken alweer uit naar komende zondag uit bij Were 
Di in Tilburg, jij ook? 

Redactie Jong Brabant

E2-pupillen ongeslagen 
kampioen
Vorige week was al duidelijk dat 

ook de E2-pupillen mee bovenaan zouden eindi-
gen. Maar met een geweldig slotakkoord werden 
ze afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen. Met 
maar liefst 10 - 0 vermorzelden ze hun tegenstan-
der NKV.
Een flinke teleurstelling was daarentegen de ne-
derlaag van ons eerste in Culemborg. Na de mooie 
overwinningen van de laatste weken hadden we 
meer verwacht. Het tweede deed het beter en won 
uit van Rust Roest in Eindhoven. De kansen op een 
kampioenschap bleven daardoor intact.
Bij de jeugd wonnen ook de pupillen F hun laatste 
wedstrijd, De aspiranten B haalden een verdienste-
lijk gelijkspel.

Volgende week zijn er nog slechts seniorenwed-
strijden. Begin november zoeken alle teams de zaal 
op. Daar zijn de trainingen op woensdag en vrijdag, 
Te beginnen vanaf 10 november. Het eerste start de 
training al op maandag 1 november in Udenhout.
De uitslagen waren:
SGV 1 - OJC’98 1 15 - 12
Rust Roest 7 - OJC’98 2   9 - 13
SDO asp B2 - OJC’98 asp B1   6 - 6
NKV pup pup  E2 - OJC’98 pup E2   0 - 10
De Korfrakkers pup F2 - OJC’98 pup F1   1 - 9
Volgende week is er nog een wedstrijd:
Koveni 1 - OJC’98 1
Op 3 november wordt de Algemene ledenvergade-
ring gehouden in het clubhuis.

Zijn Simon en Judas voorbij (28 oktober), 
dan is de winter kort nabij.

Worden de bladeren geel en krom, 
kijk dan maar naar de kachel om.

Jean-Paul Korst
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Gevonden

Verloren

15-10 Meisjesmobiel i - Phone Rauwbrakenpad 013-5332998
 (bellen naar nr van de mobiel)

9-10 Sleutelbos met fiets- en huissleutel Raadhuisstraat 06-17343997
   

14-10 OV Chipkaart in gele pashouder Kerkstraat (tussen bushalte en Mariahof) 013-5332105
 t.n.v. M.H.A. Dewez-Theeuwen

9-10 Sleutelbos met visjes sleutelhanger Berkel-Enschot 06-48934752
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De Smaak van Hier uit Heukelom (Brabant) gaat van 
pionieren naar landelijk. Ze leveren lokale (h)eerlijk 
zuivel die geproduceerd is door boeren die echt 
duurzaam boeren. Dit bedrijf laat de extra inspannin-
gen die boeren voor natuur en landschap doen, lan-
den op de keukentafel.  Ze maken lokale duurzame 
zuivelproducten toegankelijk voor iedereen, waarbij 
de boeren de beloning krijgen die ze verdienen voor 
hun extra inspanningen. 

‘Een boer die circulair en natuurinclusief werkt, investeert 
elke dag in natuur en het landschap, maar ziet dat niet 
terug in de melkprijs. Dat klopt niet’, vat de Heukelomse 
boer Rob Denissen de startgedachte van De Smaak van 
Hier samen. ‘Bovendien slepen we honderden kilome-
ters met zuivel, terwijl het bij vrijwel iedere consument 
om de hoek gemaakt wordt’, vult hij aan. 

In 2017 startte hij samen met zijn maatje Vincent van 
Rijsewijk daarom dit zuivelmerk. Wat begon met een 
half kratje per week, groeide uit naar een collectie 
van 24 producten met ruim 40 verkooppunten in 
Midden-Brabant. ‘Ons concept slaat aan, we hebben 
veel geïnvesteerd in marktonderzoek en verkoop en 
daarnaast ons netwerk van boeren flink uitgebreid. Nu 

is de tijd rijp om door te groeien, zodat we nog meer 
impact kunnen maken’, aldus Vincent. 

Die impact bestaat uit het belonen van boeren die 
écht verduurzamen door ze een eerlijke melkprijs 
te bieden. Dat stimuleert om te blijven investeren 
in natuurinclusieve landbouw. Maar ook door meer 
consumenten al dat heerlijks voor te schotelen. 
‘Dat is winst voor de natuur, het landschap, de 
dieren, boeren én consumenten’, licht Rob toe. 

Om deze stap te financieren zijn de initiatiefnemers 
een crowdfundactie gestart bij www.crowdaboutnow.
nl. In minder dan twee weken haalden ze bijna 74% 
van het doelbedrag op. ‘De reacties en steun is echt 
fantastisch’, glundert Rob. Het geld wordt geïnves-
teerd in marketing, verkoop en logistiek. ‘Zo kunnen 
meer boeren mee gaan doen en kunnen we het afzet-
gebied vergroten.’ Het doelbedrag is € 200.000, maar 
meer mag ook, laten de initiatiefnemers weten. 
Bij € 300.000 gaan we echt een hele grote stap ma-
ken. Voor wie meer wil weten of wil investeren: 
Op www.crowdaboutnow.nl/desmaakvanhier.nl staat 
meer informatie over de exacte stappen en het bedrijf. 

Tekst en Foto’s: redactie (bron DSVH)

Het team van De Smaak van Hier BV. 
V.l.n.r.: Evelien Vromans, Vincent van Rijsewijk, Rob Denissen, Stijn Bax en Rowena de Weert

Heukelomse zuivelpionier groeit uit zijn jasje

De Smaak van Hier wil van 
het platteland naar landelijk
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ZONDAG 31 OKTOBER 11.00-15.00 uur, Exposi-
tieruimte
Op 12 november 
verschijnt een prachtig 
boek over de Duur-
zaamheidsvallei. Dit 
gebied strekt zich uit 
van Moerenburg tot 
de Moergestelseweg in Oisterwijk. Fotografen van 
FotoBE hebben hieraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. Een aantal foto’s uit het boek is al te zien 
op de expositie die 31 oktober wordt geopend en tot 
eind 2021 in de serre te bezichtigen is.
Entree gratis.

Dinsdag 2 november van 20.00 tot 21.30 uur
KENNISPLAATS VESPER – VERSTERK JEZELF

Hoe doe je dat, jezelf 
versterken? Moet je 
hiervoor naar de sport-
school, meer bewegen 
en gezond eten … ? 
Dat in ieder geval ook, 

maar we gaan ervan uit dat je dat al voor een groot 
deel doet. Met VerSterk Jezelf bedoelen wij heel 
andere dingen, namelijk werken aan je draagkracht, 
je veerkracht, je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. 
Klinkt abstract en makkelijker gezegd dan gedaan. 
Daarom hebben wij een workshop ontwikkeld om je 
hierbij te helpen.
Hoe doe je dat?
Kun je meer? Wil je meer? Wil je iets veranderen? 
Wat houdt je tegen? Wat wil je echt? Neem je wel 
voldoende tijd voor jezelf? Wil je zo doorgaan, of…

het echt anders aanpakken? Vragen waarmee we 
tijdens deze avond actief aan de gang gaan. Je gaat 
daarbij ook in gesprek met andere deelnemers. Vaak 
herken je je eigen vragen bij de ander. 
De workshop zal gegeven worden door Beatrijs 
Verheijen en Gerrit Bout, mede bestuurslid van 
KennisPlaats Vesper. Beatrijs en Gerrit zijn beiden 
actief als coach en waar Beatrijs intuïtief en sensitief 
te werk gaat, is Gerrit praktisch en onderzoekend. 
Zo versterken zij elkaar. Zij geven deze workshop al 
meerdere jaren.

Praktische informatie
Locatie: klooster Ons Koningsoord in Berkel-Enschot
Kosten: €12,50 (incl. consumptie), studenten gratis
Aanmelden: via www.bibliotheekmb.nl 

ZATERDAG 6 NOVEMBER 10.30 uur
DJ MIXING EN BEATMATCHING (vanaf 12/13 jaar)
Ben jij graag bezig met 
eigentijdse muziek en 
zou je wel eens meer 
willen weten over mixen, 
beatmatchen en EQ-ing 
….. dan moet je hier bij 
zijn want dat valt te leren 
in deze DJ-workshop voor jongeren vanaf 12/13 jaar. 
Aan het eind van deze ochtend kun jij een spette-
rende demonstratie geven die ook op stick (als je die 
meebrengt) mee naar huis gaat en weet je ook hoe je 
een goede set opbouwt.
Entree € 17,50. Tickets via  
www.onskoningsoordcultureel.nl

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ
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ZATERDAG 6 NOVEMBER 14.00 uur Kerkzaal
MUZIKAAL GEBROED: GELUK ZIT IN JE STAART 
(vanaf 4 jaar)
Een interactieve muziek-
theatervoorstelling waarin 
veel kleinkunstige liedjes 
worden gezongen; met 
meerstemmige zang en 
verschillende instrumenten.
Muzikaal gebroed heeft 
een probleem: hun koffers zijn gestolen en ze wilden 
net op reis gaan op zoek naar geluk, maar nu kun-
nen ze niet weg…. Ze vragen de kindjes om hen te 
helpen! Kom je ook om samen met hen het geluk te 
gaan zoeken….?
Entree €7,50. Tickets via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

ZONDAG 7 NOVEMBER 14.30 UUR Kerkzaal 
THE BUSQUITOS

Een verrassende mix van humor en 
geweldige muziek van o.a. Django 
Reinhardt, Irving Berlin, Broadway 
Musicals, TV-tunes en hun eigen 
catchy songs.
Deze 4 uitzonderlijke muzikanten 
nemen u mee op een vrolijke reis 

langs diverse muzikale genres. Swing, Calypso, 
Samba, Rock&Roll, Klassiek en alles daar tussen- 
en omheen. Ze mengen zich in het publiek, regelen 
spontane line-dances, limbo wedstrijden en spelen 
serenades. Het is moeilijk stil te blijven zitten bij al dit 
aanstekelijk enthousiasme.
Entree €15. Tickets via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

Woensdag 17 november van 20.00 tot 21.30 uur 
(online)
OUDERS MEET UP - SAMEN SOCIAAL ONLINE
Week vd Mediawijsheid 5 t/m 12 november 

Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. 
We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik 
van online media. We werken en leren op afstand en 
houden contact met familie en vrienden. Maar de on-
line wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door 
haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe ervaar 
jij als ouder sociale media? Voel jij je er verbonden 
en veilig? En hoe denk jij dat we het online samen 
sociaal kunnen houden? Moet je zelf heel erg media-
wijs zijn om je kinderen een goede mediaopvoeding 
mee te geven? Wat zijn jouw zorgen als ouder en 
opvoeder en hoe ga je hiermee om? Mediaopvoeding 
is vooral open communiceren, inleven en interesse 
tonen. 
Samen met Lonneke Sanders en Lucinda Bienert 
gaan we hierover in gesprek en geven we je tips hoe 
je dit als ouders het beste kunt aanpakken, samen 
met je kind. 
Lonneke Sanders 
is pedagoog, 
kindertherapeut, 
oudercoach en 
auteur van het 
boek Welpje en 
het verdwenen 
zonnetje. Lucinda 
Bienert is lees- en 
mediaconsu-
lent Bibliotheek 
Midden-Brabant. 

Praktische informatie
Voor wie: ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar 
*Locatie: online via Zoom - je ontvangt de link na 
aanmelding 
Kosten: gratis. Wel vooraf aanmelden via: 
http://www.bibliotheekmb.nl

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
12 november  The Rosenberg Trio
28 november  Melodias del Corazon
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GEMEENTENIEUWS
Nieuwe afspraken nodig door opgelopen tekort herontwikkeling 
winkelcentrum/nieuwbouw Rennevoirt/Torentjeshoef

In 2020 deden de gemeente Tilburg, ont-
wikkelaar Heijmans en woningcorporatie 
TBV Wonen samen onderzoek naar een 
nieuwe invulling van de terreinen van de 
voormalige bibliotheek, de Schalm, het 
winkelcentrum Eikenbosch en de locatie 
Torentjeshoef in Berkel Enschot. 

In december concludeerden de partijen 
dat de plannen voor een nieuw integraal 
kindcentrum met daarin nieuwbouw voor 
basisschool Rennevoirt, 85 woningen 
en nieuwbouw voor woonzorgcentrum 
Torentjeshoef haalbaar waren. Er lag nog 
een gezamenlijk financieel tekort van 
€ 700.000, maar de partijen waren bereid 
dat bij de verdere uitwerking van de plan-
nen op te lossen. 

In het afgelopen jaar is in overleg met het 
planteam met daarin omwonenden de 
uitwerking naar een voorlopig steden-
bouwkundig plan gestart. In de zomer 
is het plan ook doorgerekend. Helaas 
bleek daarbij dat het financiële tekort op 
de plannen is opgelopen tot 2,4 miljoen 
euro. Oorzaken hiervan zijn vooral de 
toegenomen kosten door meer aan te 
leggen openbare ruimte (waaronder het 
parkeerterrein van de school/Torentjes-
hoef en de kiss-and-ride strook van de 
basisschool), nieuwe eisen voor water-
berging en een stijging van de voorberei-
dings- en advieskosten. 

Oplossing
In de afgelopen periode hebben de be-
trokken partijen intensief overleg gehad 

over een oplossing. Onlangs is overeen-
gekomen dat ze allemaal garant staan 
voor €600.000 waardoor 1,8 miljoen 
euro van het tekort is gedekt. Voor het 
resterende tekort van € 600.000 wordt 
in de komende periode gezocht naar een 
oplossing. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar goedkopere alternatieven voor de 
waterberging, het toevoegen van enkele 
woningen en het optimaliseren van het 
parkeerterrein. Uitgangspunt bij eventu-
ele planaanpassingen is zo min mogelijk 
concessies te doen aan het kwaliteits-
niveau. 

Vertraging 
Het zoeken naar een oplossing voor het 
opgelopen financiële tekort betekent dat 
de plannen vertragen. In het voorjaar van 
2022 ligt er waarschijnlijk een aangepast 
Stedenbouwkundig Plan dat wordt ge-
presenteerd tijdens een informatieavond. 
Daarna kan de bestemmingsplanprocedu-
re van start. Dat betekent dat de eerste 
bouwactiviteiten (waaronder de bouw 
van de school) op zijn vroegst in het 
eerste kwartaal van 2023 zouden kunnen 
starten. De opleverdatum van de school 
schuift op naar 1e helft van 2024. Ook de 
plannen voor nieuwbouw Torentjeshoef 
door TBV Wonen vertragen. De nieuw-
bouw van het zorgcomplex zal op zijn 
vroegst pas medio 2025 klaar zijn.  

Vragen?
Mail naar projectleider Jochem van 
Engelen; jochem.van.engelen@tilburg.nl
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Wie een wensaanvraag wil 
indienen kan dat doen op de site 

www.wensambulancebrabant.nl 
of via telefoon 06 13 57 28 83

Dorpsgenoten Nellie en Loek Kuppens hebben 
onlangs mogen ervaren wat de WensAmbulance kan 
betekenen. Loek: ‘De oudste zus van mijn vrouw is 
terminaal ziek en verblijft in een aanleunwoning van 
een woonzorgcentrum. Ze gaf aan nog graag een keer 
op bezoek te gaan bij haar jongere zus die eind vorig 
jaar werd getroffen door een hersenbloeding.’ Door 
de thuiszorg werden ze attent gemaakt op de Wen-
sAmbulance. ‘Het was heel mooi om op deze manier 
haar wens in vervulling te zien gaan,’ vult Nellie aan. 
‘Hoewel het bezoek maar kort kon duren, was het heel 
fijn om zo toch bij elkaar te kunnen zijn.’

Voor grote en kleine wensen
Jos van Es rijdt als vrijwilliger op de WensAmbulance 
en heeft al heel wat wensen mogen vervullen. ‘Wen-
sen komen in allerlei vormen en maten. Het kan gaan 
om een dag naar het strand of de Efteling, maar ik 
ben ook wel eens mee geweest op meerdaagse reizen 

naar bijvoorbeeld Lour-
des of de Mont Ventoux. 
Iedere wens is bijzonder en 
het is dankbaar werk om men-
sen op deze manier een mooie 
dag te bezorgen.’ 

Gratis en professioneel
De professionele begeleiders hebben een medische 
achtergrond en de ambulances zijn goed uitgerust om 
de wensvrager zo comfortabel mogelijk te vervoeren. 
De chauffeurs hebben allemaal een verschillende 
beroepsachtergrond. ‘Wat ons bindt, is dat we dit al-
lemaal doen vanuit ons hart,’ vervolgt Jos. ‘Dankzij de 
inzet van een grote groep vrijwilligers en de giften van 
sponsors en donateurs kan de WensAmbulance gratis 
vervoer aanbieden.’ 

Wacht niet te lang
Tot slot drukt hij mensen (die iemand kennen) met 

een laatste wens op het hart om niet te 
lang te wachten. ‘Als het moet, kunnen 

we heel snel handelen. We hebben 
verspreid over de provincie vijf am-

bulances en een heel netwerk aan 
vrijwilligers ter beschikking staan. 
Er is dus geen wachtlijst.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

WensAmbulance Brabant
helpt laatste wens vervullen

Nog één keer de zee zien, een bezoekje brengen aan het theater 
of tóch aanwezig kunnen zijn bij een bruiloft. Wanneer iemand 
terminaal ziek of aan bed gekluisterd is, zijn deze wensen vaak 
moeilijk te realiseren. Stichting WensAmbulance Brabant staat dan 
met professionele vrijwilligers klaar om dit soort wensen toch in 
vervulling te laten gaan. 
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FIETS VAN DE MAAND

Prijs € 4899,-

CANNONDALE MAVARO NEO 4

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

Vraag ons naar de 
aanbieding!

De fiets van de maand is nu snel te leveren!
www.detweewieler.nl, Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990, Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296 

Boom rooien, snoeien en onderhoud. 
Nu tijdelijk een boom cadeau!

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

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl
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Afsluiting project 
“worden wat je wil” 
en start nieuwe project 
“Piraten” en “de Gouden eeuw”
De afgelopen weken zijn de kinderen in de onder- 
en middenbouw druk bezig geweest met het 
project “worden wat je wil”. In de middenbouw 
hebben de kinderen hun ouders, opa’s en/of oma’s 
geïnterviewd (over hun baan). Heel veel ouders zijn 
in de onder- en middenbouw op school geweest 
om te vertellen over hun beroep. Waarom doe je nu 
juist dit werk, wat is er leuk aan en wat juist niet?
Ook zijn er verschillende kinderen bij het werk van 
de ouders gaan kijken. Heel leuk en leerzaam.
De kinderen van de bovenbouw hebben zich deze 
weken voor de herfstvakantie druk beziggehouden 
met het voorbereiden en organiseren van de werk-
week. En eindelijk, maandag 18 oktober mochten 
ze gaan. De verschillende activiteiten (o.a. pyama-
parade, sport- en speldag, excursies) zijn door de 
kinderen zelf georganiseerd.
Na de herfstvakantie gaat het nieuwe project van 
start. De kinderen van de middenbouw gaan zich 
bezighouden met piraten, bij de kinderen van de 
bovenbouw start het onderwerp “De gouden eeuw“ 
op de planning. Ligt uw interesse bij deze thema’s 
en zou u het leuk vinden om hierover te komen 
vertellen op Rennevoirt. 
Meld u dan aan bij linsey.kain@rennevoirt.nl

Nierstichting 
collecteweek 
Hele mooie opbrengst van de Nier-
stichting collecteweek 2021, ruim € 4300,- !
Heel hartelijk bedankt aan iedereen die hier aan 
heeft bijgedragen. Ons dorp groeit en daarom kun-
nen we in Berkel-Enschot nog collectanten gebrui-
ken. Help jij ook twee uurtjes mee in de derde week 
van september? Kleine moeite, groot verschil. 
De Nierstichting zet samen met toponderzoekers 
alles op alles om nierziekten te genezen. 

Hard nodig, want 
jaarlijks overlijdt één 
op de zes dialysepa-
tiënten. 
Met onze inzet kunnen 
we het verschil maken. 
Loop je ook mee? 

Meld je hier aan als collectant op: 
www.nierstichting.nl/2uur 

Sinterklaasfeest 
Berkel-Enschot 
Wij zijn blij met jullie te kunnen delen, 
dat dit jaar het Sinterklaasfeest weer 
gevierd mag worden met velen. Een bewogen jaar 
heeft eenieder achter de rug, maar gelukkig is Sint 
met zijn Pieten dit jaar weer terug! 
Wij hebben vernomen dat Sinterklaas op zondag 
14 november in Berkel-Enschot aan zal komen. 
Dit jaar start de optocht een half uur eerder dan 
gewend, dus zorg dat je om 11.00 uur aan de 
Generaal Eisenhouwerweg bent. Vanaf Boerderij 
Denissen gaat de optocht van start en verwachten 
wij jullie daar hopelijk met volle smart. 
Uiteraard zijn er na de optocht ook weer drie 
voorstellingen die in de Kerkzaal in De Schalm zul-
len plaatsvinden. Helaas zullen we ons wel aan de 
richtlijnen moeten binden. 
Dat betekent dat je voor de voorstellingen in het 
bezit dient te zijn van een geldige QR code voor 
iedereen van boven de 12 jaar. Dit uiteraard voor 
de veiligheid voor elkaar. 
Vanaf vandaag kan jij een kaartje voor de sinter-
klaasshows kopen. Hiervoor dien je dan wel bij Qi-
elly kids fashion of Schoenmakerij Joep van den 
Berg langs te lopen. Sint en zijn Pieten zouden het 
leuk vinden jullie dit jaar eindelijk weer te mogen 
zien en achteraf na de show krijg je nog iets lekkers 
bovendien. Kom dus snel naar één van onze ver-
kooppunten en beleef deze dag vol hoogtepunten. 

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkbekelenschot.nl 
info@jeugdwerkberkelenschot.nl

Ja de Schakel
Wilt u geen reclame ontvangen, maar wél op de 
hoogte blijven van het lokale nieuws in úw dorp?
Lees Weekblad De Schakel en vraag gratis de 
speciale ‘Ja-de-Schakel’ Sticker aan!
Deze plakt u naast de nee-nee sticker op uw 
brievenbus en u ontvangt iedere woensdag 
De Schakel op de mat
Stuur een mail met uw adres naar 
info@schakel-nu.nl
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

43/21 
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. 

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 43
zondag 24 t/m 
zaterdag 30 oktober 2021

WEEKENDPAKKERSdo vr za
28 okt 29 okt 30 okt

Alle Mediterraneo 
Focaccia of fl ammkuchen

PLUS 
Buitenlandse kaasjes
Camembert Rustique, Chevre Blanc, 
Franse Emmentaler, Gorgonzola of 
Gorgonzola-Mascarpone

2.15 - 2.49 

  Per zak  

    1    1..4949   
Buitenlandse kaasjes

1.34 - 1.95 
Per 100 gram

    1    1..--   
PLUS 
Shoarma of gyros

PLUS
Blauwe bessen
Bak 300 gram

3.59 

  Per bak  

    2    2..9999   
5.99 - 8.08 

Per 900 gram  

    5    5..2929   
VOORDEELVERPAKKING

Alle Dubbelfrisss, Taksi of
Appelsientje Mini-pakjes
Alle Dubbelfrisss, Taksi of
Appelsientje Mini-pakjes

2.25 - 2.69

  Per set

11..--
TOT 63% KORTING 

Hero Jam
Alle potten à 270-340 gram

1.75 - 1.99

    Per pot

11..--
TOT 50% KORTING 

Coolbest Sap
Alle pakken à 1 liter, 
smoothie
Alle flessen à 330 ml
of fruitontbijt 
Alle flessen à 750 ml

1.29 - 2.15

  Per stuk

11..--
TOT 53% KORTING 

Blue Band Goede start
of halvarine Kuip 500 gram
of vloeibaar Flacon 500 ml

Blue Band Goede start
Kuip 500 gram
Flacon 500 ml

1.35 - 1.89

  Per stuk

11..--

Coca-Cola of Fanta  
Alle flessen à 1 liter

1.89

  Per fl es

11..-- Unox Cup-a-soup
Alle pakken à 3 zakjes

1.29 - 1.55

  Per pak

11..--

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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medewerkers en vrijwilligers van De Wever staan 
dag en nacht klaar voor de bewoner, kennen de 
bewoner en zijn familie persoonlijk en voelen 
goed aan wat de bewoner nodig heeft. Omdat het 
veiliger en prettiger voelt om met gelijkgestemden 
te wonen, wordt er gekeken naar de behoefte en 
wensen van de bewoner. Op basis van vier levens-
domeinen te weten woon-en leefomgeving, sociale 
zelfredzaamheid, het mentaal welbevinden en het 
lichamelijk welbevinden worden leefmilieus gede-
finieerd. Binnen Eikenhuys zal er met 4 verschil-
lende leefmilieus gewerkt worden en samen met de 
bewoner, familie en zorgprofessionals wordt beken 
welk leefmilieu het best passend is om zo een fijne 
woonomgeving te creëren.

Daarnaast wordt de familie nauw betrokken bij de 
zorg en daginvulling van de bewoner. Ook zal er zo 
veel mogelijk gewerkt worden met nieuwe innova-
ties op het gebied van zorgtechnologie zodat de 
bewoner zo veel mogelijk de regie over zijn of haar 
leven kan houden, het vertrouwde levensritme kan 
blijven volgen en privacy heeft. 

Kijk voor meer informatie over Eikenhuys op 
www.dewever.nl 

Bouw nieuwe locatie De Wever | 
Eikenhuys van start gegaan 
De bouw van Eikenhuys, de nieuwe locatie van De 
Wever, is officieel van start gegaan. Vanochtend, 
donderdag 21 oktober, werd de eerste paal in de 
grond geslagen.

De start van de bouw van Eikenhuys is feestelijk 
gevierd. Een groep genodigden was aanwezig 
om samen te proosten en dit moment te vieren. 
Clustermanager Anja Meeuwesen en directeur van 
Heijmans Rutger Ballhaus hebben de symbolische 
eerste paal de grond ingeslagen.

In het hart van Berkel-Enschot
Eikenhuys wordt gebouwd in Koningsoord, het 
nieuwe hart van Berkel-Enschot. Het is daarmee de 
eerste locatie van De Wever die buiten de stads-
grenzen van Tilburg wordt geopend. In Eikenhuys 
zijn 59 zorgappartementen, ontmoetingsruimtes, 
een grand-café en een ruimte voor dagbesteding 
aanwezig. 

Eikenhuys wordt gebouwd in samenwerking met 
de organisatie Heijmans, die de ontwikkeling en de 
realisatie van het pand verzorgt. Naar verwachting 
wordt de locatie in maart 2023 opgeleverd. 

Wonen zoals thuis
Eikenhuys biedt een nieuw thuis aan haar nieuwe 
bewoners, als de zorgvraag het zelfstandig wonen 
niet meer toelaat. Doelstelling van het woon-
zorgconcept is dat de bewoner zoveel als mogelijk 
zijn eigen keuzes kan blijven maken en plezierig 
kan leven in Eikenhuys en waarbij de familie blijft 
participeren in het leven van de bewoner.

De zorg wordt geleverd alsof het thuiszorg is, 
maar zijn anders dan bij thuiszorg wel 24 uur op 
de locatie aanwezig. De betrokken en deskundige 

Komt Sinterklaas ook op 
het kasteel in Udenhout
Hij komt, hij komt...of toch niet?
Al meer dan 10 jaar komt Sinterklaas vlak voor 
zijn verjaardag logeren bij Kasteel De Strijdhoef 
in Udenhout. Bij ieder bezoek zet hij op zondag 
de deuren open voor iedreen die Sinterklaas en 
zijn Pieten een bezoekje wil komen brengen. Dit 
bezoekje staat gepland op zondag 28 november 
tussen 12:00 en 15:00 uur, maar.......
omdat de organisatie op verschillende punten toch 
rekening wil houden met corona, zullen de pieten 
dit jaar er niet volledig ‘gekleurd opstaan’.
Voor ongeveer 75% van de vrijwilligers van de 
afgelopen jaren, is dat de rede om dit jaar niet deel 
te nemen. Dit enkel en alleen omdat ze de herken-
baarheid willen verkomen. (Het ‘sprookje’ dat kleine 
kinderen dit niet zien, blijkt in de praktijk helaas 
anders te zijn!)
Vandaar dat wij een oproep doen in o.a. Berkel-
Enschot.
Ben jij 16 jaar of ouder en heb je zin om een gewel-
dige middag voor alle kinderen in Udenhout e.o. 
mee te verzorgen, neem dan contact met ons op 
via: kasteelpietudenhout@gmail.com
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53  
ten name van R.K. Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: 
pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
HERINNERINGEN
De dagen korten, het blad valt, de natuur maakt zich 
op voor de koude periode. Het oogt doods. Toch, on-
derhuids blijft er leven. Het mag in deze dagen beeld 
zijn van ons verrijzenisgeloof. 
Met Allerzielen gedenken wij onze dierbare doden, 
hen die wij missen. Mensen die ons, door hun woor-
den en daden, door hun liefde, mede gevormd hebben 
tot de mens die wij nu zijn. Zo dragen we nog altijd de 
sporen van hun invloed in ons eigen leven mee. 
Bij tijd en wijle kan het ons overvallen dat ze niet meer 
onder ons zijn. Een sfeer, een geur, een foto, een 
melodie kan ons, als in een flits, terugbrengen bij hen, 
en als een pijnscheut ons duidelijk maken dat we hun 
aanwezigheid, liefde en vriendschap zó missen. Het 
kan ook niet anders. Als innig verbonden mensen ons 
ontrukt worden, zijn we beschadigd en gemankeerd. 
Allerzielen betekent herinneringen aan dierbare mensen 
én ook vooruitzien. Immers, ons geloof biedt ons een 
uitzicht in koude en natte herfstdagen: we zien uit naar 
een nieuwe lente. Met de verrezen Heer kijken wij uit 
naar nieuw leven voor onze doden, en naar een hereni-
ging ooit, in een andere tijd en een nieuwe wereld. 
Ergens zegt ons menselijk aanvoelen al dat een mens 
te kostbaar is om gewoon voorbij te gaan. En op het 
woord van Christus vult ons geloof aan dat er voor 
ons, mensen, plaats is bij God. Die overtuiging, de 
kracht van dat geloof, wens ik ook u van harte toe, in 
het bijzonder in moeilijke momenten van gemis. 

Pastoor Marcel Dorssers

ALLERZIELEN
Om onze overledenen te gedenken houden we op 
Allerzielen 2 november om 19.00 uur in de Willibror-
duskerk en in de Lambertuskerk een gedachtenisvie-
ring. In Udenhout zullen hierbij ook de graven op het 

kerkhof worden gezegend. Op de begraafplaatsen in 
Berkel, Enschot en Biezenmortel is er op zondag 31 
oktober de mogelijkheid om de graven te laten zege-
nen. In Enschot van 11.00 tot 12.00 uur, in Berkel en 
Biezenmortel van 13.00 tot 14.00 uur.

LEZING VERLOREN MAAR NIET VERGETEN
Op woensdag 3 november houdt dr. Laurie Faro een 
lezing over monumenten voor levenloos geboren 
kinderen. Vroeger werd er weinig aandacht besteed aan 
deze kinderen. Vanaf het jaar 2000 zijn er echter op veel 
begraafplaatsen, en vooral in Noord-Brabant, zoals in 
Enschot, monumenten onthuld. Wat hebben ouders die 
een kind rond de geboorte hebben verloren meege-
maakt, waardoor deze monumenten nu in een grote 
behoefte voorzien? Meer informatie op de website.

LITURGIE VOLGENS DE SLAVISCH BYZANTIJNSE 
RITUS
Zondag 31 oktober om 10.00 uur is er in de St. Lam-
bertuskerk een liturgie volgens de Slavisch Byzan-
tijnse ritus. Celebrant is Paul Brenninkmeijer en diaken 
Wim Tobé. De gezangen worden uitgevoerd door 
Het Lysenko koor o.l.v Inna Ogarok en Het Slavisch 
Byzantijns koor Svetje Tiechiej o.l.v. Piet Happel. 
Voorafgaand aan de liturgie vindt een iconenwijding 
plaats, waarin 13 iconen worden gewijd.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 30 oktober:
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van Lio 
Lommers
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering met 
samenzang. 
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
Intentie: Henderik en Maria Harmsen-van der Heijden.

Zondag 31 oktober: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Fransje Fischer-van de Ven; Overl. familie 
van Laarhoven; Els Maas-Boom (2e jrgt.). .
10.00 uur: St. Lambertuskerk: viering volgens de 
Slavisch Byzantijnse Ritus mmv Het Lysenko koor en 
Het Slavisch Byzantijns koor.
Celebrant: Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Sjaak van der Poel.
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3 GANGEN KEUZEMENU
€37,50

Voorgerechten:
Rode Biet 

Dun gesneden rode biet met appel, walnoot, gegratineerde geitenkaas en aceto balsamicoazijn
Carpaccio van hertenfilet

Carpaccio van hertenfilet met roseval aardappelsalade, wildzwijnham en vijgenchutney
Gerookte zalm

Gerookte zalm gemarineerd met rode biet en steranijs, selderijsalade en wasabi mayonaise
Steak tartaar

Steak tartaar met krokant van Parmezaanse kaas, zoetzuur van bloemkool en truffelmayonaise

Hoofdgerechten:
Risotto 

Risotto van bospaddenstoelen, groene asperges en gemarineerde tomaatjes
Hazepeper

Hazepeper met een hertenmedaillon, stoofpeertje en wintergroenten
Wildzwijn

Wildzwijnsucade gestoofd in bockbier met een medaillon van de rug, een stampotje van 
zuurkool, mosterdjus en gefrituurde zuurkool

Tournedos
Tournedos met pepersaus, groene groenten en een aardappeltaartje, + € 7,00

Gepocheerde tongfilet
Gepocheerde tongfilet met Hollandsche garnaaltjes, tomaat, aardappeltjes, gestoofde prei en 

room van garnaaltjes

Nagerechten:
Dame Blanche

vanille ijs met slagroom en warme chocoladesaus
Kaasplateau 

Kaasplateau van Nederlandsche kazen met vijgenbrood, druiven en appelstroop
Mousse van chocolade en hazelnoot 

met een lolly van pure chocolade en witte chocoladesaus met Frangelico
Dessert van de chefs 

Dagelijks wisselend dessert van de chefs

Boshuys Hermitage Oisterwijk, 
Posthoornseweg 5B, 5062 SZ Oisterwijk 
Tel.nr. 013 - 5286044 
Email: Info@boshuyshermitage.nl28



11.00 uur: Kerkhof St. Caecilia: zegenen van de 
graven.
13.00 uur: Kerkhof St. Willibrordus en St. Joseph: 
zegenen van de graven.

Maandag 1 november: Allerheiligen
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Allerheiligenviering.

Dinsdag 2 november: Allerzielen
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Allerzielenviering mmv 
Klein Gemengd koor.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Allerzielenviering mmv 
Lambertuskoor met aansluitend het zegenen van de 
graven op het parochiekerkhof.

Woensdag 3 november:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 4 november:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 5 november:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Bezoek onze vernieuwde website!
www.gerritsemakelaardij.nl

U vindt ons ook op Facebook en Instagram

www.gerritsemakelaardij.nl

Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Gaultheria in schaal
Of Bergthee is winterhard. 

9.99

5.99Bezoek

onze kerstshow
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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.

Plantaardig vormgever Extra Vita, Bloemist op 
bestelling, Afhalen of bezorgen. Langskomen om te 
shoppen kan! Laat het mij even weten door middel 

van een berichtje of belletje. Nu 40 tot 70% korting!! 
Facebook of Instagram Extra Vita

Glazenwasser voor buiten en binnen ook reinigen 
wij oa zonnepanelen en goten. tel : 0624136243

vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 

Franse les, privéles of les in een groepje op 
uw niveau. Hoolstraat 4 Berkel-Enschot, 
tel: 0651200324, www.fransetaalleren.nl

Mantelzorggezin is op zoek naar ondersteuning 20 per 
week, 1 of 2 personen in vaste dienst. Persoonlijke 

verzorging, huishoudelijke ondersteuning en persoon-
lijke begeleiding Berkel-Enschot, 5339361 / anmi-

67amm@gmail.com

Wat laat U na? Laten we er samen eens naar kijken… 
Woensdag 3 november inloop spreekuur van-

af 19.30 uur voor gratis advies voor nalaten, 
erfenis en (levens)testament. Joep vd Dungen 

Kreitenmolenstraat 34 Udenhout. Ingang achterom 
www.watlaatuna.nl  06-31795377

Bandenwissel en/of winterbeurt nodig? 
Neem dan contact op met Autoservice Dieltjes. 

ASD: 0640542228.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

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

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

GRATIS OPVULGROND grote partij van +- 1300m3. 
Interesse?? 0651713787

Plantaardig vormgever Extra Vita. Ma en di.1 en 
2 nov. is het Allerheiligen en Allerzielen. Gedenk uw 
geliefde met een prachtig bloemwerk. Bestelling op 

06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

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

Toulouse Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Bij Meubelzorg alti jd een relaxfauteuil of sta-op-stoel die bij u past!

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Vraag nu de brochure
en prijslijst aan!
Via meubelzorg.nl

Sublime Grenada

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

BlaizeCannes Nangis

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

WWW.MEUBELZORG.NL        BEL 085-0655292

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

ACTIE GELDIG VAN:
t/m27

OKT
03

NOV

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

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



* Alle combinaties mogelijk.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 9 november 2021

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net 750 gram,
pitloze rode druiven bak 500 gram,
blauwe bessen 125 gram,
Zespri Sun Gold verpakking 3 stuks
of ananas per stuk 3 VOOR

5�

Geen 18, geen alcohol

KLEIN VRIEND WIJNEN
Land van herkomst: Zuid-Afrika
2 flessen à 750 ml
v€5,98 

2 VOOR

5�

Geen 18, geen alcohol

SPECIAALBIEREN VAN
HERTOG JAN, KARMELIET,
GRIMBERGEN, BRAND
OF GROLSCH
2 verpakkingen met 4 of 6
flesjes of blikjes à 30-33 cl
M.u.v. Alcoholvrij, Radler en
Brand Krachtig Blond 2 VOOR

11 �

RUNDERGEHAKT
2 schalen à 500 gram
v€7,38 

2 VOOR

550

SUKADELAPPEN 
Per 500 gram
Kiloprijs 10,00
v€5,25 - v€5,99  

2 VOOR

5�

HIPPE KAMERPLANT
Potmaat 17 cm, hoogte 60-70 cm
Per stuk
v€12,99 

2 VOOR

9�

UNOX OF CONIMEX
SOEP IN ZAK
3 zakken à 570 ml
v€7,35 - v€10,47 

3 VOOR

6�

UNOX ROOKWORST
2 verpakkingen à 225-285 gram
v€6,22 - v€6,54 

2 VOOR

450

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


