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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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@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.

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

BANKEN
Regiobank 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, renovatie, 
verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. Tel: 06-51017511

Bedrijven contacten
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

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, 
Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

BEZORGING: 
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.700 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Bleyer Schilderwerken 06-16764530

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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl 

DORPSRAAD
DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
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

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

Piazza Care Fysiotherapie (www.piazzacare.nl) 
Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie,  
Dryneedling,  Acupunctuur en Medical fitness.
Tel 013-3033109, Gen. Eisenhowerweg 3, Berkel-Enschot.

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

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

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

Coaching en (relatie-)therapie - molnarcoaching.nl
Berkel-Enschot - tel. 013 303 1873 (lid NVPA/RBCZ)

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

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

Praktijk 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 Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 
Van den Hoven Makelaardij 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 
 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

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

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
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Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Iedere uitvaart bijzonder
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Maaltijd Thuis maaltijdservice. Met aandacht bereid,
met liefde gebracht. Edwin en Marina Smits
013 - 8200954  smits@maaltijdthuis.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

datum  3 sept. 2022 
aanvang 16:00 uur

Kaart verkoop:
in ons café of via email: info@miepieters.nl

E n t r e e
€ 5,–café Mie Pieters

2022

BOMEN ROOIEN MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

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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PLUS Ammerlaan in Udenhout is onderscheiden met 
het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Onderne-
mer Stefan Ammerlaan ontving het keurmerk op 25 
augustus in aanwezigheid van wethouder Bas van 
der Pol, gemeente Tilburg. Het SSK is een keurmerk 
voor zelfstandige supermarktondernemers die zich 
bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom 
hun supermarkt. 

Lokaal en duurzaam ondernemen
Met het ontvangen van het Super Supermarkt 
Keurmerk hebben ondernemer Ammerlaan en zijn 
medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden 
door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun 
extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie 
met en de omstandigheden van de medewerkers, 
maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, 
assortiment, transport en logistiek. Er is in deze win-
kel veel aandacht voor de thema’s van het keurmerk, 
waarbij lokale betrokkenheid en assortiment er wel 
uitspringen.
Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van 
het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria
PLUS Ammerlaan in Udenhout is beoordeeld op ze-
ven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend perso-
neelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame 
energie, veilige omgeving, bewuste afvalreductie, en 
slimme logistiek. 
Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Super-
markt Keurmerk, benadrukt dat het SSK geen een-
voudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Ammer-
laan is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: 
‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het 
verschil maken. En het is voor onze klanten ook pret-
tig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt 
waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verant-
woord onderneemt.’
Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 

42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij 
doen dit als franchisenemers van één van de be-
kende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met 
PLUS Ammerlaan in Udenhout hebben ruim 250 
supermarkten in Nederland het Super Supermarkt 
Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorga-
nisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking 
met kennisorganisatie TNO. 

Tekst en foto’s: stichting SSK

V.l.n.r.: Harrie ten Have, Bas van der Pol en Stefan 
Ammerlaan

Super Supermarkt Keurmerk voor PLUS Ammerlaan

7



Samenthuis zoekt een teamleider 

De zeven bewoners van Samenthuis hebben allemaal een matige tot (zeer) ernstige 
verstandelijke beperking en soms ook lichamelijke beperkingen. 

Dit is voor jou precies de doelgroep waar jij met hart en ziel voor gaat. 
Jij bent betrokken en accepteert, respecteert en waardeert deze jongvolwassenen 

zoals ze zijn. Jouw dag is goed als je hen een fijne tijd hebt bezorgd. 

Structuur en regelmaat helpen de bewoners de dag op een fijne manier te beleven. 
Hiervoor ben jij, samen met je collega’s, verantwoordelijk. 

Jij zorgt voor een warme, veilige leefomgeving. En weet als geen ander hoe je sfeer 
en gezelligheid in huis brengt. 

Ben jij de teamleider die wij zoeken? Stuur dan een berichtje aan Monique van Hest 
(movhest@asvz.nl), Manager Wonen ASVZ locatie Vincentius.

Meer informatie over Samenthuis vind je op www.samenthuiszijn.nl
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MAANDPUZZEL

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, Konings-
oord Berkel-Enschot.

Horizontaal

1. mengelmoes (onzin); 7. mistig; 
12. gehoororgaan; 13. ongeveer; 
14. rivier in Oostenrijk; 15. titel (afk.); 
17. uiting van blijdschap; 19. militair 
voertuig; 21. titel (afk.); 22. hoogste 
gedeelte van een dak; 24. afsluiting 
van een bierflesje; 27. voorzetsel; 
28. krachteloos; 30. boomsoort; 31. 
bejaard; 32. meisjesnaam; 33. lede-
maat; 35. omlaag; 37. Greenwich 
mean time (afk.); 38. bruin vlekje op 
de huid; 41. zandheuvel (duin); 42. 
onevenwichtig; 44. stempel (keur); 
46. eiland in Indonesië; 47. doorzich-
tig garenweefsel; 48. gedeelte van 
een (woon)vertrek waar men eet; 49. 
dronken; 50. luizenei; 52. overjas van 
dunne stof; 54. uitroep van smart 
of droefheid; 56. gevangen verblijf; 
58. deel van breuk; 61. wereldtaal; 
62. gesloten rijtuig; 64. werkschuw; 
65. deel van trap; 67. zwart-witte 
zwemvogel; 68. plaats in Gelder-
land; 70. teken (signaal); 72. sociaal 
economische raad (afk.); 73. kind 
dat men als zijn eigen kind opvoedt; 
76. Nederlandse omroep stichting 
(afk.); 77. paardenkracht (afk.); 78. 
soort verlichting; 79. bladader; 81. 
heden; 82. laagte tussen bergen; 83. 
rangtelwoord; 84. mager (frêle); 86. 
slaginstrument; 87. duo (paar).

Verticaal

1. koningsdochter; 2. en omstreken 
(afk.); 3. muzieknoot; 4. hoeveel-
heid fijngemaakt gemengd eten; 
5. leren voetbekleedsel; 6. plaats 
van oorsprong; 7. karakter (geaard-

heid); 8. zangvogel; 9. bouwland; 
10. int. vliegtuigkenteken Noorwe-
gen; 11. kleine soort van zeekreeft; 
16. cilinder; 18. centrale recherche 
informatiedienst (afk.); 20. admodum 
reverendus dominus (afk.); 21. kerel 
(vent); 23. vismand; 25. toeganke-
lijk; 26. matig koud; 27. tegen (in 
samenstelling); 29. wandeldek op 
een passagiersschip; 32. eerzuchtig 
(ijverig); 34. honingdrank; 36. fami-
lielid; 37. bitter vocht; 39. rustpoos 
(onderbreking); 40. meisjesnaam; 42. 
beddengoed; 43. muzikale compo-
sitie ter oefening; 45. klein paardje; 
46. slaapplaats; 51. economisch 

administratief onderwijs (afk.); 53. 
in de grond levend zoogdier; 54. 
gerecht van aardappelen-wortelen-
uien en klapstuk door elkaar; 55. 
hijstoestel; 56. luchtig zacht gebak; 
57. jongensnaam; 59. meisjesnaam; 
60. uilensoort; 62. verdikte staaf die 
binnenin een klok hangt; 63. snaar-
instrument (voorloper van de piano); 
66. elasticiteit; 67. bergweide; 69. 
een zekere; 71. elektrisch geladen 
materieel deeltje; 73. tropische 
boomsoort; 74. schenking; 75. tel-
woord; 78. jong dier; 80. sprookjes-
figuur; 82. muzieknoot; 85. militaire 
rang (afk.).



MEVIO 
SCHOENEN

Kinder,-Dames,-en Herenschoenen

Kijk op onze webshop of kom naar onze winkel 
aan de Trouwlaan 299 in Tilburg.

Gratis parkeren voor de deur!

www.mevio-tilburg.nl
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bijvoorbeeld deelcertifi caten behalen en als je alsnog 
besluit om de studie te doen, zijn die om te zetten in 
vrijstellingen. Voor ons is het vooral belangrijk om te 
weten of deze manier van werken bij je past, daarom 
kijken we vooral of je over bepaalde competenties 
beschikt: ben je fl exibel, sta je open voor innovaties 
en kun je goed samenwerken. Ieder zorgteam wordt 
evenwichtig samengesteld, want de kwaliteit van de 
zorg die we leveren staat voorop.’

Banenevent
Spreekt deze manier van werken je aan en wil je de 
(over)stap maken naar een functie als ‘samenwer-
ker’ bij Eikenhuys? Op 7 september organiseert De 
Wever een banenevent. Kijk voor meer informatie 
op: https://werkenbijdewever.nl/over-de-wever/
banenevent-de-wever-gaat-om of zie de advertentie 
verderop in De Schakel.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: De Wever

De Wever | Eikenhuys: 

samen 
werken 
aan het gevoel 
van thuis
‘Samen thuis in Eikenhuys’ is het motto van de nieuwe 
locatie van De Wever in Berkel-Enschot. De bewoners 
blijven er zoveel mogelijk leven zoals ze dat gewend zijn. 
Dat betekent dat de zorg ook anders ingericht wordt. 
‘De traditionele manier van werken laten we los,’ vertelt 
manager zelfstandige teams Joyce Thielen. ‘We gaan 
fl exibel om met de wensen en behoeftes van onze bewo-
ners. Een andere manier van werken die volop kansen en 
mogelijkheden biedt.’ 

Geen eilandjes
De locatie Eikenhuys is de eerste locatie van De 
Wever waarin een nieuwe zorgvisie wordt toegepast. 
‘Die visie hebben we met een enthousiaste groep 
‘cultuurmakers’ vanuit De Wever vormgegeven,’ licht 
Joyce toe. ‘We werken volgens het thuiszorgconcept 
en daarvoor zul je vaste patronen zoals werken per 
verdieping en met vaste taken los moeten laten. Dus 
geen hiërarchie en geen eilandjes meer. We gaan 
werken met teams van ‘samenwerkers’ die, zoals het 
woord al zegt, samen verantwoordelijk zijn voor een 
zinvolle invulling van de dag van een groepje bewo-
ners. Binnen het team kun je dus ook andere taken 
vervullen, zoals in de horeca of bij de activiteitenbe-
geleiding. Dat maakt het werk niet alleen veelzijdiger, 
maar we kunnen nu ook contracten voor meer uren 
aanbieden.’

Anders werken
De Wever is op zoek naar ‘samenwerkers’ die op 
deze nieuwe manier willen werken. Mensen met en 
zonder ervaring in de zorg. Want ook voor zij-instro-
mers is werken bij Eikenhuys een serieuze optie. 
Joyce: ‘Een andere manier van werken, betekent 
ook andere manier van opleiden. Er is veel mogelijk. 
Zo leiden we bijvoorbeeld op de werkvloer op, maar 
werken we ook nauw samen met het ROC. Je kunt 

De cultuurmakers van De Wever | Eikenhuys
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Prijswinnaar Zomerse wandeling Langs de Voorste Stroom
In de zomereditie stond een Zomerse wandeling Langs de Voorste Stroom.
De winnende foto is ‘Komen en gaan’ van Wim van Beers. Van harte profi ciat!
U kunt een cadeaubon van Winkelcentrum Koningsoord t.w.v. € 10,- 
ophalen bij Harm Geerts Figlio by Geerts Schoenen op het winkelcentrum.
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Mistsluiers in de vroege nacht, 
geven zomerdagen in volle pracht.

Was augustus echter helder en heet, 
dan de lacht de boer in het volle zweet.

Jean-Paul Korst

Informatiebijeenkomsten 
vanuit de werkgroep De-
mentie Vriendelijk Berkel-
Enschot
In Berkel-Enschot is er een werk-
groep Dementie Vriendelijk actief. 
Deze wil het dorp voorbereiden op 
het stijgend aantal mensen met dementie in Berkel-
Enschot. Met als doel dat mensen met dementie en 
hun mantelzorgers zich beter ondersteund voelen. 
Momenteel krijgt 1 op de 5 mensen dementie. 
Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar 
met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. 

Vanuit het belevingsonderzoek ‘Gelukkig en 
Gezond Oud in het dorp’ blijkt dat veel mensen 
uit Berkel-Enschot niet weten hoe ze iemand met 
dementie verder kunnen helpen, de verschijnselen 
van dementie niet kennen en de mogelijkheden 
voor hulp en ondersteuning veelal onbekend zijn. 

Na een succesvolle opkomst bij de eerste infor-
matiebijeenkomsten op 23 en 26 juni, komt er een 
vervolg! Op 26 en 29 september worden er bijeen-
komsten georganiseerd waarin informatie wordt 
gegeven over welke vormen van ondersteuning er 
zijn rondom dementie. 

De casemanager dementie, Annie Zeegers, komt 
een toelichting geven en onder voorbehoud ook 
een praktijk ondersteuner van de huisarts. Enkele 
vragen die behandeld worden zijn; 

• Wat te doen bij vermoedens van dementie?  
• Hoe wordt de diagnose dementie vastgesteld?
• Wanneer krijgt u begeleiding vanuit de casemanager?

Maandagmiddag: 
26 september om 14.30 uur - 16.00 uur

of
Donderdagavond: 

29 september om 19.30 uur - 21.00 uur

Beiden bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud en 
vinden plaats in: 
Cultureel Centrum De Schalm in de Kapittelzaal 
in Ons Koningsoord.

Wij hopen en verwachten op u te kunnen rekenen 
Tenslotte moeten we het als samenleving samen 
mogelijk maken dit doel te bereiken. 

Werkgroep Dementie Vriendelijke Berkel-Enschot

Themamiddag over veilig-
heid in en rondom het huis 
Op donderdag 22 september 
verwelkomen wij u graag op onze 
themamiddag in De Schalm over 
veiligheid in en rondom huis. Deze 
middag besteden we voornamelijk 

aandacht aan valpreventie en inbraakpreventie. De 
middag is met name bedoeld voor 50-plussers, 
maar de informatie kan ook voor andere leeftijds-
groepen geschikt zijn. Komt u ook? 
We starten om 14.00 uur met het thema Valpre-
ventie. Het aantal mensen dat door een val in of 
rondom huis in het ziekenhuis belandt is gigan-
tisch. Hoe kan je met eenvoudige aanpassingen in 
en om huis zorgen dat het valrisico vermindert? En 
wat kan je aan je eigen conditie doen om een val 
zo veel mogelijk te voorkomen? 
Na het kopje koffi  e komt om 15.00 uur het tweede 
onderwerp aan de orde: 
inbraakpreventie. Hoe kunt u inbraak voorkomen? 
U ontvangt een reeks tips en weetjes om inbrekers 
te ontmoedigen. Ook de wijkagent zal aansluiten, 
om u te informeren over de laatste ontwikkelingen 
en uw vragen te beantwoorden. 
Beide onderwerpen worden verzorgd door KBO 
Berkel-Enschot in samenwerking met KBO-Bra-
bant. De bijeenkomst is kosteloos, de koffi  e wordt 
u aangeboden door KBO en SWO. 
Ook als u geen lid bent van KBO Berkel-Enschot 
bent u van harte welkom. U hoeft zich niet aan te 
melden.
Programma donderdag 22 september: 
14.00 uur – valpreventie 
14.45 uur – koffi  epauze 
15.00 uur – inbraakpreventie 
16.00 uur – einde 
Waar: 
Kapittelzaal in Cultureel Centrum De Schalm, 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot 
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WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

Berkel-Enschot, 
het is tijd voor beweging!
Kun je wel wat minder stress gebruiken? Zin om na de afgelopen 
maanden weer lekker in beweging komen? Kom samen met 
WorkOutDoor terug in shape!

WorkOutDoor is een outdoor fitnessbedrijf waarbij je onder toeziend oog van twee 
ervaren trainers werkt aan je conditie, flexibiliteit, stabiliteit, uithoudingsvermogen 
en kracht. Dit is altijd lekker buiten en we werken volgens de laatste richtlijnen van 
het RIVM met 1,5 meter afstand. 

Onze lessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring, conditie 
of blessures. Iedereen wordt maximaal uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau!

In Berkel-Enschot trainen we iedere donderdagavond, met boerderij Denissen 
(Generaal Eisenhowerweg 1) als startpunt. 
In Tilburg zijn de groepslessen op dinsdagavond in de Piushaven. 
In Goirle is dat op woensdagavond en op woensdag-, zaterdag- en zondagochtend in 
de bossen van Gorp & Roovert.de bossen van Gorp & Roovert.

Benieuwd geworden?

Kijk voor meer informatie op www.workoutdoor.nl 

en meld je aan voor een gratis proefles!
Huub Jacobs I 06-113 850 06

info@workoutdoor.nl
 workoutdoornederland
www.workoutdoor.nl
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‘Beweeg en Gym u fi t!’
De vakantieperiode is voorbij en 
het normale dagelijkse ritme komt 
weer opgang waarbij met regelmaat 

bewegen een belangrijk onderdeel is.
Stichting Welzijn Ouderen biedt daarvoor diverse 
beweegactiviteiten en ontspanning aan onder lei-
ding van deskundige docenten of vrijwilligers
Alle beweegactiviteiten starten in de week 36 de 
week van 5 september!    

Gymnastiek in de Schalm
Gym 1.0 

Een gymgroep voor de mobiele senioren, 
Kapittelzaal Koningsoord maandag 9.30-10.30 uur 
Kapittelzaal Koningsoord maandag 10.30-11.30 uur 

Gym 2.0 
Een gymgroep voor de zéér mobiele senior 
Kapittelzaal Koningsoord donderdag 8.45-9.45 uur
Kapittelzaal Koningsoord donderdag 9.45-10.30 uur 
Deze groepen zitten momenteel vol

Tai Chi in de Schalm
Kapittelzaal Koningsoord dinsdag 9.30-10.30 uur 

Werelddansen in de Schalm
Er wordt gedanst op oude en nieuwe muziek uit 
verschillende landen
Kom gerust een keer meedoen!
Kapittelzaal Koningsoord, dinsdag 13.30-15.00 uur

Hatha Yoga In de Schalm
Kapittelzaal Koningsoord, woensdag 10.00-11.00 
uur

Koersbal (Bowls) in de Schalm
Kapittelzaal Koningsoord, vrijdag 13.30-16.00 uur

Welfare/ handwerken in Torentjeshoef
Voor alle inwoners van Berkel-Enschot en Toren-
tjeshoef
Ontmoetingsruimte, even weken dinsdag 14.00-
16.00 uur 

Na de les of in de pauze van alle activiteiten
wordt gezamenlijk een kopje koffi  egedronken. 
Een keertje komen kijken en/of kosteloos mee-
doen. U bent van harte welkom!

Duo-fi ets: 
Op afspraak kan iemand die moeilijk ter been is 
en/of zelfstandig niet meer kan fi etsen met een 
vrijwilliger op een duo-fi ets een gezellige fi etstocht 
maken in onze mooie omgeving. 
Bij goed weer in principe het gehele jaar door.

Informatie en/of aanmelden voor alle activiteiten of 
als vrijwilliger kunt contact opnemen met het secre-
tariaat:  email: info@swo-be of tel. 013-5331035 

Nazomers tuinfestijn  
Op 10 september a.s. zal op en rondom 
het terras van Boerderij Denissen we-
derom een gezellig tuinfestijn worden 
georganiseerd. Dit festijn bestaat uit het volgende 
arrangement:
Ontvangst om 13.30 uur met een kopje koffi  e/thee 
met diverse oublies. 
Twee consumptiebonnen voor een drankje naar 
keuze waarbij een tapasbordje met lekkernijen 
wordt geserveerd. 
Einde festijn: 16.30 uur met gelegenheid om te 
gaan genieten van een speciaal 3 gangen tuinfes-
tijn verrassingsdiner. 

Deelname uitsluitend tele-
fonisch opgeven vanaf 29 
augustus 09.00 uur bij Ria 
van den Berg 013 533 31 
07 onder vermelding van je 
KBO lidmaatschap num-
mer (ledenpasnummer). De 
bijdrage is € 9,50 en wordt 

automatisch door de KBO geïncasseerd. 
Bij slecht weer zal dit gezellig samenzijn naar bin-
nen worden verplaatst. Vandaar dat maximaal 90 
personen kunnen inschrijven. 
Einde festijn: 16.30 uur. Wilt u gebruik maken van 
het speciale 3 gangen tuinfestijn verrassingsdiner 
à € 25,-, reserveer dan tijdig o.v.v. vlees of vis bij 
Boerderij Denissen: 013 533 42 18 en geef daarbij 
aan dat het om het KBO tuinfestijn diner gaat. 
Wij kijken uit jullie weer te ontmoeten, maar wacht 
niet te lang met aanmelden VOL=VOL ! 
Werkgroep KBO Ontspanning i.s.m. Boerderij 
Denissen 
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Rabobank leden bedankt ! 
 
 
De Zonnebloem in Berkel-Enschot bedankt alle Rabobank leden die vorig jaar een stem op 
de Zonnebloem hebben uitgebracht. 
 
Mede door uw stem hebben wij een prachtig bedrag opgehaald en hebben, toen ontmoetin-
gen met onze gasten even niet mogelijk waren, hun leuke presentjes aangereikt. Inmiddels 
zijn dit voorjaar de huisbezoeken en ontspanningsmiddagen weer hervat.Het eerste uitstapje 
was op Bevrijdingsdag, met maar liefst twee bussen naar de Keukenhof: een gezellige start 
van de lente. 
Op het programma staan verder de picknick bij Boerderij Denissen, een bustocht naar Bel-
gië en diverse ontspanningsmiddagen waaronder een sfeervolle kerstviering.  
 

laat mensen met een lichamelijke beperking 
weer volop van het leven genieten!   

 
Daarom is uw stem ook dit jaar weer zo belangrijk! 
 
Als u lid bent van de Rabobank, dan kunt u in de periode van 5-27 september uw stem uit-
brengen. Hoe? Daarover wordt u geïnformeerd door de Rabobank. 
 
Op 3 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt en wij zullen U via de Schakel zeker verslag 
doen! 
 
Mogen wij voor ons dankbare werk ook dit jaar weer op uw stem rekenen?  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot 
Marij de Corti, secretaris  
                                                                                                                                                                
Laat uw stem niet verloren gaan! Mocht het uitbrengen van uw stem niet lukken, dan helpen 
onze vrijwilligers u graag. Bel onze hulplijn via Ruud Brugmans 06 21811340     
 

(gesponsorde advertentie )  

Rabo
ClubSupport
Samen vieren we de winst
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Vrijwilliger(s) gezocht
Stichting Welzijn Ouderen (SWO) 
is op zoek naar mensen die graag 
handwerken en als vrijwilliger 

zouden willen ondersteunen bij welfare/ handwerk-
groep in Torentjeshoef. 
Een aantal bewoners van Torentjeshoef komen 1 
x in de 14 dagen op dinsdagmiddag bij elkaar om 
onder het genot van een kopje thee of koffi  e van 
14.00 - 16.00 uur te handwerken. Ook belangstel-
lende bewoners uit het dorp zijn van harte welkom.
Hierbij zijn vrijwilligers nodig om voor de koffi  e te 
zorgen en de dames eventueel te helpen bij het 
handwerken.
De activiteit bestaat al jaren maar de afgelopen 
periode zijn er vrijwilligers gestopt door privéom-
standigheden. Graag zouden we deze activiteit 
natuurlijk voort willen zetten. Het geeft de mensen 
gezelligheid en een leuke bezigheid. De deelne-
mers kijken er altijd erg naar uit!  Maar we zijn wel 
afhankelijk van de hulp die geboden kan worden 
door vrijwilligers. 

Wie wil ons helpen! 

Men kan contact opnemen via email: 
info@swo-be.nl of met Elly van Gorp tel 013-5331035

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Garden girls
De Calluna is een grote heide  plant met 
een rijke, lange bloei. In 11cm-pot. In 
diverse kleuren. 2.25 p.st.
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diverse kleuren. 2.252.25 p.st.

Elke zondag open

1.29

Pearle Opticiens Berkel-Enschot
Koningsoord 94
Tel. (013) 206 08 72
*  Deze actie is uitsluitend geldig bij Pearle Opticiens Berkel-Enschot van 2 september t/m 12 september 2022 

en uitsluitend in combinatie met glaspakket Goud of hoger.

Op 2 september opent Pearle Opticiens 
haar deuren in Berkel-Enschot!  
Maak alvast een afspraak en profiteer van onze aantrekkelijke openingsactie.

Scan de QR-code,  
en maak direct een afspraak

Ga voor goud* en ontvang 10 dagen

 het montuur voor10.-
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

do vr za
8 sep 9 sep 10 sep WEEKENDPAKKERS

36/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

Geldig in week 36 zondag 4 t/m zaterdag 10 september 2022

PLUS AGFPLUS AGF 1+1GRATIS
GRATIS

11++1
GRATIS

KIES & MIX

Brugse Zot 
of Sport Zot
Flesje 33 cl

PLUS 
Slagersgehaktballen
Naturel of gepaneerd, 
schaal 4 stuks

PLUS Midi Parijse 
soezen, mini citroen- of 
aardbeienbavaroisegebakjes
Doos 4 stuks

PLUS Vers 
gesneden fruitsalade Schaal 500 gram, 
yoghurtmix Schaal 175 gram, fruitpunch 
Schaal 500 gram of salade van het huis 
Schaal 400 gram, uit de koeling

3.49 - 4.00

Per schaal

22..9999
4.00

Per doos

22..9999
1.85 - 2.09

Per fl esje

11..4949
4.25 - 4.49

Per schaal

33..4949

Optimel 
Yoghurt, kwark of drinkyoghurt
Alle bekers à 450-500 gram of pakken à 1 liter, 
uit de koeling, combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Optimel Drink framboos 0% vet, 2 pakken à 1 liter

3.38 1.69
De actieprijzen variëren van 1.59 - 2.35

Alle PLUS Klaverland 
Kaas 48+ stukken 
Combineren mogelijk 
M.u.v. geitenkaas en boerenbuiten
2 stukken**
Bijv. PLUS Klaverland Kaas 48+ jong belegen, 
2 stukken à 500 gram

15.69 7.84
De actieprijzen variëren van 7.39 - 9.89 per kilo

Chocomel of Fristi Houdbaar
Set 16 flesjes à 200 ml
Per set

14.99 7.49

Appelsientje
Alle pakken à 1 liter, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Appelsientje Goudappeltje, 2 pakken à 1 liter

3.70 1.85
De actieprijzen variëren van 1.39 - 1.99

•   PLUS Snoeptomaten
Schaal 500 gram

•    PLUS Mandarijnen
Net 1 kilo

•   Eat Me Kiwi green
Schaal 4 stuks

Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. PLUS Mandarijnen, 2 netten à 1 kilo

5.58 2.79
De actieprijzen variëren van  2.79 - 2.99

Starbucks 
of Nescafé Farmers Origins Ko�  ecapsules
Alle doosjes à 10 stuks, combineren mogelijk
2 doosjes** 
Bijv. Starbucks Nespresso ko¥ecups
house blend lungo medium, 2 doosjes à 10 stuks

8.30 4.15
De actieprijzen variëren van 3.89 - 4.35

11++11
GRATIS

11+1
GRATIS

•   PLUS Snoeptomaten

•    PLUS Mandarijnen 50%50%
KORTING

OP=OP

+2GRATISzegels
GRATISzegelszegels

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

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 - 18.00 uur
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19-8 Herenhorloge De Kraan/Sportlaan 013-5335588
16-8 Bril Ter hoogte Shell pomp station 06-38385947
  Berkel enschot
7-8 Ov kaart op naam van mevrouw van Hulten Hoek Beukendreef/Gen.Eisenhowerweg 06-38214258
31-7 set van twee verschillend sleutels koningsoord 06-20481373
19-7 Linker AirPod Tobias-Asserlaan 06-50250373
   

13-8 benzinedop solex aluminium zandstraat streepstraat kerkstraat 013-3035003
  winkelcentrum
23-7 bril bruin montuur waarschijnlijk parkeerterrein 06-52720571
  winkelcentrum
27-7 Zilverenketting met lotusbloem,  Koningsoord 06-12680902

maansteentje en vleugeltje
23-7 Rode kinderportemonnee met inhoud Omgeving Winkelcentrum Koningsoord 06-55191665

Gevonden

Verloren

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
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Activiteiten kalender
De komende maand

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/agenda

01-09-22 Aards Eetbar & Wijnwinkel 18.00 Walking barbecue

03-09-22 t Hoekske 6a 11.00-17.00 Museum Onder d'n Hooizolder

06-09-22 Hemels 17.30 Samen uit dineren senioren KBO/SWO

07-09-22 CC de Schalm 10.00-12.00 Ons koffi  e-uurtje senioren KBO/SWO

07-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

11-09-22 Ons Koningsoord 11.00-17.00 Open Monumentendag

14-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

14-09-22 Bibliotheek 10.00-10.30 Peutervoorlees halfuurtje

15-09-22 Bibliotheek 9.30-11.30 Schrijfatelier

17-09-22 WC Koningsoord 13.00-13.30 Optreden Inbeween

21-09-22 Bibliotheek/werkplaats 13.30-15.00 Ontwerp je eigen 3D-wereld

21-09-22 Bibliotheek/werkplaats 20.00-21.00 Ouders Meetup "Faalangst" 

21-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

23-09-22 Bibliotheek/Kerkzaal 10.00-11.00 LetterLOL leeftijd 0-2 jaar

24-09-22 Manege de Kraan 10.00-16.00 Clubkampioenschap Dressuur

28-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos
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GOUD en ZILVER!
Onlangs hebben de Brabantse 
Kampioenschappen dressuur en 
springen plaatsgevonden.
Elize Besseling reed met haar pony Cosford Sky 
Latern een fantastische proef in de klasse AB-L1 
en bleef met ruim 72% haar concurrentie ver voor 
waardoor ze Brabants Kampioen werd en de gou-
den medaille in ontvangst mocht nemen.
Ook Maud de Jong zette met haar pony Orlando 
Pulse Boslust een super nette proef van bijna 70% 
neer in de klasse C-L2 waarmee ze reserve kampi-
oen werd en dus een zilveren medaille verdiende.

Tijdens de Hippiade (NK) zette Elize ook weer een 
zeer nette proef neer waarmee ze een hele mooie 
4e plaats wist te behalen.

De overige leden die aan start mochten komen 
tijdens het BK vielen helaas buiten de prijzen maar 
zijn weer een mooie ervaring rijker!
Pleun van Assouw - Leuns Velds Finesse- DE-L2 
- 7e
Iris van Laerhoven - Happy S - B - 10e
Guusje van Rijsewijk- Highlands Lily - C-L2 10e
Iris van Laerhoven - Imie - L1 - 15e
Lisa Bouckaert - Turfhorst Powered Passion- DE-
L1 - 18e
Juul Mustert - Laurienhofs Chapeau - DE-B- 19e
Noortje Bax - Naminka B - B - 23e
Fabienne op 't Hoog - Gabbana - AB0.50- 6e
Elize Besseling- Wendy - AB0.50 - 8e
Eva van Rijsewijk- Charlie - AB0.60 - 8e
Elize Besseling- Cosford Sky Latern- AB0.60- 10e
Anouk vd Pas - Wielbraeks Rolex -- DE0.80 - 44e

Gefeliciteerd met de behaalde resultaten en op 
naar een mooi winterseizoen!
Namens het bestuur.

Elize Besseling GOUD Maud de Jong ZILVER
Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 

 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Heb je interesse om ons team te komen versterken, of heb je nog vragen aangaande de vacatures, neem dan contact
op met Kristel Bertens door te mailen naar k.bertens@novacropcontrol.nl Graag vóór 19 september je reactie. 
NovaCropControl, Nijverheidsweg 30, 5061 KL, Oisterwijk. Voor meer info over ons bedrijf: www.novacropcontrol.nl

                                                Word jij onze nieuwe collega?
NovaCropControl is een innovatief bedrijf wat zich richt op het uitvoeren van plantsapmetingen voor de 
(internationale) agrarische sector. Met deze plantsapmetingen worden telers geholpen om efficiënt met 

plantenvoeding om te gaan en om gezondere producten te telen. De klant is daardoor minder afhankelijk van 
gewasbeschermingsmiddelen. Wegens de groei van ons bedrijf zijn de volgende vacatures ontstaan:

Vacature allround medewerk(st)er binnendienst
Functieomschrijving:

Als medewerk(st)er binnendienst neem je dagelijks de binnengekomen monsters in ontvangst, registreert deze en 
maakt de administratie hiervan compleet. Tevens ben je verantwoordelijk voor het op een correcte wijze overdragen 

van de monsters naar het laboratorium. Daarnaast draag jij er zorg voor dat de monsters op dusdanige manier 
geregistreerd worden dat deze correct naar de financiële administratie gaan. 

     Ons aanbod
• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen met 

mogelijkheid om relevante 
cursussen/scholingen te volgen.

• Een loyaal team met hart voor de zaak en 
een no-nonsense mentaliteit

• Werken in een klein innovatief bedrijf met 
een goed toekomstperspectief

• Aanstelling met uitzicht op een vast contract

Functie eisen
• Teamplayer
• Oplossings- en klantgericht
• Houd er van om handen uit te mouwen te 

steken
• Nauwkeurig met oog voor detail
• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Engels en andere talen is een pré

Vacature allround administratief medewerk(st)er
Functieomschrijving:

Als administratief medewerk(st)er staat klanttevredenheid bij jou hoog in het vaandel. Het is jouw taak om 
(internationale) klanten te helpen middels het beantwoorden van mails en telefoon. Daarnaast hoort het verwerken 
van bestellingen ook bij je dagelijkse bezigheden. Ondersteunende werkzaamheden voor de facturatie, verkoop en 
monsterregistratie zullen ook tot jouw takenpakket horen. Kortom, jij bent een belangrijke organisatorische spil in 

het bedrijf!

     Ons aanbod
• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen met 

mogelijkheid om relevante 
cursussen/scholingen te volgen.

• Een loyaal team met hart voor de zaak en 
een no-nonsense mentaliteit

• Werken in een klein innovatief bedrijf met 
een goed toekomstperspectief

• Aanstelling met uitzicht op een vast contract
• Veel variatie en afwisseling in 

werkzaamheden

Functie eisen
• Communicatief vaardig. Goede beheersing van 

de Nederlandse en Engelse taal. Duits en/of 
andere talen zijn een pré.

• Oplossings- en klantgericht
• Goede beheersing van Microsoft Office 

programma’s
• Nauwkeurig met oog voor detail
• Ervaring met administratie
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Jubileumfeest 75 (+1) jaar op 
10 en 11 september
Op maandag 26 augustus 1946 werd 
voetbalvereniging Jong Brabant 

opgericht. Nu inmiddels 76 jaar later hebben we 
eindelijk de mogelijkheid om hierbij stil te staan. 
In die periode zijn er vele mensen actief en actief 
geweest om Jong-Brabant daar te brengen waar 
we nu staan; een mooie, bruisende en bloeiende 
vereniging met nu ruim 1.000 leden!

Helaas konden we er in ons kroonjaar 2021, 
vanwege de coronamaatregelen, geen feestelijke 
viering aan vastkoppelen. Maar wat in het vat zat, 
is niet verzuurd, vandaar dat we dit alsnog gaan 
doen op zaterdag 10 en zondag 11 september.

Programma
Zaterdag 10 september:
12.00 – 16.00 uur 
• Jeugdactiviteiten
• Opening door de mascotte van Willem II, Kingo
• Allerlei spellen, luchtkussens, schuimparty en 

een verrassingsact.
16.00 – 00.30 uur 
• Mega borrel voor (oud) leden, ouders, vrijwil-

ligers en iedereen die Jong Brabant een warm 
hart toedraagt.

• Bezoek en felicitaties van vertegenwoordigers 
van de KNVB en het college van Tilburg.

• BBQ en feestavond met verschillende DJ’s, en 
optredens van o.a. coverband “Van Eigen Bo-
dem”.

Zondag 11 september:
Vanaf 10.00 uur
• “normaal” voetbalprogramma voor de senio-

renelftallen
14.30 uur
• Wedstrijd Jong Brabant1 – Boxtel 1
16.15 – 22.30 uur
• Super Sunday Outdoor met o.a. Zanger Kafke!

Coryfeeën dag 2023
In 2019 organiseerden we al eens een middag 
voor onze (oud)leden, (oud)bestuurders, ereleden, 
leden van verdienste en andere supervrijwilligers 
van weleer. Deze mensen zijn op het jubileumfeest 
uiteraard ook van harte welkom. Toch kunnen we 
ons voorstellen dat het feestweekend vooral voor 
de oudsten wat overweldigend kan zijn. Daarom 
gaan we in 2023 weer een coryfeeën dag organise-
ren. Details volgen later maar mocht u zich al aan 
willen melden voor deze dag dan kunt u dit melden 
bij Bert van den Wijngaard via voorzitter@jongbra-
bant.nl.

Wij verheugen ons enorm op deze speciale dagen 
en hopen vele (oud) Jong Brabanders te mogen 
begroeten. Mocht u nog oud leden kennen of spre-
ken geef deze uitnodiging gerust door.

Sportieve groet,

Jubileumcommissie en bestuur van Jong Brabant

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
4 Noten eierkoeken
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

€10,00

1 brood naar keuze1 brood naar keuze
Noten eierkoNoten eierkoekenekeneken en zaterdagen zaterdag

1 brood naar keuze1 brood naar keuze
ekenekeneken

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdag
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Sociale Raad Tilburg zoekt nieuwe collega’s    
 
De Sociale Raad Tilburg (SRT) is een onafhankelijke 
adviesraad. De opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders is om hen gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft 
Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en thema’s als armoede, passend onderwijs en inburgering.  
 

Profiel - algemeen  
Jij bent een actieve inwoner uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of 
Biezenmortel. 

• Je weet wat er speelt in jouw buurt, stad of dorp. 
• Je kunt wat jij ziet en hoort vertalen naar aandachtspunten 

voor de SRT.  
 

Profiel – specifiek  
De Sociale Raad Tilburg heeft drie vacatures en daarom hebben we 
diverse wensen. Gezien de huidige samenstelling zoeken wij 
uitbreiding van kennis en ervaring rondom de volgende thema’s: 

• kinderen en jongeren en actieve betrokkenheid bij hen 
• de leefwereld van mensen met psychiatrische problematiek 
• Participatiewet: kennis van beleid en uitvoering 
• inburgeraars en nieuwe Nederlanders 
• het snijvlak van onderwijs en het sociaal domein 
• DB-ervaring op bestuurlijk vlak  

en in het bijzonder van de portefeuille personeelszaken 
 
Als Sociale Raad Tilburg worden we graag verrast!  
Denk jij dat jij een bijdrage kunt leveren aan het werk van de Sociale Raad 
Tilburg dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren.  
 
Procedure  
Solliciteren kan tot 19 september 2022. 
- Per mail: m.van.bavel@socialeraadtilburg.nl  
- Schriftelijk: Sociale Raad Tilburg, tav mevrouw M. van Bavel, 
beleidsmedewerkster, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.  
Voor meer informatie: mevr. M. van Bavel, 
telefoon: 013-4671955 / 06-12547529 
 
Voor de hele vacaturetekst en meer informatie over het werk van 
de SRT: De Sociale Raad Tilburg 
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WIE HERKENT DEZE PER-
SOON?
Na een zomerstop van vier weken wil 
ik U deze week meenemen naar een 
foto van deze jongeman. Hij leunt een beetje met 
zijn rechterarm op het stuur van zijn fi ets. Op de 
achtergrond is een betonnen scheidingsmuur met 
een deel van het klooster te zien. Het is de oost-
hoek van Abdij Koningsoord alhier. Tegenover de 
voormalige boerderij ingang van het klooster stond 
in mijn jeugd een woning. Aan de achterkant was 
een winkeltje van waaruit men groenten verkocht. 
De boom links achter de persoon is geplant op een 
boomplantdag in 1936. Daaruit kan ik conclude-
ren dat de foto gemaakt moet zijn in de jaren ‘40 
der vorige eeuw. De foto is dus gemaakt vanuit 
de voortuin van de woning die eens stond op de 
hoek Raadhuisstraat-Dom S Dubuissonstraat te 
Berkel. Reacties met een levensbeschrijving graag 
inzenden naar Rinus van der Loo, Heikantsebaan 9, 
5056 PL. Berkel-Enschot.

Foto: auteur.
Tekst Rinus van der Loo.

Opening wandelroute 
Pauwelspad 
Er is ten noorden en oosten van 
Tilburg een nieuwe wandelroute ontwikkeld, het 
Pauwelspad. De opening en een kennismakings-
wandeling vinden plaats bij Het Witte Kasteel in 
Loon op Zand op zondag 4 september om 10 uur. 
De opening wordt verricht door de wethouders 
Rik Grashoff  en Louis Laros, van respectievelijk 
Tilburg en Loon op Zand. Meteen daarna start 
een rondwandeling van twee uur via Vijfhuizen en 
het Noorderbos tot ongeveer 12.15 uur. Het Witte 
Kasteel bevindt zich aan de Kasteellaan 17 in Loon 
op Zand. 
Het Pauwelspad is een wandelroute van 34 km 
door het in ontwikkeling zijnde Landschapspark 
Pauwels. Het pad doorkruist een zeer afwisselend 
landschap. Het loopt van het Witte Kasteel in Loon 
op Zand door bos en agrarisch gebied naar Ko-
ningsoord in Berkel-Enschot en vervolgens via de 
Leemkuilen bij Udenhout, Landpark Assisië in Bie-
zenmortel, natuurgebied De Brand en de zuidkant 
van de Loonse en Drunense Duinen weer terug 
naar het Witte Kasteel. Ook andere startlocaties 
zijn mogelijk, zoals Koningsoord in Berkel-Enschot. 
Je kunt de route in één keer lopen of in gedeelten. 
Het pad is makkelijk te volgen via de genummerde 
wandelknooppunten. 
In september is de website www.pauwelspad.nl be-
schikbaar en zijn routefolders verkrijgbaar bij VVV’s, 
omliggende horeca en overnachtingsplekken. 
Het Pauwelspad is een burgerinitiatief: vijf mensen 
uit het gebied hebben hun initiatieven aan elkaar 
geknoopt en zijn enthousiast aan de slag gegaan, 
onder de vlag van Stichting Nieuwe Warande en 
met inbreng van Wandelnet en Het Witte Kasteel. 
Voor meer informatie: 
Kris van Weegberg, Stichting Nieuwe Warande, 
e-mail: kris.vw@xs4all.nl 
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WIST JE DAT…
• Filmcafé Ons Koningsoord op woensdag 28 sep-

tember een nieuwe cyclus start met als rode draad 
voor de films: de geschiedenis is onuitwisbaar

WIST JE DAT…
• Stichting Expo, de Bibliotheek Berkel-Enschot en 

Cultureel Centrum De Schalm hun culturele pro-
gramma’s bundelen onder de naam Ons Konings-
oord Cultureel? 

WIST JE DAT…
• het programma van de CultuurProeverij light op 17 

september van 11.00-17.00 uur bekend is? Feest 
mee met ons want Koningsoord Staat!!!

WIST JE DAT…
• De CultuurProeverij gratis te bezoeken is in Cultu-

reel Centrum De Schalm en buiten om ons Konings-
oord heen?

17 SEPTEMBER CULTUURPROEVERIJ van ONS 
KONINGSOORD CULTUREEL
• gratis te bezoeken 11.00-17.00 uur
• in Cultureel Centrum De Schalm

PROGRAMMA
Hele dag Doorlopende Kidscinema Oude keuken
 Speurtocht kids/ hele gebouw
 volwassenen
11.00 uur Djembé workshop Kapittelzaal
 Knutselclub (4+) Creatieve ruimte

11.30 uur Jongerenkoor Pippijn  Kerkzaal

 Back tot the 60’s en 70’s Foyer
 Kijkcoach Expositieruimte
12.00 uur Rondleiding klooster hele gebouw
 met gids
 Omroeper Ferry van buiten
 de Zaande

12.30 uur Koor Inbetween  Kerkzaal of 
  buiten

13.30 uur Meezingen met Kerkzaal
 Koningsoordzangers
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14.00 uur Zandschilderen (4+) Creatieve ruimte
 Rondleiding klooster hele gebouw
 met gids
14.30 uur Pianorecital Kerkzaal
 Toonaangevend

15.00 uur Harber (muziek 60’s tot nu) Foyer
 LOL met Letters Koningsoord
 Post op pootjes Koningsoord

 Mobiele Taalhuis  Koningsoord
15.30 uur Zang & Zo Kerkzaal

Alle woensdagen van 14.00 tot 15.00 uur
SPREEKUUR DIGITALE OVERHEID
Wil je iets regelen via de computer en kun je wel wat 
hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan met 
de websites van de overheid? Of ken je iemand die 
wel wat hulp kan gebruiken? Tijdens het spreekuur: 
hulp bij websites overheid in de Bibliotheek Berkel-
Enschot worden er geen formulieren ingevuld, maar 
wijzen bibliotheekmedewerkers je wel duidelijk de 

weg in de digitale wereld. Ook kun je gratis compu-
tercursussen volgen. Zodat je voortaan dingen zelf 
kunt regelen met de overheid via de computer.
Locatie: de Bibliotheek Berkel-Enschot. Toegang: 
gratis en je hoeft je niet aan te melden

Vrijdag 9 september om 20.00 uur 
Hans Lightenberg, A John Denver Salute (muziek)
John Denver is een inspriratiebron voor velen vanwe-
ge zijn prachtige melodieën en teksten. Klassiekers 
zoals Annie’s song en Country Roads komen voorbij 
in dit saluut, maar er worden ook minder bekende 
pareltjes van hem gebracht door Hans Lightenberg. 
Tickets à €10 via www.onskoningsoordcultureel.nl 

Woensdag 14 september van 10.00 tot 10.30 uur 
PEUTER VOORLEES HALFUURTJE
We gaan weer gezellig voorlezen voor peuters.
Welk leuk boek zou Michelle deze keer kiezen? Kom 
je luisteren en meedoen?
Eerst even luisteren naar het verhaal en daarna 
mogen jullie actief meespelen met de materialen uit 
de voorleeskist.
Locatie: de Biblio-
theek Berkel-
Enschot. Toegang: 
gratis en je mag zo 
binnen wandelen 
met je papa, mama, 
opa, oma.....

SAVE THE DATE
2 oktober 11.30 uur EXPO-concert: KlarinetNsemble
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IT’S THE COCK THAT MAKES THE MAN

OUTLET
ALLE KOLBERTS nu 

o.a. Cavallaro Napoli – Roy Robson – 7Square – Gentiluomo

ALLE SHIRTS (Dress & Casual)

o.a. Gentiluomo-Cavallaro Napoli-John Miller-Drykorn-

Artu Napoli-Thomas Maine-GoodPeople

ALLE PULLOVERS & SWEATERS

o.a. GoodPeople- Gentiluomo - Thomas Maine - Drykorn

Alle SAVE THE DUCK jacks

OVERIGE JACKS (zomer & winter) nu 

ALLE POLO’S 

o.a. Sun68-Gant-Drykorn-Hackett-Gentiluomo-Cavallaro Napoli-BoB

ALLE T-SHIRTS 

o.a. Denham-Drykorn-Cavallaro Napoli-Antwrp-GoodPeople-BoB

ALLE BERMUDA’S 

o.a. Cavallaro Napoli-7Square-Zilton-AT.P.Co-Drykorn

ALLE JEANS & CHINO’S 

o.a. Denham-Replay-Drykorn-Zilton-Mason’s-FourTen

ALLE SCHOENEN nu 

o.a. H32 – Melik – Yves Carter – Alberto Bellini

10-DAAGSE
€ 79,-/€ 129,-

 € 45,-/ 2 voor € 79,-

 € 45,-/ 2 voor € 79,-

 € 59,-

€ 99,-

€ 39,-/ 2 voor € 59,-

€ 25,-/ 2 voor € 39,-

€ 50,-/ 2 voor € 79,-

€ 60,-/ 2 voor € 99,-

€ 75,-
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TIP
de redact ie

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 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

INFORMATIEAVOND GEMIST VOOR COMMUNIE 
EN VORMSEL? 
Heeft u de info-inschrijfmomenten gemist, en gaat uw 
zoon of dochter naar groep 4 of groep 8?? Aanmel-
den voor het seizoen van 2022/2023 is nog steeds 
mogelijk. Binnen de Johannes XX111 parochie is de 
voorbereiding op de eerste communie en het vormsel 
geïntegreerd binnen het Familiepastoraat, Johannes 
2.3. Maandelijks bieden we de gelegenheid voor het 
hele gezin om samen te komen, elkaar te ontmoeten 
en samen te groeien in geloof. Waarbij er voor alle kin-
deren catechese wordt gegeven in een vorm die past 
bij de leeftijd. Ook voor ouders is er mogelijkheid om 
met andere ouders te praten over onderwerpen uit het 
dagelijks leven.  Het nieuwe seizoen van Johannes 2.3 
start op zondag 11 september 10.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Anja Leijten  
013-5113738, of stel uw vraag via  johannes2.3@
outlook.com
Namens het team van Johannes 2.3, hartelijk welkom!

JOHANNES VERDIEPT: LEZING OVER PAUSEN
Johannes verdiept is het verdiepingsprogramma van 
parochie Johannes XXIII.
Op woensdag 7 september is er een lezing over Pau-
sen; parochiezaal Berkel; inloop 19.45 uur; start 20.00 
uur; einde 21.30 uur.
David van Dijk, pastoor van Reusel, neemt ons mee 
door de boeiende geschiedenis van de pausen van 
Pius IX tot en met Benedictus XVI. Ditmaal het tweede 
en laatste gedeelte van de lezing.
Zeker ook interessant, mocht u het eerste deel gemist 
hebben.
Aanmelden kan via het parochiecentrum 013-
5111215. Vrijwillige bijdrage: richtbedrag € 10,-

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 4 september: 
09.30 uur: St.-Caeciliakerk: Woord- en Communievie-
ring met samenzang (diaken van Kuijk).
Intenties: Jan van Rijswijk (jrgt.).
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering met 
samenzang (pastoor Looyaard). 
Intenties: Annemarie de Bruijn (jrgt.); Wim en Marie-
José Vermeer en overl. familie Vermeer-van Overbeek; 
Ad van Kempen namens buurtbewoners van de 
Iepenlaan. 
Na de viering bent u van harte welkom op de koffi  e in 
het parochiecentrum.
11.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Woord- en Commu-
nieviering met gemengd koor (diaken van Kuijk).
Intentie: Marinus en Jeanne van Esch-van Hattum; 
Maria van Helvoirt-van Montfort (verj), Andre van 
Helvoirt (verj.) en overige familieleden van Helvoirt-
Robben.

Maandag 5 september: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 6 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 7 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 8 september
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 9 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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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

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 

18.00 uur tot 19.00 uur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

Wespen en Vliegen bestrijding 
Voor info en bestrijding A3P Plaagdierbestrijding, 
Haaren 06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu

Op zoek naar een GLAZENWASSER voor buiten 
of binnen? Bel dan naar bel 0624136243 of 

VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.COM

I&L Logistiek zoekt flexibele 55+ chauffeurs voor 
incidentele ad-hoc koeriersdiensten. Schiet jij ons af 

en toe te hulp met een spoedritje door héél 
Nederland? vacatures@il-logistiek.nl o.v.v. Schakel.

BEZORGING
Ons telefoonnummer 013-5400741 is vervallen.

Voor informatie over de bezorging kunt u mailen met onze bezorgcoördinator:
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

Voor al uw reparatie aan uw rolluik of zonwering. 
Tel: 0640225514

Wil je dit jaar ook op de Kindermarkt in Udenhout 
staan op zondag 11 september? 

Gezellig je spulletjes verkopen die je niet meer nog hebt. 
Je mag meedoen tot 16 jaar. 

Meld je aan op info@welkominudenhout.nl

Wat laat U na? Laten we er samen eens naar kijken... 
Woensdag 7 september inloop spreekuur vanaf 

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

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

Wie komt ons helpen met de strijk en huishoudelijk 
werk? We zoeken iemand voor 4 uur in de week, 

dagdeel in overleg. Voor meer informatie en contact 
graag een mailtje naar jeroenesther@hotmail.com

VOORDELIGE WEBSITE VOOR UW BEDRIJF! 
Clickbizz ontwerpt professionele websites, webshops 

en webapplicaties voor bedrijven 
AANBIEDING: Wordpress website vanaf € 250,00 

www.clickbizz.com 0135335347

Rookmelder 10 jaar batterij incl. montage €36,50 
06-45540629 Louis Verstappen Computerhulp
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BANENEVENT
7 SEPTEMBER

Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: De Heikant – De Harmonie
Adres: Schubertstraat 700, Tilburg 

Heb jij een hart voor de zorg en ben je toe aan een nieuwe baan? 
Maak kennis met het werken vanuit een vernieuwende zorgvisie 
van de nieuwe locatie Eikenhuys van De Wever. Ontdek tijdens 
deze avond welke baan in de zorg bij jou past. Ook wanneer je 
(nog) niet over de juiste diploma’s beschikt, bespreken we graag 
de mogelijkheden met jou. Om 19.00 uur start een tafelgesprek, 
geleid door de bekende Tilburgse cabaretière Karin Bruers.

Tijdens dit live banenevent maak je in een ontspannen sfeer 
kennis met zorgprofessionals, studenten, docenten van 
ROC Tilburg en medewerkers van De Wever waaraan jij al je 
vragen kunt stellen over het werken bij verschillende afdelingen 
van De Wever en de opleidingsmogelijkheden.

Meld je aan voor het banenevenement via 
www.werkenbijdewever.nl/banenevent-de-wever-gaat-om
of  scan de QR-code. 
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