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DEZE WEEK:
Kampioenen Heukelomse Ruiterdagen

Toer Mee was succes voor het goede doel

Prijswinnaars vakantiepuzzel bekend
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ovERHEiD

GEMEEnTE TilbURG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

STaDSWinKEl bERKEl-EnScHoT,
(in Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

DoRPSRaaD bERKEl-EnScHoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DoRPSinFoRMaTiEPUnT ‘loKET bE’ 
(Tijdelijke locatie cc de Schalm)
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12. Telefoon 
nummer tijdens openingstijden 06-53768978 of via de 
e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting Hulpcentrale UbE  
tel.nr. 013 50 30 919

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

HUiSaRTSEnPoST  0900–33 22 22 2

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

alTiJD al GoED WillEn
lEREn bRiDGEn...

Denksportcentrum B-E start weer met diverse 
bridgecursussen voor beginners & gevorderden.

Vele cursisten gingen u al voor!

Info: www.denksportcentrum.nu
tel 013-5336400
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aDvocaTEn & noTaRiSSEn

boGaERTS & GRoEnEn aDvocaTEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

advocatenkantoor bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

advocatenkantoor Snikkenburg-den Haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

Daamen de Kort van Tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

letselschade? Damen letselschade bv
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

van RaaK aDvocaTUUR & MEDiaTion
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

KZo|o13 advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

banKEn

RabobanK HaRT van bRabanT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

boUW & aanvERWanTE bEDRiJvEn

van anTWERPEn ElEKTRoTEcHniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPanElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken Ton van de Wouw tel. 06-51108539

vU-Rio, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

STaaTS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GERaRD van bERKEl ScHilDERWERKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453
anDRiES boUWaDviES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

cUlTURElE inSTEllinGEn & KUnST

cultureel centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DivERSEn

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

boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

Reparatie TV, LCD, Plasma ben van Etten 013-5336365

louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

Kbo b-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

Sjef coolen interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl 

GEZonDHEiD

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

ToPFYSioTHERaPiE bERKEl-EnScHoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

oSTEoPaTHiE van EiJcK D.o.-MRo lid nvo/nRo
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSioTHERaPiE DE HooGE RiJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 berkel-Enschot 

MEDiScH PEDicURE! Lid provoet. Kom langs voor al 
uw voetproblemen. Vergoedingen zijn mogelijk.
Wendy van de Wouw Tel: 0613951265 Heukelom
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FYSioTHERaPiE UDEnHoUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

Therapeutisch centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

Praktijk origine voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

FonKEl therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KinDERcoacHinG , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

KinDER- & GEZinScoacH loutje bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

oSTEoPaTHiE MaURa JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZonDHEiDScEnTRUM KoninGSooRD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, R.Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Verloskundigepraktijk de Pareltjes  T: 06-29044940
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

aPoTHEEK DE lanGE STiGHT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

FYSioTHERaPiE berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

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

Maryse Rasenberg Studiekeuze-coach 06-51690459 

FYSio oP MaaT Berkel-Enschot, FYSioTHERaPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Free body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

TanDaRTS M.J.M. naaiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

KaPPERS & 
ScHoonHEiDSSPEcialiSTEn

anTHÉ-KaPPERS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZonDER afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

aSJa HaiRSTYlinG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MoniQUE’S HaiRSTYlinG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KaPPER & co, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

ScHoonHEiDSSalon c`EST Moi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness&massage. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

YoUR bEaUTY inSPiRaTion, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

Salon ortega, kapsalon
Careforskin by Roos, schoonheidssalon
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 013 
590 77 86
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UiTvaaRTbEGElEiDinG

Uitvaartbegeleiding Harriet van der vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding in Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTRa viTa, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KinDERoPvanG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

Kinderopvang Humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.
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Manege De Gulle Ruif was afgelopen weekend 
het toneel van de Heukelomse Ruiterdagen. 
Amateurruiters strijden tijdens dit festijn met 
hun paarden om de eerste plaats in hun klasse. 
RVJ de Ruif organiseert de ruiterdagen al jaren 
met veel succes. 

Ook dit jaar heeft de organisatie niets te klagen. 
‘Het is prachtig weer en de sfeer is heel ontspan-
nen’, zei Jan Kersten, voorzitter van de vereniging, 
over de Ruiterdagen. Het dressuurevenement 
begon zaterdag om 12 uur aan de Laag Heukel-
omseweg en eindigde op zondagmiddag. Het 
evenement was gratis te bezoeken.

Demonstraties op muziek
Naast de wedstrijden, trokken de twee demon-
straties ook bekijks van buiten de paardensport-
wereld. Het beste achttal van de manege mag 
ieder jaar een kür rijden tijdens de Ruiterdagen. 
Tijdens deze vriendschappelijke kuur konden be-
zoekers een prachtig samenspel van de ruiters en 
paarden zien. Zij reden figuren op de muziek.

Naast de vriendschappelijke kür vond er ook een 
tweede demonstratie plaats. De ruiters reden met 

hun paarden verplichte figuren op muziek en kon-
den voor deze demonstratie punten behalen. Alle 
wedstrijden en demonstraties vonden buiten op 
het terrein van De Gulle Ruif plaats.

Deskundige jury 
De wedstrijden en deze kür werden beoordeeld 
door een deskundige jury van KNHS leden. Win-
naars konden een geldprijs en een beker bemach-
tigen. De KNHS, Koninklijke Nederlandse Hippi-
sche Sportfederatie, is de vereniging die ruiters 
met een eigen paard vertegenwoordigd.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans

Overzicht klasse kampioenen.
 naam paard
Klasse B   Ilona van Loon  Illy
Klasse L1 Nikki Pije Evita BR
Klasse L2 Anita Roozen  Hildalgo the future
Klasse M1 Marieke Pijnenburg G-force
Klasse M2 Joyce van de Sande Guiliëtte
Klasse Z1 Nina Mutsaers Garina s
Klasse Z2 Audrey Broekmeulen Fiesta
Klasse ZZL Lotte van de Heuvel  Pipijn

8 KaMPioEnEn TiJDEnS 
HEUKEloMSE RUiTERDaGEn
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acTiviTEiTEnKalEnDER

oKTobER

laTER

2-9 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
3-9 Molenstraat 24 11.00-16.00 uur open huis Gittepetit’s creatieve ontmoetingsplek 
4-9 de Stulp 14.30 uur Onstspanningsmiddag KBO
10-9 Manege de Kraan 9.30 uur Wielbraek onderlinge wedstrijd
10-9 div. locaties 11.00-17.00 uur Open erf boerderijen Monumentendag
10-9 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur 10 jaar museum Onder d’n Hooizolder
13-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-9 De Blokhut 10.00-17.00 uur Scouting Bazaar
16-9 Koningsoord 14.30 uur Nationale Zonnebloemdag mmv W. van Oosterwijk
17-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
17-9 Gildeterrein de Kraan 13.00 uur Opendag  Burger-koning schieten gilde Sint Hubertus     
17-9 Café Mie Pieters 15.00 uur optreden “kuifje in Tibet” akoestisch duo 
24-9 Brem 4 14.30 uur Familievoorstelling “LaVioLou, Koningin van Eenvoudige 

Komaf” 
24-9 Brem 4 16.00 uur Familievoorstelling “LaVioLou, De Burgerin” 
26-9 Brasserie Robben 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
29-9 de Kraan 45 17.30 uur  Dorpsquiz
30-9 de Kraan 45 20.30 uur Kraanpop Extravaganza 

1-10 de Kraan 45 14.30 uur Kraanpop Zondag 
7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
8-10 CC de Schalm 10.30-16.30 uur Hobbymarkt
13-10 CC de Schalm 12.00-18.00 uur 55+ Korendag FTZ
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
19-10 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
20-10 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
24-10 de Stulp 14.30 uur ontspanningsmiddag Zonnebloem
26-10 Eeterij de Bron 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
28-10 Boerderij Denissen 20.00 uur  A’meezingnight, Inbetween

11-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
11-11 Koningsoord 14.30 uur Muzikale middag de Zonnebloem
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie paarden
15-11 Riddershoeve 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-11 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
17-11 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
17-11 Koningsoord 14.00 uur optreden Gouden Mix KBO
19-11 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
25-11 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur paarden/pony’s
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
9-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden
9-12 Koningsoord 14.30 uur Kerstviering mmv. Friends De Zonnebloem
10-12 Manege de Kraan 10.00 uur Open dressuurwedstrijd selectie paarden

SEPTEMbER
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Het was hijgen en zweten tijdens de jaarlijkse 
en alweer 37e editie van Toer Mee. Bijna 400 
fietsers, waarvan zo’n 70 Berkel-Enschottena-
ren, brachten hun zondagmiddag stevig trap-
pend door op de fiets. Een tocht speciaal voor 
kansarme kinderen in Bolivia. 

Geboren worden als straatkind, doorgroeien tot 
arts; het klinkt bijna als een sprookje. Zeker in 
derdewereldlanden, waar afkomst en status nog 
altijd erg bepalend zijn, is hogerop komen haast 
onmogelijk. 

Pater Theo Raaijmakers uit Moergestel laat zien 
dat het wél kan. Met een groot project in Bolivia 
haalt hij kansarme kinderen van de straat. Zijn 
doel: een nieuwe kans in het leven geven. 
De werkgroep Solidariteit van de KBO Berkel-
Enschot en de MOV van Moergestel helpen hem 
ieder jaar op de laatste zondag van augustus een 
handje mee. Dat met “Toer Mee”, een fietstocht 
van 35 kilometer langs de mooiste plekjes van 
Brabant. 

Prachtig weer 
Met 25 graden is een middagje in de buitenlucht 
zeker geen straf. Des te meer reden voor de Ber-
kel-Enschotse Rob om er met zijn vrouw deze 

van STRaaTKinD ToT aRTS; 
FiETSEn vooR HET GoEDE DoEl

mooie zondagmiddag op uit te trekken. ‘Eigenlijk 
zouden we gaan wandelen’, vertelt hij. ‘Totdat we 
lazen over dit evenement. Toen was de keuze snel 
gemaakt: we gaan op de fiets.’ 
Een ander stel uit Tilburg doet al jaren mee. ‘Fiet-
sen doen wij erg graag’, vertellen ze. ‘Geweldig als 
je dat kan combineren met zo’n mooi doel. En’, 
vullen ze aan, al wijzend naar de blauwe lucht. 
‘Wat dacht je van dit prachtige weer? Zonde om 
daar niet van te genieten!’ 

alle kleine beetjes 
Iedere fietser betaalt drie euro bij het startpunt in 
Berkel-Enschot of Moergestel. ‘Meer mag natuur-
lijk ook’, grapt Han van Gennip, lid van het orga-
nisatieteam in Berkel-Enschot. ‘Alle kleine beetjes 
helpen.’ Zo haalde het team laatst tijdens een uitje 
naar Giethoorn met een spontane collecte 244 
euro op. ‘Daar kun je in Bolivia ontzettend veel 
mee doen’, aldus Han. 
Met de fietstocht van vorig jaar wist Toer Mee 
maar liefst 2800 euro bij elkaar te krijgen. ‘Daar 
gaan we dit jaar overheen’, zegt secretaris Hanny 
Jong vol goede moed. ‘Samen kunnen we een 
hoop bereiken.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans

Zomaar een vertrekkend groepje 
deelnemers dat mee toert voor Pater Theo.
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

Maandmenu  september 2017
Amuse, brood en boter

Zalm / Haring kaviaar
Gerookt / Groene kruiden / Meat radijs / Zwarte olijf / Mierikswortel

of
Kalf

Americain / Piccalilly / Rode biet / Kwartel ei / Kappertjes

* * * *

Schelvis
Gebakken / Risotto / Patisson / Meiraap / Beurre blanc gele curry  & kokos

of
Parelhoender

Gebakken / Dorré mousseline / Snijboon / Bospeen / Pedro Ximinez jus

* * * *

Dessert
Ananas / Perzik / Pistache / Merenque / Kokos sorbet 

€ 27,00 p.p.
Het maand menu als een 4-gangen diner is ook mogelijk à € 32,00 p.p.

Als vierde gang: Rode paprika soep
Romig / Bleekselderij / Komkommer / Crutomat 
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Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon  
14-8 metalen medaille, middenlijn 4 cm, opschrift:  Parkeerterrein Wilhelminaplantsoen,  013-5331416  
 Liefste Vriendin en tekst op achterzijde richting Beatrixtraat
19-8 leesbril bruin t Heuneind 013-400094  
   06-14552521
9-8 zadeldek fiets schapenvacht Hadewychlaan 06-81483833
22-8 Huissleutel grijs aan ring Abdijlaan 06-20151619
14-18/8 diverse kledingstukken Tijdens Kindervakantiewerkweek  
  kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl  
  kvwbb@jeugdwerkberkelenschot.nl
23-8 bankpas t.n.v. A.L. Hermeling Benzinepomp Berkel-Enschot 06-14150325

Datum oMScHRiJvinG verliesplaats Telefoon
22-7 Mobiel merk Sony xperia e1 Tussen Enschotse kerk en 013-5422086   
  winkelcentrum  06-26010109
22-7 Gouden armband met naamplaatje Berkel-Enschot 013-5335011
22-7 rode paraplu (Beatrix College) Berkel-Enschot of omgeving 013-5333241
1-8 leren pasjeshouder zwart met pasjes omgeving Koningsoord 013-5331351
5-8 JBL geluidsbox Jong Brabant 06-36222537
5-8 Rode fietstas op weg van Udenhout naar 06-36032184  
  Bos en Duin 
18-8 rolletjes postzegels parkeerplaats winkelcentrum 06-23185729  
  Eikenbosch
27-8 Breitling herenhorloge groene wijzerplaat/bruin omgeving Molenstraat 013-5336400  
 lederen band  

ScHaKElTJESGEvonDEn

ScHaKElTJESvERloREn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de bEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

ScHaKElTJESbEaPP

Oist  Exclus ief  stoffeert  meubels en kussens helemaal  naar uw wens . 
Modern of  k lass iek ,  in  stof  of  leer  en voor part icu l ieren en bedr i jven . 

Ki jk  op www.Oist .nl  voor  meer ideeën.

STOF TOT 
NAD E N KE N

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .
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FEESTEliJKE MiDDaG 
vooR DE THUiSbliJ-
vERS bUSREiS Kbo
Op maandag 4 september vindt na-

mens de KBO in de Stulp van Torentjeshoef een 
gezellig middagprogramma plaats voor al die le-
den die door omstandigheden niet met de busreis 
meekunnen.

Wij ontvangen u graag vanaf 14.00 uur met kof-
fie/thee en cake. Tijdens het middagprogramma 
dat om 14.30 uur begint bieden wij een amusant 
optreden.

In de pauze serveren wij een drankje en een zoutje 
terwijl aan het eind van het middagprogramma 
catering Wolfs ons laat genieten van een heerlijke 
maaltijd.

kaarten a € 4 zijn telefonisch verkrijgbaar bij Marja 
van Oorschot 5331080 of bij Ria van den Berg 
5333107 / 06 54797602

werkgroep KBO Ontspanning 

onS KoFFiE-
UURTJE WoEnSDaG 
6 SEPTEMbER

In 2016 zijn we, samen met de S.W.O. gestart met 
een inloopochtend waar men in de gelegenheid 
is om leeftijdsgenoten te ontmoeten. U kunt een 
praatje maken, of een spelletje spelen, onder de 
mensen zijn, gewoon er even uit zijn.
Elke eerste woensdag van de maand staat de kof-
fie vanaf 10 uur voor u klaar en het eerste kopje 
koffie wordt u gratis aangeboden door KBO/SWO.
Na een jaar geweldig te zijn ontvangen in de foyer 
van de Schalm starten we op 6 september voor 
de eerste keer in de foyer van Koningsoord. De 
verdere data zijn 4 oktober 1 november en 6 de-
cember.
Bij de ingang van de nieuwe bibliotheek staan wij 
klaar om u te ontvangen en zullen we u begeleiden 
naar de nieuwe foyer.
Hebt u vervoer nodig dan kunt u contact opnemen 
met Els van der Meijden tel. 013-533 26 04 of met 
Ine van de Wiel tel. 013-533 37 57
Bent u erg aan huis gebonden, wilt u er eens uit 
en vindt u het moeilijk om de eerste keer alleen 

te komen ook dan kunt u bellen en kunnen we u 
de eerste keer ophalen en u wat extra aandacht 
geven en op uw gemak stellen. 
Ook kunt u, zelf of via b.v. uw thuiszorgmedewer-
ker,  bellen naar Ria van de Kam, zo nodig kan zij 
dan van tevoren al een keertje langs komen om 
kennis te maken en informatie te geven. Te berei-
ken via tel. 013-533 26 21 of e-mail r.vdkam1@
hotmail.com.

Werkgroep SocMa
KBO/SWO

EXTRa bUREn-
DaG acTiviTEiT 
in bERKEl-En-
ScHoT

In het kader van de jaarlijkse Burendag worden in 
Denksportcentrum B-E in samenwerking met het 
Oranjefonds op ZONDAG 24 september gratis 
proeflessen bridgen voor beginners gegeven. Im-
mers bridgen verbroedert. 
Tijd: tussen 10.00-20.00 uur. Een proefles duurt ca 
2 uur.
U dient zich van te voren 
aan te melden i.v.m. de 
indeling van de groepjes 
via tel. nr: 013-5336400.
De lessen worden gege-
ven door N.B.B. erkende 
bridgedocenten.

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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Voor meer informatie, �
een proefbox of klant worden? 

Bel �
013-82 00 954

 Mail

 

�

smits@etenmetgemak.nl

 蕟bsite �

www.etenmetgemak l �

Website

www.etenmetgemak.nl

Proefbox
U kunt geheel vrijblijvend een proefbox bij ons bestellen. De proefbox bevat drie 
verschillende maaltijden naar keuze voor een kennismakingsprijs van slechts € 14.95 
inclusief bezorging. Wordt u klant? Dan kosten de reguliere maaltijden € 5.99 p.s.

Al meer dan 2000 klanten gingen u voor en genieten dagelijks van een verse maaltijd 
van Eten met gemak!

U bent niet in de gelegenheid om te koken 

of u kunt het zelf niet meer? Maar toch wilt 

u een lekkere en gezonde maaltijd 

nuttigen? �

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Eten met gemak selecteert alleen de 

lekkerste en meest verse ingrediënten om 

voor u een smaakvol en gevarieerd 

assortiment maaltijden te koken. Deze zijn 

te bewaren in de koelkast en kunt u 

eenvoudig opwarmen in uw oven of 

magnetron. U heeft geen afname 

verplichting. �

�

Elke week is er keuze uit 60 verschillende 

maaltijden, voorgerechten en desserts. 

Ook hebben wij speciale menu’s voor alle 

denkbare diëten, zoals zoutarm, �

glutenvrij enzovoort.  

Wij zijn Edwin en Marina Smits en wij 

bezorgen onze heerlijke �

maaltijden 1 of 2x in de week bij u thuis, 

desgewenst tot in de koelkast.  

Verse Maaltijdservice
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STaRT KoRFbal-
SEiZoEn

Het eerste weekend van september begint de 
korfbalcompetitie weer. Voor de seniorenploegen 
tenminste. Het eerste begint meteen met een uit-
wedstrijd tegen de gedoodverfde kampioen Olym-
pia uit Spijkenisse.
Het programma luidt als volgt:
zaterdag 2 september 2017:
Olympia (S) 1 - OJC’98 1
OJC’98 2 - Terda 1 11.30 uur
dinsdag 5 september 2017:
OJC’98 mid - Eymerick mid 20.15 uur
De jeugdploegen komen pas de week daarna in 
actie.
Intussen zijn de trainingen al bezig, met een beetje 
improviseren. De aannemer is namelijk nog niet 
helemaal klaar met de grootscheepse verande-
ringen die Sportpark rauwbraken momentyeel on-
dergaat en waarover u in het laatste nummer van 
de nieuwe Schakel al wat hebt kunnen lezen.
OJC’98 krijgt de beschikking over twee kunst-
grasvelden en ook in het clubgebouw is het een 
en ander veranderd. Binnenkort hoort u daar van 
ons zeker meer over.

ScHaKEn biJ ScHaaK-
vEREniGinG DE oUDE 
ToREn
Vele miljoenen mensen over de hele we-

reld schaken. Het bijzondere spel is populair bij 
jong én oud. In meer dan tweehonderd landen be-
oefenen mensen de schaaksport. Schaken is een 
van de vier klassieke denksporten. De andere zijn 
bridge, dammen en go. Er worden Europese- en 
wereldkampioenschappen gehouden, zowel indi-
vidueel als voor teams.
Het schaakspel heeft een rijke historie; ruim drie-
duizend jaar geleden werd er al geschaakt in India 
en het Nabije Oosten. Schaken is behalve een erg 
leuk spel ook cultuur. Je ziet in kunstwerken en 
films vaak afbeeldingen van schaakstukken. De 
bijnaam is niet voor niets het ‘Koninklijke spel’. 

Schaakvereniging De Oude Toren biedt veel mo-
gelijkheden om geestelijke fitness actief te trai-
nen, in de vorm van verschillende competities 
en rapid- en snelschaaktoernooien, waarbij je je 

krachten kunt meten met ongeveer gelijkwaardige 
medespelers. Natuurlijk kun je het schaakspel ook 
beoefenen met je computer, maar het intermense-
lijk contact, later discussiëren over of analyseren 
van een gespeelde partij, dan wel gezellig bijpra-
ten. Het 20e Druiventros-rapid-schaaktoernooi  in 
combinatie met het Noord-Brabants rapidschaak-
kampioenschap telde op 18 februari j.l. 116  deel-
nemers. Volgend jaar zal op 17 februari 2018  het 
21e Druiventros-rapidschaaktoernooi plaatsvin-
den, ook weer in combinatie met het rapidschaak-
kampioenschap van Noord-Brabant. 
 
Op donderdagavond 31 augustus  kan iedereen 
(ook huisschakers) vanaf 20.00 uur in hotel De 
Druiventros deelnemen aan een simultaan tegen 
de kampioen van het afgelopen verenigingsjaar: 
Koen Robben. Op donderdagavonden vanaf 7 
september beginnen de verschillende interne 
competities, waarbij ook verschillende inhaal-
avonden worden gepland. Vanaf begin oktober tot 
en met april vinden op zaterdagen ook de maan-
delijks externe teamwedstrijden plaats met andere 
verenigingen in het kader van de competitie van 
de |Noord-Brabantse Schaakbond.
 
Diegenen die gedurende het schaakseizoen eens 
een vrijblijvend partijtje willen spelen of naar 
schaakpartijen van anderen willen kijken zijn van 
harte welkom. 

Heb je nog vragen? 
Kom dan op 31 augustus of 7 september naar 
hotel De Druiventros of neem contact op met 
Frans Deckers tel. nummer 013-5332527 of 06-
13640505, email frans.deckers@home.nl. 

Op de website: http://www.schaakverenigingde-
oudetoren.nl/ kun je ook verdere informatie vinden 
m.b.t. Schaakvereniging De Oude Toren.

Frans Deckers, secretaris

lEEn baKKER aabE Fa-
bRiEK TilbURG DUbbEl-
TJESToERnooi
2 t/m 10 september 2017, berkel-En-
schot

Tennis & Padel bij TVBE 2.0 het vertrouwde park 
in een nieuw jasje!
Twee Padelbanen, opgeknapt clubhuis, overkapt 
terras en nieuwe verlichting. Op sportpark TVBE 
vindt in de eerste week van september traditiege-
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trouw het Dubbeltjestoernooi plaats: zaterdag 2 
september t/m zondag 10 september 2017. Naast 
deze mooie traditie, hebben we dit jaar een PRI-
MEUR!!!
Het sportpark van TVBE wordt uitgebreid met 
twee splinternieuwe padelbanen. Zaterdagmid-
dag 2 september is de officiële opening van de 
padelbanen met aansluitend een demowedstrijd 
met speluitleg. Na het zien van een enerverend 
potje padel, kun je vervolgens zelf aan de slag tij-
dens de clinics verzorgd door professionals. Heb 
je zin om in de week van het Dubbeltjestoernooi 
padelwedstrijden te spelen? Meld je tijdens het 
toernooi dan bij de wedstrijdleiding.
Dubbels worden gespeeld in de categorieën: 17+, 
HD-DD-GD, 3 t/m 8.

*Renovatie *Nieuwbouw *Onderhoud *Service

Heeft u problemen met uw plat dak 
of is deze aan vervanging toe?

E-Mail:
info@cremersdakbedekking.nl

of

Tel:
0657995582

U vind ons ook op     .      

Aanbiedingen zijn geldig van 28 aug t/m 2 sept

J.K. van Hoof

, keurslager
Kreitenmolenstraat 27

Udenhout

013-5111273

KEURSLAGERKOOPJE

Gyrospakket vlees, 

broodjes en tzatzikisaus

500 gram 6

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder minute steaks

4 stuks 7

50

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt diverse 

soorten

150 GRAM HALEN, 100 

GRAM BETALEN

SPECIAL

Noedeli

100 gram 1

45

LEKKER MAKKELIJK!

Muiderslotjes

100 gram 2

30

MAALTIJDIDEE

Menu van de week!

per stuk 6

95
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“ER KlinKT 
MUZiEK in 

DEn HoF van MaRT” 
Zegt het voort, zegt het voort!
“boeren, burgers en buitenlui“
Dit is het motto van Open Monumentendag 2017 
van Zondag 10 september aanstaande. Vanwege 
het 10-jarig bestaan van het museum zullen De 
Parelmuzikanten uit Oisterwijk op deze dag tus-
sen 14.00 en 16.00 uur een vrolijk tuinconcert ver-
zorgen in de tuin van Museum ‘Onder d’n Hooi-
zolder’ van de familie Koenen, ’t Hoekske 6A te 
Berkel-Enschot. 
Het museum toont een nostalgische verzameling 
uit “die goeie ouwe tijd” en is die dag voor ieder-
een toegankelijk van 11.00 – 17.00 uur.
Tussen de muzikale klanken door kunt U het mu-
seum bezichtigen, kijken naar een demonstratie 
kantklossen en genieten van prachtige tentoon-
gestelde schilderijen uit het boerenleven.
let op! Het muzikaal gedeelte gaat alleen door 
als de weergoden willen meewerken. De toegang 
voor zowel het museum als het concert is gratis.

GiTTEPETiT’S cREaTiEvE 
onTMoETinGSPlEK HoUDT 
oPEn HUiS
Op zondag 3 september zetten we de deur van 
Gittepetit’s creatieve ontmoetingsplek in Molen-
straat 24 in Berkel-Enschot wagenwijd voor je 
open en ben je van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.
Gittepetit’s creatieve ontmoetingsplek is een plek 
waar je andere creatieve mensen ontmoet en waar 
je heel veel inspiratie vindt. Je kunt er workshops 

en cursussen vol-
gen maar ook met 
je creatieve club 
bij elkaar komen 
of zelf workshops 
geven. Zo verbin-
den wij mensen 
met elkaar. Het 
is een plek waar 
je blij wordt en 
blij weer vandaan 
gaat.
Op zondag 3 sep-
tember van 11:00-
16:00 uur laten we je graag zien waarom het bij 
ons zo fijn vertoeven is. Kom kennismaken met 
onze nieuwe ruimte, kom sfeerproeven, inspiratie 
opdoen en onze medewerkers en bezoekers ont-
moeten. Je kunt aanschuiven voor een leuke mi-
niworkshop en we informeren je graag over onze 
bestaande en nieuwe activiteiten.
Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje 
en een drankje. De toegang is gratis.
Gittepetit’s creatieve ontmoetingsplek, zondag 3 
september van 11:00-16:00 uur.

HEbbEn WE bEGin 
aUGUSTUS REGEnvlaGEn, 

Dan ooK REGEn 
in DE laaTSTE DaGEn.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

FancY FaiR in UDEnHoUT
Op 23 september, burendag, organiseert Prisma 
van 11:00-16:00 uur een Fancy Fair in de tuin van 
de woonvoorziening, Stationstraat 15 te Uden-
hout. 
Een fancy fair op locatie waar mensen met een 
beperking begeleid wonen. Je bent van harte wel-
kom! De cliënten willen graag een tuinoverkapping 
en deze moeten ze zelf bekostigen. De begeleiding 
en vrijwilligers hebben besloten een rommelmarkt 
te organiseren waar de cliënten ook aan meewer-
ken. De opbrengst wordt gebruikt voor de tuin-
overkapping, zodat de cliënten straks gezellig bui-
ten in de schaduw kunnen zitten en wat langer van 
het buitengebeuren kunnen genieten. Tijdens de 
Fancy Fair zijn er activiteiten als schminken, spel-
letjes, haar extentions, grabbelton, rad van fortuin 
en een springkussen. Er staan kraampjes met zelf-
gemaakte cre-
aties, Bij Fran-
çois, nieuwe 
kinder-/dames-
kleding, wereld-
winkel, zelf ge-
bakken taart en 
rommelmarkt . 
Er zijn diverse 
leuke optredens 
van Bas Hutten, 
met als klap op 
de vuurpijl een 
optreden van 
Frank Smeek-
ens.  We zien u 
graatg.
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Zwart wit advertentie De Nieuwe Schakel 2017 ; te plaatsen in week 36 en 37 (bij voorkeur boven 
aan een pagina) Afmeting: 33 x 148 (1/6) 

 

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

   

 

 

 

 

                                   BASISCURSUS MINDFULNESS                                                                                                                                                                                     
Voor minder last van stress en angst, een betere balans en concentratie of 
positiever zijn.  Do-avond 28 sept start basiscursus van acht lessen in Berkel-
Enschot (De Schalm), op vrij-ocht 29 sept in Haaren (Het Bergkristal). Welkom 
voor gratis proefles do-avond 14 sept (Berkel-Enschot) of vr-ocht 15 sept 
(Haaren).  Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199.  
 

Coppelmans altijd scherp geprijsd!

Garden Girls
De Calluna is een grote heide  plant 

met een rijke, lange bloei. In diverse 
kleuren. In 11cm-pot. 1.75 p.st.kleuren. In 11cm-pot. 1.75 p.st.

0.99

Aanbieding geldig van 30 augustus t/m
 5 septem

ber 2017 of zolang de voorraad strekt.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

bEZoRGERS 
GEvRaaGD
De Schakel is op zoek 
naar bezorgers. 
Op dit moment speciaal 
in de omgeving Rembrandt 
van Rijnlaan, Heuneind, 
Pieter de Hooghlaan. 
Ben jij 13 jaar of ouder en 
vind jij het leuk om wekelijks, 
tegen een kleine vergoeding, 
op woensdag de Schakel te 
bezorgen? 
Stuur dan een mail naar info@
schakel-nu.nl of bel met onze 
bezorgcoördinator familie de 
Brouwer: 013-5400741.
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✰✰✰✰www.facebook.com/wc.eikenbosch

Volg
ons op

Kom lekker 
SPELEN

ZATERDAG 2 SEPTEMBER  
VAN 9:00 TOT 17:00

Kom gratis klauteren en springen op de 3 springkussens.
Je bent welkom bij winkelcentrum Eikenbosch!

Bekijk onze nieuwe website: www.winkelcentrumeikenbosch.nl
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bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

TER naGEDacHTEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Anton Sinot, 
80 jaar en in de St. Lambertuskerk �van Miet Scha-
pendonk-Straatman, 90 jaar.

aGEnDa
St. caeciliakerk:
Maandag 4 september 20.00 uur: Doopvoorbereiding.
Dinsdag 5 september 19.30 uur: korenplanning.
Woensdag 6 september 17.00 uur: 1e repetitie 
Eigen-Wijs.

viERinGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 2 september: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 3 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Pastoor Vissers (verj); Jan van Rijswijk 
(jrgt.) en Miet van Rijswijk-Segers; Overl. fam. 
Noud van Esch; Miet van Esch(verj.); Noud van 
Esch (jrgt.); Voor de overleden leden van de KBO; 
Jos van Baast en Marian.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor. 
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Overl. familieleden van Broekhoven; 
Huub van der Heijden; Riek van de Wiel-van Gorp; 
Jos van Baast en Marian Mathijsen (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Juliette Smits.

Maandag 4 september:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 5 september: 
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u welkom op de koffie.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig uur.

Donderdag 7 september:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 8 september
09.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

PRoTESTanTSE 
GEMEEnTE 
oiSTERWiJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 3 september: ds. Winanda de vroe, 
10.15 uur
Het is een bijzondere dienst, want er wordt een 
kindje gedoopt!
De collectes zijn voor onze diaconie en voor de eigen 
kerk, en wel speciaal voor de gemeenteavonden. 
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

agenda
2 september 14.00-16.30 uur: Expositie, werk van 
José Verhoeven-van den Heuvel
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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Boxtelsebaan 24-28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.decohomemarcovandenberg.nl
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Boek een behandeling bij Careforskin by Roos. 
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan hier 
centraal. Met de natuurlijke, duitse producten 
van Naturgeist blijft uw huid in goede conditie.

De gehele maand juli krijgt u 10% korting op 
de schoonheidsbehandelingen.
U kunt ook een zomerse gellak laten zetten op 
de handen en/of voeten.

info@careforskinbyroos  -  www.careforskinbyroos.nl  -  +31(6) 51 24 94 94
Sint Willibrordstraat 14  -  5056 HV  -  Berkel-Enschot  -  013 590 77 86

Is je huid al klaar voor DE ZOMER? Careforskin by Roos is gevestigd 
binnen Salon Ortega. Salon Ortega is 
een premium kapsalon waar u zich 
kunt laten adviseren en behandelen. 
Eigenaresse Claire Versteijnen wil een 
beleving creëren zodra de klant 
binnenkomt.

Ik hoop u te mogen verwelkomen in 
mijn salon!

Je huid verdiend HET BESTE!
Aandacht voor je huid! 
 
Laat je huid verzorgen na alle zonnestra-
len van deze zomer bij Careforskin by Roos.  
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan hier cen-
traal. Met de natuurlijke, duitse producten van Na-
turgeist blijft uw huid in goede conditie.  
 
ACTIE! 
Een vochtbehandeling om de huid een oppepper 
te geven voor €35,- tot eind september. 
Een gellak laten zetten en betaal voor deze eerste 
set maar €17,50. 
 

Tijdens de behandeling kunt u een gezonde 
smoothie proeven of water met verse ci-
troen drinken, ook hier wil ik u graag verwen-
nen met gezonde, natuurlijke producten.
 
Meer weten of een afspraak maken? 
Bel of bericht 0135907786 / 0651249494 
 
Bezoek ook eens de website of facebookpagina! 
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Geslaagd? Proficiat! 
Iedereen mag het weten; de vlag kan uit!
Mail je naam en de opleiding/niveau door waarvoor je geslaagd bent 
en wij zetten het in de Schakel! 
Mail: info@schakel-nu.nl

Bjorn Denissen Chiropractor University of South-Wales

GESlaaGD

UiTSlaG vaKanTiEPUZZEl
 
 De prijswinnaars van de LOGOpuzzel zijn bekend:
 
 - Jorieke van der Westen, Kruisakker 4 Berkel-Enschot
 - Ans Kuijpers, Jeroen Boschlaan 38 Berkel-Enschot
 
 van harte proficiat! 
 U kunt op vertoon van uw legitimatie een cadeaubon t.w.v. e 20,- van 
 Winkelcentrum Eikenbosch ophalen bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Wanneer kiest u voor Kozion?

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? Kom dan 
naar onze showroom in Udenhout
voor een vrijblijvende offerte.

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl



ScHaKElTJES

26 |

Mediteren kun je leren/ bewust omgaan met je ge-
dachten, de Training Meditatie Plus start op don-
derdagavond 14 september. Voor meer info of een 
vrijblijvend gratis intake gesprek, bel Anite Jon-
kers. Tel: 0615054704. www.freebodyfreemind.nl

Wespennest en Vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren. 
06-22449735 of info@a3p.nu
www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

Op zoek naar een GLAZENWASSER voor buiten 
of binnen? Tel: 06-24136243 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de avond 
van dienst te kunnen zijn is er iedere dinsdagavond 
van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis inloopspreek-
uur. VAN RAAK ADVOCATUUR. Slimstraat 8a, Uden-
hout. 013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 
www.electroservice.nl

Last van wespen of ander ongedierte?
info@OBenP.nl Udenhout tel 06 42 00 00 73

Augustus maandaanbieding: 50% korting op een 
2de zomerkledingstuk. Dit is ook geldig op reeds 
afgeprijsde kleding.  Bij de Tweewieler Udenhout

Speciale Tour de france aanbieding: diverse racefiet-
sen met scherpe prijzen. Bij de Tweewieler Udenhout

Groot assortiment 2de hands elektrische fietsen incl. 
gratis 2 jaar garantie. Bij de Tweewieler Udenhout

Mindfulness Plus Training bij Free Body Free Mind 
start op Zaterdag 2 september.
Voor meer info of een vrijblijvend, gratis intake ge-
sprek bel Anite Jonkers. Tel: 0615054704  
www.freebodyfreemind.nl

Nieuw in de Caeciliaschool (kindcentrum) Berkel-
EnschotYoga. Vanaf 1 september ook op zater-
dagochtend. Zwangerschapsyoga. Iedere don-
derdagavond om 19.00 uur. 
Kijk op www.beyoga.nl; mail: els@beyoga.nl of 
bel Els Fleuren 013 8504899

YOGA. Dinsdag 5 sept. a.s. van 9.00-10.00 uur 
begint de yoga cursus weer in “’t Ruiven”. info: 
Nelleke van der Smissen, tel; 013-5343513 
e-mail; pchmvds@hotmail.com

I&L Logistiek zoekt leuke, enthousiaste chauf-
feurs/ambassadeurs voor distributie Schoolmelk 
met een bestelbus. 2 tot 4 dagen per week voor 
héél schooljaar. Aantoonbare rijervaring geëist. 
www.il-logistiek.nl/schakel

I&L Logistiek zoekt vaste, flexibele sprinter-bak-
wagen chauffeur voor tenminste 2 dagen per 
week. Leuk, veelzijdig en routes door héél Neder-
land. www.il-logistiek.nl/schakel

Man is op zoek naar schoonmaakwerk, onder-
houd tuin e.d. Tijden en uren in overleg. 
Tel 06-85241055

Last van een wespennest of ander ongedierte bel 
06 42 00 00 73  info@OBenP.nl Udenhout

Ben jij de persoon die we zoeken. We zoeken een 
zaterdaghulp (vanaf 15 jaar) die kan poetsen in 
onze verschillende ruimtes, je werkt met een jong 
en gezellig team. Je werktijden zijn op zaterdag 
van 7.30 uur tot ± 13.30 uur. Stuur je sollicitatie 
met CV per mail. monique@demaro.nl t.a.v. Mo-
nique Verlaan Banketbakkerij De Maro BV Knip-
persven 15 5056 DE Berkel-Enschot

Gezocht; betrokken vrijwilligers De Kleine Wereld. 
Heeft u affiniteit met kinderen van 4 t/m 12 jaar? 
Vindt u het leuk een groep te begeleiden bij het 
overblijven of om kinderen van school naar BSO 
te vervoeren? meld u dan snel aan als vrijwilli-
ger! Overblijven op bs St. Caecilia van 11.45u tot 
13.15u. dagen in overleg. Bij intresse: tsocaeci-
lia@dekleinewereld.org / 013-2119061 Vergoe-
ding; €11,50 per keer. Busvrijwilliger in bezit van 
B-rijbewijs, op ma,di en/of do tussen 15.00u en 
16.00u. Kinderen van bs Berkeloo met onze bus 
vervoeren naar BSO De Toverwereld. Vergoeding: 
€ 4.50 per uur. Bij interesse; bsodetoverwereld@
dekleinewereld.org

Bridgelessen voor beginners. Maandag 13.30 
-14.00. Start 11 sept. 13 lessen € 55,-. Lessen bij 
mij aan huis. Kees van de Ven, Bridgeclub Berkel-
Enschot. Bel 013-5332568//06-50950472.

Lekkernij, is op zoek naar een medewerker voor 
de zaterdag (m/v) vanaf 16 jaar. Voor informatie 
kom langs of bel met Jacqueline 013-5333023.



Naast het wonen aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot, biedt Boeijend Huys 
ook thuiszorg en dagbegeleiding voor mensen met geheugenproblemen.

Zorg tHuys 
verzorging, verpleging
huishoudelijke hulp
individuele begeleiding
(warme) maaltijd voorziening
boodschappenhulp
vervangende mantelzorg
uw wensen staan centraal

Meer info of aanmelden?
Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 085-4014130

e-mail: info@boeijendhuys.nl website: www.boeijendhuys.nl
Bosscheweg 104, 5056KD, Berkel-Enschot.

Kleine Huys
uw wensen staan centraal 
muziek maken en luisteren 

dagbegeleiding
handwerken

buitenleven
uitstapjes

lezen
maaltijd
kleine groepjes

eten en drinken

wonen | zorg | dagbegeleiding | thuiszorg



Een aandeel in elkaar

Info en actievoorwaarden: rabobank.nl/hartvanbrabant

Met deze actie ondersteunen we het lokale verenigingsleven met hun jaarlijkse

activiteiten of projecten. Rabobank Hart van Brabant stelt in 2017 

€ 250.000 ter verdeling beschikbaar. Doe mee en schrijf uw club in!

Hart voor uw Club, doe mee en schrijf uw club in! 

Inschrijven kan van 1 juni tot en met 15 september 2017 via rabobank.nl/hartvanbrabant

voor Hart voor
uw Club!

Meld uw
vereniging 

of stichting aan


