
Jaargang 52, week 30, 26 juli 2017

DEZE WEEK:
Giel van Beurden op afscheidstournee

25 jaar Engelse Taal School

Met passie: Abduls ‘Boardje’

Fijne zomervakantie!
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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.

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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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

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 

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

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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
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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

FYSioThErAPiE UDEnhoUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

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

Vervolg op pagina 6
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UiTvAArTBEGElEiDinG

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

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.

 

adres  Tongerloplein 15 
  5071 CX Udenhout 
telefoon  06 836 93 014 
mail  nancylaurensse@contourdetwern.nl 
internet  www.contourdetwern.nl 

 

 
 
 
 

 
Samen naar buiten 
Sinds een jaar is een 90-jarige vrouw haar 
zicht plotseling grotendeels kwijt. Ook is ze 
afhankelijk van een rolstoel na een hersen-
infarct. Mevrouw wil heel graag samen met 
iemand naar buiten toe, omdat ze dat niet 
meer zelfstandig kan. Ben jij degene die 
haar blij gaat maken en haar meeneemt?  
We zoeken iemand die haar in en uit de 
rolstoel kan helpen. (10001167063) 
 
Eropuit met gezellige vrouw 
Getrouwde dame van begin 60 jaar vindt 
het fijn om leuke dingen te ondernemen en 
erop uit te gaan. Hulp daarbij zorgt ervoor 
dat ze vaker weg kan. Naar het museum of 
de bios, boodschappen doen, leren koken 
of computeren. Help jij haar op weg? 
(4860005478) 
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Even een frietje snacken of een potje kaarten 
bij ‘De Giel’. Met zijn cafetaria was Giel van 
Beurden een begrip in Berkel-Enschot. na bij-
na vijftig jaar komt er een einde aan. ‘ik ben 72, 
dan heb je niet veel keus meer’, zegt de Giel nu 
zijn pensioen voor de deur staat. 

De Oude Raadskelder krijgt in september een 
nieuw concept onder leiding van de eigenaren 
Bart en Su-Jing Brouwers. De Giel is blij dat hij het 
pand heeft kunnen verkopen. ‘In augustus nemen 
de nieuwe eigenaren nog even een kijkje zodat ze 
weten hoe het hier allemaal werkt’, zegt Giel. (Het 
volledige interview met de nieuwe eigenaren d.d. 
15 juni 2017 staat op schakel-nu.nl).

Afscheidstournee
De laatste weken zijn aangebroken en samen met 
zijn vaste team probeert Giel er het beste van 
te maken. Vrijdag 21 juli begon daarom het af-
scheidstournee. ‘We wilden nog een keer de car-
navalssfeer in de Giel’, zegt vaste kracht Daphne 
Jonkers die al 17 jaar bij de cafetaria werkt. Vrij-
dagavond startte daarom de eerste en enige editie 
van ‘Giels zinderende zomercarnaval’. 

‘Het maakte niet uit hoe laat het 
werd, als het maar gezellig was’

Carnaval was voor Giel en zijn vaste krachten 
een van de leukste momenten van het jaar. ‘Het 
gemoedelijke van de mensen maakt het zo leuk. 
Het maakte niet uit hoe laat het werd, als het maar 
gezellig was’, zegt Giel. Vrijdag voegde zij er nog 
iets ludieks aan toe met het zinderende zomercar-
naval. Degene die zich het beste als De Giel ver-
kleedde, won een prijs. Jaap van der Sanden was 

de gelukkige winnaar en kreeg een beker en een 
fles dropshot.

Even wennen
Het afscheidstournee is genieten, maar vooral ook 
een bevestiging voor het personeel en de vaste 
gasten. ‘Voor veel gasten zal het wel wennen zijn. 
Ik heb ook echt geen idee wat ik nu ga doen, maar 
op deze leeftijd heb je niet veel keus meer. We pro-
beren er nog even iets van te maken.’ 
Dat doet de cafetaria ook op 24 augustus voor de 
vaste gasten. ‘We maken het dan nog een keer ge-
zellig met de mensen die hier altijd hebben gezeten 
en hier regelmatig kwamen.’ Op 25 augustus is er 
een receptie voor alle inwoners uit Berkel-Enschot. 

laatste keer 
Nog een laatste keer genieten van een lekkere 
vette hap of een borrel bij de gemoedelijke cafeta-
ria? Maandag 21 augustus is de cafetaria voor de 
laatste keer geopend.  

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotografie: Bas Haans

DE GiEl:
‘GEEn iDEE WAT 
iK nU GA DoEn’
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AcTiviTEiTEnKAlEnDEr

JUli

AUGUSTUS

lATEr

27-7 Druiventros 20.15 uur Terrasschaken SV De Oude Toren 

2-8 Brasserie Robben 19.45 uur Zomerbridge BCBE
3-8 Druiventros 20.15 uur Terrasschaken SV De Oude Toren 
5-8 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
6-8 de Stulp 14.30 uur Onstspanningsmiddag mmv muzikaal duo KBO/SWO
9-8 Denksportcentrum BE 14.00 + 19.30 uur Zomerbridgedrive b.c. Edelweiss
9-8 Brasserie Robben 19.45 uur Zomerbridge BCBE
10-8 Druiventros 20.15 uur Terrasschaken SV De Oude Toren 
11-8 Denksportcentrum BE 9.45 uur Autosmokkelroute bridgedrive
17-8 Druiventros 20.15 uur Terrasschaken SV De Oude Toren 
24-8 Druiventros 20.30 uur Openbare jaarvergadering SV De Oude Toren 
31-8 Druiventros 20.15 uur Simultaanschaak huis- en clubspelers SV De Oude Toren
16-8 Denksportcentrum BE 14.00 + 19.30 uur Zomerbridgedrive b.c. Edelweiss
16-8 Brasserie Robben 19.45 uur Zomerbridge BCBE
19-8 Café Mie Pieters 16.00 uur Zomerfeest Mie Pieters
20-8 Denksportcentrum BE 14.00 uur Mossel/saté bridgedrive
23-8 Denksportcentrum BE 14.00 + 19.30 uur Zomerbridgedrive b.c. Edelweiss
23-8 Brasserie Robben 19.45 uur Zomerbridge BCBE
25-8 Druiventros 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
26-8 Manege de Gulle Ruif 9.00 uur Heukelomse Ruiterdagen, RJV de Ruif
27-8 Manege de Gulle Ruif 9.00 uur Heukelomse Ruiterdagen, RJV de Ruif
27-8 St. Caeciliakerk plein 11.00-13.30 uur Start Fietstocht Toer Mee tbv. straatkinderen 
   Cochabamba, KBO
29-8 Bibliotheek 19.00-21.00 uur bijeenkomst van het “reizend mantelzorg café” 
30-8 Denksportcentrum BE 14.00 + 19.30 uur Zomerbridgedrive b.c. Edelweiss
30-8 Brasserie Robben 19.45 uur Zomerbridge BCBE

2-9 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
4-9 de Stulp 14.30 uur Onstspanningsmiddag KBO
10-9 div. locaties 11.00-17.00 uur Open erf boerderijen Monumentendag
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     
26-9 Brasserie Robben 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
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 Koningsoord 14.30 uur Muzikale middag de Zonnebloem
15-11 Riddershoeve 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
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De Engelse Taal School (ETS) vierde vrijdag 
haar zilveren jubileum. vrienden, kennissen en 
cursisten verzamelden zich bij riddershoeve 
om te proosten op de mooie jaren. ‘ik ben er 
trots op, maar het was natuurlijk niet mogelijk 
zonder de cursisten’, zegt eigenaresse hilde-
gard van Kuilenburg.

Van Kuilenburg begon ooit op een zolderkamer-
tje met de Engelse Taal School en inmiddels zijn 
er heel wat mooie mijlpalen voorbij gekomen. ‘De 
Engelse Taal School is de plaats waar mensen 
ontdekken hoe een taal hun leven verrijkt’, zei Hil-
degard in haar toespraak.

Hildegard bewerkte twee boeken voor de Neder-
landse markt en ging terug naar de universiteit om 
haar doctoraal te halen. Inmiddels is er ook een 
lokaal in Goirle en zijn er al honderden cursisten 
bekend met de methode.

Jose Schilders is cursist en gaat al vijftien jaar 
mee met de jaarlijkse meerdaagse schoolreisjes 
naar Engeland die ETS organiseert, zodat cursis-
ten in contact komen met de taal en cultuur van 
het land. ‘Ik mis er geen één. Het is altijd heel goed 
verzorgd en vooral heel erg gezellig.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotografie: Peter Timmermans

EnGElSE TAAl 
School viErT 
ZilvErEn JUBilEUM

Alleen door vaklui geplaatst!

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

Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon  
18-6 Sleutelbos met 2 sleutels (fiets- en huissleutel) Naast kermisterrein (Oranjesingel) 013-5332593 
25-6 Sleutelbos met hanger (UNSC) Naast Rabobank (beeldje) 013-5332593 
26-6 Samsung mobile phone Zwart Fietspad Jong Brabant 013-5332726 
12-7 Sleutel met Bavaria opener voor slager WC Eikenbosch 06-13125941 
22-7 bordeauxrode vouwparaplu Beukendreef 013-5331411

Datum oMSchriJvinG verliesplaats Telefoon
13-6 sportschoenen Berkel-Enschot 013-5335093 
2-7 fietssleutel/huissleutels studentenkamer Omgeving Berkelse Akkers/ 013-5331849 
  Hoge Hoek  
1-7 Horloge Seiko zilverkleurig met goudkleurige  Torentjeshoef 06-53824946 
 accenten   
5-7 TomTom horloge rood/zwart Tijdens wandelen van Oisterwijk  06-43581370 
  naar BE  
13-7 Zilveren horloge met blauw uurwerk en  Berkel-Enschot 06-23200595
 vier zilveren ringen die hieraan vast zaten   
 (grote emotionele waarde)   
22-7 Mobiel merk Sony xperia e1 Tussen Enschotse kerk  013-5422086 
  en winkelcentrum 06-26010109 
22-7 Gouden armband met naamplaatje Berkel-Enschot 013-5335011 

SchAKElTJESGEvonDEn

SchAKElTJESvErlorEn

SchAKElTJESBEAPP
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Tussen de zinnen door klingelen de schelpen in 
de warme wind. in de andere hoek van het af-
dak hangt een rits rode uien te drogen in de zo-
merzon en in het midden van het groene gras 
schittert een chinese palm. ‘nu is mijn tuin op 
zijn mooist! Elke dag komen er verse bloemen 
om naar te kijken. Prachtig!’ aldus Abdul-Gha-
foer Gory.

Abdul heeft zijn Universitaire opleiding Landbouw 
afgerond in Afghanistan. De liefde voor de natuur 
is hem met de paplepel ingegoten. ‘We leefden 
zelfstandig in ons dorp met alle koeien, geiten en 
schapen; dichtbij de natuur. Helaas was hij 21 jaar 
geleden genoodzaakt zijn land te verlaten. Mijn 
tweede zoon is in Nederland geboren. ‘Voor de 
grap noem ik hem weleens kaaskop.’
Eén jaar geleden verhuisden Abdul, zijn vrouw en 
zonen met de palmboom, pruimen, vijgen, ver-
schillende rozen en een notenboom. De nieuwe 
tuin was echter te klein en Abdul vond in het Ha-
zennest een vrij tuintje zonder overburen én naast 
het speeltuintje. Dit ‘Boardje’ was dé oplossing.

‘Rode pepers eet ik ook weleens zo.’

Komkommertijd
Zowat alle vrije tijd, naast werk en andere verplich-
tingen, brengt Abdul door in zijn kleurrijke tuintje. 
Ze koken en BBQ-en er graag met vrienden en fa-
milie. ‘Speciaal voor de kinderen heb ik komkom-
merplanten gezaaid.’ Hij pakt een mooi kleintje en 
trekt hem iets omhoog. ‘Dan plukken ze deze zelf 
en zijn ze héél trots!’ 

Naast prachtige bloemen en planten, groeit er veel 
groenten en fruit. Onder andere ook Surinaamse 
groenten, Afghaanse zachte prei en Marokkaanse 
munt. Speciale witte vijgen en tomaten uit Kroatië, 
maar ook Afghaanse bloemen, die overdag dicht 
zijn en bij schemering opengaan. Hij heeft een 
speciaal kruidenlaantje gezaaid voor zijn vrouw. 
‘Die eet ik ook weleens zo,’ zegt Abdul en wijst 
zonder blikken of blozen naar een rij rode peper-
planten.

Altijd iets te doen
‘Het is lekker rustig hier, je bent in de natuur en het 
is gezellig; samen koffiedrinken, kletsen, lachen 
en grapjes maken.’ Abdul gebaart naar zijn buur-
man, die een gezellig muziekje heeft aan gezet. 
‘In mijn tuintje is altijd wel iets te doen; een stokje 
hier, controle daar, dode blaadjes weghalen of een 
nieuwe rij groenten en kruiden zaaien, zodat je 
niet ineens te veel van hetzelfde oogst.’ Ook loopt 
Abdul graag een rondje. ‘Kijk, ieder tuintje ziet er 
totaal anders uit, dat vind ik heel bijzonder.’ 

Tekst: Maartje van Beurden
Fotografie: Bas Haans

WElKoM in 
ABDUlS ‘BoArDJE’

MET PASSiE
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Fysiotherapie 
Udenhout.nl 
 

Ook tijdens de vakantie
avondopenstelling

latenzo.nl

judotenshi.nl
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cUrSUSDocEnTEn GEZochT

Al jarenlang presenteert KBo Berkel-Enschot voor de leden een uitgebreid en divers cursusaan-
bod, variërend van computercursussen tot filosofie bijeenkomsten, van muziek workshops tot een 
blik in de fascinerende wereld van de geschiedenis. Een cursusaanbod dat met grote regelmaat 
wordt aangepast aan de behoeften van de KBo-leden. ook het komende seizoen worden er weer 
zeer uiteenlopende, kortdurende cursussen gegeven, die voor elk wat wils inhouden.

Uw kennis, hun kennis
Vrijwel alle cursussen worden gegeven door vrij-
willigers, die hun expertise willen delen met an-
deren. ”Door KBO vrijwilligers voor vrijwilligers” 
is het uitgangspunt. Soms aangevuld met docen-
ten van buitenaf. Een formule, die nog steeds ga-
rant staat voor een kwaliteitsaanbod. Docenten, 
die vol enthousiasme en met de nodige ervaring 
hun kennis overdragen aan de deelnemers.
Het programma voor komend najaar staat al vast 
en de docenten staan te popelen om te starten.

op zoek
Voor de invulling van het programma, dat in fe-
bruari 2018 van start moet gaan, is de KBO werk-
groep Vorming & Scholing op zoek naar vrijwil-
ligers – zowel binnen de KBO Berkel-Enschot als 
daar  buiten - die in het vroege voorjaar als do-
cent een steentje willen bijdragen aan een zo ge-
varieerd mogelijk cursusaanbod. Een kleine on-
kostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

(Advertorial)

Normaliter omvat iedere cursus een viertal bij-
eenkomsten, waardoor het voor de docenten 
niet al te veel beslag legt op de doorgaans toch 
al spaarzame vrije tijd. De werkgroep Vorming 
& Scholing zorgt er uiteraard voor dat de rand-
voorwaarden voor een optimale cursus worden 
ingevuld. Vanzelfsprekend in overleg met betrok-
ken docent. Heeft u een idee voor een cursus en 
bent u bereid als docent een kortlopende cursus 
te geven, meldt u dan – liefst z.s.m. – aan bij de 
KBO Berkel-Enschot. 

Nadere informatie over het huidige aanbod vindt 
u op de website www.kboberkelenschot.nl.
Wilt u meer informatie of wilt u zich direct aan-
melden dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de werkgroep Vorming & Scholing, 
Herman Janssen. 
Telefonisch bereikbaar onder nummer 
013-5333450 of via een mail naar 
hummel.janssen@ziggo.nl.

het bestuur en medewerkers van 
De Schakel wensen u een hele 

fijne zomervakantie!

De volgende editie verschijnt woensdag 23 augustus! 

Deadline kopij en advertenties is 

maandagochtend 21 augustus om 10:00 uur.
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Beste mensen,
 
Ruim 49 jaar heb ik in café cafetaria de oude raads-
kelder mijn werk met veel passie en plezier gedaan, 
maar ben nu erg blij dat ik met een welverdiend pen-
sioen kan gaan.
Allereerst wil ik iedereen enorm bedanken voor de 
jarenlange trouwe klandizie en gezelligheid, hopelijk 
naar ieders tevredenheid.
Ik ben alle medewerkers die de afgelopen 49 jaar 
voor mij hebben gewerkt erg dankbaar, zij hebben 
hun steentje bijgedragen en stonden voor me klaar.
Vrijdag 25 augustus is mijn laatste dag, en zal ik af-
sluiten met een traan en een lach.
Voor degene die zich verbonden voelt met mij, nodig  
ik uit voor een inloop receptie en hopelijk bent u daar-
bij.
 
Bedankt!
 
Giel van Beurden                                                    
 
Inloopreceptie:
Vrijdag 25 augustus 2017
Aanvang 16.00 uur tot 22.00 uur
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Uitvaar tbegele id ing

 

 

Fysiotherapie 
Udenhout.nl 
 

Noteer de namen van de bedrijven/verenigingen onder de bolletjes hieronder. 
Lever de oplossing voor 25 augustus in bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 Berkel-Enschot.

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Maak kans op een cadeaubon van E 25,-!
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bleyerschilderwerken.nl

vanantwerpenelektro.nl

dorpsraadberkelenschot.nl

013 533 2791

dktnotarissen.nl

dominos.nl | 013 204 0450
Download de

Domino’s Deals APP,
locatie Oisterwijk

jacksautos.nl



DivErSEn
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ZoMErFEEST MiE PiETErS
Op zaterdag 19 augustus organiseert café Mie 
Pieters zijn eigen zomerfeest in samenwerking 
met De Platenbus. Achter op ons sfeervolle tuin-
terras wordt een dansvloer gecreëerd waar je los 
kunt gaan op swingende muziek van de jaren ’30 
tot de jaren ’80. De platenbus is een gezellig in-
gerichte brandweerauto. De dj weet dat swing 
en relaxed samengaan. Even uitblazen? Dan kun 

je terecht in onze knusse loungehoek onder het 
genot een vers gezette koffie van de koffiebar, 
een verfrissend (speciaal)biertje of een lekkere 
hap van de barbecue. Ook voor de kinderen zul-
len we verschillende activiteiten organiseren. Er 
kan geswingd worden van 16.00 tot 0.00. Entree 
is gratis. Kom dus gezellig een dansje wagen bij 
Mie Pieters! Tot dan(s)!

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
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Woning
appartement

of bedrijfspand
(ver)kopen of

Dan bent u bij M&S makelaars
aan het juiste adres.

Tot ziens in ons dorp!
Chris van den Akker

Piusplein 56, Tilburg
info@msmakelaars.nl
telefoon 013 5359235
www.msmakelaars.nl

taxeren?

Vestiging Coppelmans Oisterwijk zoekt een:

Kassamedewerker 
Parttime 32 uur

Voor de volledige functiebeschrijving 
verwijzen wij u graag naar onze site 

www.coppelmans.nl 

U kunt de vacature vinden bij het 
tabblad “Informatie”, onder het kopje 

“werken bij Coppelmans”

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Wegens vakantie 
zijn wij van

31 juli t/m 15 augustus 
gesloten.

Vanaf 16 augustus 
gaan we er weer met 

veel energie en nieuwe 
gerechten tegenaan.
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PicKnicK BiJ DE
ZonnEBloEM 
De zomerse Zonnebloem-picknick 
van 20 juli vond dit jaar vanwege 
de weersomstandigheden binnen 
in boerderij Denissen plaats. Zo’n 
tachtig gasten smulden zichtbaar 

van de smakelijke heerlijkheden. Was het daags 
tevoren nog puffen vanwege de tropische tempe-
raturen, donderdagochtend vroeg liet het zich al 
gauw aanzien dat een picknick buiten op het lom-
merrijke terras geen optie zou zijn. 
Daarom werden de lekkernijen binnen geserveerd: 
koffie en thee, een heerlijk kopje bouillon, brood-

jes gezond en kroket met een tongstrelend toetje 
als dessert. Voeg daarbij de levendige onderlinge 
sfeer in de twee zalen van boerderij-partycentrum 
Denissen, dan kan de enige conclusie niet anders 
luiden dan: voor alle gasten én vrijwilligers was 20 

juli een heerlijke ochtend. Dat de verwachte regen 
uiteindelijk uitbleef en de zon ook deze ochtend 
gewoon zijn best deed, doet daar niets aan af!

(tekst en foto:Jan Simons)

WiJ ZoEKEn JoU!!
Voor de allerleukste week van 
het jaar (Kindervakantiewerk) zijn 
wij nog op zoek naar leiding. In 
de week van 14 t/m 18 augus-

tus 2017 ga je met kinderen van groep 1 t/m 4 
(onderbouw) of groep 5 tot en met 8 (bovenbouw) 
op pad. De jongste kinderen blijven vooral op de 
locatie zelf (manege de kraan) maar de ouderen 
kinderen gaan bijna elke dag op de fiets weg. 
Wat krijg je ervoor terug? Een hele, hele leuke 
week! Samen met de kinderen en je medeleiding 
maak je er een fantastische week van. ’s Avonds 
is er de mogelijkheid om een drankje te doen met 
andere leiding. De enige voorwaarde is dat je 15 
jaar of ouder moet zijn (en natuurlijk beschikbaar 
in de kvw-week).
Als je nog een maatschappelijke stage moet doen 
voor school, leiding zijn bij ons telt mee!! Dus meld 
je aan via www.jeugdwerkberkelenschot.nl en doe 
mee met de leukste week van de zomer!

AUTo-
SMoKKElroUTE 
BriDGEDrivE
Bridgeclub Edelweiss or-

ganiseert voor iedereen die van bridgen & gezel-
ligheid houdt voor het 2e jaar een ludieke AUTO-
SMOKKELROUTE BRIDGEDRIVE op vrijdag 11 
augustus.
Deze autotocht voert ons door het Belgische en 
Brabantse land. Onderweg hebben we verschil-
lende pittstops in lokale stamineekes. 
Inschrijfgeld slechts E 20,-- per deelnemer. Dit is 
incl. een goed verzorgde lunch onderweg en lu-
dieke prijzen.
Voor een bridgemaatje kan worden gezorgd!
Info: Karin Poppelaars tel 06-40032072

EEn hAlF 
DiPloMA
We zullen het maar 
omschrijven als: foutje 

bedankt! Hoe kun je nou een half diploma in 
ontvangst nemen? Het overkwam Than Bakker.  
Zijn leraar kwam er pas op het laatste moment 
achter dat Than zijn theoretisch gedeelte van het 
examen nog helemaal niet gedaan had. Samen 
met het hele gezin werd nog een poging gedaan 
om er alle toonladders in te stampen, maar het 
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multimate.nl

berkel-enschotzingt.nl

in-to-motion.nl

boomrooierijweijtmans.nl

primera.nl

stichingexpo.nl

Stichting Welzijn Ouderen

Berkel-Enschot

Wegens vakantie gesloten 
vanaf 31 juli t/m 14 aug. 
15 aug. staan wij vanaf 

8.00 uur weer voor 
u klaar.
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mocht niet baten. Daarom kreeg ter genoegdoe-
ning Than bij het Zomeravondconcert een half 
diploma en moest hij beloven om in de vakantie 
goed zijn best te doen om de theorie bij het begin 
van het nieuwe schooljaar ook écht te kennen. Hij 
mag zijn euphonium even in het koffer laten.
Wél slaagde Lotte Keultjes volledig op altsaxo-
foon; zowel voor praktijk als voor de theorie. Zij 
slaagde voor het diploma A. Zonder schroom 
stond ze op het podium bij de “Berkeloo Revue” 
haar deuntje te blazen. Het ging echt goed.
 

Than Bakker en Lotte Keultjes met anderhalf A- diploma

Er werd nog iemand in het zonnetje gezet tijdens 
het Zomeravondconcert. Door voorzitter Lex werd 
een B-diploma uitgereikt aan Femke Fricker. Fem-
ke is al enkele jaren bezig op een niet alledaags 
instrument; zij zou en moest een goeie slagwer-
ker worden. Nou 
dat gaat aardig 
lukken. Ze heeft 
al op allerlei per-
cussie onderde-
len én achter het 
drumstel mooie 
staaltjes van goed 
slagwerk laten ho-
ren. We hopen na-
tuurlijk dat ze haar 
uiteindelijke doel 
zal bereiken. 

Alle drie hartelijke felicitaties van bestuur en or-
kestleden van Concordia. Proficiat! Hou de moed 
erin en veel succes in de komende jaren.
PrETTiGE vAKAnTiE
Muziekvereniging Concordia wenst iedereen een 
fijne vakantie toe. Geniet ervan! We zien en horen 
elkaar weer in september.

Femke is nu al de trotse bezitter 
van het B-diploma Slagwerk

GilDE SinT
JoriS En SinT 
SEBASTiAAn in 
FrAnKriJK

Op donderdagmorgen 13 juli vertrok in alle vroegte 
een kleine delegatie van het gilde St. Joris en St. 
Sebastiaan, aangevuld met een lid van het gilde St. 
Ambrosius uit Loon op Zand naar Loches in midden 
Frankrijk. Op uitnodiging van de organisatie namen 
zij daar deel aan de Europese culturele dagen in 
Chatillon sur Indre en Loches. Deze bijzondere da-
gen rondom de nationale Franse feestdag, de 14e 
juli, vormen het toneel voor de ontmoeting met 
vooral veel jeugd uit alle EU-landen en zelfs Rus-
land. Deze dagen staan in het teken van ontmoeten 
en kennismaken met elkaar en elkaars cultuur.
Onze delegatie mocht overnachten in het huis van 
de burgemeester van Chatillon sur Indre, samen 
met de delegaties uit Italië en Bulgarije, alwaar zij 
zeer gastvrij ontvangen zijn.
Na de formele plechtigheden op de 14e juli, met 
o.a. een ceremonie bij het monument in het cen-
trum van Loches, waren er ’s avonds een lampion 
en fakkel optocht en natuurlijk een uitgebreide 
professionele vuurwerkshow.
Op zaterdag de 15e was er in Buzançais een euro-
pese culturele markt, waar alle aanwezige landen 
zich presenteerden en iedereen lieten genieten 
van eten uit diverse landen, zoals Spaanse paella, 
Italiaanse pasta, Bulgaarse bonensoep etc. Onze 
delegatie zorgde voor Hollandse poffertjes die 
goed in de smaak vielen. Alle aanwezige landen 
presenteerden zich ook aan het publiek met tradi-
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Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

  wasstraat van 50 meter 

  gratis binnen stof zuigen 

  vijf maal velgenreiniging

1

2

3

Onze pluspunten:
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tionele dans en zang. Ons gilde gaf tot tweemaal 
toe een vendeldemonstratie, hetgeen aan het pu-
bliek diverse malen een applaus ontlokte.
Met een voldaan gevoel en een uitnodiging voor 
volgend jaar op zak vertrok onze groep op zondag 
16 juli weer terug naar huis. Bezoek ook eens onze 
website www.sintjorisensintsebastiaan.nl

ZoMEr
Hoe kunnen we de zomervakan-
tie mooier inluiden dan met een 
prachtige zomerse foto? “Om-
helzing” van twee bloedvlek-
vlinders van Geert Weijtmans is 

Foto van de Maand geworden en verdient hiermee 
een ereplaatsje. Door de mooie, vage achtergrond 
en de uitgebloeide bloem, komen de vlinders mooi 
naar voren. 

Komende weken zullen er door veel mensen weer 
allerlei mooie foto’s gemaakt worden. De Tilburgse 
kermis, stranden, bergen, steden, attractieparken 
of gewoon je eigen achtertuin: in de vakantieperi-
ode heb je net even wat meer tijd om er je fototoe-
stel bij te pakken. Wie weet lukt het ook nog om 
van het vakantiekiekje een mooie foto te maken. 
Hoe de foto ook uitpakt: veel plezier iedereen, de 
komende weken!

voorKoM lEGionEllA 
(vETErAnEnZiEKTE), 
ooK in EiGEn hUiS! 
Het aantal legionellabesmettingen in Nederland 
neemt toe. Mogelijk speelt het veranderende kli-
maat met warm en nat weer hierbij een rol. Wat 
is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke 
besmetting te voorkomen?

legionella-bacterie
De legionella-bacterie groeit vooral in stilstaand 
water tussen de 20 en 50 graden. Mensen kun-
nen een besmetting oplopen door nevel (kleine 
druppeltjes) in te ademen uit een waterbron die 
besmet is met legionella. De meeste mensen die 
besmet raken met legionella worden niet echt 
ziek. Ouderen, mensen die roken of mensen met 
een verminderde afweer hebben meer kans om 
ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen 
kan iemand overlijden.
De legionellabacterie is niet van mens op mens 
overdraagbaar.

Wat zijn de klachten bij een legionella 
longontsteking?
Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eet-
lust en later ook koorts. Daarnaast komen voor: 
hoesten, kortademigheid en soms ook braken of 
diarree. De klachten ontstaan meestal 5 tot 6 da-
gen na besmetting. Ga naar de huisarts als u deze 
klachten bij uzelf herkent.
 
Meer informatie
Kijk voor een overzicht van veel gestelde vragen 
en antwoorden op de website van de Stichting 
veteranenziekte: www.stichtingveteranenziekte.nl

MET PASSiE

Heeft u een 
bijzondere hobby?
Mail ons met passie! 
info@schakel-nu.nl
Wie weet is uw bericht 
aanleiding voor mooi 
artikel en komen onze 
correspondent en 
fotograaf bij u langs!
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kboberkelenschot.nl

marcelschildersschilderwerken.nl

skpodotherapie.nl

riddershoeve.nl

harrietvandervleuten.nl

Uitvaar tbegele id ing

Uitvaar tbegele id ing

boerderijdenissen.nl
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TvBE
Naast tennis kan binnenkort ook Padel 
gespeeld worden bij TVBE. TVBE heeft 
gekozen voor 2 Classic 100 Padelbanen 
met een blauwe kunstgras ondergrond 
zoals hieronder als voorbeeld te zien is:

Dat Padel zo snel aan populariteit wint, snappen 
wij heel goed. Het is leuk, dynamisch, interactief 
en voor iedereen. De overtreffende trap in racket-
sporten. Het aantal Padelbanen groeit niet voor 
niets als een komeet en daar doen wij ook aan 
mee. Wil je meer informatie hierover ga dan naar 
www.padel.nl. 

Afgelopen week zijn de Padelkooien vanuit Spanje 
aangekomen en geplaatst:

Kom gerust eens een kijkje nemen op dinsdag-
avond tijdens onze instuif om te tennissen. Ook 
als je nog geen lid bent ben je hier van harte wel-
kom voor alle informatie en alvast mee te tennis-
sen. Daarna is de stap naar het Padellen mogelijk 
vanaf augustus. Kijk ook naar www.tvbe.nl. 

Met sportieve groet,
Miranda Kristelijn

Namens TVBE

clUBKAMPioEn-
SchAPPEn 
BADMinTonclUB 
JUST For FUn

 
Op de dinsdagen 4 en 11 juli vonden bij BC Just 
For Fun de Clubkampioenschappen 2017 plaats.
 
Bij de Damesdubbel maakten Rian van Corven en 
Fely van Riel hun favorietenrol volledig waar. Ze 
wonnen glansrijk al hun partijen en zijn dan ook 
terecht de kampioen van 2017!
De uitslag:
1.      Rian van Corven en Fely van Riel
2.      Angela Rijnen en Angelique Heuer
3.      Somjit Utamacha en Daisy Frost
 
Alle teams bij de herendubbel waren aan elkaar 
gewaagd. Er werden veel driesetters gespeeld.
De uitslag:
1.      Yanuar Loing en Ronny Inkiriwang
2.      Eric van de Laak en Eric van Daelen
3.      Henny Wagener en Jaap van Bart
 
De finale van de Gemengd dubbel was een ware 
thriller. Dennis en Angelique wisten met één punt 
verschil te winnen van Yanuar en Yvonne.
De uitslag:
1.      Dennis Hooijen en Angelique Heuer
2.      Yanuar Loing en Yvonne Klaassen
3.      Eric van de Laak en Fely van Riel
 
Wij danken alle deelnemers hartelijk voor hun inzet 
en feliciteren de winnaars met hun kampioenschap. 
Meer informatie over Badmintonclub JUST 
FOR FUN op www.bcjust4fun.nl of mail naar  
info@bcjust4fun.nl

WilT U EEn 
ExTrA SchAKEl? 

U kunt een exemplaar 
gratis ophalen in de 
Bibliotheek in Koningsoord.
Wekelijks zijn daar extra 
Schakels beschikbaar.
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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

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 



KErKBErichTEn

27|

Zaterdag 5 augustus: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastor C. Mennen en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor. Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 6 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastor C. Mennen met diaken van Kuijk.
Intenties: Miet van Rijswijk-Segers (verj.) en Jan 
van Rijswijk; Overl. fam.Noud van Esch; Miet van 
Esch (jrgt.); Noud van Esch (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor of samenzang. 
Celebrant: pastor C. Mennen met diaken van Kuijk.
Intenties: Voor de overleden leden van de KBO 
van de afgelopen maand; Overl. ouders van Hel-
voirt-Robben; Berry van de Sande (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 7 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 10 augustus:
19.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 11 augustus:
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Zaterdag 12 augustus: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 13 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Cor Vugs-Lemmens (jrgt.)
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor of samenzang. 
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Sjef Pigmans.

JohAnnES xxiii PArochiE
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 nemen met het parochiesecretariaat: Berkel: 
013-5331216, Enschot: 013-5331215, Udenhout 
013-5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

vAKAnTiE
Het secretariaat van Berkel is in verband met va-
kantie gesloten van 21 augustus t/m 8 september. 
Met vragen kunt u terecht bij het secretariaat van 
Enschot tel: 5331215 of Udenhout tel: 5111215.

AGEnDA
St. Lambertuskerk: Zondag 6 augustus 16.00 uur: 
Orgelconcert Midden-Brabantse Orgelkring.
Dinsdag 22 augustus 20.30 uur: Doopvoorbereiding.

viErinGEn voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 29 juli: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 30 juli: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor of samenzang. 
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 31 juli:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Zie voorw
aarden in de w

inkel. Aanbiedingen zijn geldig van 26 juli t/m
 1 augustus 2017 

of zolang de voorraad strekt. Niet geldig op actie artikelen.

Parasols
25%
KORTING 40%KORTING

UP 
TO

Weber en Maestrobarbecues

1+1
GRATIS

Reuze vlijtige lies2.49 p.st.

Maestrobarbecues

7.99
Tuinhortensia

11.99

KORTING

50%
KORTING

UP 
TO

Tuinmeubelen

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 14 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Ten-
hemelopneming.
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Klein Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Donderdag 17 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 18 augustus:
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 19 augustus: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Zondag 20 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Mien van Baast-de Ruyter (jrgt.) en Jan 
van Baast; Coleta Baeten-van Boxtel; Jeannette 
Thal-Remmers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor of samenzang. 
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
Intenties: Frans Voermans (verj.); Cees van Hau-
tum; Walther van Helvoirt.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 21 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 22 augustus: 
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 24 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 25 augustus:
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

ProTESTAnTSE
GEMEEnTE
oiSTErWiJK c.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 073-6562513 (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 30 juli: ds. Winanda de vroe uit 
oisterwijk, 10.15 uur
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor 
onze eigen kerk. 
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Zondag 6 augustus: ds. harry Tacken uit Den 
Bosch, 10.15 uur
De collectes zijn voor de Diaconie en voor onze 
eigen kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 6 augustus: Taizé-viering, 19.00 uur

Zondag 13 augustus: ds. Wim de leeuw uit 
Eindhoven, 10.15 uur
De collectes zijn voor Kerk in Actie: de zending en 
voor onze eigen kerk. 
Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 20 augustus: ds. harry Tacken uit Den 
Bosch, 10.15 uur
De collectes zijn voor de Diaconie en voor onze eigen 
kerk. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
28 juli 11.00 uur: Zomerdag voor senioren
29 juli 1400-16.30 uur: Expositie, werk van Anja 
Robben ‘Tabula Rasa’
5 augustus 14.00-16.30 uur: Expositie, werk van 
Anja Robben ‘Tabula Rasa’
12 augustus 14.00-16.30 uur: Expositie, werk van 
Anja Robben ‘Tabula Rasa’
19 augustus 14.00-16.30 uur: Expositie, werk van 
Anja Robben ‘Tabula Rasa’
23 augustus 10.00 uur: Gespreksgroep voor ou-
deren

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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Wespennest en vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren. 
06-22449735 of info@a3p.nu
www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

EEn WoninG (vEr)KoPEn? Van den Hoven 
Makelaardij. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-En-
schot. tel 013-5339118 

Op zoek naar een GlAZEnWASSEr voor bui-
ten of binnen? vandenheuvelglazenwasserij@
gmail.com Tel: 06-24136243

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

GrATiS inlooPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. vAn rAAK ADvocATUUr. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 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

vErZEKErinGEn oP orDE? Van den Hoven 
Assurantiën. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-En-
schot. tel 013-5339118

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

Garagebox te koop met stroomvoorzieningen 
220V in Berkel-Enschot. Kadastraal: garage op-
pervlakte 20 mtr/2, garageplein 1/10 van 400mtr/2
info: advertentie92@gmail.com 

Speciale Tour de france aanbieding: 
diverse racefietsen met scherpe prijzen. 
Bij de Tweewieler Udenhout

Kapper & co gaat niet sluiten tijdens de vakan-
tie! Kijk op www.kapperenco.nl voor aanvullende 
informatie.

Vlotte charm. vrouw, 69 jaar zoekt een reisgenoot 
/ reisgenote tot leeftijd ca 75 jaar, ook om evt. ge-
zellige dingen te ondernemen. tel: 06-20465531

landwinkel de Bollekens is gesloten van 1 tot en 
met 19 augustus. Voor heerlijke verse producten 
kunt u vanaf 22 augustus weer bij ons terecht.

veldboeket special! De hele maand juli van €15,- 
voor €12,50. EXTRA VITA St. Willibrordstraat 5 
Achterom, Berkel-Enschot, 06-22114370 www.
extra-vita.nl Volg mij op facebookpagina Extra 
Vita. Vakantiesluiting: 31 juli t/m 20 augustus

loket B-E is vanaf 8 augustus gesloten ivm vakan-
tie en verhuizing naar Koningsoord. In september 
staan we weer voor u klaar. Meer informatie ont-
vangt u begin september. Wij wensen u een fijne 
vakantie, medewerkers Loket B-E en de Dorpsraad.

Groot assortiment  2de hands elektrische fiet-
sen incl. gratis 2 jaar garantie. bij de Tweewieler 
Udenhout

UW BAnKZAKEn rEGElEn?  REGIO-BANK, 
Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-Enschot. tel 013-
5339118

Juli Maandaanbieding: XLC fietsendrager Azuro 
van €419 voor €339. Bij de Tweewieler Udenhout

hYPoThEEK noDiG? Van den Hoven Hypothe-
ken. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-Enschot. tel 
013-5339118

WiSSElEn in JUli rEGEn En ZonnESchiJn,
’T ZAl voor iEDErEEn KErMiS ZiJn.

AlS hET rEGEnT oP DE hEiliGE ZEvEnSlAPEr (27 JUli), 
rEGEnT hET ToT ZEvEn DAGEn lATEr.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot



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

Meer info: www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Kies zelf welke vorm van
bankieren het beste bij u past

Rabobank Hart van Brabant

Open op
dinsdag en
donderdag

Contact wanneer het u uitkomt

Op dinsdag en donderdag (tussen 9:30u - 12:00u en 12:30u -

17:30u) regelt u uw dagelijkse bankzaken bij ons servicepunt

Eikenbosch 2 in Berkel-Enschot. Bekijk de openingstijden van

onze andere servicepunten op rabobank.nl/hartvanbrabant. 

Onze adviseurs bezoeken ook klanten thuis. Wilt u een afspraak

met een mobiele adviseur? Neem contact met ons op via tel.

(013) 508 81 00 of info.hvb@rabobank.nl. 

Regelt u liever uw bankzaken online? Dat kan via uw

smartphone of tablet met de Rabo BankierenApp. Er zit meer in

de app dan u misschien weet! Bekijk de mogelijkheden op

rabobank.nl/rabobankierenapp. Ook met Rabo

Internetbankieren bankiert u veilig online. Meer info:

rabobank.nl/internetbankieren.


