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DEZE WEEK:
Kunst in overvloed op Kunstmarkt

Frans van der Meer ontvangt Ad Vinkenprijs

Meer dan 1000 wandelaars lopen ‘avond2daagse’

Het Tuinhuis aan de Heikantsebaan geopend



Wil je weten wat de talloze mogelijkheden zijn 
rondom een uitvaart, ook wanneer je niet of elders 
verzekerd bent? 

Bel voor een persoonlijk gesprek 013 529 96 70. 
Wij helpen je graag.

‘Wij wisten niet dat wij 
op deze bijzondere 
locatie terecht konden.’

‘Geregeld naar wens’, Eelco van DELA
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coloFon

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) 

DorPSrAAD bErKEl-EnScHoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DorPSinForMATiEPUnT ‘loKET bE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12 in 
Torentjeshoef. 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.

ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder bEDriJVEn conTAcTEn?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

Zomerstop
week 30-31-32

De Schakel verschijnt niet op

25 juli, 1 en 8 augustus 2018.
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ADVocAAT, JUriST & noTAriS

bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.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

bart Dirkx JAZorG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

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
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HErMAn PETErS ScHilDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

AnDriES boUWADViES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

renovatiebedrijf Paul van rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
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

De GlAZEnWASSEr voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

DiErEnArTS

Anicura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

GEZonDHEiD

THErAPEUTiScH cEnTrUM DE ZicHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

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

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
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ToPFYSioTHErAPiE bErKEl-EnScHoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

branding coaching voor studiekeuze -en loopbaanbe-
geleiding www.anderskijkennaar.nl 
Maryse Rasenberg 06-51690459 

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 

FYSioTHErAPiE UDEnHoUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

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

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

GEZonDHEiDScEnTrUM KoninGSoorD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P.v.Stempvoort, 
T. Bloem-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
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

oSTEoPATHiE MAUrA JAnSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.lout4Kids.nl / 06-252 939 92

il Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kruisakker 5 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

FYSioTHErAPiE bErKo fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

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

MinDFUlnESS +/YoGA/coAcHinG bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

TAnDArTS M.J.M. nAAiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

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

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

Yoga-en-mind.nl ‘t ruiven 06 28433086

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

Vervolg op pagina 6
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ScHoonHEiDSSAlon c`EST Moi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness & massage 06-51225761.

YoUr bEAUTY inSPirATion, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SAlon orTEGA, KAPSAlon   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

FAbUloUS HAirDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UiTVAArTbEGElEiDinG

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

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.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
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

E EC H T LW
Slimstraat 14, Udenhout  06-83205558

Wegens overname: 4e generatie

Nu al hoge kortingen v.a. 30 mei

Ieder 2e artikel * 50% korting
*Artikelen voorzien van sale-label
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VErVolG ProJEcT 
bEUKEnDrEEF 
De bomenlaan aan de Beu-
kendreef vormt een belangrijke 

laanstructuur voor Berkel-Enschot. De gemeente 
Tilburg wil deze laanstructuur duurzaam in stand 
houden en de bomen voldoende ruimte geven om 
zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast heb-
ben een aantal omwonenden gemeld overlast te 
hebben van de bomen. Gemeente Tilburg wilde 
daarom de noordelijke rij beukenbomen kappen 
om zo de middelste rij bomen meer groeiruimte 
te geven.

Tijdens de bewonersavond is naar voren gekomen 
dat een groep bewoners het niet eens is met de 
voorgestelde maatregel om de bomen te kappen. 
Om alle betrokkenen de mogelijkheid te geven om 
mee te denken in een gezamenlijke oplossing voor 
de Beukendreef is een extern bureau ingescha-

keld. Samen zijn we een proces van verbindend 
onderhandelen gestart om ieders belangen te ho-
ren met als doel om samen tot een gedragen plan 
te komen. Tot die tijd zijn de voorgestelde maatre-
gelen uitgesteld.

De afgelopen maanden zijn er een aantal stap-
pen gezet in het proces, waarbij alle belangen en 
vragen van de betrokken partijen boven tafel zijn 
gekomen. Helaas is het niet gelukt om tot een ge-
zamenlijk plan te komen vanwege verschillende 
persoonlijke belangen.

Vervolg project
De gemeente heeft besloten om het proces sa-
men met de dorpsraad op te pakken. Er wordt een 
gespecialiseerd groenbedrijf gevraagd om de rap-
porten te actualiseren en te voorzien van één dui-
delijk advies. De input uit alle eerdere gesprekken 
wordt hierin meegenomen. Indien nodig voert het 
groenbedrijf ter plaatse aanvullende onderzoeken 
uit. Op basis van het advies neemt de gemeente 
ongeveer eind augustus een besluit over de ver-
dere aanpak. 

Veiver.nl - Durendaelweg 16a - 5056ZA - Berkel-Enschot - 0650851578

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste atelier voor 
intuïtieve kunst!

Anja Robben v. Dinther
Kom je kijken?

 Open dag
  Zaterdag 2 juni  
  10:00 - 16:00 u
Informatie over verschillende workshops 
én kleine kunstwerkjes te koop!! 

(De opbrengst gaat naar Beauty, Brains & Beyond)
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AcTiViTEiTEnKAlEnDEr

2-6 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
3-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden The Magical History Tour
6-6 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
6-6 Denksportcentrum 10.00 uur Fiets Bridgedrive
6-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
8-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
9-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
13-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
13-6 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
17-6 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
17-6 St. Caeciliakerk 11.00 uur Eucharistieviering ivm 50-jarig bestaan Gemengd 

Koor St. Caecilia
17-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden St.Louis Slim, Bluesmuziek 
20-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
21-6 Brasserie Valentijn 17,30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22 t/m 26-6   Wilhelmina plantsoen openingstijden Kermis
24-6 Terrein Boerderij Denissen 10.00-11.00 uur Start Galgenwandeling
24-6 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur Start div. kinderlopen Galgenloop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur Start 10 EM en 10 km. loop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur Start 5 km. loop
25-6 Molenstraat e.o. 18.00-21.30 uur Ronde van Berkel, 
25-6 Brendersstraatje 21.00 uur Straatfeest Ronde van Berkel
27-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
30-6 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert mmv. alle orkesten Concordia

1-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Het Oisterwijks Orkest
4-7 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
7-7 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
8-7 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
11-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
16-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
23-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
30-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO

4-8 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
8-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
15-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
22-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
24-8 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
29-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
1-9 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
5-9 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
12-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
16-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek

JUni

lATEr

JUli
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Het is gezellig druk. Een koortje zingt, begeleid 
door enkele instrumenten. Meisjes geven een 
dansvoorstelling. Er staan stoelen en tafels en 
je kunt gratis koffie of thee krijgen. Op  kraam-
pjes ligt  de kunst uitgestald. Het is kunstmarkt 
in het winkelcentrum Eikenbosch. 

Een breed aanbod
Kunst is een breed begrip. Er is keramiek, tiffany-
glas, sieraden, schilderijen, tekeningen en boeken. 
Opvallend is dat de aanbieders van al dat moois 
bijna allemaal vrouwen zijn. Maken mannen geen 
kunst? Een uitzondering zijn de sieraden die Adrie 
Hamers uit Udenhout aanbiedt. Ze zijn gemaakt 
van afgekeurde fietsbinnenbanden. Ze vertelt: 
“Ik doe het fijne werk van de sieraden, maar mijn 
man Martin maakt de tassen. Hij heeft altijd tassen 
gemaakt. Na zijn pensioen heeft hij de machines 
daarvoor mee naar huis genomen en hij maakt de 
tassen nu van fietsbanden”. Die krijgt ze van een 
fietsenmaker, die blij is dat hij een deel van zijn 
afval kwijt is. De banden worden eerst goed ge-
wassen, zodat ze zonder problemen bewerkt kun-
nen worden. Het ziet er charmant uit en mensen 
hebben ook interesse om iets leuks mee naar huis 
mee te nemen voor een heel schappelijke prijs.

Schilderijen en tekeningen
Kraampjes met tekeningen en schilderijen zijn er in 
overvloed. De aanpak is heel verschillend. De één 
tekent of schildert abstract, waarbij dan weer de 

KUnSTMArKT in HET 
WinKElcEnTrUM EiKEnboScH

nodige inspanning van de kijker wordt gevraagd 
om zich een idee te vormen, wat het voorstelt of 
zou moeten voorstellen. Anderen maken traditione-
le, min of meer romantische afbeeldingen van bloe-
men, vogels en kinderen. Er is voor elk wat wils. Er 
is een rijk aanbod aan workshops, waar je je verder 
kunt bekwamen in tekenen en schilderen.

Het is verrassend om te zien hoeveel 
mensen in Berkel-Enschot mooie 

dingen maken

Opvallend is het kraampje van Tonnie van den 
Hoek. Daar hangen portretten van mensen en die-
ren. Ze zijn trefzeker geschilderd. Als je de afge-
beelde persoon in het winkelcentrum zou tegen 
komen, zou je die direct herkennen. Tonnie vertelt: 
“Kunst was bij ons thuis heel gewoon. Mijn vader 
was kunstschilder en dan neem je vanzelf het no-
dige mee. Ik vind het fijn om het materiaal te leren 
kennen en er iets moois van te maken”.  Het resul-
taat mag er zijn.

bekijk alle foto’s op onze website: 
www.schakel-nu.nl 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans
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ScHAKElTJESGEVonDEn

ScHAKElTJESVErlorEn

ScHAKElTJESbEAPP

Datum GEVonDEn Vindplaats Telefoon 
23-5 Fietssleutel + nog 1 andere sleutel Voetpad langs Boerderij Denissen 06-57000788
16-5 Ketting met medaillon waarin een foto Jola Winkelcentrum Eikenbosch 013-5334270
16-5 Vier sleutels aan ring, 2 keer zwart, geel en blauw Burg. Brendersstraat 06-42725461
13-5 Kinderjasje, Kleur turquoise/gebroken wit.   Omgeving Basisschool Berkeloo 06-15127451  
 Kunstleer. In label is naam Mara te lezen.
6-5 Sleutelbos (4 stuks waaronder huissleutel) Fietspad Spoordijk, gedeelte tussen 013-5333200  
  Kapelletje Streepstr. en viaduct oude dierenasiel
30-4 Zwarte Batavus Omafiets Petrus Debyelaan 06-18835518

Datum VErlorEn Verliesplaats Telefoon
10-5 Zwarte Liverpool FC Trainingstrui met rood vlak Kunstgrasveld Jong Brabant  06-28989736  
 op de linker borst en met sponsor ‘BETVICTOR’   
 erop, van het merk New Balance
7-5 Gymtasje groen. Inhoud: wit 2 College shirt,  Tussen ’t Ruiven en Abdijlaan 06-55833847  
 blauw Nike sportbroek en Panther grijs/zwarte gymschoenen 

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de bEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.
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Donderdag 24 mei 2018 kreeg Frans van der 
Meer (52), geboren en getogen in Berkel-En-
schot, de Ad Vinkenprijs, die elke twee jaar 
wordt uitgereikt door de wethouder van Cul-
tuur. Deze erkenning bestempelt Frans’ bijzon-
dere bijdrage aan de kleinkunst in Tilburg én 
de culturele identiteit van de stad. Frans voelt 
zich vereerd! Hij spreekt de woorden langzaam 
uit: ‘Ik ben een on-na-volg-baar multitalent.’

Poppenkast
Gedreven maakte hij lampjes in zijn eerste pop-
penkast, bouwde decortjes en creëerde zijn eigen 
poppen. Met poppenkast spelen is hij nooit ge-
stopt. Ook niet met tekenen en schilderen. ‘Als ze 
aan me vroegen wat ik later wilde worden, zei ik 
“reizend poppenkastman”. Dat is gelukt!’ 
Uit een grote rugtas verschijnt Ferry van de Zaan-
de van de hit “doe mennene Mexicano”. ‘Hem 
ken je natuurlijk.’ De blauwe Fred van Boesscho-
ten komt ook even omhoog. ‘Dit is Fred, die zingt 
“des’N schoon waoge”’ ‘Ja...’, zegt Fred droog. 
‘Dìt... is de geleerde Professor Hominilupus en die 
praat een beetje zó.’ Ook Janes, de pop met bril, 
showt nog even zijn loopje als figurant. 

Hoogste kunstvorm
Aan de muur van zijn (woon)werkkamer hangt een 
maquette van het decor van “de Eefje Wentelteef-
je roadshow”, vroeger uitgezonden op de VPRO. 
‘In poppenkast kan ik alles kwijt.’ Een glimlach 
verschijnt. ‘Kleien, schilderen, componeren, de-
cors bouwen, gekke stemmetjes. Eigenlijk is het 
dè hoogste kunstvorm die je maar kan bedenken.’ 
Even is het stil. ‘Ja, dat verzin ik net’, voegt hij er 
zachtjes aan toe. Frans kan het allemaal zelf. 

Miljoenpoot
Hij zingt blues, jazz, musical en klassiek en speelt 
(bas)gitaar. Hij treedt op in allerlei (privé)gezel-
schappen, verzorgde o.a. een Johnny Cash Tribu-
te, componeert zijn eigen liedjes, maakt gedich-
ten, verhalen en tekent karikaturen. Frans werkt 
zowel alleen, als samen met andere artiesten, 
waaronder Jeroen Granneman uit Berkel-Enschot.
In zijn (woon)werkkamer staat allerlei opnameap-
paratuur waar hij naast cd’s ook diverse filmpjes 
opneemt. ‘Voor een vast bedrag kun je een (se-
rie) reclamefilmpje(s) van Fred en Ferry kopen,’ 
adverteert Frans. Van de Zaande heeft zijn eigen 
youtube-kanaal. Dees “Tilburgse kwèèkert” is tien 
dagen te zien op Kermis tv, treedt op in tentfees-
ten en heeft, echt waor, zijn eigen bier! Frans le-
verde de huisstijl van Ferry & Fred’ s But Bier & 
Bocht Bier, maar deed ook een theatertour met 
o.a. Karin Bruers en is onlangs gevraagd voor een 
pannenkoekenconcert op Elastiek... 

Wat doet Frans eigenlijk niet? ‘Nou’, antwoordt 
Frans, ‘voetballen doe ik niet’.

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bas Haans

AD VinKEnPriJS Voor 
FrAnS VAn DEr MEEr
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De Swæn 
restaurant & lounge

WE ZIEN U GRAAG

Wij zijn op zoek naar een leerling-kok,een barman  
of barvrouw en medewerkers voor de bediening.

Vind jij het leuk om in een jong, energiek team te werken in 
een gerenommeerd restaurant? Stuur dan een mail naar: 
de.swaen@home.nl of bel 013 523 09 40
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Meer dan duizend wandelaars trokken afgelo-
pen week vol goede moed door Berkel-Enschot 
tijdens de Avondvierdaagse. Door de slechte 
weersverwachtingen kon de wandeling de eer-
ste en derde dag helaas niet doorgaan, maar 
dat mocht de pret op andere dagen niet druk-
ken. Kinderen, ouders en begeleiders wandel-
den de 5 of 10 kilometer vanaf het terrein van 
Jong-Brabant en op vrijdag vanaf het nieuwe 
startadres Ons Koningsoord.

Na een flinke wandeling kwamen de eerste lopers 
op vrijdagavond aan op het Wilhelminaplantsoen. 
Vrijwel alle lopers hadden in verband met het weer 
een korte broek aangetrokken, maar ondanks de 
zomerse outfits waren er genoeg rode hoofdjes te 
zien. Een enkeling had na de wandeling flinke bla-
ren door teenslippers, maar trotseerden de pijn en 
bleef doorlopen.  

Gezamenlijke intocht 
Hier en daar werd er gesmikkeld van al het snoep-
goed en ook opa’s, oma’s en andere bekenden 
van de kinderen werden vrolijk begroet. Vanuit het 
Wilhelminaplantsoen was het vervolgens dringen 
voor een plekje op de eerste rij voor de gezamen-
lijke intocht. Er werd gefloten, gedanst en muziek-

MEEr DAn DUiZEnD WAnDElAArS 
loPEn ‘AVonDTWEEDAAGSE’

vereniging Concordia was aanwezig voor de mu-
zikale begeleiding.

Bekijk de fotoalbums op onze 
website: www.schakel-nu.nl

Toen het grootste deel van de lopers even na acht 
uur binnen was, begon de gezamenlijke intocht. 
Via het Wilhelminaplantsoen trokken de lopers 
naar de Princes Christinastraat, Prinses Irenes-
traat en vervolgens naar de Dom S. Dubuisson-
straat. De route eindigde bij het gezondheidscen-
trum van Ons Koningsoord bij het Haakgebouw. 
Bij de finish kregen de basisscholieren een me-
daille voor de inspanning van de afgelopen dagen. 

De winnaar van de TAG & WIN actie op Facebook 
is Marieke Koenen-Aarts. Zij ontvangt een waar-
debon van 10,- van Winkelcentrum Eikenbosch. 
Van harte gefeliciteerd!

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 
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Ze noemen het Het Tuinhuis. Maar in niets 
gaat de vergelijking op met de tuinhuisjes die 
eenieder heeft. Het in bakstenen opgetrokken, 
modern ogende clubgebouw van volkstuinver-
eniging De Kraan is ruim, heeft elektriciteit, 
stromend water, een keuken, een ontmoe-
tingsruimte en 2 toiletten. Het is nu officieel 
geopend aan de Heikantsebaan. 

Ontzettend blij zijn de 60 leden ermee. In vergelij-
king met hun vorige locatie zijn vooral de toiletten 
een uitkomst. Gewoon door kunnen trekken en al-
les aangesloten op de riolering is wel wat anders 
dan een emmer water om door te spoelen. Vol-
gens voorzitter Ben in ‘t Groen, is de ontmoetings-
ruimte echt een uitkomst. “Een bloemschikcursus 
kan nu gewoon in de avond met elektrisch licht 
gegeven worden”. Vooral het schuine dak en de 
drie blinde muren en de hoge raampui geven het 
clubhuis een karakteristiek uiterlijk. Hiermee weet 
de architect Ton van der Hagen geborgenheid en 
een intieme sfeer te creëren. 

levendiger
Ook Angelique Smulders, de secretaris van de ver-
eniging, is in haar nopjes met het nieuwe tuinhuis. 
“Kijk wat er gebeurt, dat zegt al genoeg”, doelt ze 
op de 10 mensen die buiten voor het tuinhuis in 
de zon genieten van de koffie en elkaars verhalen 

HET TUinHUiS 
oFFiciEEl GEoPEnD

over de tuin. “Als de bel rinkelt dan is de koffie 
klaar en schuift iedereen gezellig aan. Op onze 
nieuwe locatie is het veel levendiger geworden. 
Het sociale; het samenzijn is het grootste voordeel 
van deze locatie”. 

Het gaat goed met volkstuinvereniging De Kraan. 
Nog geen jaar na de gedwongen verhuizing van 
de tuintjes langs het spoor bij De Kraan, staat alles 
er alweer mooi groen en bloeiend op de nieuwe 
stek. In overleg met de gemeente is een inrich-
tingsplan opgesteld aan de Heikantse Baan. Ze 
mochten zelfs nog meer ruimte, maar lieten het bij 
deze 60 tuintjes.

naam blijft
De Kraan blijft na 37 jaar gewoon De Kraan met 
in hun logo het buitenkraantje. Waar de aardbei-
enplantjes vorig jaar nog aan De Kraan stonden, 
groeien hun loten nu verder aan de Heikantse-
baan. Waar ook hier de slakken weer de mooie 
rode vruchten weten te vinden en waar medeo-
prichter van de club, Ad Oerlemans (87 jaar), zijn 
pioenrozen oogst voor een stukje tuin thuis in een 
vaas. Aan hem en de andere ereleden van de club 
is een robuuste houten bank geschonken. Om uit 
te rusten en te genieten van de gezamenlijke tuin 
van de volkstuinvereniging. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans
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Donder en weerlicht in mei,
dan zit er vaak hagel bij, 
maar dat is slecht voor 

ajuin en prei.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

WandHangEr

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Elke 
zondag 
open  

Verkrijgbaar in diverse 
soorten perkplanten, 
50cm hoog. 
11.99 p.st.
OP=OP

WandHangEr
Verkrijgbaar in diverse 
soorten perkplanten, 

7.99
Schakeltje

Product Sale bij Salon Fabulous! 
2+1gratis. Tigi, 

Macadamia en Beverly Hills. 
op=op. 

Kerkstraat 9A. 0135336809. 
Tevens enthousiaste Haarstylist gezocht.

ScHAKElTJE

Product Sale bij Salon Fabulous! 
2+1gratis. Tigi, 

Macadamia en Beverly Hills. 
op=op. 

Kerkstraat 9A. 0135336809. 
Tevens enthousiaste Haarstylist gezocht.

www.schakel-nu.nl

Tarieven voor losse advertenties op 
de website van De Schakel:
14 dagen E 26,00
1 maand E 45,00
6 maanden E 180,00
1 jaar E 330,00

Tarieven voor vaste relaties van 
De Schakel met een advertentiecontract:
14 dagen E 17,50
1 maand E 30,00
6 maanden E 120,00
1 jaar E 220,00
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inlooP inTErnET cAFÉ
De digitale wereld is niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. Het be-
zit van een laptop, tablet, IPad, IPhone 

of een Android mobieltje is zo langzamerhand een 
vanzelfsprekendheid bij jong en oud. We bank-
kieren via internet en betalen contactloos bij de 
supermarkt. We gebruiken WhatsApp als ultiem 
communicatiemiddel en bestellen bij webwinkels.
We hanteren de digitale apparatuur alsof we niet 
anders gewend zijn. Toch lopen we met een ze-
kere regelmaat aan tegen kleine probleempjes, die 
we niet altijd zelf kunnen oplossen. Kennen we alle 
mogelijkheden, die de tablet of IPad ons biedt?

iedere dinsdagmiddag
Trees Corbey en “haar team” staan iedere dins-
dagmiddag van twee tot vier uur in het internet-
café (De Stulp, Joost van den Vondellaan) voor 
iedereen klaar om vragen te beantwoorden of het 
geconstateerde probleem te tackelen.

Een gratis inloopspreekuur voor alle inwoners van 
Berkel-Enschot. Jong en oud, wel of geen lid van 
de KBO Berkel-Enschot.
In het internetcafé is voldoende expertise aanwe-
zig om de meest voorkomende digitale problemen 
op te lossen of om gebruikers nog meer wegwijs 
te maken in de diverse mogelijkheden van de ta-
blet, IPad, Android of anderszins.

optimaal gebruik
Juist omdat de digitale wereld niet meer weg te 
denken is bij ons functioneren in de maatschappij 
is het van belang alle ins en outs van onze digitale 
apparatuur te kennen. Optimaal gebruik maken van 
de diverse programma’s, apps, email, e.a. zal in de 
toekomst alleen nog maar belangrijker worden.
Trees Corbey en haar team helpen u graag verder 
en staan klaar om samen met u digitale problemen 
op te lossen. Gratis, zonder enige verplichting.
In de afgelopen tien jaar hebben al heel wat dorps-
bewoners gebruik gemaakt van de diensten van 
het internetcafé. Loop gerust eens binnen met uw 
vraag op dinsdagmiddag tussen twee en vier.



SPorT

18 |

nAcoMPETiTiE En 
10-KlAPPEr 
JonG brAbAnT

“De verdiende kers op de taart is binnen”, waren 
de treffende woorden van de trotse trainer Boy 
v.d. Bogaard van Jong Brabant. Want door zelf 
te winnen in Riel en een gunstige uitslag elders 
op de velden wist Jong Brabant de nacompeti-
tie te bereiken voor promotie naar de 3e klasse. 
Een fantastisch resultaat van deze jonge groep 
Jong Brabanders! En dan hebben we het nog niet 
gehad over de uitslag in en tegen Riel. Dat werd 
maar liefst 0-10. Door creatief voetbal, gezonde 
werklust en fraaie individuele acties kon het zo-
ver komen, hoe goed Riel ook tegenstand wilde 
bieden. Buienradar had weliswaar stevige buien 
voorspeld die middag, maar dat het doelpunten 
zou regenen was niet aangekondigd. Het begon 
al in de 11e minuut toen Marnick Muskens vanuit 
een scrimmage kon scoren. Twee minuten later 
trof Tijn van Zandvoort de roos. Vervolgens be-
landde een technisch heel fraai afstandsschot van 
Zeger Vugts vol in de kruising:0-3 na 25 minuten. 
Voor rust scoorden vervolgens nog mister-assist 
Jeroen van Laak, de gretige Yannick Pagie en de 
gevaarlijk opkomende Joep Ooms. Na de thee 
opende Marnick wederom het doelpuntenfestijn, 
waarna Tijn en Zeger ook weer volgden. Jelle Jon-
kers mocht de 10-klapper compleet maken, die 
daarmee het vertrek van de zeer gewaardeerde 
grensrechter Wouter Jonkers extra kleur gaf. Toen 
5 minuten na het fluitsignaal de uitslag bij Viola 
bekend werd (1-1 tegen RKDSV) kon er echt ge-
juicht en gefeest worden: Jong Brabant speelt na-
competitie voor promotie naar de 3e klasse!! Mooi 
om te zien hoe de blije Jong Brabanders door een 
haag van vaste, enthousiaste en soms geëmoti-
oneerde supporters naar de kleedkamer werden 
begeleid. Komende zondag start de nacompeti-
tie met een wedstrijd in Goirle (14.30 uur) tegen 
GSBW. Redactie Jong Brabant

oJc’98 niEUWS
Het eerste deed wat het moest 
doen, zijn laatste wedstrijd 

winnen. Daarmee eindigt het op de tweede plaats, 
met niet genoeg punten voor promotie. En dat is 
waarschijnlijk maar goed, want een aantal ervaren 
spelers gaat stoppen volgend seizoen, het is nog 

onduidelijk wat dat met de krachtsverhoudingen 
doet.
De junioren 1 wonnen met grote cijfers van Rust 
Roest, maar verrassender nog was in hun poule 
het verlies van concurrent Tilburg. De kansen op 
een nieuw kampioenschap werden daardoor een 
stuk steviger.
de C-aspiranten zetten de goede lijn voort. de 
pupillen E1 wonnen opnieuw en zijn op weg naar 
een (gedeeld) kampioenschap en de allerjongsten 
boekten hun eerste overwinning. Heel mooi.
De uitslagen waren:
26 mei:
ZKV 1 - OJC’98 1 10 - 15
Focus 1 - OJC’98 2 15 - 11
Rust Roest jun 1 - OJC’98 jun 1   9 - 24
SDO asp C2 - OJC’98 asp C1   4 - 6
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1   4 - 2
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E1   3 - 13
Klimop pup E2 - OJC’98 pup E2 15 - 1
Rust Roest pup F2 - OJC’98 pup F1   7 - 0
Volgende week luidt het programma:
OJC’98 2 - OEC 2 13.00 uur
OJC’98 jun 1 - Klimop jun 1 11.00 uur
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3 12.30 uur
OJC’98 pup D1 - Tilburg pup D2 11.00 uur
OJC’98 pup E1 - PSV pup E1 10.00 uur
OJC’98 pup F1 - OJC’98 pup F2 10.00 uur
Allemaal thuiswedstrijden dus; een prima gele-
genheid om kennis te maken met de korfbalsport, 
vooral als u op zoek bent naar een geweldige 
teamsport voor uw kind in het volgende seizoen.

TEnniSVErEniGinG Tc DE 
rAUWbrAKEn biEDT ZoMEr-
UiTDAGinG Voor VoETbAl-
lErS En HocKEYErS
Tennisclub TC de Rauwbraken biedt deze zomer 
tennis voor voetballers, hockeyers en andere 
teamspelers die een zomerstop hebben van hun 
eigen sport. Ook sporters die veel binnen sporten 
en in de zomer naar buiten willen zijn van harte 
welkom om mee te doen aan de Zomer Challenge. 

De Zomer Challenge is een compact lidmaat-
schap in de maanden juni, juli en augustus waar-
bij spelers vrij kunnen tennissen wanneer het hen 
uitkomt. Daarnaast volgen de spelers een tennis-
clinic onder begeleiding van onze trainer Dave en 
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doen zij mee aan het Zomer Challenge eindtoer-
nooi. Deelnemers kunnen zich individueel inschrij-
ven, of met teamgenoten. Kosten zijn €0,-.

Voor meer informatie en aanmelden kan er contact 
worden opgenomen met TC de Rauwbraken, e-
mail claudia.kuiper@tcderauwbraken.nl.

Vc UDEnHoUT ToVErT 
THEATErPlAATS WEEr oM 
ToT DorPSSTrAnD 
Voor U-bEAcH
In het weekend van 9 en juni verrijst er weer een 
heus ‘dorpsstrand’ in het centrum van Udenhout. 
VC Udenhout organiseert hier voor de zesde maal 
het beachvolleybaltoernooi U-Beach. Twee dagen 
lang veel sportiviteit in zomerse sferen voor zowel 
de geoefende als recreatieve volleyballers.

Zaterdag 9 juni wordt het toernooi georganiseerd 
voor de geoefende volleyballers die ook geduren-
de het seizoen uitkomen in de NeVoBo competitie. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Heren 
en Dames en is er voor beiden een toernooi op 
‘hoog’ (2x2) en ‘midden’ (3x3) niveau.
Zondag 10 juni is het strand beschikbaar voor de 
recreatieve volleyballers en iedereen die kennis wil 
maken met de (beach)volleybalsport. Iedereen is 
van harte welkom; samen met vrienden, buren, fa-
milie of collega’s voor iedereen is er plek!

Al doe je niet mee aan het toernooi, het blijft een 
feest om naar te kijken. Hoofdsponsor Ontmoe-
tingscentrum ’t Plein zorgt voor de aangename 

verkoeling op het terras en een gezellige sfeer. 
Voor de jongste bezoekers staat er een springkus-
sen. Hiermee zijn alle ingrediënten aanwezig om er 
een gezellig, sportief en hopelijk zonnig beachvol-
leybalweekend van te maken. 

VC Udenhout is een gezellige en dorpse volley-
balvereniging waar een goede sfeer en sportivi-
teit hand in hand gaan. Interesse om eens ken-
nis te komen maken met volleybal (bij VCU); dan 
ontmoeten we je graag. Op het toernooi is een 
informatiestand aanwezig voor meer informatie. 
Daarnaast organiseert VCU aan het einde van de 
zomer een kennismakingsdag.

Wilt u ook een gezellig deelnemen aan dit toer-
nooi? Dat kan! Inschrijven kan via de website 
www.vcudenhout.com.

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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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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rabobank Hart van brabant feliciteert 
eerste Starter van het Kwartaal 

MoDE-onDErnEEMSTEr 
HUibErDiEn VAn TUYl 

WinT EErSTE VErKiEZinG
De eerste verkiezing van de Rabo Starter van het 
Kwartaal is gewonnen door onderneemster Hui-
berdien van Tuyl uit Oisterwijk. Zij startte onlangs 
de herenmodezaak Heren van Oisterwijk in de 
Passage aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Hui-
berdien won de prijs voor haar lef, enthousiasme, 
passie en onderscheidend vermogen.

Rabobank Hart van Brabant organiseert sinds be-
gin 2018 de Rabo Starter van het Kwartaal verkie-
zing. De bank helpt daarmee ondernemers met een 
vliegende start. Beginnen met een bedrijf is stap 
één, succesvol worden en blijven is stap twee.
De winnaar van de verkiezing ontvangt een media-
boost. Een kwartaal lang zorgt de bank voor pu-
bliciteit. Bovendien ontvangt de winnaar één jaar 
lidmaatschap van een ondernemersvereniging. 
Hiermee helpt de bank bij het vergroten van het 
zakelijke netwerk van de kersverse ondernemer.

Huiberdien is helemaal in haar nopjes met het win-
nen van de prijs. “Ik wilde heel graag deelnemen 
aan de verkiezing. Vooral omdat ik trots ben dat ik 
met mijn 32 jaar ervaring in de herenmodebran-
che nu de kans krijg mijn passie voor het vak als 
zelfstandige te tonen. Deze prijs is voor startende 
ondernemers een prachtige kans om zich te on-
derscheiden, het verschil te maken en hun op 
weg te helpen.” De onderneemster had zich goed 
voorbereid op de verkiezing. “Toch ben ik er heel 
blanco ingestapt. Zonder powerpoint-presentatie. 
Ik heb mijn verhaal met enthousiasme en passie 

verteld. Mijn powerpoint zit van binnen. Die aan-
pak viel gelukkig in goede aarde.”

Huiberdien vervolgt: “Ik richt me op een zo’n breed 
mogelijke klantenkring. Dan is je bereik optimaal. 
Waarbij ik zowel dertigers als zestigplussers be-
dien. Mijn collectie stem ik af op de doelgroep. 
Sterke punten zijn de kwaliteit van de kleding, 
betrouwbaarheid en snel schakelen met de leve-
rancier. Hoe ik succesvol wil blijven? Vooral door 
mezelf te zijn: eerlijk, spontaan en sociaal. En door 
goede service te bieden. Dat is altijd mijn motto 
geweest. De mediaboost van de Rabobank en 
de kennismaking met collega-ondernemers gaan 
mij de komende tijd beslist helpen mijn ambities 
waar te maken. Het belangrijkste aspect daarbij 
is mond-op-mond reclame. Zeker in een dorp als 
Oisterwijk. Daarnaast kun je voor een gunfactor 
zorgen door slim gebruik te maken van social me-
dia en door te adverteren.”

ronDlEiDinG in 
‘onS KoninGSoorD’

Op woensdag 6 juni van 11.00 tot 12.00 uur vindt 
de volgende rondleiding plaats bij de voormalige 
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de 
zusters Trappisten. 

Bij deze achtste thematische rondleiding staan de 
buitengevels van de kloostergebouwen cen-
traal. We maken een rondje om het klooster-
complex en bestuderen de buitenzijdes van de 
gebouwen.  
De abdij O.L.V. van Koningsoord met nevenge-
bouwen werd opgetrokken in Neogotische stijl in 
de periode 1933-1937, onder architectuur van Jos 
van Dijk. 
We verlaten de kloosterkerk via “de Poort naar 
de Hemel“, aan de achterzijde van het klooster-
complex. Nu is dat de vóórzijde van het ontmoe-
tingscentrum “Ons Koningsoord“, met het mooie 
buitenterras van Brasserie Hemels. 
De Westzijde van het klooster ziet er imposant uit 
met zijn kerkpoort, ingang tot het souterrain, half uit-
gebouwde toren en vooruitstekende trappenhallen. 
Al lopende om het eigenlijke vierkante kloosterge-
bouw, het Slot, vallen de vele Neogotische spits-
boogramen en de versierende elementen op. 
Via het kippenhok en de boerderijpoort, twee 
“monumentjes” die behouden moeten blijven, 
lopen we naar de voorzijde van het klooster-
complex aan de Raadhuisstraat. We bekijken het 
werkgebouw(tuinhuis), de werkplaats van de broe-
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Linda Dekkers 
Uw RE/MAX Makelaar 

06 11 23 24 02 
lindadekkers@remax.nl 

lindadekkersmakelaardij 

M 
E 

Nijverheidsweg 7 
5061 KK  Oisterwijk 

     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.

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 
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ders en het rectoraat, het klooster waar de broe-
ders woonden. Ook kunnen we de voorzijde van 
de abdijkerk goed zien met de uitgebouwde nis 
met Mariabeeld en de grote glas-in-loodramen.  
Het gastenverblijf, dat los staat van het klooster, 
wordt bewonderd. Hier konden bezoekers enkele 
dagen verblijven voor bezinning en gebed.  
We sluiten af met het poortgebouw met de mooie 
heiligenbeelden, vroeger de ingang tot de abdij 
O.L.V. van Koningsoord. 
Ook nu valt er weer veel te zien en te vertellen 
door uw gids Jack van der Sanden over de bui-
tenkanten van het vroegere klooster van de zus-
ters Trappistinnen. Bij de tekst hoort een foto van 
het hoofdgebouw uit de beginjaren, bewerkt door 
Peter Timmermans.  

Samenkomst voor deze rondleiding is bij de 
leestafel in de bibliotheek.
De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de 
rondleiding op de tussenverdieping van de kerk 
boven de bieb. 
Verplicht aanmelden i.v.m. het maximaal aantal 
deelnemers voor deze gratis rondleiding bij de 
balie in de bibliotheek of via: berkelenschot@bi-
bliotheekmb.nl 
Bij verhindering graag even afmelden. Andere 
mensen van de wachtlijst kunnen dan in uw plaats 
deelnemen. 

Aanzicht Koningsoord
foto:  Peter Timmermans

De Bibliotheek Berkel-Enschot, woensdag 6 juni 
van 11:00 tot 12:00 uur

4E EDiTiE olDTiMEr DAY 
bErKEl-EnScHoT oP 
ZonDAG 8 JUli 2018 biJ 
boErDEriJ DEniSSEn
Voor de vierde keer wordt de Oldtimer Day Berkel-
Enschot georganiseerd. We hopen wederom op 
een groot festijn met 100 deelnemende auto’s.

Tourrit  
Iedere liefhebber van oldtimer auto’s, motoren en 
scooters kan zich inschrijven om deel te nemen 
aan deze fantastische dag met een tourrit (circa 
100 km) door het prachtige groene gebied rondom 
Berkel-Enschot. Aan deze rit zal een spelelement 
worden toegevoegd. Na de gezellige ontvangst 
starten de deelnemers om 10.30 uur met het 
eerste deel van de tourrit. Aansluitend zal er bij 
Boerderij Denissen een overheerlijke lunch voor 
de deelnemers plaatsvinden onder de klanken van 
gepaste sfeervolle muziek. Na de lunch zal het 
tweede gedeelte van de tourrit worden gereden. 
Ook dit jaar wordt er wederom voldoende techni-
sche ondersteuning geboden door Marcus en zijn 
team van het bedrijf OOTO uit Berkel-Enschot.
Het is wederom dit jaar mogelijk om met ge-
schorste voertuigen deel te nemen aan de rit.

De tourrit eindigt op zeer verrassende wijze bij 
Boerderij Denissen waar de deelnemende old-
timers bij binnenkomst door de prachtige bo-
menlaan zullen flaneren voor het grote publiek. 
Vervolgens krijgen de oldtimers een zichtbare pro-
minente plek op een prachtig groenrijk terrein, zo-
dat belangstellenden al deze Oldtimer pronkstuk-
ken kunnen bewonderen.
Inschrijven kan tot 30 juni via www.oldtimerday-
berkelenschot.nl

Zomerstop
week 30-31-32

De Schakel verschijnt niet op 25 juli, 1 en 8 augustus 2018.
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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

oPSTEKErTJE
blijheid en zelfvertrouwen.
We horen de laatste jaren steeds vaker dat de 
Kerk sterk aan het vergrijzen is, maar er zijn ook 
lichtpuntjes. Tenminste als je ze wilt zien. Bijvoor-
beeld de volgende twee stralende voorbeelden 
hiervan. Ik heb de gewoonte om ’s-morgensvroeg, 
voordat ik naar het werk ga, de krant te lezen. 
Recent heb ik een paar keer een paginagroot ar-
tikel gelezen wat christenen mag bemoedigen. 
Het begon 25 april met een kop ‘Moet ik alleen 
blij zijn als ik win?’ Dit zei Anna van der Breggen 
(28 jaar) in een interview. Anna is momenteel de 
beste wielrenster. Het gesprek ging over winnen, 
relativeren en geluk. Ook Anna weet wat verliezen 
is. Mensen hebben vaak hoge verwachtingen, ze-
ker van een wereldkampioene (2016). Maar je kunt 
niet altijd winnen en voldoen aan de verwachtin-
gen van anderen, dat is niet vol te houden. Je kunt 
niet altijd winnen en blij zijn. Daarom vond ik het 
prachtig dat ze zei: ‘Ik ben christen. Iemand an-
ders blij maken is een belangrijk onderdeel van 
het geloof.’ Ongeveer twee weken daarna las ik 
een artikel over de voetballer Memphis Depay (24 
jaar). In het interview zei Memphis: ‘Alleen God 
weet wat er in me zit.’ Memphis bereikt, na jaren 
van twijfel, bij de Franse club Lyon Marseille de 
vorm van zijn leven. Deze jonge voetballer getuigt 
dat dit niet alleen van zichzelf komt, maar dat zijn 
geloof in God een drijvende kracht is in zijn leven. 
En ook dat God altijd al in zijn leven was, maar dat 
hijzelf (nog) niet voldoende openstond voor God. 
Op het moment dat hij meer naar God ging luiste-
ren, heeft dat zijn leven veranderd. Het heeft hem 
rust en zelfvertrouwen gegeven. Het is mooi om 

te lezen hoe God aan het werk is in het leven van 
deze twee jonge mensen. We hebben zojuist het 
hoogfeest van Pinksteren gevierd. Dit feest gaat 
over de Heilige Geest, God zelf, die werkzaam is in 
het leven van mensen. Durf jij het ook aan om de 
Heilige Geest jouw leven te laten veranderen om 
blijer te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen?
Diaken Ton.

TEr nAGEDAcHTEniS
In de St. Caeciliakerk namen we afscheid van Sjef 
Engel, 94 jaar.

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 2 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk met diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: GEEN viering.

Zondag 3 juni:
9.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Mia Kin-Hoppenbrouwers (1e jrgt.); Fien 
van den Heuvel-Galiart (1e jrgt.); Overleden leden 
van de KBO; Adriana Brenders; Harrie Schoenma-
kers (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eerste Communie. 
Eucharistieviering mmv Eigen Wijs. 
Celebrant: Pastoor van Eijk. 
Intenties: Overl. fam. Noud van Esch; Mina Van 
Esch; Corry Wehmeijer- Zwanenburg en overleden 
familieleden; Jo Sterke, opa van Juub; Huub en 
May van Spaandonk-Timmermans, opa en oma 
van Juub; Annie van Breugel-van der Meijden en 
Henk ter Rele, overgrootoma en overgrootopa van 
Quincy; Harrie ter Rele, opa van Quincy; Harrie 
Brocken, opa van Willemijn; Oma van de Flat en 
Omi, overgrootoma’s van Teun.

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

Dinsdag 5 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 7 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Vrijdag 8 juni: 
09.00 uur 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, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, 
mail: janvanekris@home.nl, telefoon 013-5211057 

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

Hele maand juni
nog volop

zomerbloeiers

o.a. Scaevola en Portulaca. 
De hele zomer bloei en 
makkelijk in onderhoud.

 
Ilex prima vervanger voor U buxus. 

Geen ongedierte (rupsen) in.
Bijna niet van buxus te onderscheiden.

Hortensia’s

Vaste planten

Tuinaarde, potgrond met osmocote 
voor langere bemesting.

(voormalig) 

contactlensdragers gezocht
Voor testen nieuwe lenzen

Hebt u problemen (gehad) met uw 
contactlenzen, zoals:

• comfortklachten, vooral aan het einde van 
de dag 

• rode ogen 
• onscherp en instabiel zicht 
• droge en geïrriteerde ogen 
• irritatie in airco, verwarming, achter een 

beeldscherm, etc

De laatste tijd zijn er veel ontwikke¬lingen 
geweest op het gebied van contactlenzen. 
Wij zijn daarom bezig met een pilot voor 
een nieuwe lens. We zoeken proefpersonen 
om deze  nieuwe contactlenzen met ons te 
testen. Dit kan ook voor multifocale lenzen 
of lenzen met cilinder.

Bent u benieuwd of de nieuwe lenzen iets 
voor u zijn? 
Maak dan een afspraak via 013 - 52 848 99.

De Lind 35a Oisterwijk
www.ruudpanis.nl

Zondag 3 juni: ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur
Vandaag is de eerste zondag van drie carrousel-
diensten: de drie predikanten van Hilvarenbeek, 
Oisterwijk en Tilburg maken drie weken achter el-
kaar een ronde langs de drie kerken van deze sa-
menwerkende gemeentes. Vandaag vieren we ook 
de Maaltijd van de Heer. De collectes zijn voor De 
Vuurhaard, het opvanghuis voor vluchtelingen in 
Udenhout, en voor de eigen kerk. Er is jeugdkerk, 
kindernevendienst en crèche.

Agenda
7 juni 19.30:  Lezing Arend Huitzing ‘Van Balfour 

tot Trump’
9 juni 19.30:  Club 212
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl



ScHAKElTJES

26 |

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, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877. 

De lekkerste asperges van Udenhout. Iedere dag
vers gestoken en indien gewenst geschild. 
De boerderijwinkel is dagelijks geopend vanaf 
9.00 uur. Aspergeboerderij van iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404

PrinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

Wij verkopen voor U ToT 23 JUni dagelijks VEr-
SE ASPErGES. Ook geschilde asperges en overi-
ge benodigdheden! Verkoop maandag t/m vrijdag 
10.00-18.00 uur zaterdags van 09.00-18.00 uur, 
zondag 10.00-18.00 uur. J. Schuurmans, Hoog 
Heukelom 3. Tel 013-5334720

Verdriet, onzekerheid, stress, angst, of……??? 
KAN UW KIND WEL EEN STEUNTJE GEBRUI-
KEN? 3-dees kindercoaching komt bij u aan huis. 
www.3-dees.nl – 06-50278012 - Desiree vd Aker

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34,Udenhout, ingang achter-
om. 013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

laatste kans: hoge kortingen in onze uitver-
koophoek. 50% korting op kleding, 50 % korting 
op tassen en schoenen voor maar €25. Bij de 
Tweewieler Udenhout

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Jr FArM, na-
tuurlijke lekkernijen voor uw konijn/knaagdier. Zo-
als FunPark, Zomeroogst, Bosgeheimen, Kruiden-
weide met paardenbloem en nog veel meer !

Laatste kans: hoge kortingen in onze 
UITVERKOOPHOEK. 50% korting op kleding, 
50% korting op tassen en schoenen voor maar 
€25. Bij de Tweewieler Udenhout

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 Uden-
hout www.electroservice.nl 

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u mee-
kijkt! Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 
6, Berkel-Enschot

ZZooM, een veilige en milieuvriendelijke vliegen-
verjager voor op tafel. Hobby-Mix voor Dieren

DE DiErEnDoUcHE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren.

biAbED: het favoriete ligbed voor elke hond. De 
sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en ge-
makkelijk schoon te houden. BIA-matras met de-
zelfde eigenschappen speciaal voor in de Bench. 
In diverse kleuren en maten verkrijgbaar bij Hob-
by-Mix voor Dieren.

Mei maandaanbieding: 10% korting op alle nieu-
we kinderfietsen t/m 26 inch. Bij de Tweewieler 
Udenhout

cArniS SnAcKS. Deze snacks zijn ambachtelijk 
gemaakt, zonder toevoegingen van granen of an-
dere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en het 
belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. Ver-
krijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, Lam, 
Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, Ree, Wild 
en vele Vissoorten. Hobby-Mix voor Dieren.

boZiTA honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen. Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar Hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689.

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689

Nu ook verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren, 
Vigor&Sage voor uw kat met spaarkaartactie en 
gratis proefverpakking.

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

Wij zijn op zoek naar een betrouwbare huishoude-
lijke hulp voor 3 uur p.week. Tel 06-12447332

oPrUiMinG Karpetten Lampen Schilderijen 
Gordijnstoffen Tapijt Kadoartikelen. Sjef coolen 
interieur St.Willibrordstraat 32a Berkel-Enschot





Ga naar rabobank.nl/hartvanbrabant en doe mee.

De komst van jouw kindje wordt nog leuker met de actie Raad de geboorte-

datum. Voorspel je de juiste datum, dan ontvangt jouw kindje € 100 op een

eigen Rabo RegenboogRekening. Raadt je het niet goed, dan storten wij € 10.

Een goede start begint met een eigen rekening

Op rabobank.nl/hartvanbrabant leest u meer informatie en de uitgebreide actievoorwaarden. U kunt deze ook via mail

opvragen via info.hvb@rabobank.nl.  

en maak kans
op € 100 voor
jouw kindje.

Raad de juiste
geboortedatum


