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DEZE WEEK:
De Schakel App vernieuwd!

In memoriam Jan de Wolf

AniCura Dierenziekenhuis; ook eerstelijns zorg

Open dag Monuta Tom van Dijk
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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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OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u

Slimstraat 90 | 5071 EM  Udenhout | 013-5906272 laater fashion & trends

- ONZE MERKEN - 

HEREN: JACK & JONES | BALLIN | LYLE & SCOTT | CALVIN KLEIN | GENTI | PETROL | MELIK
FORTEZZA |  TOMAS MAINE | ROY ROBSON | ANTONI MORATO | BLUE INDUSTRY | LACOSTE

DAMES: PART TWO |  KING LOUIE |  GUESS JEANS |  CIRCLE OF TRUST |  ESQUALO |  FREQUENT
MOVES |  TOMMY JEANS WOMEN |  CALVIN KLEIN |  KOCCA |  ICHI |  RINASCIMENTO

www.silegno.nl

TOT OP 
HEEL 
VEEL 
TOPMERKEN70%

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE  Udenhout

Nú al op heel veel
van de collectie 2018

40%
KORTING
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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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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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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 loopbaan-
begeleiding  www.anderskijkennaar.nl  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 9
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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 

Bij Haans Carwash 
is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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De pagina Gevonden en Verloren in dit week-
blad en onze website is een favoriete rubriek, 
waardoor veel items hun weg terugvinden naar 
de eigenaar. Via de app op je smartphone kun-
nen we vinder en eigenaar nog eerder bij el-
kaar brengen. De app is vernieuwd!

Download nu De Schakel in de App Store of Goog-
le Play. Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden, 
ga naar Gevonden en Verloren in het menu van de 
app. Kies Gevonden of Verloren en druk op +. Vul 
het voorwerp in bij Titel, geeft de omschrijving, de 
datum wanneer en locatie waar je het gevonden of 
verloren hebt. Het is nu ook mogelijk om foto’s te 
uploaden om het voorwerp nog beter herkenbaar 
te maken. Geef tot slot je telefoonnummer en/of 
je e-mail op waar mensen je kunnen bereiken. Zo 
spreken eigenaar en eerlijke vinder elkaar meteen! 

Overzichtelijk 
De app is overzichtelijker geworden omdat gevon-
den en verloren aparte items zijn. Ook kan er meer 
tekst geplaatst worden bij de omschrijving en er 
kunnen meerdere foto’s geupload worden. Tele-
foonnummer en e-mailadres zijn niet zichtbaar in 
de app. Alleen als je op het icoontje klikt wordt er 
rechtstreeks gebeld of een email klaargezet.

IETS GEvOnDEn 
OF vErlOrEn? 
ZET hET OP DE 
SChAKEl-APP!

Up to date
Het gevonden of verloren voorwerp blijft een 
maand op de app staan en wordt automatisch 
doorgeplaatst op www.schakel-nu.nl en in het 
weekblad. Na 30 dagen wordt het bericht ver-
wijderd. Is het item weer bij de eigenaar terecht, 
stuur even een berichtje naar 06-20780000 of 
info@schakel-nu.nl en we verwijderen het van de 
app, website en uit het weekblad. 

Pushberichten
De app is niet alleen handig voor gevonden en 
verloren voorwerpen. In geval van calamiteiten of 
bijzonderheden in ons dorp sturen we een push-
bericht uit. Denk aan het pushbericht toen de 
Avondvierdaagse niet doorging vanwege code 
geel. Voor een veilig Berkel-Enschot: download nu 
De Schakel in de App Store of Google Play. 

Daarnaast heb je natuurlijk altijd het laatste nieuws 
en de bedrijven contacten uit het dorp bij de hand.

Download de Schakel app! Zoekopdracht: de 
Schakel

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Rob Schalken

Dankzij de Schakel app heeft 
Loet Janssen (3) zijn allerliefste 

knuffel terug gekregen!
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ACTIvITEITEnKAlEnDEr

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 Koningsoord 11.00 uur openluchtmis
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
23-7 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
30-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
30-7 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE

4-8 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
6-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
8-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
13-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
15-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
20-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
22-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
24-8 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
27-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
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

JUnI

lATEr

JUlI
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Onlangs overleed op 85-jarige leeftijd schilder/
tekenaar Jan de Wolf. Een dorpsgenoot met 
een rijk en kunstzinnig leven. Jan was op vele 
fronten actief in ons dorp. Zo was hij mede-op-
richter van de SOK (Stichting Openbaar Kar-
naval), ontwerper van het eerste Sint-Job logo 
en op politiek gebied actief voor de VVD. Ook 
behoorde hij toe aan het selecte gezelschap 
die de redding betekende voor Boerderij De-
nissen. De meeste mensen kennen hem echter 
van zijn prachtige schilder- en tekenwerken. 

Jan de Wolf studeerde aan de Kunstacademie Til-
burg. Hij verstond het om niet alleen zelf kunste-
naar te zijn, maar kon zijn passie ook overbrengen 
op leerlingen. Hij was leraar kunstgeschiedenis 
aan het Odulphus en Theresia Lyceum. En do-
cent grafisch tekenen en mode-ontwerpen aan de 
scholengemeenschap Dionysius in Tilburg.  
Jan had een tekenclub op de zolder van Boerderij 
Denissen. Vele malen is zijn werk geëxposeerd. De 
tentoonstelling van zijn werk bij Boerderij Denis-
sen werd geopend door de Franse culturele atta-
ché. Veel van zijn werk was immers gemaakt in 
Frankrijk en Parijs.

liefde voor Frankrijk
Minstens één keer per jaar was Jan de Wolf te vin-
den in Parijs en Frankrijk. Vele duizenden kilome-
ters zijn per auto en fiets afgelegd op zoek naar 
de ideale plekjes om vast te leggen op canvas of 

In MEMOrIAM:

JAn DE WOlF

aquarel-papier. Bekend zijn onder andere zijn se-
rie van gevels van karakteristieke cafés, entrées en 
restaurants in Parijs en de vele landelijke gezichten. 

Dorps- en stadsgezichten
Ook ons eigen dorp heeft Jan vele malen vastge-
legd. Voor de Rabo Bank heeft hij in de jaren tach-
tig een serie aquarellen gemaakt van dorpsgezich-
ten. Leden kregen daar een reproductie van. Voor 
het bouwproject ‘Craenweide’ kregen sommige 
kopers van hun makelaar een kleine aquarel van 
de situatie voor de bouw, een weiland met uitzicht 
op de Enschotse kerk. Menig dorpsgenoot heeft 
dan ook een Jan de Wolf aan de muur. Voor Til-
burg Wijnstad in 1989 aquarelleerde hij de skyline 
van Tilburg, die als wijnetiket werd gebruikt. 

Creatieve Muzikant
Om zijn studie te bekostigen was Jan de Wolf ook 
hobby-muzikant. Hij was onderdeel van de jazzband 
‘Jazzzes’ en de ’Surprise Band’ en van de carnavals-
band ‘Tammazuurke’ en later de ‘Zandstampers’. 
Jan overleed na een kort ziekbed, een maand na-
dat zijn vrouw overleed. Zonen Stephan en Marco 
blikken terug op een vader die midden in het leven 
stond, van zijn passie zijn werk kon maken en on-
noemelijk veel mooie werken achterlaat. Kijk op 
http://www.jandewolfaquarellen.nl/ om zijn prach-
tige serie Franse entrées te bewonderen.

Tekst: Elke van Dommelen 
Foto: Fam. de Wolf)
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SChAKElTJESGEvOnDEn

SChAKElTJESvErlOrEn

SChAKElTJESSChAKEl APP

Datum GEvOnDEn vindplaats Telefoon 
1-6 Blauw stapje Petrus Debyelaan 06-30222838
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 Streepstraat en viaduct   
  oude dierenasiel
30-4 Zwarte Batavus Omafiets Petrus Debyelaan 06-18835518

Datum vErlOrEn verliesplaats Telefoon
29-5 Sleutelbos Hoge Hoek of AH 645049770
25-5 sleutelbosje met rechthoekig label ‘Times Square’ Avondvierdaagse (vrijdag) 653755278
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 voorwerp in de 
vernieuwde APP van de 
Schakel. Zet er een FOTO 
bij en de eerlijke vinder 
en rechtmatige eigenaar 
kunnen via de app nog 
sneller bij elkaar 
gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ 
in de App Store of 
Google Play.
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AnICUrA DIErEnZIEKEnhUIS 
IS Er OOK vOOr DE 
EEnvOUDIGE ZOrG

Het dierenziekenhuis Tilburg aan de Konings-
oordlaan 2 in Berkel-Enschot is sinds 2017 on-
derdeel van de internationale organisatie Ani-
Cura. ‘Daar zijn we erg trots op. AniCura gaat 
uit van de diergeneeskunde van de toekomst: 
zij willen de zorg naar een hoger niveau tillen 
en topzorg bieden’, zegt dierenarts Wilco Ra-
senberg. Die visie past goed bij het dierenzie-
kenhuis dat in 2013 vanaf de Bosscheweg ver-
huisde naar de nieuwe locatie.

Het gaat daarbij niet alleen om ingewikkelde in-
grepen, maar ook voor eerstelijns en preventieve 
zorg. ‘Men denkt vaak dat je hier alleen terecht kan 
voor hele spannende ingrepen, maar voorkomen 
is altijd beter dan genezen’, zegt praktijkmanager 
Marjon Schellekens. Het dierenziekenhuis biedt 
daarom een zorgplan aan voor huisdieren. ‘Op die 
manier kunnen we problemen vroegtijdig signale-
ren. Er vinden extra gezondheidschecks plaats.’

verwachtingen overtreffen 
Niet alleen het belang van het dier staat daarbij 
voorop, maar ook een luisterend oor bieden aan 
de eigenaar. ‘We kijken dieren van A tot Z na en 
geven adviezen, maar vinden het ook belangrijk 
om goed te luisteren en willen de verwachtingen 
overtreffen’, zegt Rasenberg. Om de zorg zo op-
timaal mogelijk te laten voorlopen streeft het zie-
kenhuis ernaar om iedere klant terug te laten ko-
men bij dezelfde dierenarts. ‘Maar we nemen ook 
tijd voor onze patiënten. We plannen de afspraken 
ruim in en werken met korte lijnen om wachttijden 
te voorkomen.’

Patiënten die vervolgens toch meer zorg nodig 
hebben, kunnen daar vervolgens gemakkelijk 
terecht voor verdere ingrepen. ‘We kunnen ge-
makkelijk doorschakelen van de eerstelijns naar 
tweedelijns zorg. Het gaat niet alleen om de be-
handeling van tumoren en fracturen, maar ook om 
bijvoorbeeld de behandeling van een hernia. We 
bieden de totale zorg onder één dak en zorgen er 
ook voor dat de eigenaren zo min mogelijk op pad 
hoeven met hun dier.’ 

Prachtige faciliteiten 
Door volgens de waardes van AniCura te wer-
ken, haalt dierenarts Wilco Rasenberg ontzettend 
veel voldoening uit zijn werk. ‘Het maakt je dag 
helemaal goed als een eigenaar met zijn dier op 
controle komt en ontzettend blij is met het her-
stel. Ik vind het leuk om problemen op te lossen 
en mensen blij te maken. We hebben hier niet al-
leen de kennis, maar ook prachtige faciliteiten.’ 

volledig artikel op www.schakel-nu.nl

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

AniCura dierenziekenhuis
Koningsoordlaan 2
5056 DA Berkel-Enschot
dzt@anicura.nl
013-5400215

SChAKElTJESbEDrIJF In bEElD
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In januari van dit jaar maakte Monuta Tilburg 
en franchisenemer Monuta Tom van Dijk reeds 
bekend dat zij samen verder zouden gaan als 
één uitvaartonderneming voor Tilburg en de 
omliggende dorpen: Monuta Tom van Dijk BV. 
Daarnaast is de afgelopen maanden hard ge-
werkt om het bekende uitvaartcentrum van 
Monuta gelegen naast het crematorium in Til-
burg in een geheel nieuw jasje te steken. Het 
resultaat hiervan kunt u zelf bekijken tijdens de 
open dag op zondag 10 juni a.s.

Goed afscheid nemen
Tom van Dijk: “Niemand komt graag in een uit-
vaartcentrum. Doorgaans betekent dit namelijk 
dat je afscheid moet nemen van iemand die je 
dierbaar was. Ik ben echter van mening dat, als 
het dan toch zo moet zijn, een bezoek ook maar 
beter zo aangenaam mogelijk kan zijn. De ge-
hele restyling van het uitvaartcentrum was hier 
dan ook op gericht. Van begin af aan heb ik te-
gen de interieurstyliste gezegd: “We willen niets 
in ons uitvaartcentrum wat je op een uitvaartbeurs 
tegenkomt.”. Er is uiteindelijk veel gewerkt met 
hout. Puur natuur, gewoon met noesten en gaten, 
zoals het leven zelf. Ja, ik ben echt trots op de 
warme uitstraling en het stijlvolle eindresultaat. 
Ik durf dan ook vol overtuiging te zeggen dat we 
onze bezoekers nu nog beter en gastvrijer kunnen 
ontvangen en hen alle ruimte kunnen bieden om 

OPEn DAG In COMPlEET 
vErnIEUWD UITvAArTCEnTrUM
vAn MOnUTA TOM vAn DIJK

op hun manier en in eigen tempo goed afscheid te 
nemen van een dierbare. En dat is heel belangrijk. 
Want afscheid nemen doe je maar één keer.”

Iedereen is welkom
Tijdens de open dag bent u van 11 tot 18 uur van 
harte welkom aan de Karel Boddenweg 7 in Til-
burg. Het team van Monuta Tom van Dijk geeft u 
graag een rondleiding langs de 24 uurs familie-
kamers, de verzorgingsruimtes, spreekkamers, 
keuken en zelfs een heuse loungeruimte met bar 
op de bovenverdieping (voor mensen die moeilijk 
of slecht ter been zijn, bereikbaar met een trap-
lift). Ook aan de inwendige mens is gedacht. De 
bekende Tilburgse brasserie en delicatessenwin-
kel ‘De Burgerij’ (uit de Noordstraat) is tijdens 
de open dag aanwezig om u te trakteren op een 
gratis proeverij aan lekkernijen, met een drankje 
erbij. Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is 
welkom. Meer informatie vindt u op www.monuta-
tomvandijk.nl.

Tekst en foto: Redactie
(Bron Monuta Tom van Dijk)

Monuta Tom van Dijk
Karel Boddenweg 7
5044 EL Tilburg
info@monutatomvandijk.nl
013-8226527

SChAKElTJESbEDrIJF In bEElD



16 |16 |



vErEnIGInGSnIEUWS

17|

bIJEEnKOMST
bEEZOnDEr
Op vrijdag 22 juni a.s. staat onze infor-
mele netwerkborrel gepland. Dit keer 
vragen we je om in je eigen netwerk te 

kijken en collega onderneemsters of een onder-
nemende vriendin/kennis in Berkel-Enschot, uit te 
nodigen voor deze Beezondere Borrel bij Brasse-
rie Valentijn. Eigenaresse Sophie Daelmans heet 
ons vanaf 16.30 uur van harte welkom.
 
Geen officieel programma, maar kennismaken, 
bijpraten en ervaringen delen.
Vanaf 16:30 is het vrije inloop. Beezonder trakteert 
op het eerste drankje en mediterrane hapjes. Ove-
rige drankjes zijn voor eigen rekening.
 
Datum: Vrijdag 22 juni 2018
Tijdstip: 16:30-19:00 uur
Locatie: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 44,
 5071 RM Udenhout
 
Aanmelden:
Stuur vóór maandag 18 juni a.s. een mail naar: 
info@beezonder.com

FOTObE En DE WEKEn 
vAn hET SPAnnEnDE 
bOEK

Wat heeft een fotoclub te maken met spannende 
boeken? Op het eerst gezicht niets. Maar als het 
thema waarmee FotoBE in deze periode werkt 
‘Kapot” heet, en de titel van het geschenk ter ere 
van de Spannende boekenweken ‘ Barst” , komt 
het toch een eind bij elkaar. Het is leuk om in het 
kader van de weken van het Spannende boek ook 
te laten zien wat “Kapot’ teweeg brengt bij foto-
grafen. Soms kan dat letterlijk genomen worden, 
het fotograferen van dingen die kapot zijn. Maar 
het kan ook gaan om verwrongen beelden, teloor-
gang van geloof, kapot op een wat abstractere 
manier. 
De fotografen hebben rondom dit thema een heel 
beeldverhaal gemaakt, meestal van meerdere 
foto’s. Van ieder verhaal hangt tijdens de weken 
van het Spannende boek één foto in onze exposi-
tieruimte, waardoor u een impressie krijgt van de 
invalshoeken van de de leden van FotoBE.

U bent van harte welkom om van 6-24 juni de fo-
to’s te komen bekijken in de serre van de Schalm. 
En als u daar dan toch bent, kunt u meteen een 
spannend boek meenemen uit de bibliotheek.

ZIlvErEn JUbIlEUM 
SEnIOrEn bIlJArT 
COnCOrDIA

De oprichtingsdatum van Senioren Biljart Con-
cordia (SBC) is 6 januari 1993. Dat betekent dat 
SBC op Driekoningen 2018 25 jaar bestond. Het 
bestuur besloot dit jubileum eind mei te vieren. 
Maarten Janssens, Ad van Zundert en Ad Tim-
mermans organiseerden het feest.

Woensdagmiddag 30 mei werden de leden met 
aanhang verwacht bij d’n Schut aan de Kraan. We 
begonnen met koffie en cake. De voorzitter had 
een korte toespraak en overhandigde 4 jubilaris-
sen een zilverkleurige sleutelhanger met inscriptie. 
Daarna kon een paar uur jeu-de-boule gespeeld 
worden. De inwendige mens werd versterkt met 
wat hapjes en drankjes. Het weer was prachtig. Er 
werd flink gespeeld en natuurlijk ook veel gekletst.

Rond 16:45 uur gingen we naar café ’t Raadhuis, 
alwaar een barbecue was om de honger te stillen. 
Iedereen smulde ervan. Er werd weer veel gepraat 
en gedronken. Het mooie weer werd even onder-
broken door een buitje, maar dat mocht de pret 
niet drukken. De laatste gasten gingen om onge-
veer 20:00 uur weg.

Het was een gezellige dag. Dank aan de organisa-
toren, de hulp van leden van d’n Schut en aan het 
bedienend personeel van café ’t Raadhuis.

Het bestuur

MvC On MOvIE TOUr
Wat: MVC on Movietour
Wanneer: Vrijdag 29 juni 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Waar:  Bibliotheek van Udenhout
Entree:  Gratis

Informatie:
De jeugdorkesten van harmonie MVC zullen op 
vrijdag 29 juni het schooljaar muzikaal afsluiten.
Het Opstap-Orkest en het Midden-Orkest staan 
garant voor een leuke en muzikale avond. Ze spe-
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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



19|

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

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën

len herkenbare muziek zoals Pirates of the Carib-
bean, Highlights from Harry Potter en Sound of 
Music.
Dit alles wordt in goede banen geleid door dirigent 
Hadewych Peters.

Wim Verbunt heeft een verhaal geschreven waarin 
het orkest u meeneemt op een muzikale movie 

tour. Wim Verbunt zal deze avond tevens uw ver-
halenverteller en reisleider zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om dit muziekspek-
takel bij te wonen, de toegang is gratis! We zien u 
graag op vrijdag 29 juni om 19:00 uur in de biblio-
theek van Udenhout.

bI 

binnenkort geslaagd?
Iedereen mag het weten; de vlag kan uit!
Mail je naam en de opleiding/niveau door waarvoor 
je geslaagd bent en wij zetten het in de Schakel! 
Mail: info@schakel-nu.nl
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MAAnDPUZZEl

hOrIZOnTAAl
1. voortreffelijk; 7. iemand die graag plaagt; 12. rust-
plaats; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. haarkrul; 15. 
middelbaar onderwijs (afk.); 17. zwemvogel; 19. dorp in 
Limburg; 21. toilet; 22. afzonderlijke berg uit de Alpen; 24. 
plaats in Frankrijk; 27. transient ischaemic attack (afk.); 
28. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 30. metaalsoort; 31. 
Electric Light Orchestra (afk.); 32. calciumsulfaat (kalk); 
33. mannetjesschaap; 35. Russisch parlement; 37. be-
teuterd; 38. bloem der onsterfelijkheid; 41. hertensoort; 
42. mens zonder pigmentkleurstof; 44. Schotse stam 
(bende); 46. knevel; 47. in de geest levende voorstelling; 
48. toeschouwers; 49. op deze wijze; 50. ver gevorderd in 
tijd; 52. schriftelijk bewijsstuk; 54. deel van een boom; 56. 
Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 58. bekende Ne-
derlandse schaatser; 61. bouwland; 62. zaad op brood; 
64. vaatwerk; 65. meisjesnaam; 67. plaats in Gelderland; 
68. lokspijs; 70. cirkelvormig; 72. internationaal (afk.); 73. 
periodiek tijdschrift; 76. jongensnaam; 77. militaire rang 
(afk.); 78. reclameverlichting; 79. rijstbrandewijn; 81. de 
oudere (Lat. afk.); 82. Oxford Englisch Dictionary (afk.); 
83. zijn verjaardag vierend; 84. kerel (vent); 86. tekort aan 
geld; 87. werelddeel.

vErTICAAl
1. eiland in Indonesië; 2. Bescherming Bevolking (afk.); 3. 
waterloop; 4. hetzelfde (afk.); 5. plaats in Spanje; 6. fami-
lietwist; 7. Spaans gerecht; 8. wintervoertuig; 9. duizend 
kilo; 10. kosten koper (afk.); 11. Spaanse schilder; 16. 
Spaanse uitroep; 18. vochtig; 20. Palestijnse bevrijdings-
organisatie (afk.); 21. speeltuinattribuut; 23. geparachu-
teerde soldaat (afk.); 25. knevel; 26. honingbij; 27. india-
nentent; 29. plaats in Spanje; 32. kaap onder Spanje; 34. 
gietvorm; 36. zonder eergevoel; 37. Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (afk.); 39. rode Bordeauxwijn; 40. Spaanse 
borrelhapjes; 42. deel van schip; 43. baldadige jongen; 
45. voordeel (baat); 46. droog (van wijn); 51. woonboot; 
53. boomsoort; 54. plaats in Spanje; 55. gewei-dragend 
dier; 56. ontkenning; 57. Zweeds automerk; 59. ontuch-
tige vrouw; 60. dwergstaatje in de Pyreneeën; 62. Euro-
pees land; 63. plaats in Spanje; 66. loot (stek); 67. econo-
misch- en administratief onderwijs (afk.); 69. plaaggeest; 
71. landtong (schor); 73. honingdrank; 74. kleine ge-
meente; 75. mevrouw; 78. nieuw (in samenstelling); 80. 
voertuig met twee wielen; 82. openbaar ministerie (afk.); 
85. nikkel (scheik. afk.).

PUZZEl & WIn:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

11 50 22 43 30 1 16 53 71 87 58 29 19 26 74 36 33
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WhITE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 26 mei 
G.H.V. D1 - White Demons D2 09-17

Zondag 27 mei 
H.C.B. ‘92 DC1 - Wh. Dem./Taxandria DC1 12-26
White Demons HS1 - Oranje Wit HS1 21-23
H.V.M. D1 - White Demons D1 27-13
De Beuk HS1 - White Demons HS1 28-34
RED-RAG/Tachos D2 - White Demons D3 18-07
vrijdag 01 juni
Dongen DMW1 - White Demons DMW1 18-00
Zaterdag 02 juni
DOS ‘80 DC2 - Wh. Dem./Taxandria DC1# 08-12
Zondag 03 juni
R.H.V. D1 - White Demons D2 09-16
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer D1 - 
White Demons D1 21 - 27
HVM D2# - White Demons D3 16 - 11
Programma a.s. weekend:
Donderdag 07 juni
18:30 uur White Demons D3 - O.H.C. ‘01 D1
18:30 uur White Demons D1# - 
 RED-RAG/Tachos D1
20:00 uur White Demons DMW1 - H.V.M. DMW1
Zaterdag 09 juni
09:30 uur White Demons F1 - Roef F1#
09:30 uur White Demons F2 - Taxandria F1
10:25 uur White Demons E3 - O.H.C. ‘01 E2#
11:00 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Roef DC1#
11:10 uur White Demons E1 - R.H.V. E1
11:25 uur White Demons E2 - Roef E1#
12:25 uur White Demons D2 - Elshout D1#
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JOnG brAbAnT vErlIEST 
PrOMOTIEThrIllEr 
nIPT: 6-5

In Goirle bij GSBW speelde zich afgelopen zon-
dag een heuse en tropische voetbalthriller af. Na 
120 minuten zeer vermakelijk en bij vlagen goed 
voetbal trok GSBW aan het langste eind. Wel nam 
Jong Brabant na ca. 30 minuten de leiding door 
het eerste doelpunt van Jeroen van Laak in deze 
wedstrijd. Van zijn voet volgden verder in de wed-

strijd maar liefst nog 3 doelpunten, waarvan 2 uit 
loepzuivere strafschoppen: van mister-assist naar 
penaltyspecialist! 
Onder meer werd met deze doelpunten (en een 
miraculeus doelpunt van Joep Ooms) op zeer 
spectaculaire wijze een 4-2 opgelopen achter-
stand rechtgetrokken in uitgerekend de laatste 
10 minuten van de reguliere speeltijd, toen de ge-
voelstemperatuur door de hitte, spanning en sen-
satie al was gestegen tot ver boven de 30 graden. 
De eerste supporters van het talrijke Jong Brabant 
publiek waren toen al onderweg naar huis en lezen 
mogelijk nu pas hoe het is afgelopen. 
    
Verlening van deze ware voetbalthriller met twee-
maal 15 minuten volgde. Weer leek zich een een 
haast onwerkelijk scenario af te tekenen, nog extra 
gedramatiseerd door het uitvallen van Christian van 
der Linden, die voor hechtingen naar het ziekenhuis 
moest. Weer kwam GSBW namelijk met 2 doelpun-
ten voor: 6-4 na 105 minuten voetbal. Weer volgde 
via een strafschop van Jeroen de aansluitingstref-
fer: 6-5. En weer kreeg Jong-Brabant de kans om 
de stand gelijk te trekken. Die kans werd met een 
inmiddels bijna lege accu echter nu niet gegrepen, 
waardoor promotie even moet worden uitgesteld. 
Hoe dan ook, het was in  broeierige Goirle intens 
genieten en Jong Brabant kan terugkijken op een 
heel fraai seizoen en gaan genieten van het WK en 
de welverdiende zomerstop. 

Redactie Jong Brabant

OJC’98 nIEUWS
De laatste volledige compe-
titiedag leverde de gehoopte 

twee kampioenen op. De junioren 1 wonnen van 
Klimop en daardoor zijn ze kampioen. Volgende 
week komt er nog een wedstrijd tegen rivaal Tilburg 
jun 2 die nog gelijk zouden kunnen komen met ons 
beloftenteam. In elk geval is na de titel in de zaal nu 
toch wel echt duidelijk dat dit team  de laatste twee 
jaar veel vooruitgang heeft geboekt en leuk korfbal 
speelt. Daarnaast werden de E1-pupillen (samen 
met NKV) kampioen door een ruime overwinning 
op PSV. Proficiat voor beide teams.
De uitslagen waren:
PSV mid - OJC’98 mid 22 - 11
OJC’98 jun 1 - Klimop jun 1 15 - 12
OJC’98 jun 2 - Tilburg jun 3   4 - 7
OJC’;98 asp C1 - Tilburg asp C2   9 - 11
OJC’98 pup D1 - SDO D2   5 - 0
OJC’98 pup E1 - PSV pup E1 15 - 5
OJC’98 pup F1 - VVO pup F2 14 - 16
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De eerste juniweek mild en droog, 
dan zomert het warm en watert het hoog.

valt op St. Medardus (8 juni) regen, 
ge houdt hem in zes weken niet tegen.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Zomerstop
week 30-31-32

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

UITSlAG MAAnDPUZZEl

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand mei zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Kim Staats, St. Willibrordstraat 8, B-E

2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  B. van Iersel, Kerkstraat 37, B-E  

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel mei:
HOOGSpAnnInGSMAST.
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Volgende week wordt nog gespeeld:
dinsdag 5 juni
OJC’98 jun 1 - Tilburg jun 2 20.15 uur
vrijdag 8 juni
OJC’98 3 - OEC 2 20.15 uur
Daarna zit het wedstrijdseizoen erop, maar we 
hebben nog een spetterende afsluitdag voor we 
van de zomerrust kunnen genieten.

bOnDSKAMPIOEn-
SChAPPEn 25M1P 
TEAMS

Afgelopen zaterdag hebben het team De Meierijers 
1 de bondskampioenschappen recurve 25meter-
1pijl teams geschoten. Deze dag was het prima 
schietweer, niet te heet, niet te koud en windstil. 
Voor deze wedstrijd waren 11 teams uitgenodigd. 
Omstreeks 9.30 uur waren we in Schijndel zodat 
we om 10 uur konden starten met de eerste serie 
van 25 pijlen. Na deze serie stonden we op de vijfde 
plaats. Maar er moest nog een tweede ronde van 
25 pijlen geschoten worden waarbij er nog flinke 
verschuivingen plaats kunnen vinden. Helaas ver-
liep deze tweede ronde voor de meeste van ons 
minder goed dan de eerste. Dat had tot gevolg dat 
we uiteindelijk op de zevende plaats eindigden. De 
behaalde scores door onze clubleden:
Rob Tennebroek: 224 + 218 = 442
Lowie Claessens: 217 + 224 = 441
Henk Adams: 207 + 192 = 399
Pim van Dijken: 197 + 183 = 380
Martin Landzaat: 178 + 181 = 359
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

bESTE (OUD)lEDEn, SPOnSO-
rEn En bElAnGSTEllEnDEn,
Bij een feestelijke opening hoort ook een cadeautje. 
Het openings/feestcomité zocht een passend ca-
deau in de vorm van een goed doel en de keus is 
op het KWF gevallen. 
Tegenwoordig wordt je overladen met goeie doe-
len. Met dit doel heeft iedereen wel verbonden-
heid, omdat het helaas iedereen wel treft in de 
vrienden- of familiekring. 
Op 31 mei j.l. heeft Janiek Bothe uit handen van 

onze voorzitter Wilfried een cheque ontvangen.
Dank je wel (oud) leden, sponsoren en belangstel-
lenden die dit bedrag mogelijk hebben gemaakt.
Wij wensen Janiek succes met haar sportieve uit-
daging om op 7 juni de Alpe d’Huez te bedwingen.
Donaties blijven welkom, de teller loopt tot en met 
oktober 2018: J.Bothe, NL90ABNA0522391664 
Alpe d’HuZes 2018.

Met sportieve groet,
Namens TcdR,
Claudia Kuiper

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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Hoe meer ik me aan Christus bind, hoe meer ik vrij 
word. Er zijn geen negatieve banden meer die mij 
belemmeren. Jezus Christus, is de waarheid zelf, 
die mij vrij maakt.

Pastoor Juan van Eijk

SECrETArIAAT GESlOTEn
In verband met vakantie is het secretariaat van 
Berkel gesloten van 9 t/m 24 juni. U kunt met uw 
vragen terecht bij de secretariaten van Enschot of 
Udenhout.

TEr nAGEDAChTEnIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Tien Ver-
hoeven-van Hal, 89 jaar.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 11 juni 20.00: Bijeenkomst parochiebestuur.
Woensdag 13 juni 20.00 uur: Bijeenkomst “Naar 
een leven vanuit de heilige Geest”. 

vIErInGEn vOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 9 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: GEEN viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk..

Zondag 10 juni:
9.30 uur St. Caeciliakerk: Nacht zonder dak. Eu-
charistieviering mmv muzikaal duo.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Corrie Wehmeijer- Zwanenburg en over-
leden familieleden; Janus van Dorp.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eerste Commu-
nie. Eucharistieviering mmv Eigen Wijs. 
In deze viering doen 14 kinderen hun 1e Communie.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Jan Boelen, Marja Boelen-van de Wouw 
en Rianne Boelen, opa, oma en tante van Meike 
van Agt; Tygo Lodewijks en Sjaan Lodewijks, 
broertje en oma van Julia Lodewijks; Opa Jongen, 
opa van Yindi Jongen; Jeannie Bertens, oma van 
Cas Bertens; Hennie Stoops-van Riel en Marga 
Kremer-Uittenhout, oma’s van Mika Stoops.

Maandag 11 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

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
vrij worden in Christus, 
Onlangs heb ik een conferentie van enkele dagen 
bijgewoond met als thema ‘Vrij worden in Chris-
tus’. Paradoxaal is dat we door ons te binden aan 
Christus meer vrij worden. In zijn leven zien we wat 
ware vrijheid is, hoe je dit kunt leven. Een van de 
belangrijke dingen die Hij in zijn leven doet is het 
goede geven of wensen aan iedereen. Ongeacht 
het verleden of wat iemand gedaan heeft. Jezus ze-
gent ons. Dat is vrij zijn. Het tegenovergestelde van 
iemand zegenen is kwaad spreken over de ander, 
de ander het slechte toewensen, haten, en elkaar 
niet vergeven. Door dit te doen, raak je gevangen. 
Om vrij te worden moet je een radicale keuze ma-
ken, je naar Christus toe richten. Hangend aan het 
kruis vergeeft Hij zijn moordenaars, zijn bespot-
ters, hen die Hem in de steek laten en die Hem het 
kwade toewensen. De ander vergeven kunnen we 
niet uit onszelf, Christus heeft ons verlost en laat 
ons delen in zijn verlossing. Je openen voor Hem 
bewerkt dat verlossing binnentreedt in je leven. De 
ander is geen ballast meer, dat wat hij of zij gedaan 
heeft, draagt geen gevolgen in je leven. Het schept 
ruimte waarin we, zoals Jezus, anderen zegenen. 
Het gebod van de liefde gaat zover dat Jezus uit-
nodigt: “heb uw vijand lief”. Als we hierbij stilstaan, 
ontdekken we een van de dingen waarin Gods al-
macht bestaat. Tot God mag ik altijd naderen, bij 
Hem mag ik altijd terugkeren. Wat ik ook gedaan 
heb, Hij vergeeft mij. God wordt niet boos om alles 
wat ik niet goed gedaan heb. Evenmin straft God 
mij om wat ik misdaan heb. Het is omgekeerd: Hij 
verheugt zich, dat ik naar Hem toe ga en openlijk 
aan Hem beken een ander leven te willen leiden. 
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Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
w w w.dktnotarissen.nl

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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Dinsdag 12 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 14 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 15 juni: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 10 juni: ds. ruth Jellema, 10.15 uur
Vandaag is de tweede zondag van drie carrousel-

diensten: de drie predikanten van Hilvarenbeek, 
Oisterwijk en Tilburg maken drie weken achter 
elkaar een ronde langs de drie kerken van deze 
samenwerkende gemeentes. Het thema is ‘Bij-
zondere Bijbelse Beesten’. We kennen allemaal 
de sprekende slang uit Genesis en de reddende 
grote vis uit Jona, maar weet u wat de ezel tegen 
Bileam zei of waarom de leeuw Daniël niet lustte 
en waarom de twee berinnen de 42 jongens die ze 
gedood hadden niet opaten? Voor wie deze ver-
halen te eng vindt, wees gerust, we zullen ze niet 
letterlijk uitleggen zoals ze in de bijbel staan. In al 
deze verhalen zit een diepere geloofslaag die ze 
onderscheidt van sprookjes en fabels.
Ds. Jellema preekt vandaag over een spraakzame 
ezelin, uit Numeri 22-23. De collectes zijn voor de 
diaconie en voor onze eigen kerk. Er is kinderne-
vendienst en crèche.

Agenda
9 juni 19.30: Club 212
13 juni 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen rond de 

Bijbel’

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

COBBENHAGENCOLLEGE
50 JAAR

Reünie op zaterdag 6 oktober 2018 
 

Tot 1 juli speciaal Early Bird tarief.

Bestel je tickets via

http://bit.ly/CobbenhagenReunie

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag open  Elke zondag open  
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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. 

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

Iedere dag vers gestoken ASPErGES en dage-
lijks geschilde ASPErGES De boerderijwinkel is 
elke dag open vanaf 9.00 uur. Zondag 10 juni 
Duinboerendag bij Aspergeboerderij van Iersel. 
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel: 013 5113404

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

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 

AUTOrIJSChOOl KlEIJnGElD. 
Vanaf 1978 een vertrouwd adres. Ook voor code 95. 
Tel 013-5333408, 06-20402338. 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

hOnInG v.d. Imker uit b-E. € 4,50 / 500 gr. 
Oranjesingel 10 (hoek Durendaelweg) oosterhout.
maartenvan@gmail.com

Woonhuis te huur, minimaal 1 jaar, Kruisakker 56 
te Berkel Enschot, 5 slaapkamers, reactie per mail 
t.sluijs@wolfsvisser.nl

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

OPrUIMInG Karpetten Lampen Schilderijen 
Gordijnstoffen Tapijt Kadoartikelen. Sjef Coolen 
Interieur St.Willibrordstraat 32a Berkel-Enschot

TE KOOP: oude kappersstoel met hoofdsteun. 
lederen bekleding. Belangstelling? 
Bel 06-22609418

GEWOOnCAAT InTErIEUr ontzorgt. Kleur-, 
behang- en (totaal) interieur advies. GRATIS IN-
LOOPSPREEKUUR elke 3e dinsdagavond van de 
maand, 19 JUNI 19.30-21.00 u. in Klooster Ons 
Koningsoord. Hierin kom je te weten wat ik voor 
je kan betekenen op het gebied van interieur ad-
vies.  www.gewooncaat.nl,  06-13196001. 
Een afspraak maken vooraf is mogelijk. 
Graag tot dan! Carolien Latijnhouwers

SAlE - 25% op gehele kindercollectie. Maten 
56 - 176. Open: do 7/6, vr 8/6 12-17u. Za 9/6 12-
15u. Grip! Kidswear, St. Willibrordstr. 32 Berkel-
Enschot. www.gripkidswear.nl

lET OP: laatste kans! Dit weekend presen-
teert vOTO ‘het laatste avondmaal’ Weer eens 
ouderwets tranen met tuiten lachen? Een leuk on-
gedwongen avondje uit? Kom dan vrijdag 8 juni of 
zaterdag 9 juni genieten van een avond hilarisch 
toneel! Kaarten à €8,50 te koop bij De Druiventros 
en Tamoil Robben 
Info: stichting-voto@hotmail.com

Woonhuis te huur, minimaal 1 jaar, Den Herd 12 
te Berkel Enschot, 4 slaapkamers, reactie per mail 
t.sluijs@wolfsvisser.nl

Tijdelijke actie als nieuwe onderneming in Berkel-
Enschot, gratis spreekuur op Dinsdag 19 juni 
19.30-20.30 uur. Loop gerust binnen bij Ons Ko-
ningsoord (achter bij de bibliotheek) en vraag naar 
TAArT by nihal. Voor meer informatie bel 
(013) 203 69 80 www.taartbynihal.nl

Wie vindt het leuk om zo nu en dan een lieve 
hond in huis te hebben? Binnenkort verwelkomen 
wij in ons huis een Ridgeback puppy. We zoeken 
een fijn gezin waar onze hond zo nu en dan gezel-
ligheid mag komen brengen. Info: 0619660939 of 
kvbnl@home.nl

veilig op vakantie? Als voormalig gediplomeerd 
beveiligingsmedewerker ben ik bereid als sleutel-
houder te fungeren tijdens Uw afwezigheid. Door 
buitenrondes rondom Uw pand controleer ik dat 
en ga alleen binnen indien het noodzakelijk is. 
Voor informatie: aghjbergmans@home.nl of 06-
10981477.





Nieuwe naam

voor Hart voor

uw Club

Rabo Clubkas
Campagne van
start
Met de Rabobank Clubkas Campagne
ondersteunen we verenigingen en
stichtingen met hun jaarlijkse activiteiten of
projecten. Het bruist in onze regio van clubs
die het maatschappelijke, sociale en
culturele leven verbeteren. En daar dragen
wij graag aan bij.

Schrijf jouw club uiterlijk 15
september 2018 in via
www.rabobank.nl/hartvanbrabant.

Lees de spelregels op de inschrijfsite. 

De inschrijving is nu open!


