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Ducati Streetfighter, één brok kracht

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

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.

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

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 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 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 
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De één is verliefd op een Harley Davidson, de 
ander zweert bij een Japanner als Honda of 
Yamaha, maar liefhebbers van een Ducati val-
len vooral voor de techniek, de bouw van de 
motor, het unieke geluid en de opvallende kleu-
ren met name rood.  Ducati is een passie, een 
lifestyle. Dorpsgenoot Ton Robben is één van 
de bestuursleden van Ducati Club Nederland 
(DCN), regio Midden Zuid. Met ca 3.700 leden 
in Nederland is DCN één van de grootste mo-
torclubs in de Benelux. Afgelopen zondag stre-
ken er ongeveer 225 leden neer bij Boerderij 
Denissen tijdens de Ducati Streetfighter Day.

In Nederland heeft de Ducati Club 7 regionale 
trekpleister cafés, waar Boerderij Denissen er 
één van is. Thema voor deze dag was het model 
Streetfighter. Een type motor dat alles biedt wat 
Ducati Superbikes legendarisch heeft gemaakt. 
Een superkrachtige motor, aparte ophanging, en 
spectaculaire achterkant. 

Streetfigher Day
De Streetfighter stond op deze zondag in het mid-
delpunt van de belangstelling. De eigenaren ge-
ven vaak veel geld uit aan een Ducati; ze sleute-
len, voegen elementen toe en perfectioneren hun 
bikes. Voor iedereen die neerstreek bij Boerderij 

Denissen om niet alleen uit te rusten, maar ook 
elkaars bike te bewonderen. Alle deelnemers aan 
de dag kozen de mooiste Ducati Streetfighter.
Dit jaar is het de elfde keer dat de dag in regio Mid-
den Zuid wordt georganiseerd. Tussen 10 en 3 uur 
‘s middags konden de Ducatisti’s, zoals de liefheb-
bers van de Ducati motoren ook genoemd worden, 
genieten in het zonnetje op het terras, een drankje 
en hapje en daarna de bikes bewonderen. Het rij-
den door de oprijlaan is natuurlijk uniek, en links 
en rechts stonden de Ducati’s opgesteld. Er waren 
opvallend veel prachtige rode varianten te zien.

Wereldclub
Niet alleen in Nederland maar ook in de wereld 
zijn leden verenigd in Ducati Clubs. Leden ont-
moeten elkaar op diverse plekken in binnen- en 
buitenland. Zo is er in juli de World Ducati Week 
in Misano (Italië) of is er een Ducati toertocht in de 
Noordkaap. De Ducatisti’s kunnen hun hart opha-
len met merchandise, races, toertochten en een 
mooi clubblad.

Ton Robben was hij zeer te spreken over de op-
komst. In het aangename weer en het zomerse 
zonnetje stonden de motoren prachtig te blinken.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Rob Schalken

DUcaTI STrEETFIGhTEr, 
ÉÉN BrOK KrachT
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acTIVITEITENKalENDEr

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
22-6 Brasserie Valentijn 16.30-19.00 uur Zomerborrel Beezonder 
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
7-7 Wilhelmina plantsoen 19.00-01.00 uur Zomerleut 2018
8-7 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
8-7 Wilhelmina plantsoen 13.00-20.00 uur Zomerleut 2018 m.m.v. Inbetween, Abba, U2, Queen
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
12-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep

JUNI

laTEr

JUlI
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Twee keer een volle zaal in de Druiventros. 
Ruim 600 toeschouwers hebben vrijdag- en za-
terdagavond kunnen genieten van de voorstel-
ling ‘Het laatste avondmaal’. Het verhaal van 
het vertrek van de nonnen uit Koningsoord…, 
maar dan anders. Een klucht in 3 bedrijven, ge-
schreven door Vincent van Rijsewijk en gere-
gisseerd door broer Harrie van Rijsewijk.

‘Niemand is zonder geheimen en niemand is zon-
der zonden’. Bij het avondeten in Koningsoord van 
de nonnen (Monique van de Pas, Saskia Broers en 
Anneliese Fleuren en Ans Vugs) en pastoor Jan-
sen (Vincent van Rijsewijk) komt de onheilstijding. 
De volgende dag al moeten de nonnen vertrekken 
uit Koningsoord. Het avondeten blijkt het laatste 
avondmaal te zijn. Hulp Harry (Joep Vugs) helpt 
mee met het voorbereiden van de verhuizing. Tij-
dens het inpakken van hun spullen ontdekken de 
nonnen, hulp Harry en pastoor van elkaar dat ze 
er handeltjes, witwaspraktijken, gokwinsten en 
belastingontduiking op na houden. Hoogste tijd 
om schoon schip te maken. 
De nonnen komen niet terecht in een nieuw kloos-
ter, maar in Kloosterstraat 1. Een tehuis voor min 
of meer ontspoorde kinderen, waar Sjef (Stefan 
Schuurmans) de scepter zwaait. De nonnen pro-
beren samen met de kinderen zo snel mogelijk 

een oplossing te vinden voor hun huisvestingspro-
bleem. Daarbij blijken de brutale kids toch over de 
beste ideeën te beschikken.

Trots
Vincent van Rijsewijk blikt terug op een aantal 
fantastische avonden. Samen met 6 jeugdleden 
(Jop en Lotte van Dongen, Isa van de Pas, Guusje 
van Rijsewijk, Meike en Niene Broers) wordt een 
prachtige avond geboden. Helemaal trots is hij, 
dat hij samen met zijn dochter Guusje op het to-
neel staat. ‘Er zijn vele avonden aan repetities aan 
voorafgegaan en we kunnen trots zijn op wat we 
hebben neergezet’.

Druiventros
De zaal in de Druiventros zat tot twee maal toe he-
lemaal vol. De inboedel van ‘Au Raisin’ kon worden 
gebruikt op het toneel. Enig minpuntje was dat het 
voor de mensen achterin wat lastig zien was, door-
dat het toneel aan de lage kant was. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. Hilarische sketches en woord-
spelingen, mooi samenspel tussen jong en oud en 
rollen die goed in balans waren zorgden voor een 
fantastische avond, gezien ook de vele leuke reac-
ties die op de Facebook pagina terug te lezen zijn.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Peter Timmermans

STIchTING VOTO-TONEEl 
VErOVErT harTEN
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SchaKElTJESGEVONDEN

SchaKElTJESVErlOrEN

SchaKElTJESSchaKEl aPP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
6-6 Autosleutel BMW Fietspad Generaal Eisenhowerweg 06-10437584
1-6 Blauw stepje 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
   

Datum VErlOrEN Verliesplaats Telefoon
8-6 Fietssleutel en huissleutel aan ring met blauwe  Hockeyclub MHCBE 646244311  
 sleutelhanger met de tekst “kampioenen   
 toernooi c-d jeugd”.
1-6 zwart kort leren heren jasje tijdens community bijeenkomst 06-38372119  
  in foyer restaurant Hemels
29-5 Sleutelbos Hoge Hoek of AH 645049770
25-5 sleutelbosje met rechthoekig label ‘Times Square’ Avondvierdaagse (vrijdag) 653755278

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.

BI 

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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‘Installaties vormen een steeds wezenlijker be-
lang in de bouw en mensen worden zich steeds 
bewuster van de noodzaak van duurzame toe-
passingen’, aldus Gom Kremers, directeur van 
het Zuid-Nederlands Installatiebedrijf (ZNI) aan 
de Rhijnkant 1 in Berkel-Enschot.

Het ZNI heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring 
op het gebied van loodgieterswerk, sanitair, zink-
werk, centrale verwarming, koeltechniek, mecha-
nische ventilatie, bedrijfsverwarming en duurzame 
installaties. Vooral dat laatste is een groeiende 
markt in hun bedrijfsvoering. 

aan de Waterkant 
Bij de seriematige woningbouw passen zij steeds 
vaker technieken toe om een energieneutrale 
woning mogelijk te maken. ‘Denk aan een warm-
tepomp, zonnepanelen, goede isolatie en een 
warmteterugwinsysteem (WTW).’ Volgens Kre-
mers zijn deze duurzame installaties een forse in-
vestering, ‘maar het is heel toekomstbestendig en 
verdient zichzelf terug.’ Op dit moment realiseert 
het ZNI 34 appartementen in Tilburg, aan de Wa-
terkant, waarbij de nieuwste technieken worden 
toegepast. 

Het Zuid Nederlands Installatiebedrijf richt zich 
vooral op de woningbouw en utiliteitsbouw. Bij 
dat laatste gaat het vooral om scholen, kantoren 
en distributiecentra. ‘Vorig jaar bouwden we nog 
mee aan een distributiecentrum van 70.000m2. 
We hebben zelfs een karretje gehuurd voor ons 
personeel zodat zij de afstand konden overbrug-
gen. Dat zijn ontzettend mooie projecten. Onze 
jongens zijn vanaf dag één tot de oplevering be-

trokken bij een project en zien iets onder hun han-
den ontstaan.’ Ook in Berkel-Enschot leverden zij 
vorig jaar een mooi project af van 103 woningen in 
de Hoge Hoek. 

hechte club 
Het personeel speelt dan ook een belangrijke rol 
in de kracht achter het installatiebedrijf. Zij leiden 
zelf werknemers op en zijn constant bezig met 
de werving van goede krachten. ‘We hebben een 
hechte club en we leveren kwaliteitswerk af.’ Daar-
naast vinden zij het belangrijk om met korte lijnen 
te werken: ‘we houden het simpel en de deuren 
staan altijd open.’ Dat zij het simpel houden, wil 
niet zeggen dat het vak niet dynamisch is. Zij 
gaan constant mee met de laatste ontwikkelingen. 
‘Samen met andere installatiebedrijven hebben 
we een digitale showroom opgezet.’ De digitale 
showroom: ‘uw huis, uw wensen’, is een handige 
tool waarbij de consument aan het einde precies 
weet wat hij of zij moet afrekenen op bouwkundig 
en elektrotechnisch gebied. ‘Normaal is dat een 
langlopend traject, maar bij de digitale showroom 
ziet men in een blik de prijs.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

Zuid-Nederlands Installatiebedrijf
Rhijnkant 1 
5056 JH Berkel-Enschot
013-5299200
info@znibv.nl
www.znibv.nl

‘INSTallaTIES EN DUUrZaaMhEID 
ZIJN STEEDS BElaNGrIJKEr’

SchaKElTJESBEDrIJF IN BEElD
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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



VErENIGINGSNIEUWS

13|

SaMEN UIT DINErEN 
BIJ BraSSErIE 
ValENTIJN  OP 
DONDErDaG 21 JUNI 

Donderdag 21 juni gaan we naar de opvolgster 
van Brasserie Robben t.w. Brasserie Valentijn in 
de Molenhoefstraat 44 (heel vroeger:de “Hemel-
tjes”). 
Alle senioren van Berkel- Enschot zijn weer uitge-
nodigd om alleen of  met partner, vriend, vriendin 
of buur, voor 18.00 euro p.p. (exclusief de drank-
jes),  van een heerlijk 3 gangen diner te gaan ge-
nieten.
Het menu van de Brasserie kunt u vinden op onze 
website.
U kunt zich aanmelden tot 18 juni via onze web-
site www.kboberkelenschot.nl  of telefonisch  bij 
Ine van de Wiel  tel: 013 5333757  of bij  Ria van 
de Kam  tel: 013 5332621. Geef  a.u.b. aan of u 
vlees of vis wilt en of u een dieet hebt. Donderdag 
21 juni bent u vanaf 17.30 uur van harte welkom 
bij Brasserie Valentijn en om 18.00 uur starten we 
met het diner.
We hopen u allen te mogen begroeten!                                                                                                  

Werkgroep SocMa 
KBO/SWO

KBO-SWO-GIlDE 
ST. hUBErTUS.
Het grote KBO zomertoer-
nooi jeu de boules is im-

mer een gezellig festijn geweest zoals ook weer 
op donderdag l.l. Tijdens de jaarlijkse kampioen-
schappen.

Als volgt werden de wisselprijzen toegekend.

Dames 1e en kampioen:2018
1e Ricky Verdaasdonk 3 gew.w. 26 pnt.
2e Riet vd Schoot 3 gew.w. 14 pnt.
3e Hankie v Soest 2 gew.w. 13 pnt.

heren 1e en kampioen 2018 
1e Phil v. Soest 3gew.w 26pnt. 
2e Joh.v.Iersel 3gew.w 14pnt.
3e Frans Vromans 2gew.w 13pnt.

Bij een toernooi kan slechts gewonnen worden 
dankzij verliezers.De grootste pechvogel werd 
derhalve eens ‘n keer in het “zonnetje” gezet met 
een “Troost Flesje”.Een dankjewel aan: Frits Wals-
mits en Cor vd Bruggen.

De vele mooie prijzen werden beschikbaar gesteld 
door sponsering van KBO en Swo. De traktatie tij-
dens de pauze door “Catering Wolfs” werd bijzon-
der op prijs gesteld!

Al met al kon iedereen terugzien op een feestelijke 
gebeurtenis.

Werkgroep KBO JEU DE BOULES.

VErZaMElaarS-
VErENIGING 
“DE TOrENhOEK”
Op zondag 17 juni heeft verzamelaars-

vereniging “DE TORENHOEK” weer een ruilbeurs 
in Koningsoord, 
Cultureel Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 
77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Wij zitten in de foyer. 
Van 10.00 tot 13.00 uur kan men er terecht voor 
het ruilen van postzegels, suikerzakjes, balpennen 
en bierviltjes.  

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

KBO-DaGWaNDElING OP 
DONDErDaG 21 JUNI.
Het is alweer de laatste wandeling van 

dit seizoen. Wij sluiten deze af met een dagwan-
deling. ’s Morgens hebben wij het oog laten vallen 
op het gebied “de Moerputten“ (tussen Vlijmen 
en Den Bosch). Hier zijn de laatste jaren enkele 
nieuwe wandelingen uitgezet over het oude spoor. 
Verrassend, prachtig.
’s Middags hebben wij gekozen voor het vesting-
stadje Heusden. Hier kunnen wij, op eigen gele-
genheid, ergens wat gaan eten. Na nog een kleine 
stadswandeling sluiten wij de dag af met een drank-
je bij restaurant de Financien in Loon op Zand.
Wij vertrekken om half tien bij het oude post-
kantoor; rond vijf uur zijn wij weer terug.                                                      
Wij carpoolen en wij betalen 2 euro aan de chauf-
feur. Aanmelden is niet nodig. Wat bescherming 
tegen muggen wel. Een mooie dag om er samen 
op uit te trekken.
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PIET VrOMaNS
TrOFEE
Zaterdag 23 juni organiseert het 

Gilde Sint Hubertus voor de 6e keer het Jeu de 
Boules doublettentoernooi om de ”Piet Vromans 
Trofee”
Het toernooi wordt gehouden op het gildeterrein 
aan De Kraan 53
Aanvang wedstrijden: 10.30 uur 4 partijen
Inschrijven van 09.30 tot 10.00 uur
Prijzenpakket t.w.v. € 250,-
Inleg: € 8,- per doublet
Maximaal 30 doubletten (vol = vol!!!!)
Vooraf aanmelden kan bij: W. v. Keulen
Kon. Emmastraat 10 5056 XE Berkel-Enschot
w.v.keulen@home.nl  tel.: 06 24325435

BEEZONDEr
Beste ondernemende dame, Zit jij in 
het bestuur of commissie van een 
vereniging of stichting in Berkel-
Enschot? Dan is tijd om kennis te 
maken en ervaringen uit te wisselen 

met andere ondernemende vrouwen in Berkel-En-
schot. Beezonder nodigt jou uit voor de gezellige 
informele Zomerborrel op vrijdag 22 juni a.s. van 
16.30-19.00 bij Brasserie Valentijn. Kijk op onze 
facebookpagina voor meer informatie. Aanmel-
den: info@beezonder.com

     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.
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KUNST EN cUlTUUr

hET GEMENGD KOOr 
ST. caEcIlIa BESTaaT 50 Jaar!
Het Gemengd Koor St. Caecilia viert dit jaar haar 
50-jarig jubileum. Dit willen we als koor vieren met 
een jubileumuitvoering, waarbij we samen met het 
gastkoor, het Reusels Gemengd Koor, een koor 
van 100 zangers vormen. 
De Eucharistieviering op zondag 17 juni om 11.00 
uur in de St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot willen 
we feestelijk opluisteren met de Paukenmesse van 
Haydn.
Het koor wordt hierbij instrumentaal begeleid door 
een 40-tal muzikanten en solisten, die een meer-
waarde voor het koor betekenen. We zijn al ruim 
een jaar enthousiast aan het repeteren om tijdens 

deze Eucharistieviering een mooi repertoire ten 
gehore te kunnen brengen.
Vooraf aan deze viering worden er enkele delen 
van de Coronation Anthems van Händel uitge-
voerd. Na de viering wordt ter gelegenheid van dit 
jubileum het Te Deum van Dvorak uitgevoerd. 
Beide werken duren elk ongeveer 15 minuten.

In het weekend van 2 en 3 juni zijn er twee Jubile-
umuitvoeringen geweest in de St. Anna ten Drie-
enkerk, Antwerpen
Op zaterdag 16 juni is er een uitvoering van deze 
reeks Jubileumuitvoeringen in de kerk O.L. Vrouw 
Tenhemelopneming in Reusel. Deze Eucharistie-
viering is om 19.00 uur.
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Uw spaarwens
uit laten komen?

Wij helpen u graag.
Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

Van den Hoven Assurantiën
Stationsstraat 81
5121 EC RIJEN
T(0161) 22 32 67
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl

Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5056 BW BERKEL ENSCHOT
T (013) 53 39 118
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl
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TVBE JONGENS 10-14 
Jaar KaMPIOEN
Bram, Joris, Jelle, Sep en Bart zijn op 10 
juni 2018 officieel kampioen geworden.
Zij speelden hun laatste (inhaal)wedstrijd 
uit bij Hoge Heide.

In de volle zon hebben ze ook in deze wedstrijd 
de overwinning binnengehaald, waardoor ze on-
geslagen kampioen zijn geworden.
En dat moest natuurlijk gevierd worden. Na een 
bliksembezoek aan de Mac (gezonde sportmaal-
tijd), hebben ze samen met de vaders twee laser-
games gespeeld.
Over die uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
Het was een geweldige voorjaarcompetitie.

Juan Denissen

WhITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Donderdag 07 juni

White Demons D3 - O.H.C. ‘01 D1 14-11
White Demons D1# - RED-RAG/Tachos D1 11-25
White Demons DMW1 - H.V.M. DMW1 03-11
 
Zaterdag 09 juni
White Demons/Taxandria DC1 - Roef DC1 19-16

Programma a.s. weekend:
Zaterdag 16 juni
10:00 uur Taxandria F2# - White Demons F1
10:40 uur G.H.V. D2 - White Demons D3
10:50 uur Taxandria E2# - White Demons E2
11:00 uur Elshout DC1# - 
 White Demons/Taxandria DC1#
11:45 uur Taxandria E1# - White Demons E1
12:30 uur E.H.V. D1 - White Demons D1#

Zondag 17 juni 
10:50 uur Blauw Wit D1# - White Demons D2
12:15 uur Groene Ster E2 - White Demons E3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

FUrINKaZaN
Afgelopen zondag, 10 juni, Heeft Sa-
rah van der Meijs, van karateschool 
Furinkazan, een 3e plaats behaald.

Tijdens het jaarlijkse Funakoshi Toer-
nooi in Alkmaar kwam Sarah in de semi finale uit 
tegen haar clubgenoot Michelle Cornelissen.

Sarah won uiteindelijk met 2-1 en mocht daarom 
op het erepodium het brons in ontvangst nemen

JUDOclUB BErKEl-
ENSchOT ‘TEN ShI’
Onder de bijna 250 judoka’s die op 
zondag 10 juni deelnamen aan het 

Open Clubkampioenschap van Team Coolen in 
Sporthal De Leye in Oisterwijk waren er ook ne-
gen van ons, t.w. Ties Christiaans, Rafael Gitz, 
Tygo Hoevenaars, Jelte Lensvelt, Nikita Machiel-
sen, Luke van Poppel, Veerle van de Ven, Tessa 
Verhoeven en Melle Wijgerse. Verspreid over vijf 
matten werden de onderlinge wedstrijden tussen 
de judoka’s gestreden. En dat gebeurde met veel 
enthousiasme en een goede inzet. Doordat er écht 
goed werd gewerkt en mede door het weer werd 
het voor de judoka’s ook letterlijk een echt warm 
toernooi dat voor onze Luke, Melle, Tessa, Tygo en 
Veerle dit keer als eindresultaat een derde plaats 
in hun poules opleverde. Onze vier resterende ju-
doka’s, t.w. Jelte, Nikita, Rafael en Ties (zie foto), 
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      De vakantieperiode komt er weer aan! 
Gaat uw huisdier vakantie vieren in het pension? Check dan of de jaarlijkse vaccinatie 
nog up to date is! In de meeste pensions is het verplicht te vaccineren tegen besmet-
telijke hondenhoest (kennelhoest). Ook is het verstandig uw huisdier te ontwormen en 
ontvlooien, met veel dieren bij elkaar is de besmetting namelijk groter.

Neemt u uw huisdier mee naar het buitenland? Zorg dan dat uw huisdier gevaccineerd 
is tegen rabiës, dit is verplicht en hier wordt ook op gecontroleerd. De rabiësvaccinatie 
moet minimaal 3 weken voor vertrek zijn gegeven. Indien u naar een land in Zuid-Europa 
op vakantie gaat, is het verstandig naast de vlooien en teken te behandelen tegen de 
zandvliegjes! Als u naar Zuid-Europa reist is het ook verstandig om voor vertrek en bij 
thuiskomst te ontwormen, om afscheid te nemen van de hartworm. Van deze ziektes 
merk je in het beginstadium weinig, maar ze kunnen lange behandeltrajecten veroorza-
ken. Voorkomen is beter dan genezen! 

Voordat u naar het land van bestemming reist, zoek dan ook even uit welke regels er 
gelden voor uw huisdier(en). Zo is het in sommige landen verplicht om een muilkorf bij te 
hebben. Mocht u vragen hebben over de regels in bepaalde landen of over vakantietips 
neem gerust contact met ons op.

Een hele fi jne vakantie toegewenst, ook voor uw huisdier! 

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

Wil je meer informatie  
of direct solliciteren?

Schijfstraat 25 ’ 5061 KA Oisterwijk
T 013 - 533 19 85 ’ E info@css-schoonmaak.nl

CSS-SCHOONMAAK.NLOmdat schoonmaken een vak is

Spek jij liever je bankrekening dan dat je de hele vakantie op je lauweren gaat zitten rusten?  
Ben jij 16 jaar of ouder en beschikbaar in juni, juli en/of augustus? Ben je representatief en laat je 

graag je handjes wapperen? Woon je in de omgeving van Oisterwijk en Tilburg?  
Dan ben jij exact degene die wij zoeken!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Wij zijn voor de komende zomermaanden 
op zoek naar vakantiekrachten voor 
schoonmaakwerkzaamheden.  
Werktijden zijn in overleg. 

zoekt vakantiekrachten

voor schoonmaakwerkzaamheden

BEDRIJFSPROFIEL
CSS is een no-nonsense familiebedrijf uit 
Oisterwijk, dat full-service maatwerk levert 
op schoonmaakgebied. Daarnaast zijn wij 
leverancier van sanitaire producten. Kwaliteit, 
betrouwbaarheid en respect voor mens en 
milieu staan bij ons hoog in het vaandel. 
Wij komen altijd graag in contact met 
gekwalificeerd schoonmaakpersoneel, maar 
zeker in de zomerperiode kunnen wij wat  
extra handen goed gebruiken!    
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eindigden een trede hoger op het erepodium en 
mochten een welverdiende tweede prijs in ont-
vangst nemen. We hebben in ieder geval weer ge-
noten van de prestaties van al onze deelnemers 
en daarom dus ook hierbij jullie alle negen nog-
maals bedankt en allemaal gefeliciteerd met jullie 
fraaie prijzen beste Jelte, Luke, Melle, Nikita, Ra-
fael, Tessa, Ties, Tygo en Veerle! 

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’  
(www.judotenshi.nl).

OJc’98 NIEUWS
De laatste twee competitie-
wedstrijden zijn gespeeld. De 

junioren leden hun eerste nederlaag in de voor-
jaarscompetitie, maar ze zijn al kampioen. Het 
tweede verpulverde OEC 2 en liet daardoor de 
laatste plaats aan de tegenstander over.
De uitslagen waren:
OJC’98 jun 1 - Tilburg jun 2   9 - 13
OJC’98 2 - OEC 2 23 - 7
Ook werden er weer enkele sponsorborden ont-
huld: Jin’s Damesmode en Markkant advies on-
dersteunen vanaf nu onze vereniging.
Komend weekend wordt het seizoen officieel af-
gesloten. Er zijn dan diverse activiteiten.
het ouder-kind-toernooi zal weer voor veel ple-
zier (en stijve kuiten na afloop) zorgen. De oudere 
jeugd en de senioren meten hun krachten bij het 
koppelschieten. We zijn benieuwd of de senioren 
1 van de overwinning afgehouden kunnen wor-
den. De dag wordt afgesloten met een grote BBQ.

DaNSSchOOl VaN 
OPSTal
Afgelopen weekend vonden in 
de Bonte wever te Assen de Ne-
derlandse kampioenschappen 

Latin plaats onder auspiciën van de World Dance 
Councel.

Maar liefst drie personen uit Berkel-Enschot kun-
nen de Nederlandse titel op hun naam schrijven.
 
Juveniles t/m 10 jaar: Logan Potters met zijn part-
ner Fenne Kolen
Youth onder 21 jaar: Wendell Potters met zijn part-
ner Naditza Smit

Pre-amateur klasse: Janneke Hamers met haar 
partner Neville Blanchard.
 
In totaal nam Dansschool van Opstal maar liefst 
vijf  Nederlandse titels mee naar huis en vele fina-
leplaatsen.
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(013) 203 69 80
info@taartbynihal.nl 
www.taartbynihal.nl

Actie als nieuwe onderne-
ming in Berkel-Enschot, 
elke 3de dinsdag van de 
maand gratis spreekuur 
(19.30 – 20.30 uur) bij Ons 
Koningsoord aan de 
Trappistinnentuin 77. 
Eerstvolgende datum is 
19 juni.  

TAART by Nihal helpt bij 
het maken van 
verantwoorde financiële 
keuzes en spreekt hierbij 
vanuit de metafoor van 
een taart. 

GENIETEN VAN 
TAART ZONDER 
FINANCIËLE  
ZORGEN BIJ ONS 
‘A PIECE OF CAKE’

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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lIEVE DONOrEN, 
14 juni is het wereld bloeddonordag. Dé dag om 
jullie allemaal eens extra te bedanken...
Mijn naam is Tjibbe (10) en ivm een afweerstoornis 
krijg ik iedere week een infuus met afweercellen. 
Deze komen van bloed/plasmadonoren... Voor 1 
infuus zijn er 1000 donoren nodig! Op de foto zie 
je wat deze infuzen voor mij betekenen! 
Ook dit jaar ga ik naar de bloedbank in Tilburg 
waar ik de donoren persoonlijk zal bedanken met 
de tekst; Lieve donor vandaag geef ik jouw dona-
tie een gezicht...
Dankjewel dat JIJ mij dit gezicht wilt geven!

Groetjes Tjibbe
ps Donor worden? www.sanquin.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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PortUlacA

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Zondag 17 juni Vaderdag open
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Zomerse wok

1,59
Lasagne

1,49
Gegrild gehakt naturel

1,47
Appelcider

6,35
Asperge soep

4,95
28 mei t/m 23 juni 2018

Gildeslager Veenstra

De Gildeslager, die nog zelf worst maakt!

Argentijns Kippannetje

1,35

Met onze
Gildetrophy
zet u eens iets
anders op tafel...

Argentijns 
Kippannetje

Malse stukjes kip met 

blokjes tomaat, ui, olijf 

en geraspte kaas.

100 gram 1,35

Zomerse 
wok

Uit de Gildekeuken

100 gram 1,59

Gegrild 
gehakt
naturel

Uit eigen worstmakerij

100 gram 1,47
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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 nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKErTJE
Wij mensen hebben een keuze te maken in ons 
leven: willen we ons vooral concentreren op wat 
we nog niet hebben, wat we ontberen, wat we 
missen? Of willen we juist stilstaan bij wat we wel 
hebben, wat ons gegeven is, de goede dingen van 
het leven? Het moge duidelijk zijn dat vooral stil-
staan bij wat je nog niet hebt kan leiden tot on-
vrede. Het tellen van je zegeningen daarentegen 
leidt tot vrede. Nog meer berusting valt je ten deel 
als je je niet alleen bewust bent van de rijkdom 
in je leven, maar hier ook oprecht dankbaar voor 
kunt zijn, want niet alle geluk in een mensenle-
ven is “maakbaar”. De apostel Paulus verwoordt 
het glashelder in zijn brief aan de christenen van 
Filippi: “Weest onbezorgd. Laat al uw wensen 
bij God bekend worden in gebed en smeking, 
en nooit zonder dankzegging. En de vrede van 
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten 
en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” 
Dankzeggen is een daad die je transformeert, die 
je ziel kalmeert, die je geneest. Dankzeggen is het 
goede (be)leven. We worden uitgenodigd om al 
onze wensen voor de toekomst niet als een last 
met ons mee te dragen, maar om ze aan God aan 
te bieden, en om Hem te danken voor wie Hij is, 
voor wat Hij heeft gemaakt, voor wat Hij heeft ge-
daan en voor wat Hij op dit moment in ons leven 
aan het doen is. Een hele goede week gewenst!

Diaken Alexis Szejnoga

TEr NaGEDachTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelij-
ke uitvaart afscheid genomen van Jack de Kroon, 
58 jaar.

hET GEMENGD KOOr ST. caEcIlIa BESTaaT 
50 Jaar
En dat vieren we!
De eucharistieviering van zondag 17 juni om 11.00 
uur in de St. Caeciliakerk zal feestelijk worden op-
geluisterd door het jubilerende koor St. Caecilia, 
het Gemengd Koor uit Reusel, orkest en solisten. 
Zij voeren de Paukenmesse van Haydn uit. Voor 
de viering kunt u luisteren naar enkele delen van 
de Coronation Anthems van Händel en erna naar 
het Te Deum van Dvorak. 
Op 1 juli in de eucharistieviering  van 11.00 uur 
zingt het koor de Krönungsmesse van Mozart. Na 
deze viering is er voor alle parochianen gelegen-
heid om het koor te feliciteren met dit gouden ju-
bileum tijdens een feestelijk samenzijn. U bent van 
harte uitgenodigd.

DrINGENDE OPrOEP I.V.M. BUXUSrUPS
Vriendelijk verzoeken wij alle rechthebbenden van 
de graven op het kerkhof van de St. Willibrordus-
kerk te Berkel om de buxusplanten, i.v.m. aan-
tasting van de buxusrups, zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 28 juni, bij het graf te verwijderen om 
verdere schade te voorkomen. Gelieve de planten 
van het kerkhof mee te nemen en elders te depo-
neren. Ook wordt u verzocht geen nieuwe buxus 
te planten.
Bij voorbaat dank, Sjef Roosen, kerkhofbeheerder.

TIJDEN EUcharISTIEVIErINGEN
In de komende periode zijn de aanvangstijden van 
de vieringen anders als u gewend bent. Op 17 
juni en 1 juli beginnen i.vm. het jubileum van het 
Gemengd Koor St. Caecilia de vieringen in de St. 
Caeciliakerk om 11.00 uur en in de St. Willibror-
duskerk om 9.30 uur. Op 24 juni is er om 11.00 uur 
een openluchtmis in Koningsoord. Om 9.30 uur is 
er dan geen viering.
Van 8 juli t/m 19 augustus is er op zondag één 
eucharistieviering om 11 uur, afwisselend in de St. 
Willibrorduskerk en de St. Caeciliakerk. In de St. 
Lambertuskerk begint de viering in de zomerperi-
ode om 9.30 uur. 

aGENDa
St. lambertuskerk:
Dinsdag 19 juni 19.30 uur: Korenrooster samen-
stellen.
St. Willibrorduskerk:
Vrijdag 22 juni 16.00 uur: terugkommiddag com-
municanten.
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Openluchtmis. 
Komt u ook?

Op zondag 24 juni zal Pastoor Juan van Eijk een openlucht-eucharistie 
vieren op het terrein van Koningsoord. De viering zal muzikaal  
opgeluisterd worden door jongerenkoor Pippijn en kinderkoor Eigen-Wijs. 
Het is tevens de terugkomviering van de eerste communicanten. Het  
belooft een feestelijke viering te worden ter ere van de geboorte van  
Johannes de Doper en wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten bij 
Koningsoord! Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats neem dan uw eigen 
(klap)stoel mee. De reguliere missen vervallen die dag.

Buitenmis Johannes XXIII Parochie.
24 juni, aanvang 11.00 uur.
In de prachtige tuinen van het oude klooster  
Koningsoord, naast restaurant Hemels  
(adres: Trappistinnentuin 76, Berkel-Enschot).

18-xxxx KO adv A5_FC.indd   1 07-06-18   13:58
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VIErINGEN VOOr DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 16 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: Pastoor Looyaard.

Zondag 17 juni:
9.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Sjef Pigmans namens Fam. Wilms; Piet 
en Tonnie van de Biggelaar-Schuurmans (jrgt. 
en verj.); Therus en Toos Robben-Schuurmans; 
Overl. ouders Joosen-van de Goorbergh; Sjef van 
de Pas; Noud van Vught en Marietje van Vught-
Pijnappels.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv het jubilerende Gemengd Koor St. Caecilia, 
het Reusels Gemengd Koor, orkest en solisten. 
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Cornelia van Hees-Denissen; Overl. fam. 
van Esch-van Roessel: overl. fam. Pijnenburg-de Vet.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering.

Maandag 18 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 19 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 21 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 22 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 17 juni: ds. annemarie hagoort uit hil-
varenbeek, 10.15 uur
Vandaag is de derde 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 ‘Bijzon-
dere Bijbelse Beesten’. Deze zondag gaat het over 
Daniël in de leeuwenkuil, uit Daniël 6:2-29. De col-
lectes zijn voor Kerk in Actie: Binnenlands diaco-
naat en voor onze eigen kerk: kerk op schoot. Er 
is kindernevendienst en crèche.

agenda
13 juni 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen rond de 

Bijbel’
20 juni 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

ieder werkt zelfstandig onder 1 dak

Telefoon: 013 - 533 15 61 | Adres: Kerkstraat 25b
5056 AA Berkel-Enschot | Op maandag zijn wij gesloten

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

Azin: 06 - 45 72 65 29 Charlotte: 06 - 34 08 99 21

Lotte: 06 - 38 16 65 31 Margo: 06 - 15 22 62 91

Bij Anthé-Kappers;
 Heren met en zonder afspraak
 10 minuten kleuring van Megix
 Woensdag kinderen <14 jaar €16,-
 Donderdag 10% Studentenkorting
 Zaterdag tot 18:00 open
 ‘s morgens van 8:00 tot 9:00 & vrijdagavond 

 van 18.00 tot 19.00 op aanvraag
Tot ziens bij Anthé-Kappers
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loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-En-
schot !

VaDErDaG, Verwen vader met een lekker asper-
gemaal want liefde gaat door de maag. 
Dagelijks verkoop van vers gestoken asperges, 
vers geschilde aSPErGES. Op zoek naar een 
origineel Vaderdag cadeau? Asperges in cadeau 
verpakking. 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 

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

Behoud het dorpse karakter van Berkel-Enschot 
en teken vandaag nog de petitie! Ga naar: 
www.petities.nl/petitions/behoud-het-dorpse-
karakter-van-berkel-enschot Alvast bedankt voor 
jouw stem!

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. 

VRIENDELIJKE YOGA BIJ IN DE ROOS 
Van harte welkom op de maandagochtend yogales. 
Deze vriendelijke yogales is geschikt voor 
iedereen en stimuleert het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam. Een hele fijne 
manier om de week te beginnen! Carien Martens /
www.inderoosyoga.nl

Zoek je een vakantiebaan? Mail boomkwekerij 
Hoogeind Laanbomen. Info@hoogeind.com

GEWOONcaaT INTErIEUr houdt een GraTIS 
INlOOPaVOND. Hierin kom je te weten wat ik 
voor jou kan betekenen op het gebied van kleur-
en interieur advies. Kom langs op 19 juni 19.30-
21.00 uur in Klooster Koningsoord, Trappistin-
nentuin 77, ingang bibliotheek. www.gewooncaat.
nl,  06-13196001. Een afspraak maken vooraf is 
mogelijk. Tot dan! Carolien Latijnhouwers

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl



Kom een 

GRATIS  
ijsje eten!

Kom genieten van 
een heerlijk ijsje van 
cafetaria Eikenbosch.
Aangeboden door alle 

winkeliers!

✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 16 JUNI 11.30 - 16.30 u.



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!


