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DEZE WEEK:
Modezaak Laater is er voor iedereen

Geslaagde benefietmiddag Beauty, Brains & Beyond

Kermis in Berkel-Enschot, leesverhaal v.a. 7 jaar

Niene de Jong (4) prijswinnaar kleurwedstrijd

Met passie voor Percussie
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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 uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loketBE@dorpsraadberkelenschot.nl 

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.

Zomerstop
week 30-31-32

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

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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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

KLUSBEDriJF vaN ovErDiJK  06 – 20 19 54 36

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
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Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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 

Alleen door vaklui geplaatst!

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

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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Laater Fashion & trends
Slimstraat 90
5071 EM Udenhout
013-5906272

Met Laater Fashion & Trends wil Edwin de Laat 
verschillende doelgroepen aanspreken. Sinds 
2 maanden zit hij met zijn trendy modezaak 
van maar liefst 700m2 aan de Slimstraat 90 in 
Udenhout. ‘De combinatie van verschillende 
segmenten, werkt alleen bij deze vierkante 
meters.’ 

Eerder richtte De Laat Latenzo op en later startte 
hij zijn herenmodezaak Si Legno in Udenhout. ‘De 
merken van Si Legno integreren we nu in Laater 
waardoor we een heel breed pakket aanbieden. Ik 
heb bijvoorbeeld polo’s van 19,95 maar ook van 
129,- euro’, zegt De Laat. Waar hij zich voorheen 
op mannenmode richtte, bestaat het assortiment 
van Laater nu voor de helft uit mannenmode en 
voor de helft uit vrouwenmode. Daarnaast bieden 
zij ook woonaccessoires aan. 

Succesvolle formule 
Dit alles doet hij samen met zijn rechterhand en 
floormanager Esther van de Ven. ‘Ik kende Esther 
van vroeger en na het plaatsen van een oproep 
zaten we een uur later aan de koffie. We weten wat 
we aan elkaar hebben’, zegt De Laat. Daarnaast 
wordt hij bijgestaan door zijn inkoopster van de 
damescollectie. ‘Die heeft tien jaar de inkoop voor 
Van Tilburg Nistelrode gedaan.’

MoDEZaaK LaatEr: 

voor iEDEr Wat WiLS 

Dit alles maakt Laater opnieuw een succesvolle 
formule van De Laat. Door de ligging en uitstra-
ling heeft de kledingzaak nu al een prominente 
plek ingenomen in het straatbeeld van Udenhout. 
Dat komt niet alleen door de uitstraling, maar ook 
door de gemoedelijke sfeer en de service die Laa-
ter biedt. Hij kan hier zijn passie en creativiteit in 
kwijt en dat zie je. ‘Het is een fascinerend vak, heel 
dynamisch en ik vind de combinatie van beurzen, 
inkoop en handeldrijven erg leuk’, zegt De Laat.

vervroegde sale 
Als openingsactie begint Laater dit jaar eerder met 
de sale. Op een groot deel van de collectie geldt 
40% korting. De modezaak is elke dag geopend, 
behalve op maandag. ‘Vanaf september zijn we 
elke doordeweekse dag tot 21:00 uur geopend. 
Daar heb ik goede ervaringen mee en dat willen 
we hier opnieuw invoeren.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

SchaKELtJESBEDriJF iN BEELD
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activitEitENKaLENDEr

21-6 Brasserie Valentijn 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
21-6 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
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+
28-6 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
26-8 Druiventros 20.00 uur Open simultaanschaakwedstrijd SV De Oude Toren 
30-6 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert mmv. alle orkesten Concordia

1-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Het Oisterwijks Orkest
2-7 Koningsoord 19.30 uur zomeravondconcert TMK La Renaissance met Parel-

muzikanten 
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+
5-7 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
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+
12-7 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
16-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
19-7 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
23-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
23-7 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
26-7 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
30-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
30-7 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE

2-8 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
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+
9-8 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
13-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
15-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
16-8 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
20-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE

JUNi

LatEr

JULi
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De organisatie van de benefiet muziekmiddag 
in wijkcentrum De Symfonie in Tilburg-Noord 
spreekt van een geslaagde middag. Anouk 
Kamp en Hennie Jacobs uit Berkel-Enschot 
organiseerden de muziekmiddag afgelopen 
zondag om geld op te halen voor een lokaal 
project voor mensen met een niet-aangeboren 
hersenafwijking. Verschillende artiesten wis-
selden elkaar af op het podium om er een fees-
telijk samenzijn van te maken.

Voor slechts vijf euro kon men het benefietconcert 
bijwonen en meedoen aan de kunstveiling. Tijdens 
de kunstveiling werden verschillende kunstwerken 
geveild. Zowel de opbrengst van de kaartjes als 
van de veiling komt ten goede aan het goede doel. 
Tijdens de muziekmiddag was er ook een kleine 
pauze om het boek ‘Mam, ik bel je zo terug’, te 
overhandigen aan Anouk Kamp. 

tegen geweld 
Dit boek is van de Nadine Foundation, een stich-
ting die zich inzet tegen geweld. Zij waren tijdens 
de muziekmiddag ook aanwezig en presenteerden 
het boek over het leven van Nadine, een jonge 
vrouw die door haar ex-vriend om het leven is 
gebracht. Het boek werd door medeorganisator 
Hennie Jacobs aan Anouk overhandigd. Vervol-
gens stonden de organisatoren nog even op tegen 

GESLaaGDE BENEFiEt MUZiEKMiDDaG 
BEaUtY, BraiNS & BEYoND 

geweld en zij vroegen ook het publiek om letterlijk 
even op te staan tegen geweld.

Tijdens de muziekmiddag wisselden artiesten met 
verschillende genres en verschillende leeftijden 
elkaar af. Zo traden onder meer zanger Thijs Wet-
zels en gitarist Stijn de Jong op. Ook de 14-jarige 
Farah Lintelo wist het publiek te betoveren met 
haar prachtige stem. Samen met haar broer Dylan 
Lintelo zong zij haar eigen nummer ‘Danza’. Ook 
jong talent Zorro zong meerdere raps die hij in het 
teken van Vaderdag opdroeg aan zijn, vorig jaar 
overleden, vader. 

verrassende artiesten 
Daarnaast zong Anouk Kamp ook meerdere num-
mers onder begeleiding van Jeroen Granneman. 
Ook Frans van der Meer en Leon van Egmond 
wisten het publiek te betoveren met hun klanken. 
Andere artiesten die op het programma stonden 
waren Gerton Govers, Popkoor PRESTIGE, KIZZY, 
Rik van Reijsen en S3RIOUS.

Bekijk het filmpje van de benefiet muziekmid-
dag op www.schakel-nu.nl

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto/Film: Iris de Groot
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JEUGD  (vanaf 7 jaar)
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KErMiS iN BErKEL-ENSchot
Kim en Dré zijn buren en van jongs af aan hele 
goede vrienden. 
Ze wonen aan de Rembrandt van Rijnlaan en zit-
ten bij elkaar in groep 4.
 
Woensdag: nog twee dagen!
Vanmorgen toen ze naar school gingen hadden ze 
de eerste wagens al gezien.
Grote stoere vrachtwagens met mooie tekeningen 
erop. “Daar zitten de botsauto’s in,” zei Kim, “daar 
mocht ik vorig jaar alleen maar in als papa ook 
meeging.” Er was ook een vrachtwagen waarop 
bogen lagen met allemaal lampjes. “Dat is de wa-
gen van de Octopus, die gaat snel!” wist Dré te 
vertellen. Kim knikte, “ik wilde er vorig jaar niet in, 
maar dit jaar wel!” “Dan gaan we samen,” zei Dré. 
En zo liepen ze al pratende, over het kermisterrein, 
naar school. 

Nu is het half één en de school is uit, Kim en Dré 
lopen over het kermisterrein aan het Wilhelmina-
plantsoen naar huis. De mensen van de botsauto’s 
zijn bezig om de vloer te leggen, grote stalen pla-
ten worden op zijn plaats gelegd. Dré zegt: “Zul-
len we vragen of we kunnen helpen? Dan kunnen 
we geld verdienen voor de kermis!” Kim vindt dat 
een goed idee en samen lopen ze naar een paar 
jongens die aan het sjouwen zijn. “Hallo, meneer 
mogen wij wat vragen?” zegt Kim “Ich verstehen 
sie nicht, kom mal.” En hij zwaait met zijn arm naar 
Kim en Dré dat ze met hem mee moeten lopen. 
Hij wijst naar een oudere meneer die ook aan het 
werken is. Kim vraagt aan de meneer: “Meneer 
heeft u werk voor ons?” De meneer lacht en zegt: 

“Jullie sind nog zu klein, maar jullie mogen wel alle 
flessen wegbrengen nach die Supermarkt und het 
geld ist voor jullie.” 
Hij geeft Kim en Dré twee grote boodschappen-
tassen. 
Ze gaan meteen alle flessen verzamelen en de tas-
sen zijn zo vol. 
“Meneer, bedankt!” roept Dré en samen lopen ze 
naar huis. 
De mama van Dré is ongerust geworden, Dré zou 
allang thuis moeten zijn! Als ze naar buiten kijkt 
ziet ze de twee lopen met twee volle boodschap-
pentassen. 
“Waar komen jullie zo laat vandaan? En hoe ko-
men jullie aan die tassen met flessen?” Dré vertelt 
wat ze hadden gedaan.
Mama schudt met haar hoofd en zegt: “De volgen-
de keer eerst naar huis komen, je moet nog eten!” 
Dré knikt en zegt: “Mam, mag Kim bij ons eten, 
dan kunnen we daarna de flessen inleveren?” Ge-
lukkig, mama vindt het goed.
Na het eten gaan Kim en 
Dré naar de supermarkt 
om de flessen in te leveren. 
Dat levert vijf euro en twin-
tig cent op. 
Kim zegt: “Dat is snel ver-
diend, eigenlijk kunnen we 
nog wel wat meer geld bij 
elkaar verdienen.” “Ja,” 
zegt Dré, “als we karweitjes gaan doen, thuis en 
bij de buren en bij de opa’s en oma’s!” 
Dat gaan ze doen, het geld van de flessen stoppen 
ze in een doosje en leggen dat bij Dré thuis in de 
kast. Eerst gaan ze naar de moeder van Kim en 
vragen of zij een karweitje voor hen heeft. 
“Ja hoor, jullie mogen de tuinstoelen een sopje ge-
ven en daarna goed afdrogen!” De mama van Kim 
geeft hen allebei één euro. 
Daarna gaan ze nog langs de mama van Dré. En 
dan naar de oma’s en opa’s.
Bij oma in de Torentjeshoef maken ze de kanarie-
kooi schoon en bij de opa van Dré vegen ze de 
stoep schoon.
Ook gaan ze naar de buren en ze zeggen er eerlijk 
bij dat het is om kermisgeld bij elkaar te sparen. 
Om vijf uur stoppen ze ermee en gaan samen het 
geld tellen. Achttien euro en vijf en tachtig cent 
hebben ze verdiend met hun karweitjes. Ze heb-
ben nu al zin in de kermis, maar ze moeten toch 
nog wachten tot vrijdagmiddag.....

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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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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NiENE DE JoNG (4), PriJSWiNNaar 
KLEUrWEDStriJD
Vorige maand konden jullie het prachtige leesver-
haal van ‘Chico de hamster van Charlotte’ lezen in 
de Schakel. Onze verhalenverteller Wim Verbunt 
schreef daarbij een kleurwedstrijd uit. Uit de in-

zendingen die 
we ontvingen 
is de kleurplaat 
van Niene de 
Jong uit Berkel-
Enschot geko-
zen als winnaar. 
Ze kreeg een 
kleurrijk op-
blaas vliegtuigje 
van de redactie.
Deze week op-
nieuw een mooi 
leesverhaal over 
de Kermis die 
dit weekend op 
het Wilhelminaplantsoen neerstrijkt. Zou Bart ook 
naar de kermis gaan? Veel leesplezier! 
En je weet… op onze site kun je het hele verhaal 
uit lezen. Ik wens jullie net zoveel plezier op de 
Kermis als Kim, Dré en... 

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Sander de Jong

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Harm Bertens 2College Ruiven, niveau 4

Lonneke Meulepas Summa-College Eindhoven, SPW Niveau 4

Anneke van Wordragen 2College Durendael, VWO

Ethan de Bruin Prinsentuin in Andel, VMBO-kader

Martijn Schellekens 2College Durendael, VWO

Esmay Pieterse De Nieuwste School, HAVO

Dylara Canciani 2College Ruiven, VMBO-GT

Martijn Beekmans 2College Durendael, VWO

Harm van den Dries 2College Durendael, HAVO

Jasper Straatman 2College Durendael, VMBO-kader

Matthijs Mutsaers 2College Ruiven, VMBO-TL

Willemijn Fuite 2College Ruiven, VMBO-TL

Thomas Janssen Odulphus, HAVO

Jeske Eras 2College Durendael, VWO

Ivo Janssens 2College Durendael, VMBO-TL
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SchaKELtJESGEvoNDEN

SchaKELtJESvErLorEN

SchaKELtJESSchaKEL aPP

Datum GEvoNDEN vindplaats telefoon 
11-6 sleutel met hanger m-loy hanger met tekst omgeving Rauwbrakenweg 06-20780000
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
 

  
Datum vErLorEN verliesplaats telefoon
10-6 Halsketting, bestaande uit rechthoekjes van zilver,  fietsroute tussen Berkel-Enschot 06-38043963  
 verbonden met zwarte draadjes. en Schouwburgring  Tilburg
8-6 Fietssleutel en huissleutel aan ring met blauwe  Hockeyclub MHCBE 06- 46244311  
 sleutelhanger met de tekst “ kampioenen   
 toernooi c-d jeugd”.
1-6 zwart kort leren heren jasje tijdens community bijeenkomst in 06-38372119  
  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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In Nederland kan Anouk Scheutjens (42) haar 
passie voor percussie delen bij Hilversamba 
in Moergestel. ‘In je eentje trommelen is niks 
aan.’ Anouks stem leeft op. ‘Maar in een groep 
steek je elkaar aan. Je voelt gewoon als het 
goed gaat, dan “groovet” het nummer en geeft 
het me echt een adrenalinekick!’ 

Anouk vond haar passie in Portugal, waar ze 
Djembe lessen volgde en regelmatig met vrienden 
op het strand speelde. Een collega tipte haar over 
de percussiegroep Hilversamba (opgericht begin 
2017) en Anouk was meteen verkocht! Het is ge-
zellig en er heerst een heerlijk ongedwongen sfeer. 
‘Het is geen verplichting thuis te oefenen’, aldus 
Anouk. ‘Leuk als het lukt, maar lukt het niet, ook 
oke!’ Na de repetitie denkt ze: Ooo heerlijk, mor-
gen weer! En als ze thuis komt kan ze niet meteen 
slapen door alle opgepotte positieve energie. Haar 
man schiet in de lach en zegt: ‘Ja, dan loopt ze 
zelfs anders. Met een soort hupje!’ 

De band
Hilversamba bestaat uit 16 mensen. Van de vijf 
verschillende trommels (Snare drum, Fundo, 
Surdo, Timba en Repinique) wordt er één met de 
hand bespeeld, de Timba. Anouk vormt, met twee 
andere dames de Timba-instrumentgroep. Elke 
trommelgroep speelt een andere variatie op het 
ritme. Het eerste half uur van de repetitie is voor 
vrije inloop of voor één instrumentgroep om haar 

speciale ritme eigen te maken. Hilversamba was 
te horen op de kerstmarkt “Beek by night” en is 
bezig een repertoire op te bouwen, zodat er meer 
en langer opgetreden kan worden. 

Engelengeduld
Met een fluitje, zelf trommelend, dirigeert Jeroen 
Engel de groep. ‘Hij heeft ook engelengeduld’, 
zegt Anouk lachend. ‘Het gaat echt weleens mis. 
Dan lachen we even en doen het nog een keer’. 
De groep speelt nu de Entrada, Hilversamba en 
Timbalada en is bezig met het instuderen van het 
vierde nummer, de Masperada. De verschillende 
basisritmes, tempowisselingen, breaks en vraag-
antwoordstukken (tussen de verschillende instru-
mentgroepen) maken alle nummers tot een waan-
zinnig geheel. 
‘Bij het instuderen van een nieuw nummer is het 
zaak eerst je eigen ritmes goed te kennen, alvo-
rens je het als geheel gaat spelen. ‘Als we dan 
voor het eerst het stuk met zijn allen spelen is zó 
gaaf! Trommelen is gewoon lekker en je kunt er al-
les uit rammen! En...’ verklapt Anouk... ‘er zijn nog 
plekken vrij, dus als mensen willen instromen, dat 
kan. Je hoeft geen ervaring te hebben hoor!’

www.hilversamba.nl

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans

PaSSiE voor PErcUSSiE

MEt PaSSiE
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Linda Dekkers 
Uw RE/MAX Makelaar 

06 11 23 24 02 
lindadekkers@remax.nl 

lindadekkersmakelaardij 

M 
E 

Nijverheidsweg 7 
5061 KK  Oisterwijk 

het is een goede juni, 
die wat regen en wat droog weer brengt.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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vErKEErS-
hiNDEr 

ZoNDaG 24 JUNi GaLGENLooP 
Start en finish loopwedstrijden vanaf 11.30 uur 
bij Boerderij Denissen. Wij proberen de eventuele 
overlast voor de omwonenden tot een minimum 
te beperken. 
De bewoners tussen de Gen. Eisenhowerweg 
vanaf Boerderij Denissen tot aan AH, Eikenbosch, 
Eikenboschweg en Beukendreef moeten reke-
ning houden met afgesloten straten vanaf 9.00 
uur. Rond 16.00 uur zijn alle wegen weer open. 
In geval van calamiteiten maken wij de weg vrij. 
In dringende gevallen is het mogelijk om de kern 
te betreden/verlaten via de P. de Hooghlaan en P. 
Breugellaan. Hiervoor staan op beide punten ver-
keersregelaars. Wedstrijddeelnemers gaan altijd 
voor. De A. v. Duinkerkenlaan en J. vd. Vondel-
laan inclusief de aanliggende straten zijn alleen 
toegankelijk via de J. vd. Vondellaan bij AH. De 
wedstrijdtijden staan in de Schakel. Info over route 
en tijden zie: www.galgenloop.nl. 

De verkeersveiligheid wordt uitgevoerd door ver-
keersregelaars en vrijwilligers. Zij krijgen duidelijke 
instructies om de veiligheid van de deelnemers 
optimaal te waarborgen. Daarnaast rekenen wij 
op het begrip van de omwonenden. In geval van 
noodzakelijke doorgang tijdens de wedstrijd dient 
men contact op te nemen met de wedstrijdleiding 
(06 23190028) of hoofd veiligheid (06 54310188).
Wij excuseren ons voor het eventuele ongemak. 

Stichting Galgenloop 

DUiMEN voor 
Mooi WEEr.
Zaterdag 30 juni moet het 

eigenlijk mooi weer worden; dus nog een dikke 
week om ervoor te duimen. Het laatste optreden 
van muziekvereniging Concordia.
Maar nog belangrijker voor alle jeugdleden van 
de vereniging. Zij werden afgelopen weken uitge-
nodigd om zich in te schrijven voor een gezellige 
gezamenlijke middag in en rondom ’t Muziekhuis. 
De Jeugdcommissie heeft weer een dijk van een 
programma samengesteld voor jong en oud.
De uitnodigingsbrief:  
Aan het eind van deze maand wordt het muzikale 

seizoen weer afgesloten met een activiteit voor de 
jeugdleden, gezamenlijk eten en aansluitend het 
zomeravondconcert met diplomauitreiking.
We hebben weer een leuke activiteit bedacht en 
hopen dat jullie allemaal gezellig mee komen doen. 
Datum: zaterdag 30 juni 2018  Tijd: aanvang 15.30 
uur Plaats: ’t Muziekhuis.
Wij zouden het fijn vinden als jullie voor 21 juni  
laten weten of je wel of niet meedoet.
Dat kan door te mailen naar ellenstaats@live.nl.
Mail ook even als je er niet bij kunt zijn!!
We gaan er zeker een gezellige middag van ma-
ken!!!
Groetjes van de jeugdcommissie Diny, Ellen en 
Henriëtte

Dat gaat dus ook dit jaar weer goed komen. Kom 
jongens en meisjes geef je op en doe mee.
Tot zaterdag 30 juni.

DE roNDE vaN 
BErKEL WorDt 
WEEr GErEDEN

Op maandagavond 25 juni is het weer feest in 
Berkel-Enschot. Dan staat de traditionele Dikke-
Banden Race weer op het programma. Voor het 
66e jaar op rij rijden de renners weer hun gebrui-
kelijke rondjes. Eerst is het de beurt aan de jeugd. 
Daarna gaan de junioren, veteranen, dames en 
senioren van start.

Kermismaandag in Berkel-Enschot blijft een bij-
zondere dag. Meer dan 100 dorpsgenoten pak-
ken dan hun ‘gewone’ fiets en gaan de strijd met 
elkaar aan op het parcours van de Ronde van 
Berkel. Natuurlijk zit daar ook elk jaar ‘Hel van de 
Hoolstraat’ in. Op de kasseien met de wind op de 
kop wordt het hardst gestreden om de voorste 
plek. En al deze inspanningen zijn niet voor niets. 
Meer dan 200 ondernemers, hoofdzakelijk uit ons 
dorp, stellen mooie prijzen ter beschikking. Soms 
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

20% korting
op alle

GLOBAL
buitenproducten

Official Partner



19|

is dat een geldbedrag, maar vaak ook waardebon-
nen of goederen. Zij zorgen ervoor dat er voor ie-
dere deelnemer aan de finish een mooi prijzenpak-
ket op ze wacht. 

Feest
Al tijdens het aanmoedigen is het een vrolijkheid 
van belang. Het publiek bouwt haar eigen feestje. 
Na afloop (en tijdens de koers) is het een waar 
dorpsfeest in het Burg. Brendersstraatje. De ho-
reca zet alle registers open om het iedereen naar 
de zin te maken. Dat mag je niet missen.

Starttijden
De start en finish is zoals gebruikelijk in de Mo-
lenstraat. De starttijden van de verschillende ca-
tegoriën zijn:
18.30 uur; jeugdronde 7-8 jaar
18.45 uur; jeugdronde 9-10 jaar
19.00 uur: jeugdronde 11-12 jaar en 
 junioren (13 t/m 17 jaar)
19.30 uur: dames 
20.00 uur: veteranen (40+)
20.30 uur: senioren

Kijk voor meer informatie én leuke foto’s op 
www.rondevanberkel.nl 

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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Kraacht KUP oP vEr-
NiEUWD SPortParK
In het weekend van 23 en 24 juni 2018 

organiseert handbalvereniging White Demons 
voor de dertiende keer het megatoernooi om de 
Kraacht Kup. Er wordt tijdens de strijd om de 
Kraacht Kup enthousiast gesport en gefeest. Dit 
alles op het vernieuwde sportpark De Rauwbraken 
dat afgelopen jaar is opgeleverd. Op het sportpark 
zijn nu verharde handbalvelden, beachvelden en 
kunstgrasvelden beschikbaar.

De jeugd in actie tijdens de Kraacht Kup afgelopen jaar

Sportieve vriendschap
Het handbaltoernooi om de Kraacht Kup met trou-
we deelnemers uit heel Nederland, wordt georga-
niseerd onder het motto: ‘sportieve vriendschap’. 
Aan de jeugddag op zaterdag doen 49 teams mee 
(van de gemengde F-jeugd tot en met de B-teams 
bij de jongens en meiden). Aan het toernooi voor 
A-jeugd en senioren op zondag nemen 23 teams 
deel. Beide dagen beginnen om 10.00 uur en ein-
digen omstreeks 16.00 uur. Voor het beachhand-
baltoernooi, dat zaterdagmiddag om 15.30 uur 
begint en tot circa 20.00 uur doorloopt, hebben 
zich 24 teams ingeschreven.

Uniek toernooi
Het unieke aan het toernooi om de Kraacht Kup 
is de shoot-out-competitie na afloop van iedere 
wedstrijd. Een shoot-out is een 1 tegen 1 duel 
tussen veldspeler en keeper. De veldspeler loopt 
aan vanaf de middenlijn en schiet voordat zij/hij 
de vrije worp cirkel (9-meter) betreedt. Zo blijven 
de wedstrijden tot het laatst spannend, want de 
score van de shoot-out telt mee in de eindstand. 

Kom gerust kijken!
Het toernooi om de Kraacht Kup is voor iedereen 
een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
de handbalsport en de vereniging White Demons 
in het bijzonder. Zowel bij de senioren als b
ij de jeugd is ruimte voor nieuwe leden. Kom ge-
rust een kijkje nemen! Meer informatie over het 
toernooi is te vinden via www.kraachtkup.nl.

oJc’98 NiEUWS
De seizoensafsluiting van 
korfbalvereniging OJC’98 was 

weer erg geslaagd! Bij het ouder-kindtoernooi dat 
altijd voor komische momenten zorgt, ging team 
wit er met de winst vandoor. Het koppelschiet-
toernooi werd net als vorig jaar gewonnen door 
Remco en Sandra.Wel een bewijs dat Remco niet 
voor niks de topscorer van de afgelopen compe-
titie was. De dag werd afgesloten met een lekkere 
BBQ. De weergoden werkten ook volop mee. Op 
bijgaande foto is het koppelschieten in volle gang.
De weekverslagen stoppen nu een aantal weken; 
Half augustus vindt u ons weer terug in De Schakel.

GaLGENLooP 
& GaLGEN-

WaNDELiNG ZoNDaG 24 JUNi
Staat de Galgenloop 2018 ook in uw agenda? 
De 24e editie van het Berkel-Enschotse loopfestijn 
start op zondag 24 juni, met op het programma: de 
10 EM Galgenloop (wedstrijd- en prestatieloop), 
10 km prestatieloop en de 5 km prestatieloop. 
Voor de kinderen afstanden van 400, 800, 1200 en 
1600 meter. 

3e Galgenwandeling
Iedereen, jong en oud, kan aan de Galgenwande-
ling meedoen. Er kan worden gestart tussen 10.00 
en 11.00 uur. 
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TuinKalaNchoë

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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A.s. 
zondag 
open  

Bloeit de hele 
zomer en kan 
goed tegen zon 
en droogte. In 
diverse kleuren. 
1.99 p.st.

0.99

vraagt

vaKaNtiEWErKErS
voor de maanden juni, juli en augustus.

Laat je snel inschrijven en informeer
naar de vacatures!

burg. verwielstraat 3 a - oisterwijk - tel. 013-5219615 
oisterwijk@maximjob.nl - www.maximjob.nl

maxim hét uitzendbureau!
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Locatie
Start en finish bij Boerderij Denissen, Generaal 
Eisenhowerweg 1. Springkussens, muziek, een 
hapje en drankje zijn aanwezig.

Voor informatie www.galgenloop.nl. 

WhitE DEMoNS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 16 juni
G.H.V. D2 - White Demons D3 15-22

Elshout DC1 - White Dem./Taxandria DC1 27-12
E.H.V. D1 - White Demons D1 30-25
Zondag 17 juni 
Blauw Wit D1 - White Demons D2 20-24
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JEUGDFita 2018
Zondag 10 juni is op ons bui-
tenterrein weer onze jaarlijkse 
jeugdfita geschoten. Vele weken 
zijn we bezig geweest om alles in 

goede banen te leiden en om deze dag tot een 
geslaagde dag te maken. Ongeveer honderd jeug-
dige schutters tussen 10 en 20 jaar uit een groot 
gedeelte van Nederland kwamen tezamen om 
de onderlinge strijd aan te gaan. Er moesten drie 
series van ieder 36 pijlen geschoten worden op 
diverse afstanden. Rond vier uur werden de laat-
ste pijlen op de doelen geschoten en konden de 
behaalde scores opgeteld worden. De behaalde 
scores door onze clubleden:

recurve, heren, cat. 3: 
10e Robin van Tilborg,  850 punten 
20e Stephan Landzaat,  766 punten
recurve, dames, cat. 2: 
6e Maud Kleinekorte,  620 punten
recurve, dames, cat. 3: 
8e Tjarina Pullens,  810 punten
19e Jade Deaville,  635 punten
recurve, dames, cat. 4: 
7e Elina Claessens,  628 punten
compound, heren, cat. 3: 
7e Nemo Groenewegen,  941 punten
Barebow, heren, cat. 2: 
1e Vincent Wijdemans,  487 punten
Barebow, dames, cat. 1: 
1e Jules Wiersma,  523 punten 
2e Anouk Horsten,  311 punten 
3e Annika van Schijndel,  251 punten

Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

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
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Kreitenmolenstraat 3   |   5071 BA  Udenhout
 013 - 511 15 25   |   hoppenbrouwers-udenhout.nl

T.W.V.

199,-
+GRATIS LOEWE KLANG M1

Bluetooth speaker

1.799,-

T.W.V.

199,-
+GRATIS LOEWE KLANG M1

Bluetooth speaker

1.799,-1.799,-1.799,-1.799,-

KOM LANGS TIJDENS ONS 

JUBILEUMWEEKEND

23 & 24 JUNI 2018

LOEWE TV BILD 3.43
Ultra HD/4K | 43 inch | (109 cm) 
Dolby Digital Plus | 4x HDMI

100 JAAR HOPPENBROUWERS

EEN EEUW TECHNIEK EN
INNOVATIE IN UDENHOUT

WILLY 
HOPPENBROUWERS
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Gezondheidscentrum Koningsoord bereikbaar via tijdelijke bypass Kapittellaan
Om het Gezondheidscentrum Koningsoord bereikbaar te houden tijdens de wegwerkzaamheden Herinrichting 
Eikenboschweg, wordt er tijdelijk een bypass aangelegd tussen de Dr. Schaepmanstraat en de Kapittellaan. Dit 
is nodig om het nieuwe kruispunt Eikenboschweg/Kapittellaan te realiseren. Komt u via ’t Zwaantje-Eikenbosch-
weg; volg dan de route Gezondheidscentrum over de Dr. Schaepmanstraat naar de Kapittellaan.
De bypass geldt van woensdag 20 juni tot medio 20 juli. Daarna is de Kapittellaan weer bereikbaar via Raadhuis-
straat en Eikenboschweg.
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F +31 (0)73 543 64 12Legenda

- Ondergrond (bestaande situatie)

- Tijdelijke verharding

- Verkeersborden (retroreflecterend, klasse 2)

- Geleidebaken h=1,0m
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DivErSEN

Chinees

Afhaalcentrum

Sun Wah

Kerkstraat 27
5056 AA  Berkel-Enschot
Tel nr: 013-5332791

Wegens feestelijke omstandigheden

zijn wij 

zaterdag 16 juni t/m vrijdag 29 juni 

gesloten. 

Vanaf zaterdag 30 juni 

bent u weer van hartelijk welkom.

Excuses voor het eventuele ongemak.
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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



KErKBErichtEN
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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
Geboorte Johannes de Doper
Op 24 juni a.s. vieren wij het Hoogfeest van de 
geboorte van Johannes de Doper. In Johannes de 
Doper zien wij vervuld worden, hoe God doorheen 
de mensengeschiedenis Zijn volk leidt en met alle 
mensen een bedoeling heeft. Zijn geboorte is op 
zich een wonder: uit twee oude en onvruchtbare 
mensen komt alsnog een zoon voort. Maar wat 
de profeet Jesaja zegt, maakt dit geheim nog 
groter. God heeft dit kind vanaf de moederschoot 
bestemd om als voorloper van de Christus zijn 
woord, zijn boodschap van bekering te laten gel-
den. Het volk vraagt zich bij de geboorte af, wat 
er van dit kind zal worden. Maar terwijl mensen 
zoeken en vragen, heeft God Zijn plan al en het 
antwoord van voor alle eeuwen gegeven. Laten wij 
bij dit hoogfeest zelf ook groeien in ons geloof en 
vertrouwen op Gods voorzienigheid. Hij weet wat 
goed is, Hij heeft een plan met ons leven. Geven 
wij ons over aan Gods bedoelingen en zijn wij ge-
hoorzaam. En laten wij het heilsplan van God ook 
beschouwen als een weg van bekering. Johannes 
heeft het gepreekt, wij mogen de weg gaan die hij 
heeft bereid voor de Christus, elke dag opnieuw. 
Beleven wij onze bekering opnieuw op deze feest-
dag.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

tEr NaGEDachtENiS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Christha 
van Kuijk-van de Ven, 87 jaar.

oPENLUchtMiS 
Op 24 juni zullen we bij Koningsoord een open-
lucht- eucharistie vieren. De viering zal muzikaal 
opgeluisterd worden door jongerenkoor Pippijn en 
kinderkoor Eigen-Wijs. Het is tevens de terugkom-
viering van de eerste communicanten.  Het belooft 
een feestelijke viering te worden ter ere van de ge-
boorte van Johannes de Doper. Hij is de voorloper, 
die een nieuwe tijd aankondigt.  Hij wijst Jezus aan 
als de Messias. Jezus heeft gezegd met ons te 
zijn tot aan het einde van de tijden. We mogen dus 
geloven dat Jezus elke dag met ons op weg gaat. 
Het vraagt van ons in veel gevallen een inspanning 
Hem te herkennen. De komst van Jezus brengt al-
leen maar goeds, daar mogen we op vertrouwen 
en we mogen eraan meewerken. Als we samen 
ons geloof vieren brengen we dit tot uitdrukking.  
Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten bij 
Koningsoord! 

Pastoor Juan van Eijk

aGENDa
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 27 juni 20.00 uur: Bijeenkomst “Naar 
een leven vanuit de heilige Geest”. 
Donderdag 28 juni 20.00 uur: Bijeenkomst denk-
tank, torengroepen, pastoraal team en  parochie-
bestuur.

viEriNGEN voor DE KoMENDE WEEK
Zaterdag 23 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: Pastoor van Looijaard.

Zondag 24 juni: 
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur Koningsoord: Openlucht Eucharistie-
viering mmv kinderkoor Eigen-Wijs en jongeren-
koor Pippijn. 
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Leo van Kempen; Jo van Iersel-Priems; 
Marie Segers-Piggen; Ad Mommers (1e jrgt) en 
Corrie Mommers-Fonken.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering.

Maandag 25 juni: 
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. (let op gewijzigde tijd)
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Dinsdag 26 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 28 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 29 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 24 juni: ds. Wim de Leeuw uit Eindho-
ven, 10.15 uur
Vandaag is Roselyne Kiswanda te gast. Zij vertelt 
over haar stichting Mwasi Makasi (‘Sterke Vrouw’) 
die zij heeft opgericht om verstoten alleenstaande 
vrouwen in haar geboorteland Congo te helpen. De 
eerste collecte in deze dienst is voor de stichting 
Mwasi Makasi en de tweede collecte is voor de ei-
gen kerk. Er is kindernevendienst en crèche. Na de 
dienst kunt u artikelen kopen die zijn gemaakt door 
vrouwen die meedoen aan de projecten van Mwasi 
Makasi. Ook kunt u foto’s van de projecten bekijken. 

agenda
20 juni 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
23 juni 19.30: Club 412: de laatste keer voor de 
vakantie

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

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
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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, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877. 
www.vanraakadvocatuur.nl.

Wij hebben een grote collectie fietskleding. 
Kom gerust langs voor een passend advies. Bij de 
tweewieler Udenhout

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

013-5111525

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 !

Wij steken dit jaar tot en met zondag 1 juli. 
Vers gestoken, vers geschild en smullen maar 
nu het nog kan. 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.autorijschoolkleijn-
geld.nl 

oPrUiMiNG Nu 15% korting op kinderfietsen. 
Ben van Iersel Tweewielers. Kerkstraat 37

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

KUNSt iN DE thEEtUiN. Zondag 24 juni 2018 
van 10.00 tot 17.00 uur. Ook dit jaar is er weer 
kunst te bezichtigen in de theetuin in Udenhout. 
Allerlei variëteiten van kunst zijn die dag te be-
wonderen in deze schitterende tuin. Terwijl onze 
kunstenaars hun hobby uitoefenen, is er genoeg 
gelegenheid om even uit te rusten, onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. Laat je verrassen! 
Slimstraat 91 Udenhout

Juni maandaanbieding: 50% korting op een krat 
of mand bij aanschaf van een nieuwe transport-
fiets. Bij de tweewieler Udenhout

informatie Loket BE vanaf 25 juni a.s. is het Lo-
ket BE op maandag gesloten. op donderdag zit 
er van 10-12 uur een vrijwilliger voor u klaar.  
Mvg Nettie & Bianca

BLoEMENatELiEr EXtra vita Voor al uw 
bloemwerk St. Willibrordstraat 5 achterom 06-
22114370 www.extra-vita.nl

ovErBLiJFKrachtEN voor basisschool Berke-
loo. Vast of inval. Vergoeding 12.50 per keer Info 
06-14227275. Na 18.00 uur

Bij aankoop van een Agu Thorax helm een gratis 
fietsbril t.w.v. €39,99. Bij de tweewieler Udenhout

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 
Dag en nacht bereikbaar
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

“Bij ieder uniek mens past een
 bijzondere uitvaart’’





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!


