
Jaargang 53, week 26, 27 juni 2018

DEZE WEEK:
Kermis: zo zoet als een suikerspin

Bouw Dorpshart Koningsoord eindelijk van start 

Galgenloop: verslag van een Rennende Reporter 

Een voorproefje van Restaurant The George  

Van den Hoven bestaat 40 jaar 

Grenzeloos eten bij Mie Pieters
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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 loket-BE@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



5|

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 

VCU • Volleybal Club Udenhout
Sporthal de Roomley • Groenvelde 20 • Udenhout
Email info@vcudenhout.com
Web www.vcudenhout.com

gezelligheid
drankje doenleuke niveaus

hechte teams
ons kent ons

dorpsclub

Kennis maken met VOLLEYBALLEN BIJ VCU?
Kom sfeerproeven of meld je direct aan!

Bezoek de open dag op 18 aug om 16.00u in De Roomley.
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De kermis is wederom een succes geweest. 
Geen wanklanken, behalve al de laatste ronde 
van de botsauto’s wordt aangekondigd of als 
de kleuter nu toch echt naar huis moet na een 
middagje ponyrijden, rondjes draaien en genie-
ten van alle mooi versierde kramen. 

Voor de oudere jeugd is er de uitdaging van de 40 
meter hoge zweefmolen. Twee meiden uit groep 
8 komen er net uit. Op hen wachten twee andere 
klasgenootjes. Vol enthousiasme vertellen ze dat 
ze er al voor de 2e keer in zijn geweest. Gisteren 
was de eerste keer en het was zó hoog dat de 
vriendinnen elkaar stevig vasthielden. Hun klasge-
noot geeft hoofdschuddend aan dat hij daar echt 
niet in gaat. Hij gaat zijn 10 euro kermisgeld liever 
elders uitgeven. 

Knalerwtjes
Van zijn leeftijd zijn er genoeg te vinden in de gok-
kraam. Het bekende muntjes schuiven. Het graai-
en in de ronde kuipjes met de gewonnen munt-
jes, totdat je de bodem voelt. Helaas was je dan 
vergeten op tijd te stoppen om ze in te wisselen 
voor een prijsje. Bij een groep jongens gebeurde 

dat niet. Ze hebben gekozen om in te wisselen. 
Dat de prijsjes door de jaren heen niet veranderd 
zijn, blijkt wel als ze de knalerwtjes meteen laten 
knetteren op de stoep. Ook de botsauto’s zijn in 
trek. En de vier elastieken boven de trampoline 
zijn continu bezet deze zondagmiddag. 

Dorpse kermis
De zoete geur van de kermis zit hem niet alleen 
in geur van de suikerspinkraam of de Hollandse 
gebakkraam als je het Wilhelminaplantsoen op 
loopt, of als je aankomt bij de snoepwagen met de 
lekstokken in alle kleuren en maten. Het zit hem in 
de beleving, het genieten, de grote ogen van een 
klein kind dat een prijsje krijgt bij eendjes henge-
len, de kleine in de nek bij papa en de zwaaiende 
opa en oma op het bankje als de brandweerwa-
gen in de carrousel met daarin hun oogappel weer 
voorbijkomt. De begroeting van Piet naar Jan en 
alleman. Een dorpse kermis is niet extreem hoog, 
hard, veel, druk of schreeuwerig. In een beschei-
den vorm is het juist de charme van het kleine, 
knusse, rustige dat deze kermis zo zoet maakt.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

Zo ZoET alS 
EEn SUiKERSPin
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acTiViTEiTEnKalEnDER

28-6 Druiventros 19.30-22.30 Terrassenschaak SV De Oude Toren 
28-6 Druiventros 20.00 uur Open simultaanschaakwedstrijd SV De Oude Toren 
28-6 Koningsoord 20.00 uur Filosofisch café met Denker des Vaderlands René ten 

Bos 
29-6  Winkelcentrum Eikenbosch  13.30-16.00 uur   VIP middag
30-6 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert mmv. alle orkesten Concordia

1-7 Manege Hooijen 12.00-18.00 uur Horse Spektakel voor Jong & Oud. Diverse clinics, 
demo’s en kramen

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 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal peutervoorleesuurtje i.s.m. met Factorium
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
22-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
24-8 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
25-8 Druiventros 20.30 uur Open jaarvergadering SV De Oude Toren 
26-8 Boerderij Denissen 11.00 -13.30 uur start fietstocht Toer Mee tbv. Straatkinderen Cocha-

bamba 
26-8 Heukelom 13.00 uur Hèùkel-Gemèùkel 

JUni

laTER

JUli
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Met een lied, acrobatiek en het doorknippen 
van een strik is symbolische de bouw van het 
winkelcentrum Dorpshart en woonwijk Mariën-
kroon gestart. 

Wethouder Mario Jacobs nam de grote schaar 
ter hand en gaf aan verheugd te zijn dat er zicht 
komt op het resultaat na jaren van voorbereiden. 
Hij draagt het dossier nu over aan de eveneens 
aanwezige wethouder Erik de Ridder. 
45 kinderen uit groep 7 van basisschool Sint Cae-
cilia zongen hun lied “Klaar voor de start”. Een van 
hen is Jasper Vromans. “We hebben voor de dans 
twee weken geoefend en de tekst zelf bedacht. De 
oranje kleren vonden we wel passen bij de naam 
koningsoord, vanwege koning in de naam”, legt 
Jasper uit. Hij was nog niet eens geboren toen in 
2005 het plan voor het nieuwe winkelcentrum be-
dacht werd. Nu kan de bouw dus echt beginnen. 

Historisch waardevol
Daan Veeze van Heijmans is ontwikkelaar van het 
plan Dorpshart en is heel trots dat ze eindelijk zo 
ver zijn dat de eerste paal de grond in gaat. Hij 
voorziet dat het straks prettig winkelen en wonen is 
op een plek die historisch waardevol is. “We heb-
ben zoveel mogelijk de geborgen sfeer van de trap-
pistinnen behouden. De tuin waar de nonnen heb-

ben gewerkt en geleefd, is respectvol vertaald naar 
verschillende panden met verschillende straatjes 
met een groen plein voor meerdere functionalitei-
ten, zoals de weekmarkt.” Vanuit het terras van 
Hemels en komende vanuit het trappistinnenkloos-
ter, zie je het nieuwe dorpsplein en daarachter het 
nieuwe winkelcentrum met 11.000 vierkante meter 
winkeloppervlak. Boodschappen haal je in drie su-
permarkten (Jumbo, Albert Heijn en Aldi) en in een 
apart vers-straatje met daarin onder andere de am-
bachtelijke bakker en slager. Het winkelgebied zal 
bijna verdubbeld worden als je het vergelijkt met de 
huidige 6.000 m2 van winkelcentrum Eikenbosch. 

Mariabeeldjes
‘’Karakterwoningen naast hoge verdiepingswo-
ningen”, omschrijft Daan Veeze de woningen die 
in Mariënkroon gebouwd gaan worden. “Via een 
subtiele manier hebben we de vertaling gemaakt 
van het voormalige leefgebied van de nonnen. We 
hebben Mariabeeldjes laten maken in de gevels 
en de typische versierselen uit het klooster komen 
ook terug in de detailleringen van de woningen via 
smalle hoge ramen, mooie metselmotieven en zin-
ken dakgoten. Een plafond op 3.20 meter hoogte 
geeft een fijne woonbeleving.”

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

BoUW 
KoninGSooRD 
EinDEliJK 
Van STaRT
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ScHaKElTJESGEVonDEn

ScHaKElTJESVERloREn

ScHaKElTJESScHaKEl aPP

Datum GEVonDEn Vindplaats Telefoon 
15-6 Jas meisje maat XS, zwart, kort, merk Jill Torenakker 06-41502617
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

  
 
Datum VERloREn Verliesplaats Telefoon
24-6 Zwarte fietssleutel AxaKermis  Wilhelminaplantsoen 06-53594962
24-6 portemonnee zwart, herenmodel Route tussen Hemels en de Kermis 06-21698633 /   
   013-5336884
16-6 Sleutel met blauwe sleutelhanger Berkel-Enschot 013-5771207
10-6 Halsketting, bestaande uit rechthoekjes van fietsroute tussen Berkel-Enschot 06-38043963  
 zilver, 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.
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Euforie 
Maar wat in het begin nog gemakkelijk gaat, 
voelt zwaarder met iedere minuut die verstrijkt. 
Mijn verkoudheid maakt ademhalen tot een last, 
maar met volharding sleep ik me er doorheen.  
Wat ben ik blij als ik eindelijk, met een tijd van 
50.49, de finish bereik. Kort daarop komen Vader 
en Moeder Doevendans binnen. Uitputting maakt 
plaats voor trots en euforie. 

Snelle Berkel-Enschottenaar 
Een vraag die ik me al hardlopende meerdere ma-
len stel: wat doe ik mezelf toch aan? Ik ren me 
vrijwillig een ongeluk, breng mijn lichaam aan het 
zweten en verzuren, en beweer na afloop dat het 
leuk was. Toch kijk ik, en de andere honderden 
Galgenlopers met mij, al uit naar de volgende Gal-
genloop, dan alweer de 25ste editie. Het is een 
mooie looproute die Berkel-Enschot te bieden 
heeft. 
Dankzij deze Galgenloop heb ik de smaak van 
hardlopen te pakken. Bovendien leverde mijn 
eerste loopwedstrijd deze negentienjarige Scha-
kel-correspondente de prijs op voor de snelste 
vrouwelijke Berkel-Enschottenaar van de tien ki-
lometer.
Ik zeg: tot volgend jaar, Galgenloop. Wie weet tot 
bij de 16 kilometer… 

Tekst: Sabine Doevendans 
Foto: Peter Timmermans

Mijn wangen gekleurd en bezweet, mijn benen 
zwaar als lood. Nog twee kilometer te gaan, in-
formeert een bordje me. Ik knijp de natte spons 
uit in mijn gezicht en spreek mezelf bemoedi-
gend toe: “nog even doorzetten, je kan dit”. 
Eindstation Boerderij Denissen voelt verder 
weg dan ooit tevoren… 

Prijs me de hemel in of verklaar me voor gek: afge-
lopen zondagmiddag liep ik de tien kilometer van 
onze Berkel-Enschotse Galgenloop. Van Boerderij 
Denissen en de Enschotsebaan het buitengebied 
in, gevolgd door de eindeloze Bosscheweg. Inten-
sief was het, maar ook uitdagend en belonend. 
Ik presenteer u: een verslag van mijn allereerste 
hardloopwedstrijd in mijn eigen dorp, gerend én 
geschreven door uw Rennende Reporter. 

Fit 
We komen aan op het terrein van Boerderij De-
nissen, mijn ouders en ik. Drie sportieve deel-
nemers van de 10 kilometer-race. Na een slok 
water klinkt om 12.15 uur het startsein; van-
af nu ligt het lot in handen van onze benen.  
Echt fit ben ik niet. Sinds enkele dagen loop ik 
rond met een flinke verkoudheid, niet bepaald ide-
aal voor een lichamelijk gevecht. Gelukkig heb ik 
de afgelopen 2,5 maand niet stilgezeten. De eer-
ste paar kilometer verlopen dan ook soepel, de 
wind voert me vooruit. 

DE GalGEnlooP:

VERSlaG Van EEn 
REnnEnDE REPoRTER 

Vlnr: Ellen, Sabine en 
Paul Doevendans
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Wij nodigen u uit voor 
de VIP Middag!

U bent van harte welkom!

✰✰✰✰

Volg
ons op

VRIJDAG 29 JUNI 13.30 - 16.00 u.

Voor ons is elke klant een 
VIP. Daarom nodigen wij u 
uit voor onze VIP middag 
op vrijdag 29 juni van 
13.30u tot 16.00u. 

Onder het genot van een 
gratis hapje en drankje, 
kunt u dan genieten van 
een optreden van Michel 
van Grinsven. En natuurlijk 
is er ook nog de 
prijzen-tombola in 
de pauze. 

Voor ons is elke klant een 
VIP. Daarom nodigen wij u 
uit voor onze VIP middag 
op vrijdag 29 juni van 
13.30u tot 16.00u. 

Onder het genot van een 
gratis hapje en drankje, 
kunt u dan genieten van 
een optreden van Michel 
van Grinsven. En natuurlijk  
is er ook nog de 
prijzen-tombola in 
de pauze. 
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Hotel de leijhof oisterwijk
Heusdensebaan 7, 5061 PM Oisterwijk
info@leijhof.nl
013-5231123
Whatsapp: 06-20202524

Een landhuis uit 1874, sinds tien jaar een hotel en 
nu vier jaar bekend onder de huidige naam. Hotel 
de Leijhof Oisterwijk heeft een vertrouwd verleden, 
maar deinst niet terug voor een nieuwe toekomst. 
Zo zette het hotel een paar maanden geleden een 
vernieuwende stap met de komst van Restaurant 
The George. Een open keuken, een wijnkast ge-
vuld met een uitgebreid assortiment wijnen en 
diverse kruiden uit eigen kas. Ruimtelijk en knus, 
persoonlijk, met voor elk wat wils. Restaurant The 
George: een culinaire hotspot.

En dat allemaal te vinden bij onze goede buur Oister-
wijk, met zijn prachtige bossen en vennen, ‘de parel 
in het groen’. Ook voor de Berkel-Enschottenaar is 
The George zeker een bezoek waard.

Drukte en rust 
Het is vanuit Berkel-Enschot  maar enkele kilo-
meters rijden, en bestemming ‘Heusdensebaan 7’ 
is bereikt. Rijd een stukje verder, en je bevindt je 
binnen de kortste keren te midden van oogverblin-
dende natuur. Een aantrekkelijk verblijf voor gas-
ten, vertelt Hotel Manager Thomas Dijst. “Dichtbij 
de drukte van de stad, met de rust van het buiten-
leven om de hoek.” Een ander pluspunt: attracties 
als de Efteling en Beekse Bergen zijn vanaf Oister-
wijk goed te bereiken. 
De Leijhof’s nieuwe eetgelegenheid maakt het, 
wat Dijst betreft, af. De voorheen ‘afgelegen’ keu-
ken ligt nu te midden van het restaurant, en is ook 

nog eens open. “We hebben meer interactie met 
onze gasten”, vertelt Dijst. “Dat draagt ongetwij-
feld bij aan de beleving.” 

concurrentie 
Ook goed om te weten: ook niet-overnachters 
kunnen dagelijks, voor ontbijt, lunch of diner, in 
Restaurant The George aanschuiven. Je kan er 
genieten van een internationale kaart met een rui-
me keuze aan gerechten. 

Natuurlijk moet het nieuwe restaurant rekening 
houden met zijn Oisterwijkse concurrenten, met 
name met de altijd bomvolle terrasjes op de Lind. 
Maar een positieve manager Dijst laat weten: “Ik 
spreek mijn waardering uit voor onze collega’s. De 
Lind zorgt voor sfeer in Oisterwijk, en daar mogen 
we alleen maar blij mee zijn. Bovendien komen 
gasten zo vanzelf ook bij ons terecht, en zullen ze 
zien: het is ook fijn om hier te zijn!”

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Hotel de Leijhof Oisterwijk

EEn VooRPRoEFJE 
Van RESTaURanT 
THE GEoRGE  

Zin in een borrel of op zoek naar de ideale locatie voor een zakenlunch? Kijk je stiekem uit 
naar die heerlijke zomeravonden, uitgebreid dinerend op een zonnig terras? Proef het lekkere 
eten en de fijne sfeer van Restaurant The George, het nieuwe restaurant van Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk. 

ScHaKElTJESBEDRiJF in BEElD
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HEUSDENSEBAAN 7, 5061 PM OISTERWIJK 
+31 (0)13 523 1123 | WWW.LEIJHOF.NL 

 

7 
ZITPLAATSEN  
AAN CHEF’S BAR 
 

134 
COUVERTS, OPEN VOOR:  
ONTBIJT | LUNCH | DINER 
 

53 
SOORTEN KRUIDEN 
UIT EIGEN KAS 
 

32,50 
PRIJS VAN CULINAIR 
3-GANGEN DINER 

OISTERWIJKS NIEUWSTE 
CULINAIRE HOTSPOT! 

www.nachtlenzen.nl

Overdag scherp zien zonder bril of lenzen Actie is geldig t/m 30 juni 2018. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

MAAK KANS OP 
EEN NACHTJE 

WEG MET 
NACHTLENZEN®

Bi 

(alsnog) 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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Van DEn HoVEn: 

al 40 JaaR BETRoKKEn BiJ DE KlanT

Van den Hoven Assurantiën, Makelaardij en 
RegioBank bestaat 1 juli veertig jaar. Het bedrijf 
is inmiddels diepgeworteld in Berkel-Enschot, 
maar ook in de regio. Iedereen in Berkel-En-
schot herkent het bedrijf wel aan de tempe-
ratuurpaal in de Craenweide of aan de span-
doeken bij sportclubs en evenementen. ‘Door 
verschillende overnames, uitbreiding met de 
RegioBank en afdeling makelaardij hebben we 
flinke sprongen kunnen maken’, zegt Patrick 
van den Hoven, eigenaar van het kantoor. 

Dat alles begon veertig jaar geleden op een klein 
kamertje bij de vader van Patrick, Piet van den Ho-
ven. ‘Met zijn tas ging mijn vader vroeger langs de 
klanten’, zegt Patrick die zelf op vrijdagmiddag na 
school de rekeningen typte om zijn vader te hel-
pen. ‘Het is er met de paplepel ingegoten, maar 
het is vooral ook een vak waar ik veel plezier in 
heb. De verschillende soorten klanten en het werk 
maken één dag nooit hetzelfde.’ 

alles onder één dak 
Dat komt ook doordat het bedrijf verschillende 
services onder één dak biedt. ‘Zo maken we het 
de klant zo makkelijk mogelijk’, zegt Rogier Kuij-
pers die in 2017 partner is geworden bij Van den 
Hoven. Het bedrijf biedt alles aan op het gebied 
van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en 
kredieten, maar ook voor advies over bankzaken 
en de aan- en verkoop van een woning. 

Op het gebied van service wil Van den Hoven voor-
oplopen. ‘Persoonlijk contact is bij ons erg belang-
rijk. We hebben een vast, hecht team en merken dat 
klanten echt naar ons vragen.’ Maar ook bij de tijd 
blijven past binnen hun straatje. Zo lanceerden zij dit 
jaar een app waarmee klanten onder meer wijzigin-
gen kunnen doorgeven en schade kunnen melden. 

natuurlijke groei 
Dat alles maakt dat Van den Hoven door de ja-
ren heen een natuurlijke groei door heeft kunnen 
maken. Een grote uitdaging op dit moment is bij-
voorbeeld de opening van een nieuwe vestiging. 
Eerder openden zij al een tweede filiaal in Rijen 
en nu komt daar een derde vestiging in Alphen bij. 
‘We staan open voor verdere groei, maar we wil-
len de klant vooral goed bedienen. Het moet niet 
ten koste van de service gaan. We zijn al veertig 
jaar betrokken bij de klant en dat blijven we de ko-
mende veertig jaar ook weer doen’, zegt Patrick.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Redactie (Bron Van den Hoven Assurantiën)

Van den Hoven 
assurantiën Makelaardij RegioBank
Craenweide 1 
5056 BW Berkel-Enschot 
013-5339118
post@vandenhoven.nl
www.vandenhoven.nl

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

Luuk Maes Theresialyceum, HAVO

Gijs de Wit Koning Willem II, VMBO-TL

Danine Henskens Avans ‘s Hertogenbosch, HBO sociaal pedagogische hulpverlening

Esmée Gevers 2College Durendael, HAVO

Tom Deckers 2College Durendael, HAVO

Sacha Denissen 2College Durendael, HAVO

Manon Stroot Prins Heerlijk Dienstverlening Zorg en Welzijn, niveau 2

Anouk Stroot Cingel College Breda Uitvoerend Banketbakker, niveau 2

Gavin de Bruin Prinsentuin in Andel, Loonwerker MBO, niveau 2

Harm van Hees De Nieuwste School, VWO

Ingrid Staps Modevakschool By Joke, modevaktekenen

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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Oosterse muzikale klanken en een heerlijke 
geur van Kibbeh en Hummus vullen het Heu-
kelomse Mie Pieters. Eters versieren hun bord 
rijkelijk met Syrische gerechten, om niet veel 
later bij het buffet terug te keren voor een vol-
gende ronde. Een bijzonder en nog jong con-
cept, maar ouderwets gezellig. 

Een mooie avond waarop ongetwijfeld nog vele 
succesvolle zullen volgen. Uitverkocht, en nog 
meer dan dat: bovenop de tachtig aanmeldingen 
zijn maar liefst vijftig extra gasten onverwachts 
van de partij. Dat ‘Grenzen-loos eten’ zó positief 
zou worden ontvangen, had initiatiefnemer en ei-
genares van Mie Pieters Marie-José Mathijssen 
nooit durven dromen. “En dat al op avond één.” 

Kennismaking
Sinds een aantal jaar is in Oisterwijk het Asiel-
zoekerscentrum te vinden. Veel Syrische vluch-
telingen die daar verblijven, hebben inmiddels 
een verblijfsvergunning gekregen en mogen dus 
in Nederland komen wonen en werken. Volgens 
Mie Pieters en AZC Oisterwijk een mooie gelegen-
heid voor een kennismaking tussen ‘gewone’ en 
‘nieuwe’ Nederlander. Iedere derde donderdag 
staat bij Mie Pieters in het teken van een intercul-
turele avond, waarop bewoners van het AZC een 
maaltijd verzorgen voor hun Nederlandse en niet-
Nederlandse gasten. 

Eten verbindt 
Afgelopen donderdag trapte het evenement af. 
Aan tafel schuift het Syrische paar Ahmad en Lina, 
op zoek naar contact met hun nieuwe landge-
noten. En, ook niet onbelangrijk op deze avond, 
liefhebbers van Syrisch eten. Het buffet bestaat 
onder andere uit rijstgerechten en saus gevuld 
met vlees en groenten, laat één van de Syrische 
koks weten. Een Tilburgse gast kan niet wachten 
om haar bord ermee te vullen: “Eten verbindt. Ie-
dereen hier is verschillend, maar eten moeten we 
allemaal. Ik hoop vanavond met een gemixt gezel-
schap aan tafel te mogen.” 

Mengelmoes 
Handen worden geschud, gepraat en gelach vullen 
de ruimte. Taalbarrières worden doorbroken door 
tolken. Van een cultuurbarrière is, zelfs in deze men-
gelmoes van culturen en afkomst, geen sprake; Ne-
derlanders genieten volop van de Oosterse lekker-
nijen en het Syrische gezelschap, Syrische kinderen 
bestormen het eetcafé zodra de eerste frietjes uit de 
frituurpan komen. Reserveringen voor de volgende 
derde donderdag van de maand zijn alvast gemaakt.  
Een trotse initiatiefnemer Marie-José: “Juist in deze 
fase, nu deze vluchtelingen definitief mogen blijven, 
is het belangrijk om elkaar beter te begrijpen. Met 
‘Grenzen-loos eten’ is de eerste stap gezet.” 

Tekst: Sabine Doevendans 
Foto: Marijke Brocken

MEnGElMoES 
oP HET MEnU
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OPRUIMING
Zomer 2018 

Paul Green, Gabor, Red Rag, Caprice, Sperry, 

ECCO, Floris van Bommel, O"Neill, CAT.  

schoenen met korting 

Winkelcentrum Eikenbosch 11
5056 GB  Berkel-Enschot
Telefoon 013- 533 25 93

e-mail: geertsbe@planet.nl
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KUnST En cUlTUUR

ZoMERaVonDconcERT.
Zaterdag 30 juni, aanvang 19.00 uur.
En nu maar hopen dat de rooskleurige zomerse 
verwachtingen uitkomen. Als het écht een mooie 
zwoele zomerse avond wordt, dan gaan we weer 
lekker buiten muziek maken. Concordia met een 
rijkdom aan drie orkesten presenteert zich weer 
na een muzikaal boeiend jaar. Het zomeravond-
concert als afsluiting maar ook als begin van een 
verdiende vakantie. Alle orkesten hebben enkele 
hoogtepunten achter de rug. Uit het repertoire 
van de afgelopen periode zullen dan ook op deze 
avond enkele werken op de lessenaars staan. Een  
afwisselend en gevarieerd programma.

Het HarmonieOrkest in zomers tenue. (Foto’s ge-
maakt door Sabine van den Hoven. 2017)

Het HarmonieOrkest zal zeker nog eens terugko-
men met de bijzondere werken die indertijd gediri-
geerd werden door Gerardo  Estrada Martinez uit 
Venezuela. Aangevuld met twee nieuwe nummers: 
Alvamar Ouverture en Coldplay on Stage. Samen 
met het MiddenOrkest spelen ze Free World Fan-
tasy. En dat het MiddenOrkest op dit moment hun 
mannetje wel staat, blijkt wel uit het grote aantal 
geslaagden. We houden het nog even als een ver-
rassing, maar dat bij de diploma-uitreikingen velen 
verbaasd zullen staan, staat al wel vast. Volgen-
de week zien we de trotse geslaagden  met een 
(hoog) diploma vermeld in De Schakel.

Het InstapOrkest: het begin van een muzikale car-
rière.

Het InstapOrkest zal het zomeravondconcert ope-
nen. Onvoorstelbaar wat deze groep leerlingen 
en echte beginners samen muzikaal neerzetten. 
Sommigen zijn nog maar net begonnen. Anderen 
hebben na een jaar al hun A-diploma op zak. Een 
groep enthousiastelingen die in enkele jaren zo-
maar zullen doorstromen naar het grote Harmo-
nieOrkest. En daar zijn we blij mee!
Na dit openluchtconcert nabij ’t Muziekhuis (Ge-
neraal Eisenhowerweg 1a) is er nog een gezellige 
nazit met een hapje en een drankje voor alle be-
zoekers. En als het 28 graden wordt dan is het 
heerlijk toeven in onze muzikale achtertuin/voor-
tuin? van ons Muziekhuis.
Breng voor de zekerheid zélf een tuinstoel, klap-
stoel of strandstoel mee, als je niet wilt staan of 
plaats wilt nemen op een hard bankje. Ondanks 
dat: Van harte uitgenodigd en welkom.

Gratis zomeravondconcert 
Plaats: Berkel-Enschot, 
Locatie:  Ons Koningsoord (zie plattegrond)
Datum:  maandag 2 juli 2018 Aanvang: 19.30 uur

TilBURGS MannEnKooR 
la REnaiSSancE 
i.s.m. de Parelmuzikanten uit Oisterwijk

Op maandag 2 juli 2018 sluiten we het koorsei-
zoen af met een gratis zomeravondconcert.
Op de binnenplaats van Ons Koningsoord wil-
len wij onze bezoekers verrassen met een gratis 
openluchtconcert. Samen met de Parelmuzikan-
ten uit Oisterwijk gaan we de bezoekers een on-
vergetelijke zomeravond bezorgen.
Ons Mannenkoor, jarenlang wekelijks te gast in de 
voormalige Schalm treedt nu voor het eerst weer 
op in Berkel-Enschot, buiten, voor de nieuwe 
Schalm in Ons Koningsoord, in de nabijheid van 
Restaurant Hemels.
De Parelmuzikanten, een befaamd blaasorkest 
uit Oisterwijk staat samen met de mannen van La 
Renaissance garant voor een feestelijke, muzikale 
avond.
Als het weer een beetje meewerkt kunnen we ge-
nieten van een heerlijke, ontspannen en klankrijke 
avond in een gezellige ambiance.
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WWW.THEBE.NL

 

 #BETROKKEN #VOL PASSIE #ALTIJD PARAAT

SUPER!ONZE MEDEWERKERS 

ZIJN 

WWW.THEBE.NL/SUPER

WERKEN IN DE ZORG DOE JE MET HART EN ZIEL. OOK IN 

EEN TIJD DAT HET DRUK IS. DE MEDEWERKERS VAN THEBE 

ZIJN BETROKKEN, WERKEN VOL PASSIE EN ZIJN TROTS OP 

HUN WERK. ONZE MEDEWERKERS ZIJN SUPER!
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Mocht het weer die avond tegenvallen dan gaan 
we naar binnen in de Schalm (voormalige kapel 
van Koningsoord).

Behalve onze trouwe achterban willen we ook in 
het bijzonder onze donateurs en begunstigers uit-
nodigen voor dit gratis concert. 
Het kan druk worden en het is niet zeker of voor 
iedereen een stoel beschikbaar is. Brengt u voor 
de zekerheid een klapstoel mee!

Door de bouw van een nieuw winkelcentrum in de 
buurt van Ons Koningsoord is de bereikbaarheid 
wat minder.  

Graag ontmoeten wij u op die bewuste maandag-
avond en voor hen die onmogelijk kunnen….een 
fijne zomertijd en tot ziens bij een volgend concert!

Bestuur TMK La Renaissance.

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 

     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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Weekblad De Schakel on Tour
 

Het dorp staat bol van de activiteiten en Weekblad de Schakel is er telkens bij! Wekelijks gaan onze 
correspondenten, fotografen en filmers op pad om alle activiteiten in ons dorp vast te leggen. Ge-

heel op vrijwillige basis! Het Schakel-team zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van wat er speelt in 
ons dorp en we bezorgen u een informatieve en gezellig impressie van alle evenementen!

De Galgenloop, Kermis, Wielerronde, Zomerconcerten, Oldtimer Day en Zomerleut en Hèùkel Gemèùkel!
Houd de activiteitenkalender in dit blad, op onze website en de app in de gaten!

onze banner gaat on tour. 
Beleef het mee!



VEREniGinGSniEUWS
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4E EDiTiE 
olDTiMER DaY 
BERKEl-EnScHoT 

op zondag 8 juli 2018 bij Boerderij Denissen
Iedere liefhebber van oldtimer auto’s, motoren en 
scooters kan zich inschrijven om deel te nemen 
aan deze fantastische dag met een tourrit (circa 
100 km) door het prachtige groene gebied rondom 
Berkel-Enschot. Aan deze rit zal een spelelement 
worden toegevoegd. Na de gezellige ontvangst 
starten de deelnemers om 10.30 uur met het 
eerste deel van de tourrit. Aansluitend zal er bij 
Boerderij Denissen een overheerlijke lunch voor 
de deelnemers plaatsvinden onder de klanken van 
gepaste sfeervolle muziek. Na de lunch zal het 
tweede gedeelte van de tourrit worden gereden. 
Ook dit jaar wordt er wederom voldoende techni-
sche ondersteuning geboden door Marcus en zijn 
team van het bedrijf OOTO uit Berkel-Enschot.
Het is wederom dit jaar mogelijk om met ge-
schorste voertuigen deel te nemen aan de rit.
De tourrit eindigt op zeer verrassende wijze bij 
Boerderij Denissen waar de deelnemende old-
timers bij binnenkomst door de prachtige bo-
menlaan zullen flaneren voor het grote publiek. 
Vervolgens krijgen de oldtimers een zichtbare pro-
minente plek op een prachtig groenrijk terrein, zo-
dat belangstellenden al deze Oldtimer pronkstuk-
ken kunnen bewonderen.
Inschrijven kan tot 4 juli via 
www.oldtimerdayberkelenschot.nl

RonDlEiDinG in 
‘onS KoninGSooRD’.

Op woensdag 4 juli van 11.00 tot 12.00 uur vindt 
de volgende rondleiding plaats bij de voormalige 
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de 
zusters Trappisten. 

Bij deze negende thematische rondleiding staat 
het GRoEn van KoninGSooRD centraal. 
Landgoed Koningsoord, groot 21 ha. , was gele-
gen bij de abdij Koningsoord, gebouwd in de ja-
ren 1933-1937. Het terrein bestond uit landerijen, 
weilanden, boomgaarden en sier- en moestuinen. 
We maken een wandeling door de verschillende 
tuinen gelegen om het nieuwe “Ons Koningsoord”. 
De Gastentuin is gelegen vóór het Gastenverblijf 

bij de abdijpoort. De tuin diende voor de gasten 
als zit- en wandel gelegenheid en gaf rust, medi-
tatie en ontspanning. Opvallend hier zijn de mo-
numentale solitaire paardenkastanje op het gazon 
en het grote cementen beeld van Robertus van 
Molesme, de stichter van de Cisterciënzer orde, 
waartoe ook de Trappistinnen behoren. 
Rechts van het Gastenverblijf leidt een poortje met 
pilaren en betonnen vazen naar de Besloten tuin 
van de Gastenzusters. 
De Rectoraatstuin ligt vóór het kloostertje van de 
rector en broeders. Deze tuin is nu zichtbaar door 
de nieuwe kloostermuur met open hekwerk aan 
de Raadhuisstraat. 
In het midden van het gazon staat een monumen-
tale rode esdoorn. 
De Stiltetuin was gelegen bij de Kapittelzaal en 
de achterzijde van het Rectoraat. In het midden 
van het gazon van dit intieme parkje staat een mo-
numentale beuk. Het was een geliefde rustplaats 
van de zusters. Binnenkort kunnen we dit gedeelte 
de Engelentuin noemen. Hier worden de achttien 
engelenbeelden uit de Tilburgse Sacramentskerk 
geplaatst. 
De “Kippentuin“ is een verwilderd bosje bij het 
kippenhok aan de Pandgang. Tot 1960 stonden 
hier hoogstam fruitbomen. Nu inlandse eik, berk, 
esdoorn, kerstbomen etc. 
In het voorjaar zien we hier veel stinzenplanten 
o.a. sneeuwklokjes, speenkruid, boshyacinten . 
De Trappistinnentuin of Slottuin lag aan de ach-
terzijde van het klooster, nu bij de hoofdingang van 
“Ons Koningsoord “. Het was de moestuin van de 
zusters. Ze verbouwden als vegetariërs hun eigen 
voedsel en zorgden voor het onderhoud van hun 
tuinen. Hier stonden ook fruitbomen. In dit gedeelte 
lag ook het Kerkhofterrein met de kerkhofkapel, 
die behouden wordt als rijksmonument. 
Aan de noordzijde van deze tuin tegen de schut-
tingen ligt de Berceau, een tunnelvormige beu-
kenhaag, die van grote waarde is voor het nieuwe 
Koningsoord. Zie de bijgevoegde foto van Peter 
Timmermans. 
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Op het terrein zijn nog enkele bomenrijen en soli-
taire bomen aanwezig.  Ze werden al vernoemd in 
het rapport: “Groen- en bomeninventarisatie Plan-
gebied Koningsoord B.E. “ d.d. 18-5-2005 van de 
firma Van Helvoirt Groenprojecten B.V. gemaakt 
in opdracht van de gemeente Tilburg . In de loop 
der tijd is er toch veel groen verdwenen, maar het 
mooiste is gelukkig toch behouden. 
Ook nu valt er weer veel te zien en te vertellen bij 
deze rondleiding door uw gids Jack van der San-
den. 

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

FOTO van Peter Timmermans
Groen van Koningsoord.

De Bibliotheek Berkel-Enschot, 
woensdag 4 juli van 11:00 tot 12:00 uur

nET WaT anDERS
Het wordt steeds lastiger om een ori-
ginele foto te maken. Bijna iedereen 
heeft tegenwoordig een camera op 

zak. Dan gaat het er dus om om je eigen invals-
hoek in het beeld te stoppen. Dat kan door  een 
ander camerastandpunt, andere belichting of een 
bepaalde uitsnede te kiezen. Ook in de nabewer-
king kun je het 
beeld je eigen 
draai geven.  Zo 
heeft Jan van de 
Berg een bijzon-
dere  bos pioen-
rozen gecreëerd. 
Gefeliciteerd, Jan 
! Dit is ook zo leuk 
aan onze fotoclub: 
je laten inspireren 
door de verschil-
lende mensen met 
hun uitprobeer-
sels.

onS KoFFiEUURTJE
Woensdag 4 juli het weer zover.                                                                               
De senioren die het prettig vinden om 
bij een kopje koffie of thee andere se-
nioren te ontmoeten zijn dan, tussen 

10.00 en 12.00 uur, van harte welkom. Het eerste 
kopje koffie wordt u aangeboden door de KBO/
SWO. Bent u niet in staat om zelf te komen dan kunt 
u voor vervoer bellen naar: Ine van de Wiel telefoon: 
013 5333757 Wij hopen u allen te ontmoeten.                                                                                      

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de vele bloemen, 
kaarten, felicitaties en het vlaggen 
uithangen, voor ons vijftig jarig 
huwelijk.
Hartverwarmend.

Theo en Marga van Breda
Berkengaarde 20

PortUlacA
in haNgpoT

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

In 25cm-pot. 8.99
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MHcBE DaMES 3 
KaMPioEn
Dit seizoen is Dames 3 van hockeyclub 

Berkel-Enschot kampioen geworden in de reserve 
eerste klasse. Het was geen eenvoudig seizoen 
omdat veel sterke teams uit Tilburg, Breda en Den 
Bosch in deze poule ingedeeld waren. Ondanks 
een achterstand van 8 punten op Den Bosch ge-
loofde onze dames nog steeds in een mogelijk 
kampioenschap. Dit werd versterkt door uit bij Den 

Bosch met 1-4 te winnen en de volgende wedstrijd 
thuis tegen Were Di (de nr. 2) met een winst van 
5-1 van het veld te stappen. In het vervolg van de 
competitie werd er alleen nog van Tilburg verloren 
en op de slotdag uit bij Were Di onder het toeziend 
oog van veel meegereisde supporters, met 0-4 
gewonnen waardoor op een doelsaldo van +59 de 
Dames 3 van Berkel-Enschot opnieuw kampioen 
zijn geworden. Volgend seizoen zullen zij hierdoor 
uit komen in de reserve overgangsklasse. 

JUDoclUB 
BERKEl-EnScHoT 
‘TEn SHi’
Op donderdag 21 juni konden de 

judoka’s in het tweede lesuur een ouder, grootou-
der, broer of zus of vriendje of vriendinnetje mee-
brengen om ze ook eens een keertje nader kennis 
te laten maken met judo. Van deze mogelijkheid 
maakten negen judoka’s gebruik, t.w. Jasper, Ra-
fael Gitz, Luke van Poppel, Joris Schalken, Sem 
van der Schoot, Imke Veldhuis, Veerle van de Ven, 
Nick van der Ven en Melle Wijgerse. Zij brachten in 
totaal tien introducés mee naar de dojo.

Onze judoleraar Bram Schellekens verzorgde ge-
assisteerd door Maarten Boonstra in een uurtje 
samen met de eerder genoemde judoka’s voor 
alle gasten een korte introductie in de judosport. 
Daarbij werd door iedereen best aardig gewerkt, 
maar zeker ook flink gelachen. Het ging er erg ont-
spannen aan toe en de sfeer was erg leuk en we 
kunnen dan ook zeker spreken van een prima ge-
slaagd judo-uurtje, waaraan de deelnemers onge-
twijfeld met plezier nog eens zullen terugdenken.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’  
(www.judotenshi.nl).

KaRaTEScHool
FURinKaZan 
Zaterdag, met een enthousiast groepje, 
onze traditionele kind/ouder les gehou-

den ter afsluiting van het karate seizoen. Het was 
afzien voor de ouders die als levende stootkus-
sens werden gebruikt door hun kinderen. Na een 
uur van hard werken en hilarische taferelen werd 
de ochtend afgesloten met een gezamenlijke 
lunch bij een lokale speelboerderij. Karateschool 
Furinkazan kan terugkijken op een succesvol jaar.

FoTo & FilM 
iMPRESSiE
Op onze site staan de 
fotoalbums van de 
Galgenloop, Kermis, 
Start bouw Dorpshart 
Koningsoord en Hotel 
de Leijhof Oisterwijk. 
Bekijk ook het filmpje van 
de Galgenloop. Ga naar 
www.schakel-nu.nl
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPSTEKERTJE
Een ballonnetje oplaten.
Zo vlak voor de vakantie wil ik nog even een bal-
lonnetje oplaten. Letterlijk zag ik heel recent dit 
gebeuren aan het einde van de mooie viering 
voor de eerste heilige communie in de Willibror-
duskerk. De communicantjes kregen allemaal een 
ballon met daaraan een kaartje met een gebed 
– een boodschap voor de vinder. Ook ik kreeg 
een lintje met daaraan een ballon in mijn handen 
gestopt. Na een startsein van een van de dames 
van de werkgroep communievoorbereiding wer-
den alle ballonnen losgelaten en gingen de lucht 
in. Hoe ver zullen de ballonnen met hun kaartjes 
eraan vliegen? Wie zal de vinder van een bood-
schap zijn? Wellicht zullen we dit nooit te weten 
komen. Daarom wil ik nu nog een figuurlijk ballon-
netje oplaten. Een waarvan de kans om in contact 
te komen met een gelukkige vinder wellicht groter 
is? Wist u dat er in onze mooie parochiegemeen-
schap Joh. XXIII heel veel vrijwilligerswerk is te 
doen. Werk waarvoor we op zoek zijn naar men-
sen. Denkt u nu niet gelijk dat is toch niets voor 
mij of daar heb ik toch geen tijd voor. Er zijn vele 
taken te doen voor mensen die beschikken over 
allerlei talenten. En ook kunt u zelf bepalen hoeveel 
tijd u beschikbaar heeft. Of het nu een uurtje per 
week is of een uurtje per maand of misschien maar 
een uurtje per jaar, het maakt niet uit. Er is altijd 
wel iets dat gedaan moet worden. Iedereen is van 
harte welkom om mee te helpen. Daarom laat ik dit 
ballonnetje met deze boodschap op, voor u als een 
vinder. En wanneer u deze boodschap iets vindt, 
dan wil ik u vragen om te reageren. Dat kan bij onze 
pastoor of via het parochiesecretariaat. Geloof me, 

uw reactie is welkom en zal worden gehoord. En 
wie weet, misschien steekt u er nog iets van op, 
van het werk dat u gevraagd wordt te doen.

Diaken Ton.

TER naGEDacHTEniS
In de St. Willibrorduskerk namen we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid van Albert van de Wiel, 90 jaar.

TER GEDacHTEniS
In onze parochiegemeenschap, toren St.Caecilia, 
hebben André en Toos Verhagen - van Kasteren 
op 16 juni 2018 hun briljanten huwelijk gevierd met 
een H. Eucharistieviering uit dankbaarheid voor 
hun 65 huwelijksjaren. Van harte gefeliciteerd!

GoUDEn JUBilEUM caEciliaKooR
Zondag 1 juli om 11.00 uur zal het gemengd 
koor de Eucharistieviering in de St. Caeciliakerk 
opluisteren met de Krönungsmesse van Mozart. 
Aansluitend kunt u het koor feliciteren tijdens een 
feestelijk samenzijn in de pastorietuin. Iedereen is 
van harte uitgenodigd.

aGEnDa
St. caeciliakerk:
Dinsdag 3 juli 10.00 uur: secretariatenoverleg.
Vrijdag 6 juli 15.00 uur: torengroep.

ViERinGEn VooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 30 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: Pastoor Looijaard.

Zondag 1 juli: 
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Jos van Esch (jrgt.); Bert Mutsaers.
Na de viering bent u welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Intenties: Overl. fam. Noud van Esch; Overl. leden 
van de KBO; Mina van Esch; Bert Mutsaers.
Na de viering is er een feestelijk samenzijn in de 
pastorietuin. Iedereen is welkom.
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Maandag 2 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 3 juli:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 5 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 6 juli: 
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 1 juli: ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur
Het is vandaag slotzondag. Misschien een beet-
je een misleidende naam, want de kerkdiensten 
gaan in de zomer gewoon door. Maar het andere 
kerkenwerk ligt in juli en augustus toch op een 
wat lager pitje. Daarom vieren we vandaag een 
feestelijk dienst voor jong en oud. De oudste kin-
deren van de kindernevendienst nemen vandaag 
afscheid en stromen door naar de Jeugdkerk. 
De collectes zijn voor de Diaconie en voor JOP, 
het landelijk jeugdwerk. Er is jeugdkerk, kinderne-
vendienst en crèche.

agenda
29 juni 17.30:  Ontmoeting rond de tafel
30 juni 14.00-16.30:  Expositie ‘Land Lucht Water’ 

door Anc Burggraaf
30 juni 15.00-15.30: Miniconcert ZomerZin: 
 Fee de Scheemaker, blokfluit 

en Harry Swinkels, piano
4 juli 19.30:  Zomeravondconcert – 
 Elckerlyc Speellieden

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

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

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 !

TE HUUR: Opslagruimte. 100m2 in Berkel-En-
schot. Tel 06-82248432

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

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

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

Het aspergeseizoen is bijna voorbij, onze winkel 
is open tot en met zondag 2 juli. Hierbij willen 
wij onze klanten bedanken en iedereen een fijne 
vakantie toe wensen. aSPERGEBoERDERiJ 
van iERSEl Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 
5113404

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

lekkernij zoekt: Enthousiaste medewerker (m/v) 
voor de zaterdag. Leeftijd vanaf 16 jaar. 
Voor info: Kom langs of bel 013-5333023.

Voordelig u vakantiespullen inslaan? 4 dagen lang 
21% korting op alles wat in de zak past. 
Da Drogisterij Venmans Udenhout. 
Woensdag 27 t/m zaterdag 30 Juni. Actiezak in 
de winkel verkrijgbaar

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

BloEMEnaTEliER EXTRa ViTa Voor al uw
bloemwerk St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370 www.extra-vita.nl





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!


