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DEZE WEEK:
66e Wielerronde: Traditie is de grootste winnaar

60-jarig jubileum: Cees en Annie Robben

40 jaar Basisschool Rennevoirt

10 jaar Fonkel Therapie en Training
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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 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.
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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 

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! 
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‘Meest bijzonder is eigenlijk dat er maar heel 
weinig verandert. We houden de traditie in 
ere’, blikt Fons van Reisen terug op een ge-
slaagde 66ste editie. Hij is de nieuwe voorzitter 
van Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-
Enschot. 

Met schitterend weer werd op de kermismaandag 
het parcours op een fiets met dikke banden af-
gelegd. Deelnemer of toeschouwer, jong of oud, 
sportief of niet. Ons kent ons op dit feest van her-
kenning en ontmoeten. Deze avond is berucht en 
staat voor velen bekend als het gezelligste eve-
nement in het dorp. De horeca in het “Brenders-
straatje” heeft het er druk mee en dat gaat door tot 
in de kleine uurtjes. Meest gestelde vraag is dan 
ook: “Ben jij morgen vrij?” 

Jubilea
Dit jaar schoot Joep van de Berg de deelnemers 
weg, omdat hij al 25 jaar schoenmaker en sponsor 
is. Een groot dankwoord was er voor fietsenma-
ker Ben van Iersel. Hij inspecteerde voor het 30ste 
achtereenvolgende jaar of de fietsen van de deel-
nemers reglementair zijn. Bij de koninginnenrace 
viel de fiets van Marieke op. Ze rijdt op de fiets 
die ooit van een oudtante was. Dit erfstuk komt zo 
uit de schuur en het stof zit er nog op. Een klein 
jubileum, want Marieke en de fiets doen al voor de 
tiende keer mee. 

TRADiTiE iS 
GRooTSTE WinnAAR 

heleboel vrijwilligers
Fons van Reisen geeft aan wat er zo uniek is aan 
de Ronde van Berkel. ‘Het dorpse karakter: alleen 
deelnemers uit Berkel-Enschot en Heukelom, meer 
dan 200 lokale sponsors en de inzet van heleboel 
vrijwilligers. En natuurlijk de feestavond’, geeft hij 
het geheim van dit geslaagde evenement prijs. 

lokale held
Dat de Ronde van Berkel na 66 jaar nog steeds le-
vendig is, dankt ze wellicht aan het reglement. Het 
mooie hieraan is dat ze niet met de technische voor-
uitgang is meegegaan. Want de fietsen moeten een 
gewoon dames- of herenrijwiel met dikke banden 
zijn, zonder trapbeugels of versnellingen die wer-
ken. Familie, buren of teammaatje; enkel bekenden 
racen over het nog nooit gewijzigde wielerparcours. 
De Hoolstraat is een moeilijk stuk, maar dit jaar een 
ware hel gebleken. Door bouwverkeer zijn er nogal 
wat kuilen bij gekomen op dit hobbelige straatje 
van kinderkopjes. Ondanks dat de straat nog ge-
veegd was die dag, zal menig deelnemer zich hier 
flink op stukgebeten hebben en kunnen ze zich met 
recht een lokale held noemen. 

BEKiJK FoTo’S En FilM vAn DE 
WiElERRonDE oP SChAKEl-nU.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

Op rondevanberkel.nl staan alle 
uitslagen van 2018. 
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ACTiviTEiTEnKAlEnDER

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
25-7 Onsz 17.30 uur tapas eten senioren Berkel-Enschot KBO/SWO
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 Parochiezaal Berkel 11.00-14.00 uur Lunch senioren Berkel-Enschot KBO/SWO
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+
23-8 Druiventros 20.30 uur Open jaarvergadering SV De Oude Toren 
24-8 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
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 
27-8 Foyer Koningsoord 19.45 uur Zomeravondbridge BCBE
29-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
30-8 Druiventros 20.00 uur open simultaanschaakwedstrijd SV de oude Toren

1-9 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
5-9 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
12-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
16-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
25-9 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
28-9 Tent Kraanpop 18.00 uur Dorpsquiz
3-10 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
6-10 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
21-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek

JUli

lATER

AUGUSTUS
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Cees (87) en Annie (86) Robben kijken terug op 
zestig mooie jaren samen nu hun 60-jarige ju-
bileum dichterbij komt. Op 8 juli vieren zij het 
jubileum met familie en vrienden bij Bosch 
en Duin in Udenhout. Cees en Annie Robben 
wonen al sinds het begin van hun huwelijk in 
Berkel-Enschot en hebben zich actief ingezet 
voor verschillende vrijwilligersorganisaties in 
het dorp en voor de kerk. 

Cees en Annie leerden elkaar kennen in Uden-
hout. ‘Cees zat op de landbouwschool en ik op 
de huishoudschool. Iedere dag fietste ik langs zijn 
schoolplein en zo raakten we aan de praat’, aldus 
Annie Robben. Zij hadden meteen een klik met el-
kaar en na zes jaar verkering stapten Cees en An-
nie Robben in het huwelijksbootje. ‘We hebben dit 
huis in Berkel-Enschot gekocht en zijn hier altijd 
blijven wonen. Ondanks onze gezondheid is het 
fijn dat we hier nog op onszelf kunnen wonen en 
lekker naar buiten kunnen’, zegt Annie.

Het echtpaar kreeg samen zeven dochters die al-
lemaal in het huis in Berkel-Enschot zijn geboren. 
Ook genieten zij nog steeds met volle teugen van 
inmiddels twaalf kleinkinderen. ‘We hebben geno-
ten van de uitstapjes en genieten nu ook van de 
momenten samen met onze kinderen en kleinkin-

60-JARiG JUBilEUM 
CEES En AnniE RoBBEn 

deren.’ Voorheen maakte het echtpaar veel (bus)
reizen in Nederland en het buitenland. ‘We vonden 
het ook heerlijk om samen te fietsen.’ 

We genieten van de momenten 
samen met onze kinderen en 

kleinkinderen

In het dagelijks leven werkte Cees voor de Rabo-
bank. Dit heeft hij veertig jaar gedaan terwijl An-
nie voor het gezin zorgde. In het dorp heeft Annie 
Robben veel vrijwilligerswerk voor de kerk ver-
richt. Daar kreeg zij onder meer een Pauselijke on-
derscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice voor. Deze 
onderscheiding wordt alleen gegeven als iemand 
zich meer dan 25 jaar op een bijzondere wijze 
heeft ingezet voor de kerk en samenleving. Ook 
Cees Robben kreeg erkenning voor zijn inzet door 
zijn riddering tot lid in de Orde van Nassau. Hij was 
onder meer secretaris bij de Wielerronde en cor-
respondent voor De Schakel.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans
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SChAKElTJESGEvonDEn

SChAKElTJESvERloREn

SChAKElTJESSChAKEl APP

Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon 
29-6 Twee fietssleuteltjes (foto op de Schakel app) Fietsenstalling BS Rennevoirt,  06-27283438  
  waar ouders de fiets plaatsen.
15-6 Jas, meisje maat XS, zwart, kort, merk Jill Torenakker 06-41502617  
 (foto op de Schakel app)
11-6 sleutel met hanger m-loy hanger met tekst omgeving Rauwbrakenweg 06-20780000  
 (foto op de Schakel app)
6-6 Autosleutel BMW Fietspad Generaal Eisenhowerweg 06-10437584

   
Datum vERloREn verliesplaats Telefoon
25-6 herenportemonnee, zwart met rits Route Jumbo, Boerderij Denissen,  013-5332643  
  Pieter Zeemanlaan
24-6 Zwarte fietssleutel Kermis 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  Hockeyclub MHCBE 06- 46244311  
 blauwe sleutelhanger met de tekst “kampioenen  
 toernooi c-d jeugd”.
1-6 zwart kort leren heren jasje tijdens community bijeenkomst 06-38372119  
  in foyer restaurant Hemels

Plaats je gevonden of verloren voor-
werp in de vernieuwde APP van de 
Schakel. Zet er een FoTo bij en 
de eerlijke vinder en rechtmatige ei-
genaar kunnen via de app nog sneller 
bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App 
Store of Google Play.
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Basisschool Rennevoirt bestaat 40 jaar en 
dat mag gevierd worden! Een feestweek, een 
bijzondere manier van het afsluiten van het 
schooljaar en terugblikken op 40 jaar Jenaplan 
onderwijs met Lidewijn van Kuppevelt, een van 
de langstzittende leerkrachten op deze goed-
lopende en betrokken school.

Start
Vanuit de behoefte aan een ander soort onderwijs, 
staken een stel ouders 40 jaar geleden de kop-
pen bij elkaar en startte op de zolder van Boerderij 
Denissen de school met Han van der Hart als al-
lereerste directeur. De naam ‘Rennevoirt’ komt uit 
het boek ‘Ter ere van’ (Olaf J. de Landell); een fic-
tieve naam voor Berkel-Enschot. Inmiddels is de 
school uitgegroeid van 2 tot 13 groepen.

Samenwerking tussen kinderen, 
ouders en leerkrachten staat centraal

Betrokkenheid
Al vanaf de oprichting staat ouderbetrokkenheid 
hoog in het vaandel. De manier van werken op 
het Jenaplan onderwijs, waar de samenwerking 

tussen kinderen, ouders en leerkrachten centraal 
staat, vraagt meer van o.a. ouders, maar zet daar-
mee een stevig en hecht netwerk neer. Leren staat 
zoals bij iedere school voorop; kinderen worden 
eigenaar van hun eigen leerproces, leren op je ei-
gen manier, wat een positieve weerslag heeft op 
de resultaten op school: goede cijfers en groei.

Terugblik
Lidewijn vertelt met plezier over haar bijna 34 jaren 
op Rennevoirt en de anekdotes die daarbij horen; 
fietstochten, een bonte kermis, maar ook sterfge-
vallen waarbij de verbinding onderling goed merk-
baar wordt. ‘Het soort onderwijs, de gemoedelijke 
sfeer, de ontwikkelingen en geen jaar dat hetzelfde 
is, maakt het zo’n fijne plek om te werken.’

Feest!
Een van de pijlers van Rennevoirt, naast gesprek, 
spel en werk, is viering. Dat vieren staat deze week 
centraal met allerlei leuke activiteiten op school. 
De musical die alle leerlingen ieder jaar neerzet-
ten, is vervangen door een heuse circusvoorstel-
ling. Iedereen viert met plezier dat deze mooie 
school 40 jaar bestaat; knallend het schooljaar uit 
en de zomer in!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Natalie Slagter 

40 JAAR 
BASiSSChool REnnEvoiRT!
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vakantiewaarneming 2018 
huisartsen Gezondheidscentrum Koningsoord:

lET oP:
Uitsluitend voor spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten tot uw  
eigen huisarts weer aanwezig is, kunt u contact opnemen met een van de  
waarnemende huisartsen.

Vakantiesluiting praktijk dokter Hogenbosch en dokter Tilanus/vdKley
Maandag 9 juli t/m vrijdag 27 juli 2018:

voor WAARnEMinG hanteren wij de eerste letter van uw achternaam.
- Begint uw achternaam met de letter A t/m L contact opnemen met de praktijk van dok-

ter v.Stempvoort/Tesser. Tel nr:  013-5333923
- Begint uw achternaam met de letter M t/m Z contact opnemen met de praktijk van dokter  

Gyselinck. Tel nr: 013-5332165.

Vakantiesluiting praktijk dokter Stempvoort/Tesser en dokter Gyselinck
Maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018:

voor WAARnEMinG hanteren wij de eerste letter van uw achternaam.
- Begint uw achternaam met de letter A t/m L contact opnemen met de praktijk van dokter  

Tilanus/vdKley. Tel nr: 013-5333150
- Begint uw achternaam met de letter M t/m Z contact opnemen met de praktijk van dokter 

Hogenbosch. Tel nr: 013-5331320

Als een herhaalnummer op het etiket van uw medicijn staat dan kunt u uw herhaling via 
onze website aanvragen www.delangestight.nl

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u bij dringende klachten contact opnemen met de 
Centrale Huisartsen Post in Tilburg. Tel nr: 0900-33 22 22 2
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Fonkel Therapie en Training
Capucijnenstraat 34
5074 PH Biezenmortel
013-5333937
info@fonkel.nu
www.fonkel.nu 

Bij de therapiepraktijk ‘Fonkel Therapie en Trai-
ning in Biezenmortel loop je binnen in een oase 
van rust. De loslopende moederkloek met kui-
kentjes en het terras bij de zwemvijver nodigen 
uit om ontspannen te zitten en in gesprek te 
gaan met Noor van Gulik. Op 5 juli viert zij dat ze 
dit werk al 10 jaar met heel haar hart doet. 

noor van Gulik
Noor is haar praktijk gestart nadat zij borstkanker 
kreeg. Tijdens haar anderhalf jaar durende behande-
ling nam zij de beslissing om te gaan werken vanuit 
haar hart. Ze volgde een post-hbo-opleiding Integra-
tieve Psychotherapie en haar praktijk die ze direct 
daarna met champagne voor 100 mensen opende, 
nam al snel een grote vlucht. ‘Mijn droom kwam uit’, 
vertelt ze enthousiast. ‘Cliënten zijn heel tevreden en 
ze raden andere mensen aan om naar mij te komen, 
daar ben ik ontzettend dankbaar voor.’ Noor ís Fon-
kel. Zij zorgt voor een relaxte en open sfeer die ertoe 
uitnodigt om “je verhaal” te doen. 

Werkwijze
In zowel de prettig aanvoelende tuin als praktijk-
ruimte ontvangt Noor vooral volwassenen, maar 
ziet cliënten vanaf een jaar of 14, die met aller-
lei uiteenlopende klachten naar haar toe komen. 
Burn-out, stress, rouw, zingeving en relatiepro-
blemen, alles komt voorbij. Noor werkt holistisch, 
wat wil zeggen dat ze verschillende methodes 

10 JAAR 
FonKEl ThERAPiE En TRAininG

toepast, waarvan hypnotherapie er een is. ‘Het 
is heel belangrijk om van tevoren door te vragen 
naar de problematiek’. Noor maakt gebruik van 
haar intuïtie en van de informatie die mensen non-
verbaal geven. Bij hypnotherapie zorgt ze ervoor 
dat mensen in een trance terecht komen. ‘We zijn 
gewend om problemen met denken op te lossen, 
maar met hypnotherapie zit je meer in het lijf, het 
gevoel en de diepere bewustzijnslagen.’ Door haar 
eigen ervaring met ziekte is Noor niet bang voor 
de dood en werkt dan ook graag op het snijvlak 
tussen leven en dood, met zaken die er echt toe 
doen in het leven. De meerwaarde van Fonkel zit 
in de verrijking en de bevrijding die mensen erva-
ren na de therapie bij Fonkel. 
Om te vieren en haar dankbaarheid te tonen dat ze 
dit werk al 10 jaar mag doen, heeft Noor een mand 
met 70 cadeautjes klaar staan om één maand 
lang, iedere cliënt iets moois uit te laten zoeken.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

SChAKElTJESBEDRiJF in BEElD
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Was juni meer droog dan nat, 
vult de hooischuur en ook het wijnvat.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

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!

Dit weekend Oldtimer Day en Zomerleut!
Houd de activiteitenkalender in dit blad, op onze website en de app in de gaten!

onze banner gaat on tour. 
Beleef het mee!

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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ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

NU OOK LUNCH:

ZATERDAG & ZONDAG
VANAF 12.00 UUR

BEKIJK ONSZE LUNCHKAART OP:
WWW.ONSZZRESTAURANT.NL

Helemaal op maat gemaakt!

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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MUZiKAlE 
SPEURnEUZEn.
Voorafgaande aan het zeer 

geslaagde zomeravondconcert (het was nog 
nooit zo druk) op zaterdag 30 juni, heeft de jeugd 
’s middags een fantastische middag beleefd. 
De muzikale kwaliteiten bleven even achter, die 

kwamen pas na 19.00 uur aan de orde. Nee,  er 
moest gespeurd worden. Gesnuffeld, gezocht, 
overlegd worden, wat waar en hoe. En het slot 

van het liedje was dat er een originele groepsfoto 
gemaakt moest worden. Ook daarin blonken de 
toekomstige muzikanten van het HarmonieOrkest 
Concordia in alle toonaarden uit. Ze werden allen 
beloond met een berg aan friet. En het was bere-
gezellig, dat wel…..
Foto’s gemaakt door Henriette Kersemaekers.

DE KlEinE MEiJERiJ
Heemkundetijdschrift De Kleine 
Meijerij is verschenen: met we-
tenswaardigheden over o.a. de 
Rendierhoeve en in Berkel-En-

schot ingekwartierde militairen in de jaren 1914-
1918. Ga naar www.schakel-nu.nl om te zien wat 
er nog meer aan bod komt in deze uitgave.

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

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

Floris aan de Stegge Theresialyceum, Gymnasium (cum laude)

Veerle Ellenbroek Odulphuslyceum, HAVO

Sanne Snoeren Fontys Hogeschool, Pedagogiek

Niels van Heteren Odulphuslyceum, VWO

Steffie van Poppel Technische Universiteit Eindhoven, Bachelor BMT (cum laude)
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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MAAnDPUZZEl

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

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

hoRiZonTAAl
1. een 1 met negen nullen erachter; 7. gift aan een bede-
laar; 12. lang, dun en smal stuk hout; 13. op elkaar; 14. 
boomsoort; 15. extra large (afk.); 17. larve van een in-
sect; 19. deel van voet; 21. de onbekende (Lat. afk.); 22. 
boomsoort; 24. naam voor vinken die zelden op de baan 
komen en die men dus bij toeval te pakken krijgt; 27. wiel; 
28. zuivelproduct; 30. tentoonstellingsgebouw in Am-
sterdam (afk.); 31. Europeaan; 32. vrouw van Abraham; 
33. bloeiwijze; 35. vulling van kussens en matrassen; 
37. plaats in België; 38 onderbed; 41. kledingstuk; 42. 
hondenras; 44. witte plek op het voorhoofd van donker-
harige paarden; 46. maalstroom; 47. drietal; 48. vertrek 
waar administratieve werkzaamheden verricht worden; 
49. gespitste mond; 50. (kleine) rekening; 52. vulkaan op 
Sicilië; 54. wapenschouw; 56. namaak (vervalst); 58. ge-
zelschap van muzikanten; 61. plaats in Gelderland; 62. 
mannetje van de kat; 64. gevangenverblijf; 65. ongaarne; 
67. ton (fust); 68. vangwerktuig; 70. open plein in een 
dorp; 72. rivier in Engeland; 73. gesloten luxe auto waarin 
de bestuurdersplaats van de passagiersruimte geschei-
den is; 76. Nederlandse Aardolie-Maatschappij (afk.); 77. 
bolgewas; 78. stand (houding); 79. plaats in Zeeland; 81. 
kunstmatige inseminatie (afk.); 82. kerel (vent); 83. per-
soon van adel; 84. troefkaart; 86. liturgische lezing uit de 
brieven der apostelen; 87. overschot.

vERTiCAAl
1. tegenovergestelde van minimum; 2. laatstleden (afk.); 
3. marmelade; 4. bakbedekking van bladeren; 5. gemeen 
laaghartig mens; 6. overwinning; 7. oude kunstvoorwer-
pen; 8. geen deskundige of vakman; 9. eraf (verminderd 
met); 10. operatie-kamer (afk.); 11. open schoeisel; 16. 
waterloop; 18. mannetjesbij; 20. loot (stek); 21. grappen-
maker; 23. vlak en effen van oppervlakte; 25. bundel aan-
een geregen papieren; 26. bundeltje van harige stoffen; 
27. advies; 29. stuk vlees van de rug van een varken; 32. 
schouwspel (lawaai); 34. loopvogel; 36. afbeelding van 
een persoon; 37. muzieknoot; 39. hoofdslagader; 40. de 
gezamenlijke aanhangers van een m.n. godsdienstige 
gezindheid; 42. kosten van verzending per post; 43. een 
keer (eens op een tijd); 45. South African Airways (afk.); 
46. herkauwend zoogdier; 51. lofdicht; 53. Nederlandse 
reclamecode (afk.); 54. staande versierde klok met uur-
werk; 55. toespraak; 56. North Atlantic Treaty Organiza-
tion (afk.); 57. koeienmaag; 59. geestdrift; 60. tropisch 
insect; 62. het schip der woestijn; 63. vogelsoort; 66. 
uitroep van schrik of verrassing; 67. in het water levend 
gewerveld dier; 69. Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (afk.); 71. binnenvaartuig; 73. ontsteking voor 
ontplofbare stoffen; 74. melkklier; 75. eenmaal; 78. stap; 
80. tennisterm; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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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

STAPELEN MAAR!
50% korting bij 3 artikelen
40% korting bij 2 artikelen
en 30% korting bij 1 artikel

Geldig op de totale voorjaarscollectie!
Niet geldig i.c.m. acties. Op alle basisartikelen en hoogzomercollectie nu tijdelijk 20% korting.
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ZoMER ChAllEnGE BiJ TC 
DE RAUWBRAKEn EEn GRooT 
SUCCES!
Tijdens het openingsweekend van ons vernieuwd 
tennis park, wilden wij meer mensen enthousiast 
maken voor de tennissport. En dat is gelukt! Ruim 
70 mensen wilden graag kennismaken middels 
het Zomer Challenge KNLTB lidmaatschap. 
Afgelopen zondag 1 juli was de tennisclinic. Onze 
trainer Dave had op 7 banen verschillende oefe-
ningen uitgezet. Er waren ongeveer 15 jeugdle-
den, vele 18+ jongeren en senioren.  Met hulp van 
hulpleden Martijn, Arthur, Job, Maikel, Rob, Joris 
en Raymond, gingen groepjes van 6 personen 
langs alle oefeningen. Natuurlijk werd er enthousi-
ast meegedaan met de rondjes om de baan. Dave 
had als laatste een quiz voorbereid en de winnaar 
won een tennisracket gesponsord door van Gool 
sport in Udenhout. Menno Nieuwlands, gefelici-
teerd. 
Op zondag 26 augustus gaan bovenstaande leden 
de uitdaging aan, het Zomer Challenge eindtoer-
nooi. Wij wensen iedereen veel tennisplezier toe 
bij het trainen voor deze uitdaging.

Met sportieve groet,
Claudia Kuier

DAMES UiT BERKEl-
EnSChoT GESlAAGD 
vooR ZElFvERDEDiGinG

Zondag 24 juni 2018 was het eindelijk zover. Drie 
dames van de dameszelfverdedigingsgroep uit 
Berkel-Enschot moesten hun kunnen tonen, een 
van de leden uit Best, Giovanni van Velzen, mocht 
ook aan dit examen deelnemen.
Het examen was in de Kerkstraat en werd afge-
nomen door Ron van Beukering ( 5e Dan), Marcel 
Dohmen (2e Dan)en Marco van Gulik (1ste Dan).
Allereerst werd rustig uitgelegd wat de bedoeling 
was. Tussen de examenopdrachten door moesten 
de kandidaten een “set” laten zien. Deze bestond 
uit 10 kniebuigingen, 10 maal opdrukken en 10 
buikspieroefeningen. Wanneer er ”Set” geroepen 
werd moest een set uitgevoerd worden.

De kandidaten hadden zich uitstekend voorbereid 
en lieten zich niet van de wijs brengen door de 
opdrachten en de theorie vragen die ze kregen. Ze 
werden stevig aan de tand gevoeld en moesten 
o.a. technieken, bekend uit het boksen, laten zien 
zoals Jab, cross, Hook, uppercut. Verder werd ge-
vraagd het trappen (uit Taekwondo), valbreken (uit 
de Judo) en verschillende bevrijding- en ontwij-
kingstechnieken te demonstreren.
Er werd nauwelijks onderscheid gemaakt in leef-
tijd. Voor de grap mocht de veel jongere kandidaat 
een extra conditionele oefening laten zien hetgeen 
bij het publiek goed in de smaak viel.
Zelfverdediging heeft niets met leeftijd te maken, 
Dat hebben de dames Nicolle van Mierlo, Elria Co-
dewener en Emmy van Roessel wel bewezen.
Alle kandidaten waren geslaagd, volgens de norm 
van de International Hapkido Alliance (I.H.A). Het 
diploma werd uitgereikt door de vertegenwoordi-
ger van de I.H.A, R.v.Beukering. Daarmee is het 
diploma Internationaal erkent.

M.Dohmen, M.v.Gulik, N.v.Mierlo, G.v.Velzen, 
E.v.Roessel, E.Cordewener, R.v.Beukering.

JUDoClUB BERKEl-
EnSChoT ‘TEn Shi’
Op woensdag 27 en donderdag 
28 juni werden weer de halfjaar-

lijkse examens gehouden. Voor Noah Maas, Stijn 
van den Oetelaar, Joris Schalken en Nick van der 
Ven was dat hun eerste keer, maar zij slaagden 
probleemloos voor hun gele slippen. Voor Tygo 
Hoevenaars was het ook zijn eerste keer, maar hij 
mocht op voor zijn gele band (5e kyu) en behaalde 
die. Ook slaagden dit keer voor hun gele band Be-
rend van Berkel, Rafael Gitz, Jelte Lensvelt, Luke 
van Poppel, Veerle van de Ven, Tessa Verhoeven 
en Melle Wijgerse. Aan hun oranje banden mo-
gen Sem van der Schoot en Loek Seuntjens na 
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het examen voort-
aan groene slip-
pen voeren, ter-
wijl groene band 
diploma’s (3e kyu) 
werden behaald 
door Jasper, Jur-
gen van Gansen 
en Nikita Machiel-
sen. Een stapje 
hoger kwam ook Aaron Razenberg, die zijn blauwe 
slippen in de wacht sleepte. De hoogst geslaagde 
was dit keer Imke Veldhuis, die haar blauwe band 
voortaan met de behaalde bruine slippen mag 
tooien. Van deze negentien bevorderde judoka’s 
waren er ook nog acht, die voordat ze hun nieuwe 
diploma kregen eerst ook nog een oorkonde plus 
bijbehorende medaille in ontvangst mochten ne-
men voor hun vertegenwoordiging van de judoclub 
in de teamontmoeting van dit seizoen. Dat waren 
Jelte, Jurgen, Luke, Melle, Rafael, Tessa, Tygo en 
Veerle. Bij dit rijtje hoort ook nog Ties Christiaans, 
die helaas afwezig was maar natuurlijk ook recht 
heeft op die medaille en oorkonde. Voor alle ge-

slaagden hierbij 
nogmaals onze 
gelukwensen met 
jullie bevorderingen 
en we wensen ie-
dereen hierbij ook 
alvast een fijne va-
kantie toe.

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

PASSEnD voETBAl: 
niEUW iniTiATiEF vAn 
R.K.v.v. JonG BRABAnT.

Jong Brabant wil in het nieuwe voetbalseizoen 
starten met een “passend” voetbalteam!!

Wat is “passend”voetbal?
Voetbal zoals het door iedereen gespeeld 
word,maar dan met meer aandacht en tijd om de 
technieken en het spel te leren. Er is extra begelei-
ding en aandacht voor de kinderen.

voor wie?
Jongens en meisjes tussen de 6 en 10 jaar, die 
meer aandacht en tijd nodig hebben om te le-
ren voetballen. Ben je ouder maar zou je toch 
graag mee willen doen? Neem dan even con-

tact op met Agnes om hierover te overleggen.                                                                                                                     
Als je een vorm van Autisme, ADHD, DCD, Epi-
lepsie of een lichte motorische beperking(geen 
rolstoelgebruiker) hebt, is “passend”voetbal heel 
geschikt voor jou.

Wanneer?                                                                                                                                                                  
Op Woensdag 5 September starten wij met een 
proefperiode van 4 trainingsweken (5-12-19 en 26 
September 2018). 
De training is van 17.00-18.00 uur.

Waar?                                                                                                                                                                                   
De Voetbalvelden van Jong Brabant, Berkelseweg 
14 te Berkel-Enschot
Dus heb je ook zin om te gaan voetballen na de 
zomervakantie?
Kom dan meedoen met de proeftrainingen!!                                                                                                                  
Wij vinden het fijn als je even laat weten of je komt.
Ook als je meer informatie wilt over “passend” 
voetbal kun je contact opnemen met onze con-
tactpersoon: Agnes Denissen: agnes_ralfdenis-
sen@hotmail.com

KARATESChool
FURinKAZAn
Zaterdag ochtend hebben 40 leer-
lingen van karateschool Furinka-
zan hun examen afgelegd in de 
warme sportzaal van bs de Bun-

ders in Oisterwijk.
Het programma begon met het witte kraanvogel 
examen (1e examen binnen onze dojo) en eindig-
de met een 1e kyu examen (3e bruine band) ter 
voorbereiding op het Dan examen (zwarte band)
Vele mensen (ouders, familie en vrienden) hebben 
de vorderingen weer mogen aanschouwen en mo-
gen met recht trots zijn op hun kind die een sterk 
en goed voorbereid examen liet zien.
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www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

MEGA ACTIE BIJ LEO GEERTS!

Biezenmortel Udenhout Berkel-Enschot  Loon op Zand
013-5111458 013-5110307 013-8501555 0416-769065

Geerts – Gezellig – Genieten

Van ma 2 juli t/m za 7 juli

6 witte puntjes € 1,-
(Maximaal 3 zakjes per klant) 

Vrijdag 6 en zaterdag 7 juli

aardbeienvlaatje € 1,75
Desembrood wit rond € 2,25 

Voor alle acties geldt op = op, niet geldig i.c.m. andere acties.

Openingstijden:

Maandag 8.30-16.00

Di t/m vrij 8.00-17.30

Zaterdag 8.00-16.00

ELEKTRISCHE FIETSEN
6 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 

RAP TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - IND.TERREIN LOVEN - WWW.TRAPRAP.NL 

SERVICE AAN HUIS

NU 1+1 VANAF € 3.499

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

20172017
e-bike < € 2.500

* * * *

20172017
e-bike € 2.250 - € 2.500

* * * *

 468Wh     € 2.399 € 1.899 468Wh       € 2.399 € 1.899

+ Stille, krachtige motor (90 Nm)
+ 612 Wh optioneel

+ Stille, krachtige motor (90 Nm)
+ 612 Wh optioneel

GELDIG T/M 21 JULI 2018

MIDDENMOTOR

DUO
DEAL
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KARATE: 
DEnniS BoUDEWiJnS 
WinT GoUD in 
PURMEREnD

Afgelopen zondag vond in Purmerend de Water-
land Open plaats.
Dennis Boudewijns uit Berkel-Enschot wist met 
overtuigende technieken al  zijn tegenstanders te 
overrompelen.
Met 3 gewonnen partijen (7-0, 7-2 en 2-0) in de 
“pocket”, kon de 
12 jarige kara-
teka de winst in 
zijn categorie niet 
meer ontgaan en 
mocht dan ook de 
gouden medaille 
in ontvangst ne-
men. Een mooie 
seizoensafsluiting 
voor Dennis, uit-
komend voor Ka-
rate Team Timmer-
mans.

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

auto aan slib, olie en zware 
metalen vrij die in het milieu 

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

UiTSlAG MAAnDPUZZEl

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Fleur Janmaat, Tobias Asserlaan 120, BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  Petra van Beers, Jeroen Boschlaan 20, BE  

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

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

Uitslag maandpuzzel juni:
PLANTSOENARBEIDER.
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Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn 
rondom een uitvaart, ook wanneer u niet of 
elders verzekerd bent? 

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

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

‘Geregeld naar wens’ door Eelco van DELA



DivERSEn
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hEERliJKE vooR-
JAARSREiS vAn 
DE ZonnEBloEM 
Donderdag 14 juni, 9.00 u ’s mor-
gens. Als alle gasten van de Zonne-
bloem een plaatsje in de bus hebben 

gevonden, vertrekt deze om het voorjaarsreisje 
van dit jaar te maken: een rondvaart over de Vecht.

Vanuit Berkel-Enschot gaat het eerst richting 
Gameren, waar in restaurant Gambora voor ie-
dereen koffie, thee en appelflappen klaar staan. 
Daarna gaat de reis verder naar Maarssen, waar 
het Zonnebloem-gezelschap aan boord gaat voor 
een prachtige, drie uur durende tocht over de ri-

vier de Vecht. De bootreizigers genieten niet al-
leen van de mooie natuur die voorbij komt, maar 
ook van de statige huizen en schitterende tuinen. 
En natuurlijk ook van de rust die het water van 
de rivier uitstraalt. Bovendien kunnen alle gasten 
aan boord  genieten van een heerlijk en uitgebreid 
lunchbuffet. Aan het einde van de middag vertrekt 
de bus weer richting Berkel-Enschot. Alle gasten 
waren het er over eens: we hebben een heerlijke 
dag gehad!  Bovendien kunnen de gasten van de 
Zonnebloem uitkijken naar een volgende activiteit: 
de zomerse picknick bij Boerderij Denissen op 12 
juli a.s.  

Activiteiten commissie 
de Zonnebloem Berkel-Enschot

Denken en doen

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

Zomerstop
week 30-31-32

De Schakel verschijnt niet op 
25 juli, 1 en 8 augustus 2018.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPSTEKERTJE
leven in de Geest
Afgelopen april zijn we begonnen met de geloofs-
verdieping ‘Leven in de Geest’. Het was een fol-
low up op de Alphacursus. Aan de Alphacursus 
hebben 16 mensen deel genomen. Ik hoopte om 8 
deelnemers, maar bij de eerste bijeenkomst waren 
20 mensen aanwezig. Het overtrof mijn verwach-
ting. Na de eerste avond waren de deelnemers zo 
enthousiast dat zij andere mensen wilde meene-
men. Het leek mij beter dat zij een volgende keer 
zouden meedoen.  
Elke bijeenkomst staat de heilige Geest centraal. 
Thema’s als, Wie is de heilige Geest, gaven van 
de Geest, vrucht van de Geest, zijn aan bod geko-
men. De mensen kregen een boekje met teksten 
ter overweging voor elke dag. Op 27 juni hebben 
we de laatste bijeenkomst gehad: ‘Over het leven 
in de Geest’. Het is voor iedereen mogelijk zo te 
leven. Met de hulp van de heilige Geest kunnen we 
ons richten op wat Jezus van ons vraagt. Woens-
dag 4 juli 19:30 zullen we voor de mensen bid-
den: dat zij met de heilige Geest vervuld worden. 
Het kan een belangrijke stap zijn vanuit de heilige 
Geest te leven. Ieder wordt uitgenodigd zijn leven 
in de hand van God te leggen, om het nieuwe le-
ven van Hem te ontvangen. Christus in en door 
ons laten leven. Gericht zijn op Hem, opdat Hij alle 
ruimte in ons krijgt. We laten ons niet leiden, door 
het negatieve, ons ego, of de wet. Onze hoop is 
op God gericht, die mij en de naaste opbouwt. 
We voelen ons niet beter dan de ander, we staan 
naast Hem, zoals ook Jezus dat gedaan heeft.

Pastoor Juan van Eijk

TER nAGEDAChTEniS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Corry van 
Wershoven-Elands, 85 jaar en in de St. Willibror-
duskerk van Anny van Os-van Dinter, 85 jaar, en 
van Wim Adams, 80 jaar, met Gilde-eer.

SECRETARiAAT GESloTEn
Het secretariaat van Enschot is in verband met 
vakantie gesloten van 9 tot 23 juli. U kunt met uw 
vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

viERinGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 7 juli: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: GEEN viering.

Zondag 8 juli: 
9.30 uur St. Lambertuskerk: Pontificale Eucha-
ristieviering met Gilde-eer b.g.v. de Maaslandse 
Kringgildedag.
Celebrant: Mgr. G. de Korte.
Concelebrant: Pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Uit dankbaarheid bgv een 60 jarig hu-
welijk; Zus van Esch-Klemans (1e jrgt.); Willem en 
Lies van Laak-Bertens; Wim Verschuren (namens 
Kevelaer).
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Maandag 9 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. 

Dinsdag 10 juli:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Donderdag 12 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

vrijdag 13 juli: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Na de viering bent u welkom op de koffie.
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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 8 juli: ds. Chantal Schaap, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 6:1-6. 
‘Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe 

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.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

je al gek genoeg.’ Iets soortgelijks lijken de mensen 
uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Hij is toch die tim-
merman?’, vragen ze aan elkaar. ‘Wat kan hij nou 
eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken ge-
neest, wordt dit juist uitgebreid verteld. 
De collectes zijn voor het Alzheimer café en voor 
de eigen kerk. Er is kindernevendienst en crèche. 

Agenda
4 juli 19.30: Zomeravondconcert – Elcker-

lyc Speellieden
7 juli 14.00-16.30: Expositie: ‘Land Lucht Water’ 

door Anc Burggraaf

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. 

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 !

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

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

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

NU GEOPEND! corry´s snuffelpaleisje 
Kringloopwinkel met oude en nieuwe Spulletjes. 
Molenstraat 60a B-E

Te huur gevraagd: woon/werkruimte voor de 
duur 6 tot 8 mnd. Vanaf 1 oktober. Reacties op 
deze advertentie 06-51967714 / 06-52315779

Gevraagd: Poetshulp in de huishouding. Liefst op 
vrijdag van 9.00-13.00 . Tel: 013-5331683

Wilt u inversteren in zonnepanelen maar is uw 
dak niet geschikt? Doe mee met Zonnevisser! 
Een project van ECU en BEC dóór en vóór 
inwoners van Udenhout en Berkel-Enschot. 
Kijk op www.ecudenhout.nl voor meer info.

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

TopFloor schoonmaakdiensten zoekt een 
interieurverzorgster in Berkel Enschot voor
woensdag 3 uur en vrijdag 2,5 uur na 17.00 uur 
voor meer info 013-5435986

BloEMEnATEliER EXTRA viTA 
Voor al uw bloemwerk St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

Gezocht: chauffeur, ma-wo-vr, B-E naar Owijk 
tegen vergoeding. +-13u brengen en 16.30u op-
halen. Meer info: 06-21698014/evbnl@home.nl

SUMMER SAlE Alle dames- herenschoenen 2e 
PAAR € 10,- m.u.v. slippers/sandalen en basis-
collectie Pour Tous - Udenhout 013-5115920

I.V.M. vakantie is Schoenmakerij Joep van den 
Berg gesloten van Donderdag 12 Juli t/m Zater-
dag 4 augustus.

PerkPlanTen
mixPot

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Diverse 
varianten, in 
23cm-pot. 
6.99

mixPot
Diverse 
varianten, in 
23cm-pot. 
6.996.99

3.99
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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!


