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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.

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30-31
Tel. 013-533 1263
www.gildeslagerveenstra.nl

Gegrild gehakt naturel
Uit eigen worstmakerij

100 gram 0,99
Mini kiprollade
Gildekwaliteit

100 gram 1,54
Brabantse mix
Uit eigen keuken

100 gram 0,99
Pannenkoekmix
Brabantse streeek produkt

per pak 1,25
Soepen Diverse smaken
Van der Enden

per bak 900 cc 4,95
25 juni t/m 28 juli 2018

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30 Berkel-Enschot
Tel. 013-533 1263
www.gildeslagerveenstra.nl De Gildeslager: Ambacht met Passie!

Gevuld biefstuk tasje
van de slager
Een stukje rundvlees gevuld
met rauwe ham, tapenade en
verse basilicum.

100 gram 2,19

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

Gevuld 
biefstuk 
tasje van de slager

Een stukje rundvlees gevuld 

met rauwe ham, tapenade 

en verse basilicum.

100 gram              2,19

Gegrild 
gehakt 
naturel
Uit eigen worstmakerij

100 gram         0,99

Brabantse 
mix

Uit eigen keuken

100 gram         0,99



4 |

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 
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Kever, eend, kattenrug en snoek waren te gast 
bij de boerderij. Bij Boerderij Denissen ston-
den deze Volkswagen, 2CV, Volvo en Citroën te 
blinken in de zon. Tachtig auto’s en zeven mo-
toren namen afgelopen zondag 8 juli deel aan 
Oldtimer Day 2018.

In de schaduw op het terras of op de strobalen 
onder de kastanjebomen was het goed toeven. 
Liefhebbers konden alle motorvoertuigen met een 
minimale leeftijd van 25 jaar goed bekijken. Na 
een tourrit kwamen de voertuigen sierlijk tussen 
de kastanjebomen gereden om daarna een pronk-
plekje op het grasveld te krijgen. 

Een van de meest gefotografeerde exemplaren is 
de automobiel van Henk en Nettie Fransen. Een 
crèmekleurige ééndeur cabriolette met 1928 als 
bouwjaar. Voorop siert een metalen leeuw, die 
het merk Peugeot symboliseert. De witte kente-
kenplaat met rode cijfer-lettercombinatie geeft al 
aan dat de chauffeur in België woont. Vandaag zijn 
Nettie en Henk (beide 71 jaar) terug in het dorp 
waar ze getrouwd zijn en lang gewoond hebben. 
Nettie is geboren in de Raadhuisstraat. Ze koch-
ten de auto in Luxemburg en na 3,5 jaar restaure-
ren was deze rijklaar. “We kochten een wrak. Van 
motorkap tot aan de kont is allemaal nagemaakt. 
De banden zijn van motorfietsen. Het blok is wel 
oorspronkelijk Peugeot”, geeft Henk prijs. De au-
tosleutel is als een ouderwetse loper en de claxon 

is een hoorn met daaraan een rubberen ballon 
waarin je knijpt. De achterlichtjes zijn zo klein dat 
in het donker rijden niet verantwoord is. Op deze 
zonovergoten dag is daar ook geen sprake van. 

“We kochten een wrak. Van 
motorkap tot aan de kont is allemaal 

nagemaakt”

Een van de organisatoren is Patricia Wouters. 
“Ook dit jaar hebben we weer prachtig weer”, ver-
klapt ze een van de succesfactoren van het eve-
nement dat nu voor de 4e keer wordt gehouden. 
Er is nog ruimte om te groeien tot maximaal 120 
deelnemers. Anders dan Patricia is mede-organi-
sator Frits Majoie wel besmet met het oldtimer vi-
rus. Hij rijdt een MG uit 1970. “Het leuke aan deze 
dag, is dat er zoveel diversiteit is te bewonderen”, 
vindt hij. Als toeschouwer zie je inderdaad weinig 
dezelfde modellen. De Ford Mustang staat naast 
de Cadillac en die is weer twee keer zo lang als 
zijn buurman de Renault 4. Porsche, Trabant, Fiat 
500 en Jaguar, ieder heeft zijn eigen kenmerkende 
stijl. Alles strak in de lak en mooi opgepoetst.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Beeldvanger, Ed Mutsaers

Coverfoto: Rob Schalken

KiJKEn naar 
al Dat MOOiS
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aCtiVitEitEnKalEnDEr

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 
29-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Liveoptreden soulband: Stax Cats
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 
18-8 Café Mie Pieters 16.00-24.00 uur Zomerfeest Mie Pieters
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 
26-8 Café Mie Pieters 15.0 uur Creepin’in, Amerikaanse folk-country en blues
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
16-9 Café Mie Pieters 15.00 uur Route 66, classic-rock 60’s en 70’s
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
14-10 Café Mie Pieters 15.00 uur De Jugs, rock-covers
21-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
25-10 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO

JUli

latEr

aUGUStUS
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Ontzettend gaaf was het. Zomerleut 2018 was 
formidabel, top en geweldig. Alles klopte: zo-
merse temperaturen, goede bands, veel men-
sen en gezelligheid alom. 

“Een groot tuinfeest en leuk dat zoiets gewoon 
in het dorp is”, waren veelgehoorde reacties die 
Twan van den Brand kreeg. De 28 jarige voorzit-
ter van Kraanpop organiseerde met 4 anderen 
en samen met KPJ het tweedaagse feest op het 
Wilhelminaplantsoen. Met ruim vijftig vrijwilligers 
liep alles gesmeerd. Zo was er op zaterdag avond 
tweeduizend liter bier om de kelen gesmeerd te 
houden voor het meezingen met de live band Re-
load en de muziek van de dj Tommy Santo. 

De coverband gaf twee optredens die enorm aan-
sloegen bij het publiek. De drummer van Reload 
kon overigens bijna vanuit zijn plekje op het po-
dium zijn huis zien. Maar hij zal eerder oog heb-
ben gehad voor zijn publiek. Twan van den Brand 
schat dat er op de piek van de avond wel 1400 
mensen op het veld stonden. Waaronder ook veel 
van zijn leeftijdgenoten. Tommy Santo voelde 
goed aan welke muziek hij het beste kon draaien 
en liet zijn publiek dansen op klassiekers uit de 
jaren ’80 en ’90. 

Voor eigenaar Elleke van café ’t Raadhuis was 
het zaterdagnacht nog even aanpoten. Haar café 
stroomde vol met mensen voor wie het nog niet 

genoeg was. “Mensen zijn gewend om tot 03.00 of 
later uit te gaan. Dan is 01.00 uur nog erg vroeg”, 
verklaarde de kastelein. Op zondag zat haar ter-
ras vol. Mensen luisterden vanuit de schaduw mee 
met In Between, en de coverbands van Abba, U2 
en Queen. 

“Zo gezellig dat je een dag later  
weer komt en het jaar daarop  

ook weer”

Van begin tot eind was Zomerleut drukbezocht. 
De 17 leuttafels zorgde bij aanvang van het festijn 
meteen voor 170 mensen die van hapjes en drank-
jes werden voorzien. Dat aantal liep al snel op bij 
aanvang van de live band. Ook de zondag opende 
met een bezoekersaantal van rond de 150. Veel 
daarvan waren de avond ervoor ook geweest. Vol-
gens een van de vrijwilligers om de bonnen op te 
maken. Zaterdagnacht om half één kwam iemand 
nog voor honderd euro bonnen bij haar kopen. Ze 
waarschuwde nog dat het na een half uur afgelo-
pen was. Tekenend voor dit evenement is dat het 
zo gezellig is dat je een dag later weer komt en het 
jaar daarop ook weer, zeer waarschijnlijk. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

ZOMErlEUt trEKt 
VEEl bEZOEKErS
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SChaKEltJESGEVOnDEn

SChaKEltJESVErlOrEn

SChaKEltJESSChaKEl aPP

Datum GEVOnDEn Vindplaats telefoon 
7-7 Sleutelbos met 4 sleutels Langs fietspad bij Druiventros 06-42656658
4-7 Fietssleutel (foto op de Schakel app) Beukendreef 06-20780000
3-7 Zwarte bril (foto op de Schakel app) Hoolstraat 013-5333012
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 
   of 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

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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De repetitie van Muziekvereniging Concordia in 
‘t Muziekhuis is om negen uur afgelopen. Dat is 
vroeger dan anders; kennelijk is dit een speci-
ale repetitie. De muzikanten maken hun instru-
menten schoon en ruimen ze op. Er wordt nog 
wat nagepraat en er komen nog meer mensen 
naar binnen; dan neemt Lex Emmen, voorzit-
ter van Concordia het woord. Er zijn vier jubi-
larissen en die worden in het zonnetje en in de 
bloemen gezet.

Lex roemt de inzet en de liefde voor de muziek van 
de vier jubilarissen. Leo van de Ven is 65 jaar bij 
Concordia, John Verdonck 50 jaar, Michel Davits 
25 jaar en Jacqueline Verroen 10 jaar. Een voor 
een komen ze naar voren. Ze krijgen een speciale 
speld opgespeld van de KNMO (Koninklijke Ne-
derlandse Muziek Organisatie), de koepel waarbij 
Concordia is aangesloten. Lex overhandigt ook 
nog een oorkonde, waarop op mooi papier met 
mooie letters staat waarom het gaat. En uiteinde-
lijk worden er bossen bloemen overhandigd. 
De hele familie is meegekomen, want de jubila-
rissen komen uit families waar zelf muziek maken 
met een hoofdletter wordt geschreven. Er wordt 
dan ook heel hard geklapt als de spelden worden 
opgespeld. De jubilarissen zijn content met de 
hulde. 

ViEr JUbilariSSEn biJ 
MUZiEKVErEniGinG COnCOrDia

50 of 65 jaar is wel heel lang
Het slagwerk was de specialiteit van Leo van de 
Ven. Hij zit ook bij de toneelvereniging en dat komt 
goed van pas als er een Kerstman bij Concordia 
wordt verwacht. Leo neemt dat waar. Hij is erelid 
van Concordia en dat mag ook wel na 65 jaar.
John Verdonck heeft op verschillende instrumen-
ten zijn geluid laten horen, zoals bugel, trompet 
en kornet. Hij heeft bij de Luchtmacht op vlieg-
veld Gilze Rijen vliegtuigen gereviseerd en na zijn 
pensionering doet hij dat nog steeds: “Het geeft 
voldoening om zo’n oud toestel helemaal op te 
knappen en er dan mee de lucht in te gaan”. 

Hoeveel liefde voor muziek moet 
je wel niet hebben bij een 65 jarig 

jubileum

Klarinetten zijn populair
Michel Davits komt uit een muzikale familie. Hij 
speelt basklarinet en heeft veel plezier om bij Con-
cordia mee te kunnen spelen. Jacqueline Verroen 
speelt 10 jaar klarinet bij Concordia en wil nog 
graag verder gaan. 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Iris de Groot

Vlnr: Jaqueline Verroen, Michel Davits, 
John Verdonck en Leo van de Ven
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Nooteboom Media
Journalist en tekstschrijver

Mijn doel? 
Burgers informeren en klanten 
van een passende tekst voorzien.

annebellenooteboom@icloud.com
06 31254291
annebellenooteboom.nl

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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bilJartVriEnDEnClUb 
SlUit SEiZOEn aF MEt 
WanDElVOEtbal 

vindt er een valpartij plaats terwijl de toeschou-
wers hartelijk lachen. De scheidsrechter moet hier 
en daar een keer optreden, maar over het alge-
meen verloopt het potje soepel. Ran van Zoggel 
scoort het eerste doelpunt van de wedstrijd. 

De mannen speelden in twee teams van vier spe-
lers. Het team met de T-shirts van Multimate won 
uiteindelijk met 7-4. ‘Maar het gaat ons helemaal 
niet om de einduitslag’, zegt Herman Janssen, 
de eerste onder zijn gelijken van de club. Voor-
gaande jaren ging de club om het seizoen af te 
sluiten handboogschieten of fietsen. ‘Maar er zijn 
nu een aantal leden die niet meer kunnen fietsen 
en daarom leek dit ons een leuk alternatief.’ 

Jubileum
Nu de vriendenclub twintig jaar bestaat, wordt er 
dit jaar ook meer aandacht geschonken aan het 
Jan Thaltoernooi. Dit jaarlijkse toernooi van de 
club speelt een belangrijke rol. In december strij-
den de leden traditiegetrouw om de Jan Thalwis-
seltroffee. ‘Dit jaar zullen we grootser uitpakken 
omdat we ons jubileum vieren.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

Biljartvriendenclub ‘de Manneke’s’ sloot het 
seizoen afgelopen donderdag af met een potje 
wandelvoetbal op het kunstgrasveld van sport-
centrum Joop Ooms. Het vriendschappelijke 
potje voetbal en aansluitend een etentje bij 
Boerderij Denissen is een gezellige afsluitende 
middag van het seizoen. 

De Manneke’s bestaat uit twaalf leden die iedere 
week samen biljarten. De club bestaat inmiddels 
twintig jaar en in die tijd is er nog geen verkeerd 
woord gevallen. ‘Het is ongelooflijk, maar het eer-
ste woord moet nog vallen. Het is altijd gezellig en 
er is nooit gedoe’, zegt een van de leden.

Met het 20 jarig bestaan 
in december, pakt de 

biljartvriendenclub groots uit tijdens 
het Jan Thaltoernooi

Gezelligheid voorop 
Ook tijdens het wandelvoetbal is het ontzettend 
gezellig. Ondanks het warme weer, spelen de he-
ren vol enthousiasme een potje mee. Hier en daar 

Ran van Zoggel scoort het eerste doelpunt
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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! 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Heusdensebaan 7  |  5061 PM Oisterwijk  |  +31 (0)13 523 1123 | www.leijhof.nl 
 

 

 
Medewerker Housekeeping | Huishouding | Schoonmaak | 

Linnenkamer | Wasserij  
 

Medewerker Ontbijt & Bediening | Restaurant & Bar  
*** 

Medewerker Afwas  
***  

Restaurant Manager  
 

 
 

Hotel de Leijhof Oisterwijk  
is op zoek naar TOPPERS! 

 

Wil jij ook werken in een van de meest luxueuze boutique hotels van Oisterwijk en omgeving?!  
Wij hebben meerdere vacatures openstaan binnen ons Hotel & Restaurant. Ben of ken jij de perfecte persoon die 

uitblinkt in een van onderstaande posities?!  
 

Neem dan vlug een kijkje op onze website www.leijhof.nl of neem contact op met onze Hotelmanager  
Thomas Dijst via 013-5231123 of thomas@leijhof.nl 



VErEniGinGSniEUWS
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OP WOEnSDaG 
25 JUli Gaan 

WE naar hEt taPaS-
rEStaUrant OnSZ 
Omdat in juli geen Samen uit Dineren is gepland 
hebben we besloten om in die maand iets anders 
te proberen. We dachten aan het tapas-restaurant 
tegenover de kerk van Enschot. Samen met de 
manager van de Onsz hebben we een heerlijk ver-
rassingsmenu samengesteld.
Ook deze keer zijn alle senioren van Berkel-En-
schot weer uitgenodigd om alleen of met partner, 
vriend, vriendin of buur, voor 18.00 euro p.p. (ex-
clusief de drankjes), van dit verrassingsmenu te 
gaan genieten.
 U wordt wel verzocht u een week van tevoren aan 
te melden dus graag vóór zondag 16 juli opgeven. 
U kunt zich zoals ook bij het Samen uit Dineren 
aanmelden via de website www.kboberkelen-
schot.nl, en telefonisch bij Ine van de Wiel, tel: 013 
5333757 of bij Ria van de Kam, tel: 013 533262. U 
hoeft deze keer geen vlees of vis op te geven maar 
wel aangeven of u vegetarisch bent of dat u een 
speciaal dieet hebt.
Ook bij Onsz kunt u terecht vanaf 17.30 uur en 
starten we met het eten om 18.00 uur.
Welkom allen.

Werkgroep SocMa KBO/SWO

briDGEn VOOr 
UniCEF tiJDEnS DE 
hart Van brabant 
DriVE

Op zondag 7 oktober organiseert Bridgeclub Ber-
kel-Enschot voor de vijfde keer de Hart van Bra-
bant Drive. In samenwerking met Bridgeclub Alert 
wordt dat weer een “Harten troef” bridgedrive 
voor Unicef. Iedereen die hart heeft voor kinderen 
en wie heeft dat niet, wordt van harte uitgenodigd 
aan deze dag deel te nemen. 
We starten om 10:15 uur met een kop koffie/thee 
en iets lekkers. En rond het middaguur wordt er 
een heerlijke lunch bij u aan tafel geserveerd, ver-
zorgd door restaurant “Hemels”. Dus geen lange 
rijen bij een lopend buffet.
In totaal worden er zeven rondes van vier spellen 

gespeeld en u wordt zo veel mogelijk in sterkte 
ingedeeld. Uw sterkte kunt u aangeven op het in-
schrijfformulier.  
Bent u slecht ter been? Dan is er de mogelijkheid 
aan een vaste tafel te blijven zitten. Graag melden 
op uw inschrijfformulier.
De dag wordt omstreeks 17:00 uur afgesloten met 
de prijsuitreiking.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per persoon. 
Hiervan gaat minimaal € 3,00 naar Unicef.
Een inschrijfformulier vindt u op onze site: 
www.bcbe.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar Mieke 
Rijnen, tel: 0135334587
U kunt inschrijven tot 2 oktober of tot het maxi-
male aantal van 42 paren is bereikt. Dit zal gemeld 
worden op de site.
Bridgeclub Berkel Enschot en Bridgeclub Alert ho-
pen op een grote deelneming zodat er een mooi 
bedrag naar Unicef kan.
Graag tot 7 oktober!
Misschien ten overvloede: maandag 23 juli starten 
we met zes maandagen zomeravondbridge in de 
foyer van Ons Koningsoord. Aanvang 19.45 uur.
Tot dan.

BCBE

DE MUZiKalE 
KanJErS Van 
COnCOrDia.

Tijdens het Zomeravondconcert op zaterdag-
avond 30 juni zijn tussen alle muzikale bedrij-
ven door ook nog eens de diploma’s uitgereikt. 
We hadden het al een beetje voorspeld: het zou 
een geweldige avond worden voor maar liefst 
10 muzikanten. Na het optreden van het  Insta-
pOrkest was het al meteen raak. Than Bakker en 
Stijn Verdonck, twee  fantastische leerlingen be-
haalden het A-diploma. Than op euphonium en 
Stijn op trompet. Met dat mooie diploma mogen 
ze doorstromen naar het MiddenOrkest. Twee 
“saxofoon-meiden” uit het MiddenOrkest kregen 
na hun optreden het B-diploma. Julia Oerlemans 
en Xiyan de Vet van harte gefeliciteerd met dit 
mooie resultaat. Dat dat in de toekomst goed gaat 
komen zien we nu al; twee enthousiaste meiden 
die weten wat ze willen. De klapper van de avond 
was na het succesvolle optreden van het Harmo-
nieOrkest. Van daaruit verschenen maar liefst zes 
muzikanten op het podium die allen het C-diploma 
behaalden. Een geweldige prestatie en een ste-
vige boost voor het HarmonieOrkest. Kwaliteit is 
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daarmee weer een stukje gegarandeerd.  En wat 
zo mooi is, deze muzikanten spelen allemaal op 
een ander instrument. Gevarieerdheid ten top; de 
dirigent kan het zich niet beter wensen.
 
Jan van Gestel op trompet, Joep Staats op eupho-
nium, Alexander de Graaf op hoorn, Floor Bakker 
op slagwerk, Rosalie Emmen op klarinet en last 
but not least: Kim Staats op saxofoon. Zij kon het 
diploma met een dikke smile in ontvangst nemen, 
want zij slaagde met lof! Allemaal van harte gefeli-
citeerd en tot na de vakantie.
Prettige vakantie voor alle leden, fans en sup-
porters van Muziekvereniging Concordia Berkel-
Enschot.

bEEZOnDEr
Voor alle onderneemsters en onder-
nemende vrouwen in Berkel-Enschot: 
SAVE THE DATE woensdag 12 sep-
tember van 20:00-22.30 uur.

Deze Beezonder netwerkbijeenkomst zal weer 
een zeer inspirerende avond worden, dus zorg dat 
je er zeker bij bent. Meer informatie en de agenda 
volgen na de zomerstop! Houd onze Facebook 
pagina en www.beezonder.com in de gaten. Een 
fijne vakantie allemaal en we kijken ernaar uit je de 
volgende keer weer te mogen ontvangen!

Foto gemaakt door Peter Maas

EhbO VErEniGinG 
bErKEl-EnSChOt
Afgelopen weekend vond Zo-
merleut plaats in Berkel-En-
schot, en uiteraard stonden onze 

vrijwilligers van de EHBO Berkel-Enschot klaar om 
te helpen. De EHBO’ers konden meegenieten van 
het mooie live muziek en maakten er een gezellige 
twee dagen van. Tijdens deze twee dagen vonden 
gelukkig geen incidenten plaats en het enige wat 
nodig was waren twee pleisters.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Kortingen 
tot wel 50%

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 17 juli 2018.

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
Kortingen 

SALESALESALE
SUMMER
SALE
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ZOMErCOMPEtitiE 
2018
De zomercompetitie is weer ten-
einde. De afgelopen maanden zijn 

zes wedstrijden geschoten in Nederland en België. 
De organiserende verenigingen komen uit Baar-
schot, Poppel (B), Goirle, Berkel-Enschot en de 
laatste twee wedstrijden werden geschoten in Rij-
en. Op de zonovergoten zondag werden de laatste 
twee wedstrijden geschoten waarbij de volgende 
leden van onze vereniging, in diverse klassen, de 
volgende prijzen behaalden: Jan Scheepens 3e 
plaats, Lowie Claessens, 1e plaats, Henk Adams 
1e plaats, Kim Vromans 1e plaats, Elina Claessens 
1e plaats, Joh Heijmans 1e plaats, Rik Adriaan-
sen 1e plaats en Guus Zebregs 1e plaats. Ook bij 
de teamprijzen behaalden De Meierijers twee 1e 

plaatsen, namelijk bij de recurve schutters en de 
barebow schutters. Op de foto enkele van de ge-
lukkige winnaars.
Voor informatie: www.meierijers.nl tel. 013 
5906151 (tijdens openingstijden) of 06 23583948 
(Henk Adams).

ONBEPERKT GENIETEN
VAN WERELDSE TAPAS

NU OOK LUNCH:

ZATERDAG & ZONDAG
VANAF 12.00 UUR

BEKIJK ONSZE LUNCHKAART OP:
WWW.ONSZZRESTAURANT.NL
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Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl

ZOMER
SALE

1E ARTIKEL 20% KORTING

2E ARTIKEL 30% KORTING

3E ARTIKEL 40% KORTING

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl

DE KORTING IS NIET GELDIG OP DE BASISCOLLECTIE. 

OpEningSTijDEn: MaanDag gESlOTEn, DinSDag T/M vrijDag van 10.00 uur TOT 17.30 uur ZaTErDag van 10.00 TOT 17.00 uur

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!

Bekijk de fotoalbums van de Oldtimer Day en Zomerleut op schakel-nu.nl
Houd de activiteitenkalender in dit blad, op onze website en de app in de gaten!

Onze banner gaat on tour. 
beleef het mee!



DiVErSEn

19|

niEUW SECrEtariaat 
biJ DE ZOnnEblOEM
Per 1 juli heeft Josje van Nieuwburg 
het secretariaat bij de Zonnebloem 
in Berkel-Enschot overgenomen van 
Marleen van Gerven. “Door een nieu-

we positie binnen Humanitas is het voor mij on-
mogelijk mij verder volledig in te zetten voor de 
Zonnebloem” aldus Marleen.

Wij willen Marleen bedanken voor haar jarenlange 
inzet en kunnen met haar terugkijken  op een pret-
tige samenwerking. Uiteraard zijn wij verheugd 
Josje van Nieuwburg te mogen begroeten als 
nieuwe secretaris!

Josje is werkzaam bij 
Amarant en heeft naast 
een opleiding bij het ROC 
ook een Schroevers oplei-
ding. Bovendien is Josje 
bekend met het vrijwil-
ligerswerk. Haar ouders 
Jan en Dimphy van Nieuw-
burg zijn al jarenlang actief 
als vrijwilliger, o.a. bij de 
Zonnebloem! Josje is te-
lefonisch bereikbaar op +31 6 464 14 226  E mail 
adres:  josje.vn@telenet.be, Postadres p.a. de Kraan 
40 5056 EB Berkel-Enschot.

Wij heten Josje van harte welkom en wensen haar 
veel succes!

De Zonnebloem afd. Berkel-Enschot
Ruud Brugmans, voorzitter

     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.



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

OPStEKErtJE
In mijn vorige opstekertje dacht ik hardop na over 
de voordelen van het je concentreren op wat er 
wél is, liever dan op wat er (nog) niet is. Dat dit 
vooral betrekking heeft op de materiële kant van 
ons leven moge duidelijk zijn, maar sindsdien heb 
ik vaak gedacht dat dit ook van toepassing kan 
zijn op ons geestelijke en emotionele leven. Want 
wanneer ik voor de zoveelste keer geconfronteerd 
word met mijn eigen ongeduld, denk ik vaak: “Dit 
moet veranderen… ik moet geduldiger worden… 
ik moet een manier vinden om mijn geduld te trai-
nen”. Nu is de wil om te veranderen natuurlijk de 
eerste stap op weg naar daadwerkelijke verande-
ring, maar de laatste tijd vraag ik me af of men-
sen inderdaad groeien in geduld (en andere goede 
eigenschappen), of dat er een andere dynamiek 
speelt.
De zinsnede “breek het geweld in ons” heeft me 
op het spoor gezet van een ander mogelijk per-
spectief: zou het niet minstens zo kunnen zijn dat 
niet een tekort aan geduld mijn probleem is, maar 
een teveel aan ongeduld? Met andere woorden, 
misschien is het geen kwestie van een positie-
ve kwaliteit die getraind moet worden en moet 
groeien, maar van een loslaten of onthechten van 
een slechte kwaliteit. Wat zouden de voordelen 
van deze perspectiefwissel kunnen zijn? Het ver-
schil is gering maar toch significant: iets trainen 
kost tijd en moeite, iets loslaten kost alleen moed 
en kan in een fractie van een seconde gepiept 
zijn.
Het is een vraag naar de rustpositie van mijn we-
zen: ben ik van nature ongeduldig en moet ik hard 
werken om dat te veranderen? Of ben ik geduldig 

geboren en is het mijn eigen “ik”, dat in voortdu-
rende hunkering naar controle over mijn eigen le-
ven, teleurgesteld raakt en daardoor afbreuk doet 
aan dat natuurlijke geduld? In het tweede geval is 
het zaak te ontspannen, los te laten en te bidden: 
“Heer, neem mijn ongeduld weg…”

Diaken Alexis Szejnoga  

tEr naGEDaChtEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Antoon van 
de Wiel, 89 jaar en in de St. Lambertuskerk van 
Mien Kolen-de Bresser, 88 jaar en we hebben met 
Gilde-eer afscheid genomen van Lies van den 
Bersselaar-de Weijer, 89 jaar.

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. Het 
secretariaat van Udenhout is gesloten van 16 juli 
tot 6 augustus. U kunt met uw vragen terecht bij 
het secretariaat van Berkel of (na 23 juli) Enschot.

ViErinGEn VOOr DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 14 juli: 
19.00 uur St. Josephkerk: GEEN viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 15 juli: 
9.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Huub Debets; Tijs Kuijpers (jrgt.); Wil Ra-
senberg.
Na de viering bent u welkom op de koffie.

Maandag 16 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 17 juli:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 19 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 20 juli: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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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 15 juli: ds. Marieke den hartog, 10.15 uur
Op het leesrooster staat vandaag Marcus 6:6b-13. 
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het 
goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. 
Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat 
ze niets mee hoeven te nemen voor onderweg: 
geen geld, geen eten, geen extra kleren. De men-
sen onderweg zullen voor hen zorgen. En wat ze 
wél meenemen, is veel belangrijker: het woord van 
God.
De eerste collecte is voor ons Kerk in Actie-project 
Dalit-kinderen. De tweede collecte is voor onze 
kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
14 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

bek(je) vol tanden
De zes maanden oude York-
shire Terrier ‘Juice’ kwam 
met de eigenares voor een 
tandheelkundig consult. ‘ik 
weet het niet zeker hoor, 
maar volgens mij staan er 
teveel tanden in haar bekje’ 
vertelde de eigenares mij. 
‘Het valt alleen niet mee om 
het goed te bekijken, want 
zo klein als ze is, ze heeft 

wel een eigen willetje hoor’. En met die woorden 
werd Juice op de behandeltafel gezet. Het bleek 
inderdaad een pittige dame te zijn, maar uitein-
delijk liet ze het toe dat we het gebitje konden 
bekijken. Duidelijk was te zien dat alle melktand-
jes nog aanwezig waren, maar dat ook het vol-
wassen gebit aan de binnenzijde was doorgebro-
ken. Deze kleine dame liep dus met een dubbel 
gebit rond. ‘Het probleem is dat de melktandjes 
zijn blijven staan, terwijl de volwassen tanden al 
zijn doorgebroken. Dat is een probleem dat ik wel 
vaker zie tijdens het wisselen’ vertelde ik de eige-
nares. ‘De melktandjes kunnen op deze manier 
soms grote problemen veroorzaken, omdat ze 
de volwassen tanden kunnen beletten om in de 
normale richting door te breken. Dit kan leiden 
tot bijvoorbeeld een afwijkende en pijnlijke stand 
van de hoektanden. Bovendien hoopt zich veel 
tandplak op tussen de grote hoeveelheid tandjes 
wat na verloop van tijd kan zorgen voor een hef-
tige ontsteking van het tandvlees’. 
Juice werd de volgende dag behandeld. Onder 
narcose werden alle melktandjes verwijderd in-
clusief de wortels. ‘Juice leek eventjes meer op 
Jaws, maar dat is nu gelukkig verholpen’ zei de 
blije eigenares na afloop toen ze Juice in haar ar-
men sloot.

Lies Paardekooper
Tandheelkundig dierenarts

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg

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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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. 

informatie loket bE: in verband met vakantie 
is op donderdag 19 en 26 juli het loket bE ge-
sloten. Op donderdag 2, 9 en 16 augustus is 
het loket bE tussen 10-12 uur telefonisch be-
reikbaar 06-53768978. Vanaf 23 augustus kunt 
u het loket bE weer bezoeken. Mvg nettie & 
bianca

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

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

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

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 

te huur gevraagd: woon/werkruimte voor de 
duur 6 tot 8 mnd. Vanaf 1 oktober. Reacties op 
deze advertentie 06-51967714 / 06-53215779

Engels les voor beginners en gevorderden. na-
tuurlijk bij de Engelse taal School, al 25 jaar een 
begrip in Berkel-Enschot. Tel 013-5331474

Vrijdag 13 juli gehele dag gesloten. Wij zijn met 
vakantie van 13 juli t/m 14 augustus. Sjef Coolen 
Interieur. St.Willibrordstraat 32A B-E

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 !

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 

Zomerstop
week 30-31-32

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





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!


