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ovERHEID

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

DoRPSRAAD BERKEl-EnScHoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

AlARMnUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 

WIJKAGEnTEn  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

HUISARTSEnPoST  0900–33 22 22 2

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder BEDRIJvEn conTAcTEn?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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ADvocAAT, JURIST & noTARIS

Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

Daamen de Kort van Tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

letselschade? Damen letselschade Bv
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

vAn RAAK ADvocATUUR & MEDIATIon
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

KZo|o13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

Bart Dirkx JAZoRG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

BAnKEn

RABoBAnK HART vAn BRABAnT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & AAnvERWAnTE BEDRIJvEn

vAn AnTWERPEn ElEKTRoTEcHnIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPAnElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

ScHIlDERWERKEn Ton vAn DE WoUW
TEl: 06-51108539

vU-RIo, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

STAATS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAn PETERS ScHIlDERWERKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

AnDRIES BoUWADvIES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

KlUSBEDRIJF vAn ovERDIJK  06 – 20 19 54 36

cUlTURElE InSTEllInGEn & KUnST

cultureel centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIvERSEn

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

KBo B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

De GlAZEnWASSER voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

DIEREnARTS

Anicura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

GEZonDHEID

THERAPEUTIScH cEnTRUM DE ZIcHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808
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Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

ToPFYSIoTHERAPIE BERKEl-EnScHoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Branding coaching voor studiekeuze- en loopbaan-
begeleiding  www.anderskijkennaar.nl  06-51690459 

oSTEoPATHIE vAn EIJcK D.o.-MRo lid nvo/nRo
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIoTHERAPIE DE HooGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIoTHERAPIE UDEnHoUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

Praktijk origIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

FonKEl therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KInDERcoAcHInG , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

APoTHEEK DE lAnGE STIGHT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

GEZonDHEIDScEnTRUM KonInGSooRD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P.v.Stempvoort, 
T. Bloem-v. Stempvoort, R. Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
FAM, verloskunde praktijk  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld  T: 013-5333306
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



6 |

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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Als fietsenmaker is Ben van Iersel inmiddels 
een begrip in Berkel-Enschot. Na 52 jaar in de 
fietsenbranche neemt hij op 15 september af-
scheid van zijn klanten. ‘Ik vind het ook niets 
om zomaar de deur dicht te doen’, zegt Ben. 
Vaste klanten die afscheid willen nemen, zijn 
op deze dag van 10 tot 16 uur welkom voor een 
afscheidsdrankje. 

‘Ik wil mijn klanten ook bedanken voor de jaren-
lange klandizie’, want missen gaat Ben het zeker. 
‘Je hebt toch heel de dag mensen over de vloer en 
het contact met de mensen maakt het vaak heel 
leuk en veelzijdig.’ Ben begon op 15-jarige leeftijd 
in de branche en startte in 1979 als zelfstandige 
op de Bosscheweg. In 1981 is de fietsenmaker 
naar de locatie in de Kerkstraat verhuisd.

‘Ik ben het niet beu’
Fietsen en bromfietsen zijn voor Ben altijd een 
hobby geweest. ‘Als klein kind vond ik dat al ge-
weldig. Het is ook niet dat ik het beu ben, maar ik 
kan moeilijk tot mijn 75ste blijven werken’, zegt hij. 

BEn vAn IERSEl 
TWEEWIElERS 
ZWAAIT UIT  

Ook zijn vrouw en kinderen hebben altijd met veel 
plezier meegeholpen in de zaak. Ben is nu 67 jaar 
en wil na zijn pensioen meer tijd besteden aan zijn 
hobby’s en kleinkinderen. ‘Het vierde kleinkind is 
afgelopen week geboren.’

Nu de fietsenmaker gaat stoppen, is er een aan-
tal acties. Op alle fietsen geldt een korting van 15 
procent. Wie op zoek is naar een helm, fietstas of 
regenkleding ontvangt 20 procent korting. Rustig 
heeft Ben het in ieder geval niet nu hij gaat stop-
pen. ‘Het lijkt nu ook wel alsof iedereen nog even 
snel zijn fiets wil laten maken.’ Reparaties zijn nog 
mogelijk tot en met 14 september. 

Geen opvolger
Het pand van de fietsenmaker is inmiddels ver-
kocht, maar er komt geen opvolger. ‘Naar de klan-
ten toe vind ik het wel jammer dat we geen opvol-
ger hebben kunnen vinden.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 
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AcTIvITEITEnKAlEnDER

t/m 16-9 CC de Schalm openingstijden Fototentoonstelling Peter Timmermans
30-08-2018 Druiventros 20.00 uur open simultaanschaakwedstrijd SV de oude Toren

01-09-2018 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
03-09-2018 Kapittelzaal Koningsoord 20.00 uur Informatie avond Spinderwind en ZonneVisses
05-09-2018 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
05-09-2018 Bibliotheek 10.00 uur Voorlezen met muziek voor peuters ism. Factorium
05-09-2018 Van Opstal 17.00-21.30 uur Dans open-dag met gratis proeflessen
05-09-2018 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
06-09-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
08-09-2018 Koningsoord 11.00-17.00 uur Open Monumentendag
09-09-2018 Manege de Kraan 9.30 uur Wielbraek, dressuur en springen
10-09-2018 De Stulp Torentjeshoef 14.30 uur KBO ontspanningsmiddag voor thuisblijvers busreis
15-09-2018 Muziekhuis 14.00 uur Nationale Zonnebloemdag ontspanningsmiddag
16-09-2018 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
16-09-2018 Gildeterrein de Kraan 53 14.00 uur Burger-Koning schieten Gilde St. Hubertus
16-09-2018 Café Mie Pieters 15.00 uur Route 66, classic-rock 60’s en 70’s
20-09-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
25-09-2018 Quirijnstokstraat 14 9.30-16.00 uur Herhalingsdag EHBO
25-09-2018 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
26-09-2018 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met “Summer”
28-09-2018 Tent Kraanpop 18.00 uur Dorpsquiz
29-08-2018 Tent Kraanpop 20.00-01.00 uur Biercantus Extravaganza
30-09-2018 Tent Kraanpop 14.30-22.00 uur Kraanpop Zondag

03-10-2018 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
03-10-2018 Bibliotheek 10.00 uur Peuter voorleeshalfuurtje
03-10-2018 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding ons Koningsoord “Het Gastenverblijf”
04-10-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-10-2018 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal voorlezen peuters ism. Factorium Kinder-

boekenweek
06-10-2018 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
14-10-2018 Café Mie Pieters 15.00 uur De Jugs, rock-covers
18-10-2018 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
18-10-2018 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
21-10-2018 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
25-10-2018 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
31-10-2018 Koningsoord 19.30 uur Filmcafé met  “Retour en Bourgogne”
07-11-2018 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
10-11-2018 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop dressuur ZZZ t/m Grand Prix
11-11-2018 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie, dressuur 4/5 jarigen
14-11-2018 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering BOG
15-11-2018 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen comp. B-ZZ
18-11-2018 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-11-2018 Café Mie Pieters 15.00 uur Sugar Mama, blues, boogie, rock ’n roll

AUGUSTUS

lATER

SEPTEMBER
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Fysiotherapiepraktijk de Hooge Rijt bestaat 1 
september vijf jaar. De praktijk is te vinden in 
het gebouw van Ladies Gym aan de Enschot-
sebaan 6a. ‘Maar de praktijk staat wel los van 
de sportschool. De Hooge Rijt is toegankelijk 
voor een brede doelgroep: van jong tot oud, 
voor mannen en voor vrouwen’, zegt eigena-
resse Jacqueline Vugs.

Vijf jaar geleden nam Ladies Gym de fysiothera-
piepraktijk over van Paul van der Lugt. ‘Het had 
toen nog de naam Centrum de Zicht. We wilden 
de praktijk graag in eigen beheer houden omdat 
de lijntjes dan veel korter zijn. De praktijk vormt 
een mooie aanvulling op onze sportschool’, zegt 
Vugs. Op deze manier is het makkelijk om zaken 
kort te sluiten met de therapeuten en om het roos-
ter te maken. 

Diverse doelgroep
De praktijk wordt door drie fysiotherapeuten draai-
ende gehouden. ‘Eva Verhoeven is als fysiothera-
peut gespecialiseerd in accupunctuur. Miranda 
van der Rande is specialist in manuele therapie en 
Roos Schoonderbeek in sportrevalidatie. Eén van 
onze fysiotherapeuten gaat zich nu ook richten op 
oedeemtherapie waardoor we een hele diverse 
doelgroep kunnen behandelen.’

FYSIo DE HooGE RIJT 
BESTAAT vIJF JAAR

Het voordeel van de locatie van de Hooge Rijt is 
dat de fysiotherapeuten ook gebruik kunnen ma-
ken van de beweegapparaten in de sportschool. 
‘Binnen de fysiotherapie gaat het tegenwoordig 
niet alleen maar om behandelen, maar ook om het 
uitoefenen van bewegingen op apparaten.’ Daar-
naast kunnen gasten van de sportschool gebruik 
maken van een gratis inloopspreekuur.

Kleinschaligheid 
De Hooge Rijt probeert zich te onderscheiden 
door de kleinschaligheid. ‘We hebben oog en oor 
voor de patiënt, we gaan voor persoonlijk contact 
en streven naar de best mogelijke behandeling. 
We proberen mee te denken en waar nodig verwij-
zen we de patiënt door.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: de Hooge Rijt

V.l.n.r.: Roos Schoonderbeek, 
Miranda van der Rande, Jacqueline Vugs, 

Eva Verhoeven en Harold Vugs

DE HooGE RIJT
Enschotsebaan 6
5056 ST Berkel-Enschot
013-5335689
adm@dehoogerijt.nl

ScHAKElTJESBEDRIJF In BEElD
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KIES & MIX  
TAPAS
3 bakjes met de sticker  
‘kies & mix 3 voor 5,00’

3 VOOR

500

Jumbo. We houden de prijzen laag.

Geldig van wo 22 augustus t/m di 2 oktober 2018

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

ZALMFILET 
MET HUID OF 
IERSE BIEFSTUK
Schaal zalmfi let 2 stuks of 
biefstuk 4 stuks

500

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

ASC-C-00007

Berkel-Enschot, Eikenbosch 17
Denissen
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Eens in de drie jaar vieren Heukelom en zijn in-
woners hun gemeenschap in een grote feest-
tent met plaats voor iedereen. Dat ouderwets 
“mèùkelen” kon dit weekend tijdens de negen-
de editie van Hèùkel Gemèùkel, waar plezier en 
saamhorigheid de boventoon voerden. 

Tractor rijden, een rondje op de dronkenmansfiets, 
graffiti spuiten, borrelen… oftewel: “mèùkelen”, 
zoals een echte Heukelommer het noemt. Vertaald 
naar algemeen beschaafd Nederlands: ‘We rom-
melen maar wat aan’, aldus voorzitter Joris van 
de Pas. ‘Lekker laagdrempelig en ongedwongen, 
gewoon gezellig. Dat is hoe de Heukelommer het 
het liefst heeft.’ 

Bingo met konijnen
Aan organisatie en faciliteiten om goed aan te 
kunnen rommelen is geen gebrek: het grote gras-
veld aan de Heukelomseweg barst van de ac-
tiviteiten. Zo wordt er fanatiek gevoetbald, laten 
de kleintjes zich uitgebreid schminken en is het 
oppassen geblazen voor de gevaarlijke “Hèùkel 
Gemèùkel dierentuin” met loslopende geiten en 
kippen. Het meest spraakmakend is de “konij-
nendekbingo”: ‘In een hok met 64 vakjes worden 
drie vrouwtjeskonijnen en een ram losgelaten. Het 
vakje waarop de daad wordt verricht, heeft bingo’, 
verklaart voorzitter Van de Pas lachend. Dwaas is 

HèùKEl GEMèùKEl: 

“WE RoMMElEn WAT AAn”

het spel zeker, maar de commissie heeft het goed 
uitgedacht, vertelt de voorzitter terwijl hij de spel-
regels erbij pakt. ‘Het gaat om het vak waar de lin-
ker poot van het gedekte konijn op staat’, leest hij. 
Het belooft hoe dan ook een ludiek en opwindend 
spektakel te worden.

Heukelomse wijze
Vooraan in een gele tent is een loterij in volle gang. 
Te winnen zijn de meest uiteenlopende prijzen, 
van een BBQ-set tot een pindakaashouder voor 
hongerige vogels. Het evenement, dat wordt gefi-
nancierd door lokale sponsoren, heeft als doel om 
geld op te halen voor verschillende Heukelomse 
verenigingen, wat gebeurt op typisch Heukelomse 
wijze. ‘Het is leuk om elkaar zo aan het eind van de 
zomervakantie weer te spreken’, aldus een Heu-
keloms stel. Een ander koppel uit Oisterwijk com-
bineert het met hun zondagse fietstocht: ‘Maar het 
is zo gezellig, dus we blijven nog even hangen!’ Zo 
mag voorzitter Joris van de Pas het horen: ‘Het is 
wat we er zelf van maken.’  

Tekst: Sabine Doevendans
Foto/video: Iris de Groot 

Ga voor de video en fotoreportage naar 
schakel-nu.nl
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VANAF 1 SEPTEMBER MAANDAG T/M VRIJDAG GEOPEND TOT 21.00 U. EN ELKE ZONDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 U.

ONZE NAJAARSCOLLECTIE IS FORS UITGEBREID MET VEEL NIEUWE MERKEN!
NEW ARRIVALS!

NEW!
JE OUDE KLEDING IS GELD WAARD!
RUIL JE OUDE KLEDING IN EN SPAAR HET MILIEU
Wij denken aan het milieu en aan je portemonnee, 
daarom ruilen wij vanaf nu al je oude kleding in tegen 
de allerhoogste prijzen. Voor de spelregels kijk je op 
onze Facebookpagina of vraag ernaar in de winkel. 
LET OP: Taxeren van kleding is bij Si’Legno aan de 
Kreitenmolenstraat 6, Udenhout.

Tot Laater!

HEREN • PETROL • JACK & JONES • BALLIN • ROY ROBSON • LYLE & SCOTT • ANTONI MORATO •
• CALVIN KLEIN • BLUE INDUSTRY • GENTI • LACOSTE • FORTEZZA • MELIK • TOMAS MAINE •
DAMES • PART TWO • KING LOUIE • TOMMY JEANS WOMEN: TJW • MINIMUM • GUESS  JEANS 

• CIRCLE OF TRUST • KOCCA • ESQUALO • ICHI • FREEQUENT • RINASCIMENTO • MOVES • CALVIN KLEIN • P      

SI’LEGNO   |  Kreitenmolenstraat 6   |   Udenhout   |   www.silegno.nl

SI’LEGNO is ge� ecialiseerd in 
ko	 uums, colberts en shirts

en hee�  altijd een scherpe aanbieding!
SI’LEGNO:

Heeft ook een leuke outletcorner met casual merken, 
zoals Lyle & Scott, Calvin Klein, Lacoste, Genti en veel 

meer met 50% korting.

Taxeert dagelĳ ks al je oude kleding en we geven de 
allerhoogste prĳ s terug. Kĳ k op onze Facebookpagina 

voor de spelregels of 
vraag ernaar in onze winkel.

en hee�  altijd een scherpe aanbieding!
NEW

CONCEPT
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Aan het begin van de rondwandeling staat het 
beeld van Dame Fortuna. Ze heeft de Hoorn des 
Overvloeds. Ze is geblinddoekt, want niemand 
weet wanneer het lot je goed gezind is. Je kunt de 
beelden van alle kanten bekijken en ze staan ver 
van elkaar, zodat het enkele beeld goed tot zijn 
recht komt. Dit beeld van Dame Fortuna is ook te 
vinden in het Casino de Monte Carlo en het Loterij 
Museum in Brussel. Daphné du Barry maakt graag 
beelden van atletische figuren, die op de grasvel-
den van de tuin ook te bewonderen zijn. De beel-
den de La Trapéziste, Jogging en La Barre fixe zijn 
daarvan mooie voorbeelden
Ook van religieuze momenten maakt ze beelden 
zoals het doopsel van Koning Clovis door de Hei-
lige Remigius. Dat beeld staat in Reims voor de 
basiliek; het is in 1996 door paus Paulus II ont-
huld. Een beeld van Johannes de Doper is te vin-
den voor de basiliek van St. Jan De Goede Herder 
in Laren.

Inspiratiebronnen
‘Mijn inspiratie komt uit mijn geloof, de natuur en 
uit mijn talloze bezoeken aan musea. Ook lees ik 
veel over geschiedenis, kunst en religie. Ik wens 
ook een spirituele dimensie in mijn beelden te 
brengen’, aldus de kunstenares.

Beelden in brons
Een beeld in marmer ontstaat doordat de beeld-
houwer een stuk marmer met een hamer en beitel 
zodanig bewerkt dat er een figuur overblijft. Als je 
er dan iets afhakt, kun je het nooit meer op het mar-
merblok krijgen. Bij brons werk je precies andersom. 
Je bouwt het beeld op. Via een groot aantal stadia 
kun je uiteindelijk het bronzen beeld in de mal gieten. 
Het resultaat van al dat werk kun je in de abdijtuin 
bewonderen. Maar ook een bezoek aan haar web-
site http://www.daphne-dubarry.com/  is de moeite 
waard. Van haar staan een dertigtal monumentale 
beelden op allerlei plaatsen over de wereld zoals in 
Europa, USA, Hong Kong, Canada, etc. 

De tentoonstelling is nog t/m zondag 23 septem-
ber dagelijks gratis te bezoeken van 12:00-18:00 
uur in Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans. 

Ga voor een fotoreportage naar 
schakel-nu.nl

ScHoonHEID 
In BRonS

In de prachtige tuin van Abdij Koningshoe-
ven staan de beelden van Dapné du Barry 
losjes gerangschikt. Op een mooie nazo-
merdag lopen er veel mensen rond om de 
beelden te bewonderen. Je loopt langs de 
beelden en bent verbaasd hoe zulke zware 
beelden goed kunnen blijven staan. 
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ScHAKElTJESGEvonDEn

ScHAKElTJESvERloREn

ScHAKElTJESScHAKEl APP

Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon 
21-8 Stereo koptelefoon AHS ALTO parkeerterrein bij de bibliotheek 06-20155775
12-8 kleine drone met twee propellers diameter 15 cm Gen. Eisenhowerweg t.o. AH 06-20711383
11-8 Minnie Mouse knuffelpop Omgeving Loblaan richting 06-24603198  
 (foto op de Schakel app) Jong Brabant   
11-8 Horloge (blauw) van Oclock (kinderhorloge) Noordkriek 06-47450430
5-8 Brede goudkleurige ring met steentje Nabij appartement De Ruiter 06-50914539

Datum vERloREn verliesplaats Telefoon
14-8 Zwarte Eastpack rugtas Berkel-Enschot, omgeving 06-11177209  
  Jong Brabant
13-8 Pin pas Rabobank j.a. Eikenbosch 06-33861241
11-8 pin pas ABN pin automaat 06-40817162
7-8 Fietstas Basil, zwart met bloemetjes Berkel-Enschot 06-10336620
1-8 IJsbeer (pluche knuffel) ca. 20 cm Eikenbosch vantilburg@home.nl

 (Zie foto op de Schakel app)

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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BETAAlBARE & 
DUURZAME EnERGIE 
met collectief zonnedak De 
Zonnevisser

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) en Ener-
giecoöperatie Berkel-Enschot (BEC) willen 
samen met en voor inwoners van Udenhout, 
Berkel-Enschot en aanliggende gemeenten 
duurzame energie produceren. 

Waarom een zonnedak?
Een collectief zonnedak is een geschikte manier 
om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elek-
triciteit te produceren omdat de plaatsing van zon-
nepanelen kan worden geoptimaliseerd. Daarom 
wordt steeds vaker gekozen voor het plaatsen van 
zonnepanelen op één groot dak. Dit aangezien 
niet alle woonhuizen (maar ook bedrijfspanden) 
geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepane-
len vanwege bijvoorbeeld een ongunstige ligging. 
Maar ook omdat een gezamenlijk systeem per 
deelnemer goedkoper is.
Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om 
eenvoudig zonne-energie op te wekken in de ei-
gen buurt/omgeving! Dat kan door, samen met 
ons, te investeren in het collectieve zonnestroom-
systeem op een van de daken van De Visser Re-
cycling in Udenhout.

Hoe werkt het?
De deelnemers aan het zonnedak worden lid van 
coöperatie De ZonneVisser en kiezen uit hun mid-
den een bestuur. De deelnemers brengen geza-
menlijk het benodigde vermogen in om het zon-
nestroomproject te realiseren. 

Postcoderoos
De ZonneVisser zal bij de exploitatie van het zon-
nedak gebruik maken van de Postcoderoos-re-
geling. De Postcoderoos-regeling maakt het voor 
partijen met een kleinverbruikersaansluiting (huis-
houdens, bedrijven, scholen, etc.), mogelijk om op 
een andere locatie zonnestroom op te wekken en 
deze, zonder daarover energiebelasting af te hoe-
ven dragen, zelf te gebruiken. Deelnemers moe-
ten wel gevestigd zijn binnen een zogenaamde 
postcoderoos. Een postcoderoos is een viercijfe-
rig postcodegebied plus alle daaraan grenzende 
viercijferige postcoderoosgebieden. Voor De Zon-
neVisser wordt dat het postcodegebied 5071, met 

alle daaraan grenzende postcodegebieden. De 
energiebelasting vrijstelling is voor 15 jaar gega-
randeerd. Deelnemers ontvangen naar rato van 
hun aandeel in de coöperatie hun deel in de netto-
opbrengst van de opgewekte zonnestroom.

Meedoen?
Gezinnen/particulieren en bedrijven die wonen, 
respectievelijk gevestigd zijn in één van de volgen-
de postcodegebieden kunnen meedoen: 5011, 
5012, 5056, 5061, 5071, 5074, 5151, 5175. 
Voor meer informatie zie website www.ecuden-
hout.nl onder Zonnevisser. 
Nadere info treft u in het informatie-memorandum.
Op 3 september houden wij hierover een informa-
tie-avond in de Kapittelzaal van Koningsoord in 
Berkel Enschot (zie www.b-ec.nl) 
Op 10 september kunt u zich ook laten informeren 
in de Raadszaal van het Oude Gemeentehuis in 
Udenhout.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur en geven 
ook informatie over het project Spinderwind.

concoRDIA, WInnAAR vAn 
HET DERDE JooP vAn 
WInGERDEn ToERnooI 
24 AUGUSTUS 2018.
Vrijdagmiddag 24 augustus hebben de senioren-
biljarters in Cultureel Centrum de Schalm  het bil-
jartseizoen 2018/2019 geopend. Ed Visser, voor-
zitter van de Carambole, winnaar van de vorige 
editie, opende om 13.45 uur het, alweer derde, 
Joop van Wingerden toernooi voor de 24 deelne-
mers. Theo Boers, onze wedstrijdleider, had de 
12 wedstrijden in drie rondes  ingedeeld op de 4  
biljarts.
Vanaf het begin werd er met volledige overgave  
en concentratie gespeeld. Het biljartniveau mocht 
er wezen getuige het hoge gemiddelde van Ben 
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Kolsteren van 3.13 en een serie van 21 carambo-
les van Herman Janssen. Zoals altijd was dat  ook 
nu het geval: rust is het begin en de motor van een 
serie  die meestal eindigt met een onrustige stoot. 
Sommige deelnemers hadden geen last van faal-
angst, eerder van faalmoed, gezien de score, 
soms ruim  onder hun normaal gemiddelde.  Maar 
wij hebben lang genoeg gebiljart om het genot om 
het gemiddelde dat wij nu hebben, niet te laten be-
derven door het verlangen naar een hoger gemid-
delde dat wij nooit zullen halen. De almacht van 
het getal is nu eenmaal de norm in de biljartsport.     
Winnaar werd Senioren biljartvereniging Concor-
dia; van harte gefeliciteerd; een goede tweede 
KBO-de Schalm, derde De Manneke’s en tenslotte 
de winnaar van het vorig jaar De Carambole op 
de vierde plaats. In de loop van de drie jaar zijn er 
drie verschillende winnaars uit de bus gekomen; 
de Manneke’s hopen dat de tegelwijsheid waar-
heid wordt: iedere nederlaag kan de vader worden 
van een latere overwinning, dus voor 2019 is de 
winnaar al bekend.
Er heerste een gezellige, vriendelijke sfeer. Geen 
enkele speler heeft een beroep gedaan op de V.A.R. 
Ook de toeschouwers, bedankt voor de getoonde 
belangstelling en wij hopen elkaar volgend jaar 
weer te ontmoeten in Cultureel Centrum de Schalm 
voor het vierde Joop van Wingerden toernooi.
Allen die betrokken waren bij de organisatie zo-
als biljartvereniging de Carambole, Theo Boers als 
wedstrijdleider en de bediening van de Schalm,  
bedankt!  

Namens de deelnemende verenigingen,
Herman Janssen.

BRIDGEclUB 
BERKEl-EnScHoT
Deze prachtige, warme zomer 
loopt langzaam maar zeker op 
zijn eind en een nieuw bridgesei-

zoen staat voor de deur.
Bridgeclub Berkel-Enschot start dinsdag 11 en 
donderdag 13 september weer met 7 nieuwe, 
spannende  competitie ronden.
We beginnen met een respectabel aantal nieuwe 
leden, die de weg naar onze vereniging hebben 
gevonden. Daarom hebben we op de dinsdag zo-
wel als op de donderdag drie lijnen, zodat ieder-
een op zijn of haar eigen niveau kan spelen.
Op beide avonden zouden we nog enkele paren 
kunnen plaatsen. Mocht u daarvoor belangstel-
ling hebben dan kunt u zich nog aanmelden tot 
10 september.
Alle gegevens hiervoor vindt u op onze site: www.
bcbe.nl
Zondag 7 oktober vindt onze grote tweejaarlijkse 
Hart van Brabant drive plaats in de foyer van Cul-
tureel Centrum De Schalm in Koningsoord. De 
opbrengst hiervan gaat evenals twee jaar geleden 
naar Unicef. U kunt zich daar nog voor opgeven. 
De nodige gegevens hiervan vindt u eveneens op 
onze site.
Het bestuur van BCBE wenst alle bridgers een 
mooi bridgeseizoen met veel speelplezier!
BCBE

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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MODESHOW  3 OKTOBER 2018

locatie : Hotel De Druiventros, 
 Bosscheweg 11 
 Berkel-Enschot
zaal open :  19:15 uur
aanvang : 20:00 uur
prijs :  € 3,95 bij Bailiff Fashion  
 en LIFF, inclusief 1  
 consumptie en loterij.

 
Aan het eind van de avond zullen er leuke 
prijzen worden verloot waaronder : 
diverse Cadeau bonnen met een waarde 
variërend tussen de € 10,- en de € 100,- 
Para Mi broeken en diverse accessoires.
De kaarten zijn enkel in de voorverkoop 
verkrijgbaar!

Bailiff Fashion
Eikenbosch 3a, Berkel-Enschot
013-533 6101
www.bailiff-fashion.nl

LIFF
Eikenbosch 29, Berkel-Enschot
013-533 3154
www.liff-mode.nl

BolcHrysAnt

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Kan zowel binnen als buiten. Heeft een 
diam. van ±40cm. In diverse kleuren. 
3.99

1.99
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Zaterdag 15 september tussen 10 uur en 16 uur willen wij onze 
klanten uitnodigen voor een afscheidsdrankje/kopje waarbij we hen 
willen bedanken voor hen vaak jarenlange klandizie. 
Bij deze bedankt Ben en Sjan van Iersel. 

Ben van Iersel Tweewielers 

15% korting
op alle fietsen

inclusief E-bikes

20% of meer 
korting 

op helmen, fietstassen 
en regenkleding, etc.

Reparaties mogelijk 
t/m

14 september

ToT En MET 15 SEPTEMBER UITvERKooP:



SPoRT
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BESTE JEUGDlEDEn vAn 
Tc DE RAUWBRAKEn,
Elke laatste vrijdag van de maand organiseert 
de jeugdcommissie van TC De Rauwbraken de 
FRIETINSTUIF. 
Tijdens de Frietinstuif spelen de kids onderling 
twee wedstrijden tegen elkaar (ingedeeld op kleur 
ballen) én nemen zij het tegen elkaar op tijdens het 
spel “rond het net”. 
Als afsluiting eten we gezellig met z’n allen friet-
jes met een snack. Hiervoor vragen wij een eigen 
bijdrage van € 2,50 euro. Dank aan Cafetaria Ei-
kenbosch. 
Noteer vrijdag 31 augustus in de agenda.......
want dan vindt de eerste FRIETINSTUIF van 2018 
plaats! 

We verwachten je 15:45 uur op ons park, omdat 
om 16:00 de wedstrijden beginnen. Rond 17:45 
uur staat er een groot bord friet, een snack en een 
beker ranja voor je klaar! 

Jij komt toch zeker ook!
Met sportieve groet,

jeugdcommissie@tcderauwbraken.nl

oJc’98 nIEUWS
Afgelopen zaterdag vierde 
OJC’98 het twintigjarig 

bestaan met een beachkorfbaltoernooi en een 
clubfeest. De weergoden werkten minder tegen 
dan verwacht en zo werd het toernooi een gezelli-
ge boel van ouders en oud-spelers met de huidige 

leden en de jeugd. Eén team speelde zelfs in Car-
ribean Style. Er werd maar weer eens bewezen 
dat korfbal een echte familiesport is. Zo stonden 
oud-spelers op het ene veld te ballen, terwijl hun 
kinderen op het veld daarnaast druk bezig waren.
Bij de senioren deden zes teams van vier perso-
nen mee. De finale eindigde gelijk zodat beide 
teams tot winnaar werden uitgeroepen. Daarnaast 
waren er nog poules met B en C-aspiranten en 
ook nog een pupillen poule. Een kwartier spelen 
bleek nog enorm zwaar in het mulle zand waar de 
bal natuurlijk voor geen meter stuitert. Eindindruk: 
erg geslaagd en erg gezellig.
Inmiddels zijn de trainingen voor alle teams begon-
nen. Bij de senioren stoppen maar liefst zes leden 
van het eerste team. Ze gaan voor een groot deel 
in het nieuw te vormen senioren 3 spelen. Het vroe-
gere juniorenteam 1 is in zijn geheel overgeheveld 
naar de senioren en wellicht dat daar iemand van in 
het eerste doordringt. We zullen het spoedig zien, 
want 8 september start de competitie.

ScHAAKvEREnIGInG 
DE oUDE ToREn oPEnT 
nIEUW SEIZoEn MET 
SIMUlTAAn!
ook huisschakers zijn welkom.

Donderdag 30 augustus organiseert Schaakver-
eniging De Oude Toren een spannende schaak-
simultaan. Clubkampioen Koen Robben zal het 
opnemen tegen zo’n 20 geoefende en minder ge-
oefende [huis]schakers. Gaat Koen zijn score van 
afgelopen jaar van 73% verbeteren? Zeker gezien 
zijn prestaties in de interne zowel als in de beker-
competitie zijn de verwachtingen hooggespan-
nen. Maar de tegenstand is versterkt. Zo heb-
ben 3 nieuwe leden het afgelopen jaar zich sterk 
ontwikkeld. Ook huisschakers die het eens willen 
opnemen tegen een geoefende schaker met een 
hoge rating, zijn van harte welkom. Juist in een 
simultaan ben je zeker niet kansloos. Aanvang 
20.00 uur in De Druiventros.
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Schrijf u nu in via de website: 
www.ecudenhout.nl

Burgerinitiatief De ZonneVisser
Collectief zonnedak Vissers Recycling

Verwachtingen: Op basis van 10 panelen € 2.850 inleg

kWh productie per jaar / paneel 235 kWh (78,4% van Wp vermogen)

Jaarproductie PV collectief 200.500 kWh

Aandeel in productie (10/852) 2.350 kWh

Korting Energiebelasting € 300 ( 2.350 x € 0,127)

Uitkering door coöperatie per jaar     € 60,-

Per jaar gemiddeld                            € 360,-

Totaal in 15 jaar € 5.400

Verwacht gemiddeld rendement 6 – 7 % (GEEN GARANTIE)

Postcoderoos (PCR): Financieel Rekenvoorbeeld

Samen iets moois gaan doen

Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te 

wekken in eigen buurt/omgeving! Dat kan door te investeren in het collectieve zonne-

stroomsysteem op het dak van recyclingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 

in Udenhout. Zowel particulieren als ook het mkb kunnen deelnemen aan dit burger-

initiatief. (particulieren 502 panelen en MKB 350 panelen). 

Infoavond Berkel Enschot: 3 september
Infoavond Udenhout: 10 september
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ZoRGT U vooR 
EEn AnDER?

Kom naar het reizend mantelzorgcafé!
Hier kunt u informatie krijgen en uw ervaring met 
andere mantelzorgers delen. Bent u mantelzorger 
en wilt u hier iets over weten of delen? Kom dan 
naar het reizend mantelzorgcafé. Dit is een ont-
moetingspunt voor mantelzorgers uit Berkel-En-
schot, Tilburg en Udenhout.

verhalen en antwoorden
Het café is gratis, laagdrempelig, informatief en 
gezellig. Uw zorg voor die ander is belangrijk en 
ondersteuning daarbij kan soms wenselijk zijn. 
Bovendien levert het vaak veel op als u als man-
telzorger uw verhaal met anderen deelt.
Tijdens de caféavonden zijn mantelzorgconsulen-
ten van ContourdeTwern aanwezig die u onder-
steunen bij het vinden van antwoorden op vragen 
en bij het aanpakken van problemen.

De eerstvolgende bijeenkomst:
Dinsdag 18 september van 19.00-21.00 uur. Deze 
keer zijn we te gast bij zorgboerderij Ons Erf, Kuil 
31 te Udenhout.
Op de website van ContourdeTwern worden de 
volgende bijeenkomsten bekend gemaakt.

Meer weten?
Neem contact op met het Adviespunt van Con-
tourdeTwern via 013 549 86 46, kijk op de site: 
contourdetwern.nl/mantelzorg.

RoBERT Holl GEKoZEn 
AlS BESTUURSlID BIJ 
DE ZonnEBloEM 
Tijdens de laatst gehouden vrijwilli-
gersvergadering van de Zonnebloem 

is Robert Holl unaniem gekozen als bestuurslid bij 
onze afdeling in Berkel-Enschot. 

Als Kinderarts in ruste en na tal van bestuursfunc-
ties in Berkel-Enschot te hebben vervuld, waaron-
der voorzitter van de Dorpsraad, behoeft hij  nau-
welijks verdere introductie.

Robert gaat zich per 1 september binnen het be-
stuur o.a. bezighouden met de voorbereiding van 

een deel van de activi-
teiten voor het komende 
40 jarige bestaan van de 
Zonnebloem in Berkel-
Enschot.

Verder zal hij medio 
2019 het penningmees-
terschap op zich nemen 
als opvolger van Jan 
Heiwegen. Wij zijn erg 
verheugd over de kwa-

liteiten van Robert te mogen beschikken en wen-
sen hem veel succes bij de Zonnebloem. 

Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem afd. 
Berkel-Enschot

KWF AFDElInG 
BERKEl-EnScHoT
Het bestuur van KWF Berkel-Enschot moet U he-
laas mededelen dat er vanaf nu, tot nader bericht, 
niet meer gecollecteerd zal worden in ons dorp. 
Deze beslissing hebben wij genomen omdat wij 
met een groot tekort aan vrijwilligers kampen en 
hierdoor niet meer in staat zijn de collecte te orga-
niseren. Wij bedanken iedereen hartelijk die zich 
voor het KWF in  Berkel-Enschot de afgelopen ja-
ren hebben ingezet. 
Wel blijft het uiteraard mogelijk gelden te storten via 
het rekeningnummer (NL 23 RABO 0333 777 999) 
van het KWF en hiervoor het goede doel te steunen. 
Hiervoor zullen wij digitaal een collectebus aanma-
ken. Zie voor meer informatie de link van het KWF.
Meer weten? Op de website van KWF Tilburg 
(www.kwftilburg.nl) vindt U allerlei activiteiten die 
georganiseerd worden voor dit prima doel. 

Bestuur KWF afd. Berkel-Enschot.

DE PRoGRESJES En WoRSTEn-
BRooDJES vAn BAKKERIJ lEo 
GEERTS vERDIEnEn DE GoU-
DEn BEKRonInG
Biezenmortel– progres en worstenbrood van  Leo 
Geerts is door het Nederlands Bakkerij Centrum 
in Wageningen Bekroond met Goud. Hiermee vol-
doet het product aan strenge kwaliteitseisen en 
onderscheidt het zich van andere producten. Leo 
Geerts met winkels in Biezenmortel, Udenhout, 
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Berkel-Enschot en Loon op Zand mag de titel de 
komende 6 maanden voeren. 
Bakkers die kwalitatief hoogwaardige producten 
bakken, komen in aanmerkingen voor een Gouden 
Bekroning. Tijdens de keuring, die wordt uitge-
voerd door de keurmeesters van het Nederlands 
Bakkerij Centrum in Wageningen,  wordt naar di-
verse aspecten van het product gekeken. De ge-
anonimiseerde producten worden beoordeeld op 
bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma. 

De lat ligt hoog
Om in aanmerking te komen voor een Gouden Be-
kroning moet het product aan hoge eisen voldoen. 
De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden 
medailles per onderdeel. Wanneer een product 
op 3 onderdelen de maximale score haalt en alle 

andere onderdelen niet lager scoort dan een 4, 
verdient het de titel Bekroond met Goud. De pro-
gresjes en worstenbrood van bakkerij Leo Geerts 
zijn voor de consument herkenbaar door de gou-
den zegel. Alle producten die met Goud Bekroond 
worden, zijn terug te vinden op de website www.
bekroondmetgoud.nl. 

Het nederlands Bakkerij centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het ken-
nis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het 
Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse 
keurmeesters met een lange staat van dienst in 
de bakkerijsector. De keuringen van het Bakkerij 
Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden 
al ruim 100 jaar uitgevoerd. 

Als het regent op St. Jans onthoofding (29 aug.), 
dan komen de noten in het geding.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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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

Full Color advertentie De Nieuwe Schakel 2018 ; te plaatsen in week 35 + week 36 (bij voorkeur 
boven aan een pagina) Afmeting: 33 x 148 (1/6) 

 

 

 

 

 

Rekening kan naar: 

Aardewijs 

Kamperfoelielaan 36 

5056 XX Berkel-Enschot 

Email: ikzoekverbinding@home.nl 

Tel: 013-5333199 

 

  

 

   

 

 

 

 

                      WAT MAG MINDFULNESS JOU BRENGEN?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Misschien minder last van stress en angst, een betere balans en concentratie 
of positiever zijn?  Do-avond 27 sept start basiscursus van acht lessen in 
Berkel-Enschot (Koningsoord), op vrij-middag 28 sept in Haaren (‘t Bergkristal). 
Welkom voor gratis proefles do-av 13 sept (Berkel-Enschot) of vr-mid 14 sept 
(Haaren). Informatie/aanmelden op www.aardewijs.nl of bel 013-5333199.  
 

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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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

SEcRETARIAAT GESloTEn
Het secretariaat van Berkel is in verband met va-
kantie gesloten van 3 t/m 14 september. U kunt 
met uw vragen terecht in Enschot.

oPEn MonUMEnTEnDAG ZATERDAG 8 SEP-
TEMBER
In het kader van Open Monumentendag zal zater-
dag 8 september naast Heemcentrum ’t Schoor 
ook de St. Lambertuskerk geopend zijn van 
11.00-16.00 uur. Er zullen een tweetal gidsen aan-
wezig zijn om belangstellenden rond te leiden en 
er zal tweemaal een verkorte presentatie gegeven 
worden over de biografie van Leo Bäumler waar-
in speciaal aandacht geschonken wordt aan de 
kerkbanken.
Voor meer informatie zie verderop in de Wegwijzer.

START GEBEDSGRoEP
Op donderdag 6 september willen we iets nieuws 
beginnen: een gebedsgroep. Het is een heel an-
dere manier van samen bidden dan we gewend 
zijn. Onder begeleiding van gitaarspel zingen we 
samen liederen en zijn er momenten van stilte. Ie-
der die wil, mag hardop of in stilte bidden.
Elke eerste donderdag van de maand komen we 
samen in de St. Willibrorduskerk.  We beginnen 
om 19.40 uur, na de eucharistieviering van 19:00 
uur. Wees welkom en doe mee!

AGEnDA
St. Willibrorduskerk: 
Donderdag 6 september 19.40 uur: gebedsgroep.
Vrijdag 7 september 13.30 uur: geloofsbijeen-
komst.

vIERInGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 1 september: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 2 september: 
9.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Pastoor Vissers (verj.); Jan van Rijswijk 
(jrgt.) en Miet van Rijswijk-Segers; Overl. fam. 
Noud van Esch; Miet van Esch; Vader van Esch; 
Overl. leden van de KBO; Frans Traa; Mina van 
Esch; Nell van Ansenwoude-Sweens (jrgt.); Ludo-
vicus Klomp en Hendrika Klomp-Peters (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Adrianus Voermans (verj.); Overl. fami-
lieleden van Broekhoven; Huub van der Heijden.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Bauke Jansen en Pepijn Robben.

Maandag 3 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 4 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 6 september: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 7 september: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PRoTESTAnTSE 
GEMEEnTE 
oISTERWIJK c.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. 
e-mail wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, 
telefoon 013-5282175 (niet bereikbaar op woensdag)
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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 2 september: ds. Winanda de vroe, 
10.15 uur
Het is vandaag Startzondag! We vieren het begin 
van het nieuwe kerkelijke seizoen. Het jaarthema 
van de landelijke kerk is ‘Een goed gesprek’. Wij 
gaan dit seizoen met elkaar in gesprek over onze 
Joodse wortels. We starten deze zondag met 
een kleine dienst in de kerk. Daarna zetten we de 
dienst voort op de Joodse begraafplaats in Oister-

wijk. We gaan daar op de fiets naar toe. Voor wie 
niet kan fietsen, zijn er auto’s geregeld. We sluiten 
af met een gezellige gezamenlijke lunch. 

Agenda
1 september 14.00-16.30: Expositie ‘De ziel in 

beeld’ door Annelies Roelen
1 september 17.30: Zomerbarbecue in de An-

dreaskerk in Hilvarenbeek
1 september 19.30: Club 412 – de opening van 

het seizoen

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

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

“Bij ieder uniek mens past een bijzondere uitvaart’’
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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

Maandaanbieding: 50% korting op een 2de zo-
merkledingstuk bij de Tweewieler Udenhout

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

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

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

loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 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 !

Wegens vakantie zijn wij gesloten van 17 aug t/m 
1 sept. Juwelier G. Weijtmans

Voor Hatha yoga of Zwangerschapsyoga kom 
je naar Beyoga. Al 17 jaar een begrip in Berkel-
Enschot. Belangstelling? Kijk op www.beyoga.nl, 
mail els@beyoga.nl of bel: 013 8504899. 
Uw yogadocente: Els Fleuren.

In DE RooS YoGA: cURSUS YoGA En 
MEDITATIE Wil je (leren) mediteren? Eerst yoga 
om te ontspannen, dan oefenen met meditatie. 
Start in oktober. Info: www.inderoosyoga.nl

Wilt u overschakelen op duurzame lokale ener-
gie? Doe dan mee met de projecten Spinderwind 
of ZonneVisser. Zie www.b-ec.nl Info-avond op 3 
september Kapittelzaal Koningsoord of 10 sep-
tember Gemeentehuis Udenhout.

Uw EHBo diploma geldig houden door een dag 
te herhalen? Dat kan bij van de Sande opleidin-
gen op 25 sept. Meld u nu aan 06-40147517

Onze outlethoek is aangevuld. Hoge korting op 
o.a. schoenen, tassen, helmen en accessoires. 
Kom gauw kijken bij de Tweewieler Udenhout

Gevr h.h.hulp 1 tot 3 1/2 dagen  v m per week. 
013-5144804 B-E

“Mindfulness Plus Training” bij Free Body 
Free Mind start weer op 11 september. 
Voor meer info of een vrijblijvend intake gesprek 
bel: 0615054704 www.freebodyfreemind.nl 
ook starten de Yogalessen weer. 
Meld je aan voor een gratis proefles.

Vrouw met veel ervaring zoekt schoonmaakwerk. 
Tel 06-85228892

Modevakschool By Joke begint weer met lessen 
op 3 september. Interesse? Kijk op www.byjoke.nl 
of bel me op 013-5332053

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

Jonge meid met een licht verstandelijke bpk (36) 
zoekt maatje om leuke dingen mee te doen o.a. 
Willem II wedstrijden bezoeken. 
l.mutsaerts@hotmail.com 06-83693014

Jubileum bij Fabulous Hairdesign! Mandy werkt 
vrijdag 31 augustus 12 1/2 jaar bij Fabulous. 
Trots op jou! XXX Daan.

AcTIE! 2de hands kleding voor 0.50 cent. corry’s 
snuffelpaleisje Molenstraat 60b Berkel-Enschot





Nieuwe

naam voor

Hart voor uw

Club

Meld je club aan:
Rabobank Clubkas
Campagne
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.

Inschrijven kan t/m 15
september!


