DEZE WEEK:
Bygardo Hairstyle, leukste kapsalon van Nederland
Fotograaf Peter Timmermans neemt afscheid van de Schakel
Tien jaar Zomerschool KBO Berkel-Enschot
Voor onze puzzelliefhebbers: de maandpuzzel
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 23, 5 juni 2019

COLOFON
WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl
Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag
Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.
Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl
Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
Correspondenten: Annebelle Nooteboom,
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar,
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten,
Maartje van Beurden
Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans,
Coen Brekelmans
Coverfoto: Robert Sanders
Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk,
André Oude Vrielink
Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

BEDRIJVEN CONTACTEN
BANKEN
RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen
Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en
algemene renovatie-verbouwingen.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511
Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl
STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl
TDF – DAKRENOVATIE 06-36486079
VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK Elektra &
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Oplage: 5.270 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 t.n.v.: De Nieuwe Schakel

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

ALARMNUMMER 112
Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.

Heinz Franken schilderwerken en
vastgoed onderhoud 06-54666960
HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN 06-29218145

WIJKAGENTEN 0900-88 44
Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail:
goof.van.bragt@politie.nl en nihat.karacan@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453
SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

HUISARTSENPOST 085 – 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen.
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl
MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST
Cultureel Centrum de Schalm Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

FYSIOTHERAPIE
TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels &
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie
Fysiotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 |
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

DIERENARTS

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFTSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

DORPSRAAD
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 of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl

GEMEENTE
GEMEENTE TILBURG
Voor vragen, het doorgeven van een verhuizing of
het maken van een afspraak in de stadswinkel,
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer”
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt”
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief)

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
FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl
OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO
Tel. 06-24981499 www.osteopathie-maurajansen.nl

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org
De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E www.depedicuresalon.nl
Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure en
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

GEZONDHEID
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

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis
voor kind en ouder. www.3-dees.nl T 06-50278012
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TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37 / Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie,
www.pradana.nl, 013-8509808
Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

KAPPERS

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

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182 www.skpodotherapie.nl

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E.
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

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

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

THUISZORG

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
ADVOCATEN
Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807
KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555
Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl
VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen Vestiging Udenhout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SALON ORTEGA, KAPSALON 013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot

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
Voor optimale kindontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of
www.kinderopvanghumanitas.nl

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179
KBO B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162
MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel
Stichting Hulpcentrale UBE tel.nr. 013 50 30 919
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN
HUIDTHERAPIE

Tuinkalanchoë
Bloeit de hele zomer en kan goed tegen zon en
droogte. In diverse kleuren.

PUUR wellness & massage 06-51225761.
SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849
Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

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

2e Pinksterdag
geopend!

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50
taxivanderheijden@gmail.com

1.29

UITVAARTBEGELEIDING
NIEUW

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl
Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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
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Aanbieding geldig 5 t/m 10 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

BYGARDO
HAIRSTYLE,
LEUKSTE KAPSALON
VAN NEDERLAND
In de personeelskeuken van Bygardo Hairstyle
hangt een werkstuk van groep 7 van Chantal
van de Bijgaart uit Berkel-Enschot. Zij maakte dit werkstuk over een eigen kapsalon. Hoe
die eruit ging zien, hoeveel mensen er zouden
werken en hoeveel klanten ze zou hebben.
Toen ze 12 was, wist Chantal al precies wat ze
wilde: een eigen kapperszaak. Haar droom is
al op haar 24e uitgekomen. Chantal nam 2 jaar
geleden Kapsalon ‘La Tuvert’ in Moergestel
over. En sinds vorige week mag Bygardo zich,
met de meeste stemmen, leukste kapsalon van
Nederland noemen.
Chantal en haar team namen tijdens een spannende finale de eerste prijs voor ‘De Kapsalon
met de meeste stemmen’ in ontvangst. Ze is er
nog beduusd van. ‘Mijn moeder had ons opgegeven, nooit gedacht dat we zo hoog zouden eindigen. Er hebben zoveel mensen (738) op ons gestemd! Er deden ruim 2.400 kapperszaken mee
en bij de eerste telling stonden we al nummer 7.
We hebben de stemmogelijkheid gepromoot en
tegen het einde waren we 2e. Het was een grote
verrassing dat we uiteindelijk wonnen’. Bygardo
won ook een Golden Award voor hoogste waardering met een 9,6 en werd 1e van Oisterwijk én
Noord-Brabant.
Passie voor haar en mode
Chantal werkte 5 jaar voor Kapsalon Giesing in
Oisterwijk. Daarna was ze 3½ jaar ambulant waarbij ze niet alleen thuis kwam kappen maar ook
leuke kleding, sieraden en accessoires verkocht.
‘Ik had 700 klanten, dus het was enorme druk’.
Chantal wilde graag een eigen zaak en zocht ruimte in Berkel-Enschot. Toen kwam ‘La Tuvert’ op
haar pad. ‘Een eigen zaak is als een rollercoaster;
er komt zoveel op je af. Het is niet alleen bezig
zijn met haar, maar ook met alle financiële administratie, inkoop, verzekeringen etc. Maar ik vind
het geweldig leuk om te doen.’ Chantal heeft vier

medewerkers in dienst, waaronder haar moeder.
Vanuit Berkel-Enschot komen nog veel van haar
klanten speciaal naar Bygardo gereden en daar
is ze erg dankbaar voor. Haar spontaniteit, passie
en servicegerichtheid hebben Chantal met recht
op nummer 1 van Nederland gezet.
Toekomstplannen
‘Misschien komt er nog een salon in Berkel-Enschot/Oisterwijk. We zijn net gestart met onze
nieuwe exclusieve producten van MR SMITH op
VEGAN basis. We werken met producten van
LANZA, SEBASTIÁN EN KIN COSMETICS. En ik
start ook weer met de verkoop van leuke kleding.
Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Robert Sanders, Fotostudio RSP

Bygardo Hairstyle
Schoolstraat 11
5066 EC Moergestel
013 5133709
www.bygardo.nl
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ACTIVITEITENKALENDER
JUNI
06-06-19 Druiventros
19.30 uur
08-6 t/m 10-7-2019 Ons Koningsoord
openingstijden
08-06-19 Winkelcentrum Eikenbosch 11.00-16.00 uur
08-06-19 Bibliotheek, Kerkzaal
13.30-14.30 uur
			
10-06-19 Parochiecentrum Udenhout 11.30 uur
11-06-19 Jong Brabant
18.00 uur
12-06-19 CC de Schalm
13.30-16.30 uur
12-06-19 Jong Brabant
18.00 uur
12-06-19 Café Mie Pieters
19.30 uur
13-06-19 Bibliotheek
9.30-12.00 uur
13-06-19 Koningsoord
18.00 uur
13-06-19 Druiventros
19.30 uur
13-06-19 Pieter de Hooghlaan 24
20.30-23.00 uur
14-06-19 Koningsoord
14-06-19 Wilhelminaplantsoen
15 t/m 23-6-2019 TC de Rauwbraken
16-06-19 CC de Schalm
19-06-19 CC de Schalm
20-06-19 Valentijn
20-06-19 Druiventros
22-06-19 Gildeterrein de Kraan 53

18.00-18.45 uur
19.45 uur
div. tijden
10.00-13.00 uur
13.30-16.30 uur
17.30 uur
19.30 uur
9.30/10.30 uur

23-06-19
23-06-19
24-06-19
26-06-19
27-06-19
28-06-19
30-06-19
30-06-19
30-06-19

10.00-17.00 uur
15.00 uur
18.30 uur
13.30-16.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
11.30 uur
12.15 uur
12.25 uur

Boerderij Denissen
Café Mie Pieters
Brendersstraatje
CC de Schalm
Druiventros
Café Mie Pieters
Terrein Boerderij Denissen
Terrein Boerderij Denissen
Terrein Boerderij Denissen

Terrassenschaak
Kunstexpositie in de gangen van Koningsoord
10e kunstmarkt, CC de Schalm, STG. Expo, bibliotheek
Theatervoorstelling Kunstmarkt
“Het mysterie van Museum Mauzz”
3e Rondje van Johannes
Avond4daagse
Zomerbridge SBE 50+
Avond4daagse
Avondwandeling i.s.m. BGM en IVN
Schrijfatelier
Avond4daagse
Terrassenschaak
Lezingh & workshop individuele opvoedopstellingen
2Sync
Avond4daagse
Avond4daagse intocht
Expatax open 2019
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Zomerbridge SBE 50+
Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
Terrassenschaak
Jeu de Boules Doublettentoernooi Piet Vromans
Bokaal, gilde St. Hubertus
Oldtimerday
Optreden: Say jazz, five ladies of Jazz
De Ronde van Berkel
Zomerbridge SBE 50+
Terrassenschaak
Pub quiz
25e Galgenloop, start diverse kinderlopen
25e Galgenloop, start 10 EM en 10 km loop
25e Galgenloop, start 5 km loop

JULI
3-07-19
CC de Schalm
10.00-12.00 uur
3-07-19
CC de Schalm
13.30-16.30 uur
4-07-19
Druiventros
19.30 uur
4-07-19
Koningsoord, oude keuken 20.00 uur
6-07-19
t Hoekske 6A
11.00-17.00 uur
6-07-19
Wilhelminaplantsoen
19.00-01.00 uur
7-07-19
Wilhelminaplantsoen
14.00-20.30 uur
7-07-19
Café Mie Pieters
15.00 uur
			
10-07-19 CC de Schalm
13.30-16.30 uur
11-07-19 Druiventros
19.30 uur
15-07-19 CC de Schalm
13.30-16.30 uur
18-07-19 Café Mie Pieters
19.00 uur

8

|

Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
Zomerbridge SBE 50+
Terrassenschaak
Bewoners overleg groep vergadering
Openstelling Onder d’n Hooizolder
Zomerleut
Zomerleut
Optreden Sweet Mary Jane;
Blues Rock uit de jaren 60 en 70
Zomerbridge SBE 50+
Terrassenschaak
Zomerbridge SBE 50+ met KBO
Grenzeloos Eten

FOTOGRAAF
PETER TIMMERMANS
NEEMT AFSCHEID
VAN DE SCHAKEL
Tien jaar ging Peter Timmermans (79) met zijn
camera op pad voor De Schakel. ‘Gaan we
doen Ingrid’, was altijd zijn antwoord op mijn
verzoekjes voor fotografie. ‘Ik vond het leuk om
te doen, om overal te komen. Van de commissaris van de Koningin tot Piet Vromans van het
Gilde Sint Hubertus’, aldus Peter.
Ons Koningsoord, de Heemkundekring en Open
Monumentendag waren de thema’s die bij Peter
hoorden. ‘De laatste mis van de nonnen in Koningsoord in 2009 was de eerste opdracht voor de
Schakel. Daarna heb ik de complete metamorfose
van het prachtige klooster in beeld vastgelegd.
Het resultaat mag er zijn! Met de groei van BerkelEnschot zijn er veel archeologische opgravingen
geweest. Samen met de Heemkundekring was
Peter op het onontgonnen land te vinden. Andere
evenementen waar Peter steevast van de partij
was, waren o.a. de Carnavalsoptocht, Dikke Bandenrace, Galgenloop, St. Job en Kindervakantiewerk. ‘De vrolijke gezichtjes van de kinderen gaven me energie en plezier’, vertelt Peter.
Herinneringen
Twintig jaar woont Peter in Berkel-Enschot. Twee
weken na hun gouden bruiloft is begin mei jl. geheel onverwacht zijn lieve vrouw Ina overleden.
Peter heeft veel steun aan zijn twee kinderen en
zes kleinkinderen. ‘We pasten graag op de klein-

kinderen in Heemstede en Nijmegen. Tijdens de
verre reizen die Ina en ik gemaakt hebben, heb
ik prachtige foto’s gemaakt. Mooie herinneringen’, mijmert hij. Peter was voor zijn pensioen
professioneel fotograaf bij Romanesco Fotografie
Oisterwijk. ‘Naast het standaard werk, heb ik veel
bruidsreportages gemaakt. Ook na mijn pensioen
ben ik altijd met mijn hobby bezig gebleven. Voor
de Schakel, maar ook voor iedereen die zijn foto’s,
dia’s of films wil digitaliseren en ieder jaar maak ik
een familiefotoalbum.’

Peter bedankt!
Dankbaar
Peter staat positief in het leven. ‘In oktober word ik
80. Ik ben altijd sportief geweest; hardlopen (lange
afstand), fietsen en volleyballen. Dit laatste gaat
helaas niet meer door een val op mijn schouder.
Ik ga iedere vrijdagochtend biljarten en wekelijks
ben ik bij Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
(De Wever) te vinden, waar ik een vaste bewoner
gezelschap houd. En de Schakel mag heus nog
weleens een beroep op me doen!’ besluit Peter
dankbaar.
Tekst: Ingrid Roets
Foto: Peter Timmermans
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KBO Berkel-Enschot
65 jaar

Springlevend!!
10 jaar
DE ZOMERSCHOOL
Het Programma voor deze zomer:
Datum
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 aug
2 aug

ochtend
Lezing John Lommen over
kunstfotografie
Workshop Acrylverf gieten

middag

Soos in De Schalm (bridgen,
rikken en biljarten)
Fietsen en bezoek museum De
Dorpsdokter in Hilvarenbeek
Bezoek biologische pluktuin
Fietsen en bezoek De Petrus in
Sprankenhof in Udenhout
Vught
Bezoek en proeverij kwekerij
Rikken in De Stulp of
Natuurlijk Tomaat in Dongen
Workshop Kantklossen
Dagtocht naar Bergen op Zoom en Landgoed Mattemburgh met
de bus inclusief stadswandeling, lunch en rondleiding
Nordic walking vanaf Mie
Pieters
Lezing Jos Loonen over de
Soos in De Schalm (bridgen,
vier grote internetbedrijven
rikken en biljarten)
Dagtocht naar Dordrecht met de bus inclusief stadswandeling,
lunch en vaartocht per fluisterboot
Bewegen voor Ouderen
Kunstwandeling op Golfpark de
Haenen in Teteringen
Workshop zijden sjaals
Bezoek Philips Museum in
beschilderen
Eindhoven
Rondleiding Leerfabriek KVL in Rondleiding Spoorzone en
Oisterwijk
LocHal in Tilburg

En dat alles met financiële ondersteuning
10 | de Rabobank Clubkas Campagne 2018
door

TIEN JAAR ZOMERSCHOOL
KBO BERKEL-ENSCHOT

In 2010 organiseerde KBO Berkel-Enschot voor
het eerst in de zomerperiode een aantal activiteiten onder de noemer van “zomerschool”:
twee weken lang een breed scala aan excursies, lezingen, bedrijfsbezoeken en sportieve
activiteiten. De zomerschool wordt gehouden
in het midden van de zomervakantie, de ‘stille
periode’ als veel kinderen en kleinkinderen van
de leden op vakantie zijn. Inmiddels is de zomerschool uitgegroeid tot een begrip bij senioren in Berkel-Enschot en daarbuiten.
De werkgroep ‘Zomerschool’ heeft onder aanvoering van Jeanne Rodenburg in de afgelopen
maanden een bijzondere, tiende editie voorbereid. De zomerschool van dit jaar krijgt een extra financiële injectie van de Rabobank Clubkas
Campagne 2018, waardoor de werkgroep de horizon wat kon verruimen. Daardoor, en door het
enthousiasme binnen de werkgroep, heeft het
programma van de deze zomer extra glans gekregen; zie het programma in beknopte vorm op
de pagina hiernaast.
De Werkgroep Zomerschool
De Werkgroep Zomerschool bestaat uit de dames Martje Bloem, Toke Clijsen, Jeanne Kock,
Mieke Rijnen, Jeanne Rodenburg en Rosemarie
Smarius, met administratieve ondersteuning van
Ria van Beurden. Daarnaast wordt de werkgroep
bij de uitvoering van diverse activiteiten bijgestaan door begeleiders, zoals bij voorbeeld bij
de fietstochten. De werkgroep heeft een hoop
werk met de organisatie, maar bij het ontwikkelen van ideeën krijgt de werkgroep regelmatig suggesties vanuit de ‘fanclub zomerschool’,
zoals Jeanne Rodenburg de groep van deelne-

mende senioren noemt. Een welkome inbreng,
die tegelijkertijd benadrukt hoe de deelnemers
de zomerschool ervaren.
Groot animo
Jaarlijks nemen ruim 200 leden deel aan één of
meer activiteiten van de zomerschool. Een aantal activiteiten kent echter een maximum aantal
deelnemers en dan moet er geloot worden. De
werkgroep ziet in het grote aantal aanmeldingen
aan de ene kant een positieve bevestiging van
de programmakeuze, maar wordt aan de andere
kant geconfronteerd met teleurgestelde leden,
die zijn uitgeloot.
De Zomerschool special
De werkgroep Publiciteit brengt elk jaar een zogenoemde Zomerschool special uit die bezorgd
wordt bij alle ruim 1.600 leden van KBO BerkelEnschot. In deze special van 12 pagina’s worden
de activiteiten van de komende zomerschool beschreven. Het gehele programma staat ook op
de website van KBO Berkel-Enschot: www.kboberkelenschot.nl.
Meedoen maar nog geen lid van KBO
Berkel-Enschot?
Als u snel lid wordt kunt u zich ook nog aanmelden voor de zomerschool. Ga naar de website of neem contact op met het secretariaat op
013-5333162 of info@kboberkelenschot.nl. Maar
wees snel: de inschrijving voor de zomerschool
sluit op 21 juni!
Tekst: Jan Freijse, KBO
Foto: Jan Panhuijzen
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
01 juni wit konijn
14 mei Sleutel aan koord met 2 namen
12 mei Donkerblauw fleece jasje “Jack Wolfskin“
10 mei Grijs(blauw) konijn (zie foto Schakel app)
09 mei Armband met kapittelslot
		

Vindplaats
Telefoon
parkeerterrein Boerderij Denissen 06-51145142
Eikenboschweg
06-44744839
Sint Job, kerkplein Enschot
06-20780000
Tobias Asserlaan
06-22397666
voetpad bij honden uitlaatplaats 			
Durendaelweg
06-15025241

Datum VERLOREN
31 mei portemonnee (zwart met grijze vormen)
Zie foto Schakel APP
26 mei Afstandsbediening garage
		
26 mei Sierduif met pauwstaart
23 mei Goudkleurig herenhorloge met bruine band
		
22 mei Sleutel met label Corne en Wendy
14 mei Oorbel: hanger rond, turquoise steentjes
		
12 mei Beugel (tbv gebit)
		

Verliesplaats
Telefoon
Tussen Ploegschaar BE-			
Baaneind Heukelom
06-16238718		
Fietspad Berkel-Enschot/Tilburg 			
Reeshof
06-57561619
De Kraan en omgeving
013-5362463
Tussen fysiotherapeut De Hooge 			
Rijt achterzijde en Tobias Asserlaan 013-5335011
Myriahof/ Kerkstraat
06-48692245
Route Storimanslaan- Verdilaan - 			
Eikenboschweg, Winkelcentrum
06-49984757
St. Job Pleinfeest 			
(plein St. Caeciliakerk)
06-12353003		

VERLOREN
SCHAKELTJES

SCHAKEL APP
SCHAKELTJES
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.

Kijk op
OI ST.N L
voor meer
ideeën

STOF TOT NADENKEN

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren.
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.
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MAANDPUZZEL
1

2

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

15

16

De prijswinnaars worden bij
de volgende puzzel bekend
gemaakt.

5

23

28

8

29

19

39

35

27
32

36

37

41

42

45

47

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72

59

69

70
75

78

79

71
76

80

83

84

86

60

64

74

82

11

21

31

40

10

20

26

30
34

9

14

25

44

65

7

18
24

33
38

6

13
17

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

4

12

22

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

3

81
85

87
2

38

HORIZONTAAL

71

19

1

1. specialist die oogziekten behandelt; 7. lang niet jong
meer; 12. insect; 13. verschil tussen netto en bruto;
14. binnenvaartuig; 15. Groot-Brittannië (afk.); 17. oud
persoon die nog taai is; 19. weg met bomen beplant;
21. benevole lector (afk.); 22. Engels bier; 24. zuiplap;
27. herkauwend zoogdier; 28. meisjesnaam; 30. hok
waarin de gevangen vis in ijs gelegd wordt; 31. rivier
in Utrecht; 32. zichtbaar verbrandingsverschijnsel; 33.
een zekere; 35. vreugdevolle viering van een gedenkdag; 37. garde; 38. lastdier (in de woestijn); 41. vangwerktuig; 42. bladzijde; 44. adellijk; 46. eter (gast); 47.
spijskaart; 48. R.K. sacrament; 49. metaalsoort; 50.
ouderloos kind; 52. telwoord; 54. moedig (manhaftig);
56. sportattribuut; 58. telkens weer; 61. deel van gelaat; 62. schildergerei; 64. stedelijke scholengemeenschap (afk.); 65. zwarte lekkernij; 67. woud; 68. plaats
in Noord-Brabant; 70. metalen wasbak; 72. vordering;
73. persoon die van zoetigheid houdt; 76. steensoort;
77. militaire rang (afk.); 78. huisdier; 79. melkklier; 81.
den lezer heil (Lat. afk.); 82. afgemat; 83. bovenmatig;
84. sterke alcoholische drank; 86. hoenderachtige trekvogel; 87. aanplakbiljet (poster).

47

83

52

36

66

42

87

20

28

63

8

44

60

VERTICAAL

1. aanrijding; 2. gigavolt (afk.); 3. zwart-witte zwemvogel;
4. bolvormig; 5. ruw en oneffen (zodat een beweging daarover enige moeite kost); 6. overblijfsel van een verongelukt
schip; 7. artistieke figuurdans; 8. jongensnaam; 9. voorzetsel; 10. administratiekantoor (afk.); 11. netelig vraagstuk;
16. Indische praatvogel; 18. woonboot; 20. oude vochtmaat van vier ankers; 21. reuzenslang; 23. klei-achtige
grondsoort; 25. ontkenning; 26. droogvloer; 27. vruchtbare grondsoort; 29. wat kinderen van sneeuw maken; 32.
dierenverblijfplaats; 34. plechtige belofte; 36. een keer;
37. spinnenwebweefsel; 39. stadion van Ajax; 40. inwendig orgaan; 42. schriftelijk bewijsstuk van een verzekering;
43. windrichting; 45. vrij (ongebonden); 46. Europeaan; 51.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 53. wandversiering; 54. de dood veroorzakend; 55. niet lange tijdruimte;
56. deel van boom; 57. geen deskundige of vakman; 59.
insectenetend zoogdier; 60. vrouwelijke musicus die een
solo uitvoert; 62. hondenras; 63. kwetsing van de psyche
door een hevige gemoedservaring; 66. mollengang; 67.
bekeuring; 69. onderste deel van een gevel; 71. mager
(doorschijnend); 73. smaak (gewaarwording); 74. god van
de liefde; 75. scheepswerkplaats; 78. raamscherm; 80.
vogeleigenschap; 82. familielid; 85. motorclub (afk.).
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BBQ

Start pakket
De BBQ kan aan!
Speciale BBQ-actie
•
•
•
•

4 gemarineerde kipfilets
4 kip op stok
4 hamburger Pigalle (de lekkerste!)
4 BBQ-worstjes
uit eigen worstmakerij
• 2 bakjes saus naar keuze

+ GRATIS

leuke draagtas cadeau
Maximaal 2 pakketten per klant, op = op.

Samen van 28.95 voor

22

95

Geldig van 27 mei t/m 8 juni 2019

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl
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SPORT

ZOMERSTOP BIJ VOETBAL OF
HOCKEY OF WIL KENNISMAKEN
MET DE TENNISSPORTC?
Doe mee aan de Zomer Challenge!
Speel je een teamsport en heb jij een zomerstop,
maar wil je toch graag fit blijven in de zomer? Of
sport je vaak binnen en wil je in de zomer graag
naar buiten? Dan dagen we jou uit met de Zomer
Challenge!

ste sportevenement van Nederland in 2019. Van
3 tot en met 16 juni is de stad twee weken lang
het middelpunt van de handboogsport. Naast de
wedstrijden van de WK is er bovendien een uitgebreid programma vol sport, muziek en entertainment. De handboogschutters met een beperking starten het twee weken durende event met
de Wereldkampioenschappen Para Handboogschieten van 3 - 9 juni. Van 10 - 16 juni worden
de Wereldkampioenschappen Handboogschieten
gehouden. Alle finales vinden plaats in een stadion op de Parade in het historische centrum van
’s-Hertogenbosch. Het stadion in de stad wordt
naast de finales op 8 en 9 juni (wereldkampioenschappen para handboogschieten) en 15 en 16
juni (wereldkampioenschappen handboogschieten) ook gebruikt voor Jazz in Duketown (7-10
juni), muziekfeest Hart voor Muziek (12 juni) en
een liveconcert van de Edwin Evers Band (13 juni).

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap,
waarbij je drie maanden vrij kunt tennissen wanneer
het jou uitkomt, je krijgt een tennisclinic en je doet
mee aan het Zomer Challenge eindtoernooi.
• Je ontvangt een lidmaatschap voor de maanden drie om vrij te tennissen wanneer het jou
uitkomt.
• Je krijgt een tennisclinic onder begeleiding van
onze trainers Dave en Max.
• Je neemt deel aan het Zomer Challenge eindtoernooi van 11 t/m 17 augustus, georganiseerd
door onze Toernooi Commissie.
• Kosten: gratis
Wij dagen je uit om binnen drie maanden (juni-juliaugustus) klaar te zijn voor het Zomer Challenge
eindtoernooi. Doe je mee?
Aanmelden kan tot en met 21 juni 2019 via het
inschrijfformulier op de website. Voor meer informatie neem contact op met ledenadministratie@
tcderauwbraken.nl.
Met sportieve groet,
Namens TC de Rauwbraken, Claudia Kuiper

MEXICAANSE TEAMS
TRAINEN BIJ DE
MEIERIJERS.
De Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019 in ‘s-Hertogenbosch zijn het groot-

En ook op de andere dagen en locaties is er een
vol programma. Onder de 1000 sporters (meer
dan 90 nationaliteiten) bevinden zich ook 4 teams
van elk 3 schutters van het Mexicaans team.
Aangezien deze teams op 28 mei vanuit Turkije
rechtstreeks naar Nederland kwamen zijn ze te
gast bij De Meierijers om daar dagelijks te trainen.
Ook werden onze (jeugd)schutters in de gelegenheid gesteld om samen met deze topschutters te
schieten en tips en trucks van ze te leren. We wensen het Mexicaans team veel succes tijdens deze
Wereldkampioenschappen maar diep in ons hart
gaan we toch voor het Nederlands team. 13 Nederlandse schutters doen aan dit kampioenschappen mee en we hopen dat ze een plaats op het
podium krijgen. Voor informatie: www.meierijers.
nl tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden) of 06
23583948 (Henk Adams).

OJC’98 NIEUWS
Ook tegen de Nijmeegse studenten slaagde ons eerste er niet in om punten te
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veroveren. Daarmee is degradatie vrijwel een feit,
want dit jaar degraderen er twee ploegen in alle
derde klassen. Ook het tweede verloor en maakte
daarmee DKB 3 kampioen. Niettemin heeft dit
jonge team dit seizoen goed gepresteerd en
enorm veel geleerd.
Bij de jeugd wonnen de junioren 1 en de aspiranten B hun uitwedstrijd en alle twee hebben ze nog
een kansje op de titel. Bij de pupillen won de E2ploeg de lastige uitwedstrijd tegen Rust Roest.
De uitslagen waren:
SkunK 1 - OJC’98 1
14 - 9
DKB 3 - OJC’98 2
12 - 6
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
7 - 10
SDO asp B3 - OJC’98 asp B1
8 - 11
Eymerick pup D1 - OJC’98 pup D1
9-9
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E2
6-9
Volgende week houdt OJC’98 zijn jaarlijkse jeugdkamp. Er zijn dan geen wedstrijden. Alleen de
midwekers komen op 4 juni in actie tegen BMC op
sportpark Rauwbraken.
De week daarop zijn de laatste wedstrijden van de
veldcompetitie. het programma luidt dan:
woensdag 12 juni:
DSC mid 1 - OJC’98 mid 1
zaterdag 15 juni:
OJC;98 1 - PSV 1
15.30 uur
OJC’98 2 - Focus 2
14.00 uur
OJC’98 jun 1 - Tilburg jun 3
12.30 uur
OJC’98 asp B1 - KVS asp B1
14.00 uur
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3
12.45 uur
OJC’98 pup D1 - SDO pup D2
11.30 uur
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1
11.30 uur
OJC’98 pup E2 - SDO pup E3
10.30 uur
OJC’98 pup F1 - Flash pup F1
10.30 uur

Boomrooierij
Weijtmans
boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
Handelsweg 18, 5071
NT Udenhout
Kreitenmolenstr.
175 | 5071
BD Udenhout
Tel.
83 | www.boomrooierijweijtmans.nl
www.boomrooierijweijtmans.nl
Tel.013-51114
013 5111483
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GEMEENTENIEUWS
SNELHEIDSMETERSPAARPOT
IN KERKSTRAAT
BERKEL-ENSCHOT
Spaaractie van vrijdag 7 juni t/m 28 juni 2019
Vanuit de Kerkstraat komen steeds meer meldingen
van bewoners over autoverkeer dat te hard door de
straat rijdt. Daarom gaat de gemeente Tilburg samen met de provincie Noord-Brabant een test uitvoeren met een
'belonings-snelheidsmeter'. De
snelheidsmeter
wordt woensdag 5 juni geplaatst en werkt
van vrijdag 7 tot
en met 28 juni
2019. Met het
plaatsen van de
meter hopen de
gemeente en de
provincie
dat
de automobilisten zich bewust
worden van de
gereden snelheid.
Belonings-snelheidsmeter
Deze speciale snelheidsmeter beloont iedere automobilist die zich aan de juiste snelheid houdt
van 30 km/h. Voor iedere automobilist die zich
hieraan houdt, gaat er een vast bedrag in een
spaarpot. Samen met de dorpsraad Berkel-Enschot heeft de gemeente besloten dat het gespaarde geld naar de stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot gaat.
Nul verkeersdoden in Brabant
In Brabant werken provincie, gemeenten, politie,
Rijkswaterstaat en ook scholen samen aan de verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor
NUL verkeersdoden. Ze willen bereiken dat álle
Brabanders goed opletten in het verkeer én zich
houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want
90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag; niet opletten of te hard rijden.

VERENIGINGSNIEUWS
ZOMERAVONDBRIDGE
BCBE

Zing jij ook graag? We staan altijd open voor nieuwe leden! Je bent welkom tijdens onze repetitie op
vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 in het parochiezaaltje van de Willibrorduskerk in Berkel.
Voor meer informatie: tel: 06-48282161
email: info@jongerenkoorpippijn
website: www.jongerenkoorpippijn.nl

Veel bridgeclubs houden een lange
zomerstop. Zij stoppen met bridgen
in mei en starten weer in september. Bridgeclub
Berkel Enschot vindt dat een lange pauze en organiseert daarom deze zomer weer een zestal zomerbridge avonden.

We spelen op de maandagavond van 22 juli tot en
met maandag 26 augustus. Start 19.45 uur.
Locatie: De foyer van Cultureel Centrum
De Schalm, in Ons Koningsoord.
De kosten bedragen € 3,00 per persoon.
Hiervoor kunt u zes keer vier spellen spelen en
krijgt u een paar heerlijke hapjes, verzorgd door
restaurant "Hemels".
Alle gegevens en nog veel meer, kunt u lezen op
onze site: www.bcbe.nl
We zien u graag maandag 22 juli.

CONCERT KOOR PIPPIJN
NIET TE FILMEN!
Wij zijn Pippijn, een koor uit Berkel-Enschot
bestaande uit 15 enthousiaste jonge dames!
30 juni geven wij een concert in de Schalm in
Koningsoord in Berkel-Enschot. Het concert zal in
het teken staan van het thema Film & Musical muziek. Naast onze vaste begeleiding van Karen Klerx
op piano en Ad Lommers op drums werken we
voor dit concert samen met een band waardoor we
nog meer swingen dan u al van ons gewend bent!
We hopen je tijdens deze muzikale middag te mogen ontvangen!

KERMIS BIJ GILDE
SINT HUBERTUS
ZATERDAG 22 JUNI
Doubletten Jeu de Boules-toernooi om de
“PIET VROMANS TROFEE”
Zaterdag 22 juni organiseert het Gilde Sint Hubertus voor de 7e keer het Jeu de Boules doublettentoernooi om de ”Piet Vromans Trofee”.
Het toernooi wordt gehouden op het gildeterrein
aan De Kraan 53 Berkel-Enschot
Aanvang wedstrijden: 10.30 uur 4 partijen
Inschrijven van 09.30 tot 10.00 uur
Inleg: € 8,- per doublet
Maximaal 30 doubletten (vol = vol!!!!)
Vooraf aanmelden kan bij: Frans Vromans
e-mail: heie27fs@hetnet.nl tel.: 06 20363015
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Wanneer kiest u voor Kozion?
Kozion biedt u kunststof kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien en
dakkapellen van hoge kwaliteit.
Ze worden vakkundig gemonteerd 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

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

WORD
JIJ
MIJN
NIEUWE
COLLEGA?
Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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DINSDAG 25 JUNI
Dinsdag 25 juni organiseert het gilde alweer voor
de 20e keer een Jeu de Boules-toernooi voor de
bewoners van Torentjeshoef en de aanleunwoningen. Het toernooi vangt aan om 14.30 uur. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de Nico
en Ria Haneveld. Ook aan een hapje en drankje zal
het niet ontbreken. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door Catering Wolfs. Het beloofd ook
dit jaar weer een spannende strijd te worden, maar
mooi zou het wel zijn als de supporters in grote getalen naar de Jeu de Boules-banen bij Torentjeshoef komen om de coryfeeën aan te moedigen. Iedereen is welkom. Dus tot ziens op kermis-dinsdag
bij de Jeu de Boules-banen van Torentjeshoef.
Cie. Jeu de Boules Gilde Sint Hubertus

EXPOSITIE
KUNSTMARKT
Afgelopen periode hebben we met
twee mentoren gewerkt aan diverse foto-projecten. Eén groep heeft met Theo van Waas gewerkt
aan een vierluik in vier vierkanten. Een hele uitdaging om vier vierkante fotos door vormen, lijnen of
kleuren tot één vierluik te formeren. Een aantal van
deze vierluiken zijn tijdens de komende expositie
te bekijken.
De tweede groep ging met Margo Remie op reis.
Via diverse opdrachten kwamen zij uit bij een
bijzondere locatie waarover een serie gemaakt
moest worden. Ten slotte moesten er ‘gevoelswoorden’ in een foto naar voren komen. Huub van
Turnhout heeft hierbij bv voor ‘zweverig’ gekozen
en daarbij onderstaande foto gemaakt. Ook van
deze groep zijn resultaten te bekijken tijdens de
Kunstmarkt.
Na afloop van de Kunstmarkt op 7 juni zijn de foto’s nog tot eind augustus te zien in de serre van
de Schalm in Ons Koningsoord. Van harte welkom!

SCHAKEN

Competitie ten einde,
terassenscahaak van start
Afgelopen donderdag zijn de laatste wedstrijden voor de interne competitie gespeeld. Was in groep A de strijd al eerder beslist,
in groep B kon nog van alles gebeuren. Door de
remise van Ton Piekart en Gerrit Bout eindigden in
deze groep maar liefst 3 schakers op de gedeelde
eerste plaats, namelijk Hugo van Baardwijk, Egidion
Hernando en Gerrit Bout. Ook in groep C was de
eindfase zeer spannend. Eveneens 3 spelers deelden met elkaar de eerste plaats, namelijk Wil Severijns, Ad Mathijssen en Ben Sibum. Hoewel Marcel
Strik in de laatste ronde een betere score had dan
Koen Robben, werd Koen uiteindelijk toch clubkampioen. En niet alleen clubkampioen, ook de bekercompetitie werd door Koen overtuigd gewonnen.
Nu de competitie ten einde is, start het ‘terrassenschaak’ elke donderdagavond. Op een luchtige
en ontspannen manier zullen dan steeds vriendschappelijke maar daarom niet minder spannende
partijen worden gespeeld. Een mooie gelegenheid voor iedereen zich verder te bekwamen in het
mooie schaakspel.

SAMEN UIT
DINEREN BIJ
BRASSERIE VALENTIJN
Op donderdag 20 juni heten wij alle senioren uit
Berkel-Enschot van harte welkom voor het Samenuit-Dineren bij Brasserie Valentijn. U hoeft nergens
lid van te zijn, iedere senior uit Berkel-Enschot is
welkom.
Het menu vindt u op de website kbo-berkelenschot.nl (let op het koppel-streepje tussen “kbo” en
“berkelenschot.nl”) waar u zich aan kunt melden.
Dit aanmelden kan ook telefonisch namelijk bij Ine
van de Wiel T: 013-533 37 57 of bij Ria van de Kam
T: 013-533 26 21 tot uiterlijk 2 dagen van tevoren.
Zoals u weet willen we graag van u weten of u vlees
of vis wilt. De prijs is € 18,-voor het driegangendiner (exclusief de drankjes).
U bent, zoals altijd, welkom vanaf half
zes. Het diner start om zes uur.
Komt u voor de eerste keer en/of hebt u
nog vragen dan kunt u bellen naar een
van bovenstaande telefoonnummers.
Wij heten u allen weer heel hartelijk
welkom.
Tot ziens !!
werkgroep SocMa

| 19

Beste Lezers,
Volgende week, na Pinksteren, verschijnt de Schakel op donderdag 13 juni! Het wordt een speciale
editie rondom het thema Dag van de Bouw! Daarin informeren we u o.a. over het nieuwe Winkelcentrum Koningsoord wat in ons Dorpshart verrijst!
Mocht u als bedrijf nog willen adverteren in deze speciale Schakel, laat ons dat dan uiterlijk vrijdag
7 juni weten via advertenties@schakel-nu.nl
Inleveren kopij en advertenties met Pinksteren. Deadline is zoals gebruikelijk op maandagochtend
10:00 uur, dit is 2e Pinksterdag!

ZOMERSTOP is week 28-29-30-31. Op woensdag 10-17-24-31 juli verschijnt er geen Schakel.
Het Bestuur

Jesse van de Water

MBO4 ICT beheer Instituut Broers in Tilburg

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

GORDIJNEN & RAAMBEKLEDING

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

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

www.zigzag-gordijnen.nl
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DIVERSEN
MIJN WIJK
Het thema waaraan we nu werken is ‘mijn wijk’.
Samen met een aantal mama’s zijn we ons eigen
dorpje aan het knutselen. Al onze huizen staan in
de straat. En we staan er zelf bij op de foto! We
hebben er zaadjes bij geplant en hopen dat ons
dorpje gauw wat groener en fleuriger wordt als de
plantjes gaan groeien. We kennen al veel verschillende soorten huizen, zoals; rijtjeshuizen, twee onder één kap, flat, bungalow en vrijstaande huizen.

hebben. Zo zien ze o.a. het Melkmeisje melk schenken en komen ze terecht op één van de zeeschepen die Willem van de Velde II geschilderd heeft.
Door deze voorstelling ervaar je dat het leuk en
spannend is om naar een museum te gaan. De
voorstelling laat je op een andere manier naar
kunst kijken, omdat je door te kijken naar kunst
en kunst te beleven de achtergrond leert kennen.
Hierdoor wordt het onbegrijpelijke begrijpelijk,
verschuift je perspectief en verbreed je je horizon.
Wanneer: Zaterdag 8 juni 13:30-14:30
Waar: De Bibliotheek Kerkzaal,
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Voor wie: Kinderen vanaf 5 jaar met hun ouders,
verzorgers, broertjes en zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes, opa’s en oma’s
Entree: gratis.
Wel aanmelden via:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Schakel nu over naar het laatste
nieuws over Berkel-Enschot
en volg ons op Facebook
En we weten ook al een beetje hoe een huis gebouwd wordt. Nu willen we nog graag een naam
bedenken voor ons dorpje. Ook gaan we nadenken
over wat er nog allemaal te zien en te doen is in een
dorp, en hoe we dat er bij kunnen maken.
We genieten van dit project!
Groetjes, onderbouw 2.

THEATERVOORSTELLING ‘HET
MYSTERIE VAN MUSEUM
MAUZZ’
BERKEL-ENSCHOT – De Bibliotheek Berkel-Enschot, Cultureel Centrum De Schalm en Stichting
Expo organiseren samen op zaterdag 8 juni een
voorstelling vol mysteries.
HET MYSTERIE VAN MUSEUM MAUZZ
Alle schilderijen komen tot leven in Museum Mauzz,
waar Jimmy verdwenen is. Als zijn halfzusje Eva
hem zoekt maken ze een reis langs verschillende
schilderijen en ontdekken ze dat de levende schilderijen en beelden ieder hun eigen verhaal in zich

UITSLAG MAANDPUZZEL
Onder de vele goede oplossingen van de
puzzel van de maand april zijn de
volgende prijswinnaars getrokken:
1e prijs:
Waardebon E 20,Niek en Mieke Smit,
Bosscheweg 57-55 in Berkel-Enschot
2e prijs:
Waardebon E 10,Hanneke van Oirschot,
Kloosterstraat 6 in Berkel-Enschot
De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legitimatiebewijs meebrengen).
Deze waardebonnen zijn uitsluitend te
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Uitslag maandpuzzel april:
LIEVELINGSGERECHT
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Willibrordstraat 15
StStWillibrordstraat
St Willibrordstraat 15
Berkel-Enschot
Berkel-Enschot
Berkel-Enschot
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KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met:
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op
te nemen met het parochiesecretariaat:
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via:
info@johannesxxiiiparochie.nl
OPSTEKERTJE
Naar aanleiding van de Europese verkiezingen
van 23 mei jongstleden kwam de gedachte bij
me op dat de Nederlandse overheid toch wel een
groot respect heeft voor de religieuze overtuiging
van haar burgers. Want terwijl in het overgrote
merendeel van Europa de verkiezingen in de regel op zondag gehouden worden (“want dan zijn
de mensen vrij”, is de gedachte), mocht het Nederlandse electoraat al op donderdag naar het
stembureau. Ik begreep dat in Nederland alle
verkiezingen, dus zowel op lokaal, provinciaal,
landelijk als op Europees niveau, nooit op vrijdag, zaterdag of zondag worden georganiseerd,
vanwege de bijzondere dagen van de drie grote
geloofsovertuigingen.
Dat christenen op zondag “de Dag des Heeren”
vieren is algemeen bekend. Ik herinner me uit
mijn jeugd (ik ben geboren in 1975, mocht u het
zich afvragen) dat op zondag alle winkels dicht
waren en dat er zelfs geen reclame op televisie
was. Dat de Nederlandse overheid nooit verkiezingen op een zondag zou uitschrijven behoeft
dan ook verder geen betoog.
Wat minder bekend is de rustdag van de joden en
de moslims. De joodse sabbat begint op vrijdag
bij zonsondergang en duurt precies een etmaal.
Omdat de sabbat wordt gezien als de zevende
dag en dus de dag waarop God rust nam en genoot van de door Hem geschapen wereld, is het
voor veel joden niet gepast om enige activiteit
te ondernemen die gezien kan worden als werk.
Welke activiteiten precies als werk worden aangemerkt verschilt per stroming en traditie binnen

het joodse geloof, maar voor sommigen zal een
gang naar het stembureau daar zeker bij horen.
In de islam geldt vrijdag als een bijzondere dag
omdat het dagelijks gebed dan uitgebreider is.
Het vrijdagsgebed omvat dan ook een overweging door de imam. Het is moslims die dag niet
verboden te werken maar velen zullen meer tijd
en aandacht aan het gebed en de voorbereidingen daarop willen besteden.
Uiteraard is het aantal (actieve) gelovigen in Nederland niet meer zo groot als het eens was.
Maar ik vind het wel getuigen van een diep democratisch besef dat de overheid rekening houdt
met de bijzondere dagen van de drie grootste
geloofsovertuigingen. Een week telt immers zeven dagen en door drie daarvan aan te merken
als ongeschikt voor verkiezingen blijft er toch nog
keuze genoeg over. Tegelijkertijd wordt op deze
manier niemand belemmerd in zijn deelname aan
het democratische proces. Waar een klein landje
zoal groot in kan zijn…
Diaken Alexis Szejnoga
PINKSTERACTIE 2019
Tijdens de jaarlijkse Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris, vragen wij aandacht
voor zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico. Twee sterke,
bevlogen vrouwen wier missie het is de ander te
steunen en te versterken. Daarom wordt van 1
tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies
gehouden om geld in te zamelen voor hun belangrijke werk. Zie ook de folders in de kerken
hierover.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor
honderden missionarissen en missionair werkers
– ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie middels de tweede collecte
en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan.
AGENDA
Maandag 11 juni: 11.30 uur start Rondje Johannes
bij de St. Lambertuskerk.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 8 juni:
19.00 uur St. Josephkerk: Geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Zondag 9 juni:
Hoogfeest van Pinksteren
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Heidy van Ommeren

Trainer & Coach

Pieter de Hooghlaan 24
5056 CM Berkel-Enschot
06 37 17 64 30
info@2sync.nl
www.2sync.nl

Ik begeleid ouders die uitdagingen in de opvoeding ervaren
zodat ze met vertrouwen de juiste keuzes maken voor hun gezin
Een krachtig en gelukkig kind begint bij een krachtige en gelukkige
ouder. Er is geen betere coach voor een kind dan zijn eigen ouders.
Laat jouw kind opgroeien tot de beste versie van zichzelf.
• Krijg inzicht in de oorsprong van het 'probleem', waardoor je
herkent wat er nodig is om de situatie te veranderen door middel
van een (opvoed)opstelling. Snel en blijvend resultaat.
• Leer om in vertrouwen op te voeden en zelf de disbalans in je
gezin te herstellen door mijn training "Opvoeden in vertrouwen".
• Laat je inspireren en inspireer anderen omtrent opvoedthema's bij
een Opvoedkoffie of het OpvoedCafé, samen weten we meer.
Voor actuele evenementen bekijk mijn website (agenda)

bij Haans Carwash
Tijdens het wasproces wordt er

800 liter water per auto
gebruikt waarvan 80% wordt
gerecycled. Bij het wassen komt
er zo’n 150 ml (koﬃebeker) per
auto aan slib, olie en zware
metalen vrij die in het milieu
terecht kunnen komen. In onze
wasstraat worden deze stoﬀen

opgevangen, gefilterd,
afgevoerd en verwerkt.

Haans Carwash
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Geminiweg 39

Tilburg

www.haanscarwash.nl

9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg; Toos en Dré Verhagen- van Kasteren.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk:
Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk:
Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intentie: Adriana Brenders.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

andere aanwezige gelovigen. Voorganger in deze
dienst is dominee Winanda de Vroe. Sopraan Kathelijn van Dongen, pianist Rick Schilders en een gelegenheidskoor onder leiding van Maria Zijlmans verlenen hun medewerking aan deze dienst. Het thema
is ‘Lopend Vuur’. Iedereen, jong en oud, is van harte
welkom om dit Pinksterfeest mee te vieren.
Het adres van het Natuurtheater is Gemullehoekenweg 147 in Oisterwijk.

Maandag 10 juni: Maria, Moeder van de Kerk
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met
samenzang.
Celebrant: pastoor Looijaard.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

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

Dinsdag 11 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Donderdag 13 juni:
19.00 uur St. Willibrorduskerk:
Eucharistieviering.

Agenda
8 juni 19.30: Club 412
12 juni 14:30: Gespreksgroep
Verhalen rond de Bijbel

Pinksteren
Inleveren kopij en advertenties Pinksteren: deadline is zoals gebruikelijk
op maandagochtend 10:00 uur!
De Schakel verschijnt na Pinksteren
een dag later op donderdag.

Vrijdag 14 juni:
09.00 uur St. Willibrorduskerk:
Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

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)
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 9 juni: Oecumenische Pinksterviering
in Natuurtheater Oisterwijk, 11.00 uur
Het is Pinksteren! We vieren dat de Heilige Geest
neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op
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SCHAKELTJES
GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in
de avond van dienst te kunnen zijn is er iedere
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur,
Slimstraat 8a, Udenhout.
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.
TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine,
droger, vaatwasser of koelkast stuk? Bel voor een
vakkundige service-witgoedmonteur, Hoppenbrouwers Euronics Udenhout 013-5111525
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl
Schitterende adrespenningen voor uw hond of
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt! Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat
6, Berkel-Enschot
GLAZENWASSER voor buiten en binnen,
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel: 0624136243
Pinksteren en asperges, lekker feestelijk tafelen
met asperges. Dagelijks vers gestoken en vers
geschild. Zoekt u lekkere ingrediënten voor een
bijzondere maaltijd of een leuk cadeau? Iedere
dag open vanaf 9.00 uur. Ook de Pinksterdagen
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63
Udenhout tel. 013-5113404
Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat
nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689.
BLOEMENATELIER EXTRA VITA St. Willibrordstraat 5 Achterom. Geopend op vrijdag en zaterdag van 9.00 u tot 17.00 u
Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten?
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14
Op kermismaandag 24 juni wordt de Ronde van
Berkel weer gereden. Doe mee met deze unieke
Dikke Bandenrace. Geef je vóór woensdag 19
juni 20.00 uur op voor deze prachtige traditie via
www.rondevanberkel.nl
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Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog nieuw bij
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689.
10 Jaar Kunstmarkt Berkel-Enschot! Zaterdag 8
juni van 11-16 uur De muzikale huifkar brengt u
van Eikenbosch naar Koningsoord v.v.! Dit mag u
niet missen!
Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met kruiden,
graanvrij en zonder kunstmatige toevoegingen.
Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt verwarring, verdriet met zich mee.
En juist in deze periode moeten er veel besluiten worden genomen, daar help ik u graag bij.
Margriet van Ingen Uitvaartzorg,
Tel: 06-10917979. 24/7 bereikbaar.
Vele kussens en manden voor de helft van de prijs,
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689
Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service
van Laarhoven 06-51323167.
Heidestraat 4 Udenhout www.electroservice.nl
BLOEMENATELIER EXTRA VITA is aanwezig
op de VIP-avond bij Multimate.
Vrijdag 7 juni (zie advertentie in deze schakel)
PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar
bij Hobby-Mix voor Dieren.
Zaterdag 8 juni is Schoenmakerij Joep van den
Berg gesloten.
PINKSTERDAGEN...ASPERGEDAGEN.
Dagelijks versgestoken, evt geschild en met
diverse producten om volledig maaltijd te creëren.
Wij verkopen asperges tot ong. 24 juni. Verkoop
maandag tm vrijdag en zondag 10.00-18.00 uur
en zaterdag 9.00-18.00 uur. Aspergekwekerij
Schuurmans, Hoog Heukelom 3 in Heukelom.
Tel 0135334720 of 0615361043
Te Huur aangeboden Tijdelijke woonruimte in
overleg omgeving Haaren ruime woonk. keuken
badkamer, terras, informatie: 0649322836
Koelmatten, koelvesten, bandana’s en veel meer
koelartikelen voor uw huisdier bij, Hobby-Mix
voor Dieren

Bezoek onze winkel
voor een professionele
analyse van je voeten

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

WANDELSCHOENEN

JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN
HILVARENBEEK

DOELENSTRAAT 76
H 013-5055981

UDENHOUT

KREITENMOLENSTRAAT 25
U 013-5114918

Denken en doen

TILBURG | RIJEN |
w w w.dkt not a r is s e n .n l

REESHOF

|

UDENHOUT

Tot ziens bij
Van Gool

Je eerste huis kopen?
Er is meer mogelijk dan je denkt
Je wil dolgraag je eerste huis te kopen. Dan wordt er vandaag
de dag nogal wat van je gevraagd. Toch is er meer mogelijk
dan je denkt als we samen naar jouw situatie kijken. Start je
oriëntatie vandaag nog met een persoonlijk video- of
telefoongesprek.

Ook als
ZZP'er

