
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 25, 19 juni 2019

DEZE WEEK:
Kom kijken bij De Dikke Bandenrace

49e editie Avondvierdaagse voor jong en oud

Praktijk verkeersexamen groep 8: ‘t Zwaantje moeilijkste kruispunt’

Nationale tuinweek: ‘Ze is altijd aan het tuinieren’

Van onze verhalenverteller: ‘Jodie het kermispaardje’
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Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

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  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

DIERENARTS

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

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 paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
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) 

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

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

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

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

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

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.

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.
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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

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

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

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

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 Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op  
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. Charlotte 
06-34089921, Monique en Mara, Lotte 06-38166531.  
algemeen nr. 013-5331561 Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 Zat. 
9.00-16.00 uur.

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

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
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.humankind.nl 

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

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

NIEUW
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

Florine Roets VWO N&T TTO 2College Durendael

Dave van Baardwijk VMBO   2College Durendael

Maaike Smits VMBO-K  2College Durendael

Luuk Weber VMBO-TL  2College Ruiven

Denise Moonen VWO (Cum Laude) Odulphuslyceum

Simon Versmissen HAVO  Cobbenhagen Lyceum

Niels Tielemans HAVO  Theresia Lyceum

Isabelle van Gool VMBO-TL  2College Durendael

Romy Sterke VMBO  2College Durendael

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

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

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout
Tel. 013 5111483 | www.boomrooierijweijtmans.nl

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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
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KOM KIJKEN BIJ 
DE DIKKE BANDENRACE

Enkele weken voor de jaarlijkse kermis in het 
jaar 1953 zaten enkele heren op het terras van 
café ‘Het Centrum’, tegenwoordig ‘De Bron’, 
en stelden vast dat het tijdens de kermis maar 
een saaie boel was. Zij kwamen op het idee een 
wielerwedstrijd te organiseren. Op maandag-
avond, alleen voor inwoners van het dorp en op 
gewone fietsen. Spatborden eraf, hangstuur 
erop en trappen maar. Zo ontstond de Dikke 
Banden Race. Op maandagavond 24 juni wordt 
de Ronde van Berkel weer gereden, al voor het 
67e jaar op rij. Tijdens en na de wedstrijd is het 
natuurlijk weer ouderwets gezellig langs het 
parcours en uiteraard in het Brendersstraatje. 

De ronde begint aan het begin van de avond. Eerst 
is het de beurt aan de jeugd. Daarna gaan de juni-
oren, veteranen, dames en senioren van start. De 
kermismaandag blijft daarmee in Berkel-Enschot 
een heel bijzondere avond. Meer dan 120 dorps-
genoten pakken dan hun ‘gewone’ fiets en gaan 
de strijd met elkaar aan op het parcours door de 
Molenstraat, via de Burg. Brenderstraat naar de 
Akkerweg en via de kasseien op de ‘Hel van de 
Hoolstraat’ weer naar de Molenstraat. Meer dan 
200 ondernemers, hoofdzakelijk uit ons dorp, stel-
len mooie prijzen ter beschikking aan de deelne-
mers. Soms is dat een geldbedrag, maar vaak ook 
waardebonnen of goederen. Zij zorgen ervoor dat 
er voor iedere deelnemer aan de finish een mooi 
prijzenpakket is. 

Feest
Al tijdens het aanmoedigen is het een vrolijkheid 
van jewelste. Het publiek bouwt ieder jaar haar ei-
gen feestje. Bij de start en finish is het al gezellig 
druk. Langs de route zijn er straatbarbecues en 
borrels. En na afloop van de koers is het een ware 
dorpsreünie in het Burg. Brendersstraatje. De ho-
reca trekt opnieuw alle registers open om het ie-
dereen naar de zin te maken.

Deelnemen
Vorige week werd de fleurige flyer over de Ronde 
van Berkel met alle informatie bij de Schakel mee 
bezorgd. Deelnemers kunnen nog inschrijven via 
de website op www.rondevanberkel.nl. In verband 
met de veiligheid is het aantal deelnemers aan de 
Jeugdronde gelimiteerd. De inschrijftermijn sluit 
op woensdag 19 juni 2019 exact om 20.00 uur. 

Starttijden
De start en finish is zoals gebruikelijk in de Molen-
straat. De starttijden zijn als volgt:
18.30 uur:  jeugdronde 7-8 jaar
18.45 uur:  jeugdronde 9-10 jaar
19.00 uur:  jeugdronde 11-12 jaar en 
 junioren (13 t/m 17 jaar)
19.30 uur:  dames 
20.00 uur:  veteranen (40+)
20.30 uur:  senioren
Kijk voor meer informatie én leuke foto’s op 
www.rondevanberkel.nl 

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans (archief 2018)
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ACTIVITEITENKALENDER

JUNI

JULI

8-6 t/m 10-7-2019  Ons Koningsoord openingstijden Kunstexpositie in de gangen van Koningsoord
15 t/m 23 -6-2019  TC de Rauwbraken div. tijden Expatax open 2019
20-06-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
20-06-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
22-06-19 Gildeterrein de Kraan 53 9.30/10.30 uur Jeu de Boules Doublettentoernooi Piet Vromans Bo-

kaal, gilde St. Hubertus 
23-06-19 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
23-06-19 Ons Koningsoord 11.00 uur Openluchtmis
23-06-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: Say jazz, five ladies of Jazz
24-06-19 Brendersstraatje 18.30 uur De Ronde van Berkel
26-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
27-06-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
28-06-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
29-06-19 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert alle orkesten van Concordia
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur 25e Galgenloop, start diverse kinderlopen
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur 25e Galgenloop, start 10 EM en 10 km loop
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur 25e Galgenloop, start 5 km loop

03-07-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
03-07-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding buitengevels Abdij Koningsoord
03-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
04-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
04-07-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
06-07-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
06-07-19 Wilhelminaplantsoen 19.00-01.00 uur Zomerleut
07-07-19 Wilhelminaplantsoen 14.00-20.30 uur Zomerleut
07-07-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Sweet Mary Jane; Blues Rock uit de jaren 

60 en 70
10-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
11-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
15-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
18-07-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzeloos Eten
18-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
22-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
22-07-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
25-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
28-07-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Happy Dees en The Magnets: covers
29-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
29-07-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot

01-08-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
03-08-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
04-08-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden The Magical History Tour; eerbetoon aan 

de Beatles
05-08-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot

LATER
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Waar de voorgaande jaren vanwege slecht 
weer maar drie of zelfs twee dagen gelopen 
kon worden, kunnen we dit keer van een echte 
vierdaagse spreken. Ongeveer 1000 deelne-
mers wandelden 5 of 10 kilometer vrolijk en vol 
goede moed (bijna helemaal) droog uit. 

Vernieuwing
Zoals vorig jaar startten de wandelaars op dins-
dag en op woensdag vanaf het terrein van Jong-
Brabant en op donderdag en vrijdag vanaf Ons 
Koningsoord. Dit jaar was er echter iets nieuws 
gemeld vanuit de organisatie; om zwerfafval te be-
perken en omdat de meeste kinderen al meer dan 
genoeg van thuis meekrijgen, zou er geen traktatie 
uitgedeeld worden. Tijdens het lopen kregen de 
kinderen op dag één wel een appeltje en op dag 
drie een ijsje om op te smikkelen tijdens het lopen. 
Ook nieuw dit jaar was de leuke stempelkaart met 
de vrolijke kikker Kwek, welke kinderen die de 5 
kilometer liepen als alternatief kregen omdat zij 
nooit een startkaart hebben (zoals de lopers van 
de 10 kilometer die wel hebben). 

Avondtweedaagse voor senioren
In samenspraak met Torentjeshoef en de KBO/
SWO hebben een aantal senioren dit jaar ook 
weer een deel van de avondvierdaagse meege-
lopen, op dinsdag en op vrijdag, met aansluitend 
de gezamenlijke intocht. Daarnaast is er woens-

49E EDITIE AVONDVIERDAAGSE 
BERKEL-ENSCHOT GROOT SUCCES

dagochtend met de kleintjes van Humanitas nog 
een rondje van ongeveer een uur gelopen. Dus we 
kunnen met recht van een evenement voor jong 
en oud spreken!

Avondvierdaagse in Berkel-Enschot; 
een evenement voor jong en oud!

 

Intocht
Op dag drie hebben de wandelaars hun doorzet-
tingsvermogen uit de kast getrokken, aangezien 
het die avond af en toe behoorlijk heeft geregend. 
Des te fijner was het dat de feestelijke intocht van-
af het Wilhelminaplein met heerlijk zonnig weer, 
muziek van verschillende bands en heel veel lek-
kers van de aanmoedigende mensen, moe maar 
voldaan gelopen kon worden. Petje af voor alle 
wandelaars!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

Zie www.schakel-nu.nl voor de foto-
albums van Bas Haans (dinsdag t/m 
vrijdag) en Coen Brekelmans (vrijdag)
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
15-6 Huissleutel zilverkleurige sleutel met lampje Fietspad Spoorlaan tussen 013-5333059  
  interpolis en ringbaan oost
3-6 Bril met plus glazen (donkerblauw kunststof) Fietspad naast Boerderij Denissen 06-28305797
1-6 wit konijn parkeerterrein Boerderij Denissen 06-51145142

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
7-6 Klein gekleurd doosje met kettinkjes Parkeerplaats Lidl Bosscheweg 06-12243309
26-5 Afstandsbediening garage Fietspad Berkel-Enschot/  06-57561619  
  Tilburg Reeshof
26-5 Sierduif met pauwstaart De Kraan en omgeving 013-5362463
23-5 Goudkleurig herenhorloge met bruine band Tussen fysiotherapeut De Hooge 013-5335011  
  Rijt achterzijde en Tobias Asserlaan 

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.

WORD
JIJ

ONZE
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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Vorige week woensdag vond het praktijk ver-
keersexamen plaats in Berkel-Enschot. 124 
leerlingen uit de groepen 8 van de basisscho-
len Rennevoirt, St. Caecilia en Berkeloo namen 
deel. Ondanks de barre weersomstandigheden 
zijn bijna alle kinderen geslaagd en hebben het 
Nationale Verkeersdiploma in ontvangst mo-
gen nemen. 

Voorbereiding
Het is donker en het miezert. Langzaam verzame-
len de eerste deelnemers met oranje hesjes zich 
op het parkeerterrein van basisschool Rennevoirt. 

Moeilijkste kruispunt in  
Berkel-Enschot:  

‘t Zwaantje-Kerkstraat  
bij de St. Caeciliakerk

Zij wachten in groepjes en stellen zich in één rij 
op om dat wat zij geoefend hebben in de praktijk 
te mogen brengen. ‘Spannend!’ vinden de meeste 
kinderen. Maar zij hebben zich goed voorbereid, 
zowel met theoretische kennis in de klas (herha-
ling van het theoretisch verkeersexamen in groep 
7) als met het oefenen op straat dat sommigen wel 
zes keer deden!

PRAKTIJK VERKEERSEXAMEN GROEP 8
 

Organisatie
Bij het praktijk verkeersexamen zetten o.a. ouders 
van kinderen uit groep 8 en het gouden duo Jan 
van Esch en Paul Haans van de organisatie zich in 
om tot een goede uitvoering te komen. Ouders zit-
ten in tweetallen op klapstoeltjes bij de belangrijk-
ste (kruis)punten en krijgen specifieke instructies 
over waar zij op moeten letten. Jan en Paul zijn 
zelf ‘oude veteranen uit het onderwijs’, zoals Paul 
dat mooi formuleert. Zij hebben als directeur en 
adjunct-directeur gewerkt en vinden het leuk om 
te zien dat de groep 8-ers nog heel even uit de ‘lol 
sfeer van die laatste weken komen en weer even 
ergens voor gaan’.

Weersomstandigheden
Waar in voorgaande jaren meestal 100% slaagde, 
waren er dit jaar helaas twee leerlingen die het niet 
haalden. ‘Dat is uniek’ zegt Jan. Mogelijk heeft de 
langdurige en hevige regen hierop invloed gehad. 
Dat de leerlingen als verzopen katjes terug op het 
schoolplein kwamen leek ze niet zoveel te deren, 
maar over het moeilijkste aan het examen waren 
Lieve en Lotte het wel eens; ‘het kruispunt bij de 
kerk en restaurant Onsz’. 
Zeker gezien de omstandigheden is het een hele 
prestatie voor iedereen. Gefeliciteerd!

Tekst: Kelly Heijzelaar
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6-7 juli 
2019

Wilhelminaplantsoen
Berkel-Enschot

zomer
leut.nl

Van Eigen Bodem    DJ Tommy Santo
ZATERDAG 6 JULI 2019 / 19.00u - 01.00u

ZONDAG 7 JULI 2019 / 14.00u - 20.30u
InBetween    Rondje Doe Maar Doe Maar Tribute

Just like Robbie Williams Robbie Williams Tribute

Deejay Ed    Miracle Queen Tribute

Gratis
entree
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De tuin van Aad en Jeannette van der Pas 
trok op maandag 10 juni veel bekijks tijdens 
de Nationale Tuinweek van het blad Groei 
en Bloei. Aan de Bosscheweg 19 hebben zij 
door de jaren heen een rustieke, charmante 
tuin ontwikkeld. ‘Het is heel leuk om te zien 
dat er zoveel mensen interesse in hebben. Er 
komen steeds nieuwe mensen binnenwande-
len’, zegt Aad.

De passie voor tuinen komt voornamelijk van 
Jeannette. ‘Het is begonnen toen we in Uden-
hout woonden’, zegt ze. Ongeveer 33 jaar geleden 
kwam het stel in Berkel-Enschot wonen. ‘We zijn 
begonnen met de renovatie van het huis. Halver-
wege zijn we gestopt omdat Jeannette geen aard 
had. Dat kwam eigenlijk door de tuin’, zegt Aad. 
Er lag een grote tuin achter het huis, ‘maar er was 
niet veel aan’, zegt Jeannette.

Zichtlijnen
Een tuinarchitect heeft de opzet gemaakt zoals 
deze er nu nog steeds is. ‘We hebben alles zelf 
aangelegd. De planten en bloemen die we toen 
hebben geplant, zijn inmiddels allemaal al ver-
vangen.’ De tuin kenmerkt zich voornamelijk door 
de symmetrie. Daarnaast zijn er verschillende 
zithoekjes. ‘Vanuit al deze hoeken is er rekening 

gehouden met de zichtlijnen. Je hebt overal een 
mooi uitzicht over een deel van de tuin.’

We hebben alles zelf aangelegd. 

Naast de verschillende bloem- en plantsoorten, is 
de tuin aangelegd met twee vijvers en verschillende 
hagen. ‘Aan het begin van het jaar is het altijd een 
flinke klus, maar ik heb altijd weer zin om eraan te 
beginnen’, zegt Aad. Vooral het wieden van onkruid 
en het snoeien van de hagen kost veel tijd. ‘En met 
zo’n zomer als vorig jaar heb je veel sproeiwerk.’ 

Genieten 
Al dat werk is niet voor niets. ‘De meeste voldoe-
ning krijg je als alle hagen gesnoeid zijn. Alles is 
dan weer strak’, zegt Aad. Het stel geniet regel-
matig van de tuin. ‘Dan pakken we ’s avonds een 
wijntje en zitten we hier heerlijk. We genieten er 
ook graag met vrienden van.’ Wanneer Aad en 
Jeannette op bezoek gaan, is de tuin ook regel-
matig onderwerp van gesprek. ‘Ik neem altijd een 
zelf geplukt boeket uit eigen tuin mee.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Coen Brekelmans

NATIONALE TUINWEEK: 

‘ZE IS ALTIJD AAN
HET TUINIEREN’ 
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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.

STOF TOT NADENKEN

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.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

In juni dondergevaar, 
betekent een vruchtbaar jaar.

Als er muggenzwermen dansen, 
krijgt het schôn weerke alle kansen.

Open dag Componentenbedrijf 22 juni 2019
Zaterdag 22 juni doet het Componentenbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen in 
Berkel-Enschot de deuren open voor het publiek. NS bestaat dit jaar 180 jaar. Dit is 
een mooi moment om de fabriek aan jullie allemaal te laten zien. Het 
Componentenbedrijf speelt een cruciale rol in beschikbaarheid van treinen op het 
spoor. Ben jij benieuwd hoe wij dit doen, kom dan op 22 juni naar Berkel-Enschot.

Monteurs geven demonstraties en vertellen over hun werk. Ter 
ondersteuning van de demonstraties van component-revisies, worden 
foto’s, filmpjes en een treinstel tentoongesteld. Je kunt rondkijken in een 
VIRM en er zijn activiteiten voor kinderen. Er is catering  
(tegen betaling) aanwezig. De werkplaats aan de Nieuwe Atelierstraat 4 
is geopend van 13:00 uur tot 16:00 uur voor iedereen.

Toegang tot de open dag is gratis.

Tot dan!

Adres:
NS Componentenbedrijf
Nieuwe Atelierstraat 4
5056 DZ  Berkel-Enschot

Er rijdt ieder uur pendeltrein (DE3) van 
station Tilburg naar het componentenbedrijf. 
Aanmelding voor deze trein kan ter plaatse 
op station Tilburg. Voor deze pendeltrein 
geldt: vol = vol. 

Let op: komt u met de auto, wij hebben een 
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf 7-8 jaar)

JODIE HET KERMISPAARDJE.
Komend weekend is het kermis in Berkel-Enschot! 
De vrachtwagens komen juist aan bij het Wilhel-
minaplantsoen. In een van de vrachtwagens staat 
Jodie te trappelen van ongeduld. Hij is een echt 
kermispaard, net als zijn zussen Frieda en Bianca. 
Frieda zegt: “Nou Jodie, houd toch eens op! Ik 
krijg hoofdpijn van al dat getrappel.”
Bianca hinnikt en zegt: “Je zult wel te veel suiker 
op hebben. Je bent veel te druk.”

Jodie luistert niet naar zijn zussen. Hij heeft er 
geen zin meer in. Elke keer maar op de draaimo-
len rondjes draaien. Altijd die vervelende kindjes 
op zijn rug. Ze smeren hem vol met ijs en af en toe 
een pluk van een suikerspin in zijn haar. Hij wil er 
uit, de wijde wereld in. Hij heeft een plannetje. De 
sloten van de deur gaan open. Er valt licht naar 
binnen. Dan gaan de deuren helemaal open. De 
mannen sjouwen alles naar buiten. Als Jodie aan 
de beurt is, voelt hij zijn hartje sneller slaan. De 
mannen zetten hem op de grond voor de draaimo-
len. Jodie kijkt naar links en naar rechts. Niemand 
let op hem. Dan zet hij het op een rennen. Onder 
het lopen gooit hij zijn blauwe kleed en zadel van 
zijn rug. Hij is vrij! Geen rondjes meer! Geen ver-
velende kindjes met plakkerige handjes aan zijn 
lijf! Hij hinnikt van plezier. Hij rent langs een andere 
draaimolen die omhoog en omlaag gaat en hoort 
Jumbo de olifant nog roepen: “Hey Jodie, waar ga 
jij naar toe?” 

“Ik ga……!” Ja, waar ga ik naar toe? Daar heb 
ik helemaal niet over nagedacht. Ik ken de weg 
hier niet! Maar hij moet wel onderdak hebben. Hij 
steekt de weg over en dan: “Toet-toet!” Een grote 
zwarte auto remt, er roept een man uit zijn raam: 
“Hé, kun jij niet uitkijken!” Jodie is daar wel van 
geschrokken. Zijn hart klopt in zijn keel. Hij neemt 
zich voor om goed op te letten. Dan ziet hij een 
grasveld met sappig gras en loopt er naar toe. Van 
al dat rennen heeft hij honger gekregen. Hij begint 
te eten. Dit gras is veel lekkerder dan het droge 
hooi dat hij van kermisbaas Bert krijgt.
Ineens wordt er een touw om zijn hoofd gegooid 
en staan er 3 kinderen voor zijn neus. Hij wil zich 
los trekken maar dan gaat het touw strakker om 
zijn hals zitten. Dat doet zeer! Hij hinnikt en schudt 
met zijn hoofd. De kinderen zeggen: “Je hoeft niet 
bang te zijn hoor paardje, wij doen je geen kwaad.”  
Jodie vertrouwt het niet. “Kom, loop maar met ons 
mee. Ik heet Sam en mijn jongere broertje Dickie 
en mijn oudere broer heet Bas.”
Jodie vindt het wel leuke kinderen. Ze doen heel 
aardig tegen hem. Hij besluit om met hen mee te 
lopen. Dan hoort hij: “Hee, Sam heb jij een paardje 
gewonnen op de kermis?” 
“Nee, hoor buurman, dit paardje hebben we ge-
vonden. We gaan aan mama vragen of we het mo-
gen houden.”
“Nou daar zou ik maar 
niet op rekenen. Een 
paard houden kost heel 
veel geld.”
Oei, denkt Sam, daar 
had hij niet op gere-
kend! Want geld hebben 
ze thuis niet. Ze heb-
ben zelfs geen geld om 
naar de kermis te gaan! 
Hij had gedacht om het 
paardje bij hen in de 
wei te laten grazen. Dat 
is handig. Dan hoeven 
ze het gras niet meer te 
maaien. Bas zegt: “Sam, 
we moeten het paardje 
verstoppen, want als mama het paardje ziet dan 
stuurt ze hem naar de politie!”
“Naar de piesie,” zegt Dickie. Hij aait Jodie. Hij 
voelt iets in de hals van Jodie. “Sam, kijk!” roept 
hij. Sam kijkt waar Dickie naar wijst.
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Rond de klok van 10 uur is al een aantal leden van de KBO Jeu de Boules druk bezig alles in orde 
te brengen om het kampioenschap op 6 juni tot een succes te maken. De buitentafels worden 
voorzien van een vrolijk tafelkleedje, de wedstrijdbanen worden nog eens flink geharkt, stoelen 
worden in het gelukkig aanwezige zonnetje gezet. Het kampioensfeest ter ere van het naderend 
65-jarig jubileum van KBO Berkel-Enschot kan beginnen. Een zeventiental dames en vijftien 
mannen, verdeeld over 16 teams, binden de strijd aan om het KBO kampioenschap. 

Jonge ouderen 

Na de koffie en een energierijke bonbon is het aan voorzitter Willem Bruggeling, getooid met rode 
pet, om het startsein te geven. Voordat het echter zover is, verwelkomt hij de deelnemers en de 
afvaardiging van het KBO bestuur in de persoon van voorzitter Leo de Graaf en bestuurslid Ad 
Dekker. Ook oud-voorzitter Jan Panhuijzen, nu aanwezig als hoffotograaf, wordt verwelkomd. En 
dan is het zover. Leo de Graaf mag het kampioenschap openen. Hij krijgt de lachers meteen op 
zijn hand met de vraag of hij ook bovenhands mag gooien. Als de strijd ontbrandt op de buiten- 
en binnenbanen blijkt al snel het (positieve) fanatisme van de deelnemers: geen gezapige op 
leeftijd zijnde spelers, maar enthousiaste, sportieve en soepel bewegende jonge ouderen. 

En hoewel de winnaarsmentaliteit alom aanwezig is, valt vooral de saamhorigheid op. Samen 
sportief bezig zijn, samen het KBO kampioenschap tot een waar kampioenschap maken. ‘Leuk 
dat jij ook weer meedoet’ valt meermalen te horen. Een ruim uur later tijdens een door catering 
Wolfs verzorgde warme lunch, blijkt het deelnemersveld één grote vriendenclub. Ook in het 
vervolg van het toernooi blijft die vriendschappelijke band bestaan ondanks het feit dat er op het 
scherpst van de snede wordt gespeeld. Uiteindelijk gaat bij de mannen Jan van Groenendaal met 
de kampioensbokaal aan de haal, op de voet gevolgd door respectievelijk Ad Zoontjes, Cees de 
Rooy en Johan van Iersel. Bij de dames werd Wil Vromans kampioene. Op de tweede plaats 
eindigde Henriëtte Lapien. Ine van den Hoven en Joke van Iersel verdeelden de derde en vierde 
plek. Een geslaagd festijn mede dankzij de bijdragen van KBO, SWO en enkele sponsoren. 

Lid worden van KBO 

De KBO Jeu de Boules club is een ‘vereniging’ die openstaat voor een ieder die het heerlijk vindt 
om samen met andere (jonge) ouderen sportief bezig te zijn in de buitenlucht of bij minder goed 
weer in de overdekte ruimte een balletje op te gooien. Informatie: Willem Bruggeling (013-
5092739) of Henriëtte Lapien (013-5333669). Lid worden van KBO? Kijk op de website www.kbo-
berkelenschot.nl of neem contact op met 013 533 1362. 

Tekst: Jan Harting/ Foto: Jan Panhuiijzen 

Geslaagd KBO Jeu de Boules  

kampioenschap 
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KUN JE DANSEN, 
ZINGEN, SPELEN?
En dat wil je eigenlijk wel aan ie-

dereen laten zien of horen? Dan heb je nu de kans 
van je leven. Hoever ben je al gevorderd met het 
bespelen van een instrument, hoe leuk kun je al 
hiphoppen of street-dansen en dat mooie liedje 
dat je al zoveel keer gezongen hebt, wil je dat niet 
aan anderen laten horen? We gaan een OPEN 
PODIUM organiseren en de microfoon staat klaar 
voor de zanger of zangeres en het échte podium 
met special effects ligt klaar voor de super dans. 
Het podium  is voor jou! Je treedt solo op, je bent 
een duo of je speelt met een klein groepje de ster-
ren van de hemel? Dit is je kans!

Kom op, overwin je angsten om voor een publiek 
op te treden en geef je op. Je hebt daarna nog tijd 
genoeg om goed te oefenen, want het OPEN PO-
DIUM is pas in september. (zaterdag14 septem-
ber) Volg je passie, je droom en doe mee! 

De organisatie is in handen van Muziekvereniging 
Concordia en het vindt plaats in ’t Muziekhuis. 
Want daar hebben we een écht podium met al-
les er op en er aan. Daarom stuur je een mailtje 
naar: activiteitencommissie@mv-concordia.nl  als 
je deze sprong een keer wilt maken, of als je het 
gewoon leuk vindt om op te treden. En iedereen is 
welkom hoor; niet denken ik ben te klein, te jong  
of ik ben te oud, ik ben nog niet zo goed…..nee 
gewoon doen! 

Als je het mailtje opstuurt zorg je er voor dat je 
naam en achternaam er duidelijk opstaan, dat je 
vertelt wat je gaat doen (muziekinstrument, dan-
sen, zingen, toneel, voordracht etc.) Ga je voor 
solo, of met je vrienden, je bandje (wie doen dan 
mee?) en als je een liedje wilt zingen dan moet je 
ook de naam van het liedje doorgeven en van wie 
dat liedje/nummer oorspronkelijk is. (componist, 
band, zangeres) Wil je nog meer weten dan vraag 
je dat gewoon; en dat kan ook via een mailtje.

DURF JE DE UITDAGING AAN? 
VOLG JE PASSIE, DOE MEE EN GEEF JE OP.

Alleen door vaklui geplaatst!

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

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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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

KERMIS IN HET DORP

Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 juni 2019 
is het kermis op het Wilhelminaplantsoen in 
Berkel-Enschot. De kermis begint zoals ge-
woonlijk op vrijdag om 16.00 uur. Op maan-
dag 24 juni van 14.00 tot 16.00 uur worden de 
senioren in het zonnetje gezet met een speci-
aal programma met onder andere muziek van 
het seniorenorkest en een loting.

Foto: Bas Haans 
(archief 2018)

21 tm 25 juni Kermis 2019!
Berkel-Enschot!

Opening vrijdag vanaf 13.00
Vanaf 19.00 uur 

dj Maikel

Zaterdag vanaf 20.30 uur
Pete Young / Klaperopschow!

Zondag vanaf 17.00 uur
Patrick Bruurs!

Maandag middag vanaf 14.00!
ouderenmiddag

Maandag van af 19.30 uur
De band Reward van John Mccray

Dinsdag vanaf 19.00 uur
dj Maikel

Cafe ‘t Raadhuis
Ellen, Maikel, Judith, Nikky, Renate, Cynthia, 

Donny, Tony en Elise
Elke dag open vanaf 12.00 uur
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VRIENDJESTOERNOOI 2019!
Op zondag 30 juni organiseert TC De Rauwbraken 
het Vriendjestoernooi 2019.
Dit toernooi staat in het teken van Movies & 
Games! 

Ieder jeugdlid mag zich met een vriendje of vrien-
dinnetje inschrijven. Het maakt niet uit het deze 
tenniservaring heeft.....iedereen is welkom!
Inschrijving is gratis. 
Wat gaan we doen: 
Tennissen natuurlijk! We starten om 14:00 uur en 
sluiten rond 18:00 uur weer af. De rode categorie 
start om 15:30 onder begeleiding van onze trainer 
Dave van Zonneveld. 

Naast het tennisspel hebben wij super leuke at-
tracties geregeld en omstreeks 16:30 verzorgen 
wij een culinair hoogstandje! 
Friet en snacks voor alle deelnemers! DJ Luca 
zorgt voor de muziek.......dat gaat een feestje       
worden!!! 

Inschrijven is heel eenvoudig...gebruik de face-
book link!  

Heb je nog vragen mail de jeugdcommissie@tc-
derauwbraken.nl 

Met sportieve groet,
Jeugdcommissie TC de Rauwbraken.

HET LAATSTE 
WEDSTRIJD-

WEEKEND WAS ER EEN VOL 
THUISWEDSTRIJDEN.
Het eerste speelde na een aarzelend begin een 
goede wedstrijd en wist de snelle 6 - 2-achter-
stand om te buigen naar een overwinning. Niet-
temin kon het derdeklasserschap net niet gepro-
longeerd worden. Ook het tweede won na alweer 
een spannende wedstrijd.
Bij de jeugd hebben we twee kampioenen. De as-
piranten B herhaalden het succes van de zaal en 
wisten in hun laatste match KVS te verslaan en 

de pupillen F wonnen hun laatste wedstrijd en ook 
dat was genoeg voor een kampioenschap. En ook 
bij deze ploeg was het een herhaling van de eer-
ste helft veldcompetitie. Proficiat voor deze twee 
ploegen die er hard voor hebben moeten werken.
Het C-team haalde op de laatste wedstrijddag zijn 
eerste puntje.
DSC mid 1 - OJC’98 mid 1 15 - 12
zaterdag 15 juni:
OJC’98 1 - PSV 1 18 - 14
OJC’98 2 - Focus 2   9 - 7
OJC’98 asp B1 -  KVS asp B1 11 - 7
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3   5 - 5
OJC’98 pup D1 - SDO pup D2   6 - 7
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1   7 - 10
OJC’98 pup E2 - SDO pup E3 18 - 6
OJC’98 pup F1 - Flash pup F1  8 - 5
Volgende week spelen de junioren nog een inhaal-
wedstrijd en dan zit het seizoen erop. en komende 
zaterdag is de grote afsluitdag met het koppel-
schieten, het ouder-kind-toernooi en de al even 
spreekwoordelijk BBQ.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekenden:
Woensdag 15 mei 

Mixed-Up DMW2 - White Demons DMW1 10-06
Donderdag 16 mei 
White Demons DMW 2 - G.H.V. DMW2 01-13
Zaterdag 18 mei
White Demons D1- O.H.C. ‘01 D1 16-08
Wh. Dem. HC1 - Olympia’89/DOS’80 HC1 23-28
White Demons DC1 - Roef DC1 16-13
G.H.V. E1 - White Demons E1 21-09
Zondag 19 mei 
R.H.V. D2 - White Demons D2 21-09
White Demons DS1 - R.H.V. DS1 00-02
Zaterdag 25 mei  
DOS’80/Olympia’89 D1 - Wh Dem D2 30 - 12
White Demons HC1 - Swift HC1 31 - 35
White Demons D1 - Avanti D1 09 - 14
Zaterdag 1 juni  
White Demons D2 - Taxandria D1 10-15
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Na 16 augustus

weer open op

dinsdag en

donderdag

Gewijzigde
openingstijden
Ons kantoor in Berkel-Enschot is
van 8 juli t/m 16 augustus
gesloten
Wilt u in deze periode uw bankzaken regelen? Dat kan
eenvoudig via Online Bankieren of de Rabo Bankieren App.
Regelt u uw bankzaken liever telefonisch? Onze medewerkers
bereikt u via telefoonnummer (013) 508 81 00. Of kom langs
bij één van onze andere kantoren. Bekijk de openingstijden op

rabobank.nl/hartvanbrabant
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DOS’80/Olympia’89 DC2 - Wh Dem. DC1 06-19
Desk D1 - White Demons D1 15-14
Woensdag 5 juni 
Mixed-Up DMW1 - White Demons DMW 2 08-05
Donderdag 13 juni
White Demons DMW1 - Desk DMW1 10-10
Zaterdag 15 juni 
White Demons D1 - Dongen D1 10-04
Avanti D2 - White Demons D2 23-08
Programma aanstaand weekend:
Dinsdag 25 juni
19:00 uur  White Demons HC1 - Jupiter ‘75 HC1
Zondag 30 juni
10:30 uur  R.H.V. DS1 - White Demons DS1
11:00 uur  White Demons DS1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster DS1
11:00 uur handbalshop.nl/Witte Ster HS1 - 
 White Demons HS1
12:00 uur White Demons HS1 - Swift HS2
12:30 uur White Demons DS1 - Elshout DS2
12:30 uur Swift HS1 - White Demons HS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH
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Sigma  
S2U Allure.
Klaar voor  
de komende 
10 jaar.

Nu met 
25% korting!

Wegens succes verlengd  
t/m 27 juli 2019.

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Van 15 t/m 27 juli zijn wij geopend van 08.00-12.00 uur.
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STADSCOLLECTIE 
VAN TILBURG 

ONLINE TE BEKIJKEN
Stadsmuseum Tilburg beheert de collectie mu-
seumobjecten van de gemeente Tilburg. Al vanaf 
1916 zijn er voorwerpen verzameld, maar deze 
bleven meer dan honderd jaar lang onzichtbaar. 
Dankzij digitalisering zijn de museumstukken 
voortaan online te bekijken via de vernieuwde 
website stadsmuseumtilburg.nl

OPEN DAG BIJ NS 
COMPONENTENBEDRIJF
Op zaterdag 22 juni opent NS Componentenbe-
drijf in Berkel-Enschot de deuren en kan voor de 
allereerste keer iedereen die wil een kijkje komen 
nemen. Het NS Componentenbedrijf reviseert on-
derdelen van treinen. Tijdens de open dag geven 
monteurs demonstraties en vertellen over hun 
werk. Ook worden er allerlei foto’s en video’s ge-
toond. Bezoekers kunnen rondkijken in een dub-
beldekstrein (VIRM) en voor kinderen is er een 
kidsclub met allemaal leuke activiteiten. Speciaal 
voor de open dag rijdt de Diesel III - ook wel ‘rode 
duivel’ genoemd – als pendeltrein tussen station 
Tilburg en het terrein van het componentenbedrijf. 
Ook rijdt de vrolijke NS Hup-on Hup-off Express 

rond. Bezoekers krijgen als herinnering een mooie 
foto mee naar huis.
 
Een ritje in de rode duivel
Extra bijzonder is de pendeltrein die alleen tijdens 
de open dag rijdt, doorgaans zijn er namelijk geen 
reizigerstreinen op het spoor tussen Tilburg en het 
NS Componentenbedrijf te vinden. Op het traject 
ontbreekt een bovenleiding, vandaar dat de keuze 
speciaal is gevallen op de rode duivel. Om 13.20 uur 
en 14.00 uur vertrekt de rode duivel vanaf station 
Tilburg Centraal (spoor 3) naar het NS Componen-
tenbedrijf. Bezoekers kunnen recht voor de ingang 
uitstappen. Vanaf het terrein vertrekt de rode duivel 
naar station Tilburg om 14.48 uur en 15.48 uur.
 
Tijdens de open dag is het NS Componentenbe-
drijf aan de Nieuwe Atelierstraat 4 in Berkel-En-
schot geopend van 13:00 uur tot 16:00 uur. Er is 
beperkte parkeergelegenheid. Aanmelden voor 
een ritje in de rode duivel kan op station Tilburg. 
De beschikbaarheid is beperkt.

NOODLOKALEN 
BIJ BASISSCHOOL 

RENNEVOIRT
Basisschool Rennevoirt in Berkel-Enschot krijgt 
komend schooljaar drie noodlokalen. Ze zijn nodig 
omdat de school te weinig klaslokalen heeft voor 
het huidige aantal leerlingen. 
Het gaat om een tijdelijke oplossing voor twee tot 
drie jaar. De noodlokalen komen naast het school-
plein van de school te staan. De gemeente heeft 
daar een omgevingsvergunning voor afgegeven. 
Het aantal leerlingen is afgelopen schooljaar sterk 
gestegen. Dit komt omdat er in Berkel-Enschot 
veel woningen zijn gebouwd. Er zijn afspraken met 
de gemeente gemaakt over permanente uitbrei-
ding van de school. Dit in combinatie met kinder-
opvang en een gymzaal. Hiervoor wordt met name 
naar het perceel van het voormalige wijkcentrum 
de Schalm gekeken. Op korte termijn kan hier nog 
niet gebouwd worden.
Door het toegenomen aantal leerlingen van de 
school wordt de parkeerdruk rondom de school 
hoger. Met name tijdens het halen en brengen van 
de kinderen van en naar school ontstaat een te-
kort aan parkeerplaatsen. De verwachte parkeer-
druk wordt deels opgelost door een herinrichting 
van het gebied rondom de school. Dat is echter 
niet voldoende. De school maakt afspraken met 
ouders en personeel om de parkeerdruk rondom 
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De laatste zomeropruiming 
op Eikenbosch !!!

 schoenen 

SALE
 o.a.Gabor, Paul Green, Caprice, 

Red Rag, Ecco, Cat    
Floris van Bommel, Jenszen

 
 

Geerts Schoenen
Eikenbosch 11
Berkel-Enschot
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de school zoveel mogelijk te beperken. Door de 
plaatsing van de noodlokalen verdwijnen er negen 
parkeerplaatsen. Maar op het terrein van de voor-
malige Schalm komen er zestien plekken bij. 

Mantelzorgcafé:

‘WEGWIJS RAKEN 
IN HET AANVRAGEN VAN ZORG 
EN ONDERSTEUNING AAN HUIS’ 
Wij nodigen u uit voor het Mantelzorgcafé op 
woensdagavond 26 juni van 19.00u tot 21.00u in 
Torentjeshoef. Het Mantelzorgcafé is er voor man-
telzorgers- mensen die vaak langdurig en onbetaald 
zorgen voor iemand die ziek is of hulp nodig heef- 
én alle andere belangstellenden. Het thema van dit 
mantelzorgcafé is: ‘Wegwijs raken in het aanvragen 
van zorg en ondersteuning aan huis’. Een gastspre-
ker zal ingaan op hoe de zorg en ondersteuning 
georganiseerd is en welke weg er behandeld moet 
worden om deze ondersteuning aan te vragen. 
Daarnaast is er de gelegenheid om in contact te 
komen met andere mantelzorgers, vragen te stellen 
aan de mantelzorgconsulent van ContourdeTwern 
en zal Corrie Klomp aanwezig zijn vanuit Torentjes-
Hoef. De avond is gratis. Wij verzoeken u zich vóór 
25 juni a.s. aan te melden via francinewierema@
contourdetwern.nl / 06-83693014, het Adviespunt 
van ContourdeTwern 013 549 86 46 of bij de recep-
tie van Torentjeshoef. Wij hopen u te mogen ont-
moeten woensdag de 26e juni! 

Hartelijke groet, 
Corrie Klomp-Torentjeshoef 

Francine Wierema- ContourdeTwern

BEWAARDE LAND
Groep 5 is de afgelopen vrijda-

gen naar het bewaarde land geweest.
1e dag. We kwamen aan en toen gingen we onze 
wachters zoeken. We hadden ze gevonden. Toen 
gingen we elkaar leren kennen. Toen gingen we 
eigenschappen van elkaar zeggen en daar gingen 
we Bewaarde Land namen bedenken.
2e dag. Heel veel spelletjes en nog veel meer. We 
gingen bijvoorbeeld het konijnenspel en het bo-
menspel doen. Het stiltepad was ook leuk.
3e dag. We hebben toneelstukjes voorbereid en 
aan de groepjes laten zien. En we hebben bomen 
geklommen. En het stomste was het afscheid. Het 
Bewaarde Land was leuk. Doei.

Groetjes van MB5

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Portulaca
De felgekleurde bloemetjes openen zich overdag. 
Houdt van zon en weinig water. In 12cm-pot. 2.49

Elke zondag open!
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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 nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Een mierennest
In onze tuin in Loon op Zand is er volop leven: in-
secten, vogels, vissen in de vijver, kwakende kik-
kers, te veel om op te noemen. Nu zag ik recent een 
mierennest en daar ben ik even stil bij blijven staan. 
Wat zijn die beestjes druk, druk, druk. Alles krioelt 
door en over elkaar heen. Een complete wanorde, 
zo lijkt het. Maar wanneer je wat beter kijkt, dan kun 
je toch een structuur en regelmaat ontdekken. Dan 
zie je dat zoveel verschillende mieren een bepaalde 
taak aan het uitvoeren zijn. Wat op het eerste ge-
zicht wanorde lijkt, daarin zit structuur. Zoals alles 
in de natuur een eigen structuur en functie heeft. 
Ook in de gemeenschap heeft alles een eigen plek 
en betekenis. Maar de afgelopen decennia is onze 
gemeenschap flink veranderd. We leven in een ge-
seculariseerde werkelijkheid waarin hyperindividu-
alisme hoogtij viert. We krioelen met zijn allen door 
elkaar op (snel)wegen en in (grote) gebouwen. We 
produceren en consumeren meer en meer. We pro-
beren een beetje rust te vinden in twee keer per jaar 
op vakantie gaan, tenminste voor diegene die dat 
kan betalen. Of we proberen thuis wat rust te vin-
den. Maar rust vinden, dat valt niet altijd mee. Hoe 
kunnen we meer structuur en rust krijgen in ons le-
ven? Zelf probeer ik dit te doen om de Heilige Geest 
meer toe te laten in mijn leven. Hij is Diegene die 
orde kan scheppen daar waar wanorde is (Genesis 
1). Ik bid elke dag tot de Heilige Geest en ik vraag 
of ik mag ontvangen van zijn vruchten (Galaten 5, 
22). Wanneer we als geloofsgemeenschap bidden 
om de Heilige Geest, dan zal Hij zeker luisteren. 
Wanneer we Hem oprecht vragen om ons van bin-
nenuit te veranderen dan zal dat gebeuren. En deze 

verandering is nodig om onze gemeenschap vitaler 
en gastvrijer te laten worden.  Laten we, in Gods 
geest, samen veranderen en meewerken aan een 
gastvrije en vitale geloofsgemeenschap. 

Diaken Ton.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Enschot is in verband met va-
kantie gesloten van 27 juni tot 15 juli. U kunt met 
uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel.

RONDJE JOHANNES OP 2e PINKSTERDAG
Op 10 juni werd voor de derde keer Rondje Jo-
hannes gefietst. Ongeveer 60 deelnemers uit 
Biezenmortel, Udenhout, Berkel en Enschot ge-
noten van een mooie tocht langs de torens van 
onze parochie. Alle vier de groepen bestonden 
uit parochianen uit de verschillende torens. Veel 
mensen kwamen op plaatsen waar ze nooit eerder 
geweest waren. In het gildelokaal van Sint Anto-
nius – Sint Sebastiaan gaf Frans Vriens uitleg over 
het gilde en vertelde hij veel bijzonderheden over 
het vaandel. In de kerk van Biezenmortel vertelde 
Frank Scheffers over het ontstaan van de kerk, die 
helaas na bijna 100 jaar binnenkort gaat sluiten. Er 
was ook een mooie tentoonstelling over de kerk 
door de jaren heen. Jan van Esch vertelde wetens-
waardigheden over het kruisbeeld dat sinds 1930 
op de kruising Udenhoutseweg - Heuvelstraat te 
vinden is. In de Vossehoeve in Biezenmortel en 
in de kerk van Enschot beantwoordden de deel-
nemers vragen over allerlei weetjes uit de 4 voor-
malige parochies. De groep die gewonnen heeft is 
groep 1 onder leiding van Jan en Rian van Esch. 
Zij worden beloond met een etentje bij pastoor 
Van Eijk. De tocht werd afgesloten in de pastorie 
van Berkel, waar de deelnemers werden onthaald 
op muziek van de Elckerlyc Speellieden.
De sfeer zat er goed in en het was heerlijk fiets-
weer. Op alle rustplaatsen was er iets te eten en te 
drinken. Onderweg maakten mensen een praatje, 
vaak ook met personen, die ze tevoren niet ken-
den. Ook bij het beantwoorden van de vragen 
moesten de deelnemers goed samenwerken. Na 
afloop werden de antwoorden samen nog eens 
besproken. Hiermee werd het belangrijkste doel 
van het Rondje bereikt, namelijk een betere ken-
nismaking met parochianen van andere torens.
De reacties tijdens de tocht en na afloop waren 
erg positief en men was vol lof over de organisa-
tie. De deelnemers hadden een geweldige middag 
gehad. De organisatoren waren dik tevreden.
Dank aan de organisatie, de vrijwilligers en de 
sponsoren die deze middag mogelijk maakten.

Werkgroep Rondje van Johannes
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AGENDA
St. Lambertuskerk:
Zondag 23 juni 13.00-17.40 uur: Zomerakkoord.
Maandag 24 juni 13.30 uur: Kosterrooster samen-
stellen.
Maandag 24 juni 19.00 uur: Acolietenrooster sa-
menstellen.
Maandag 24 juni 19.30 uur: Korenrooster samen-
stellen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 22 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 23 juni: 
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur Koningsoord: Openlucht Eucharis-
tieviering mmv kinderkoor Eigen-Wijs en jonge-
renkoor Pippijn, tevens terugkomviering voor de 
communicanten.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Marie Segers-Piggen; Ad Mommers 
(jrgt) en Corrie Mommers-Fonken.

Maandag 24 juni:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Aanvangstijd is gewijzigd ivm ronde van Berkel.

Dinsdag 25 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 27 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 28 juni: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)

Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 23 juni: ds. Wim de Leeuw uit Eindho-
ven, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 8:26-39. Het verhaal 
gaat over een man die vast zit, om te voorkomen 
dat hij zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich 
weer los. Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. 
De man gaat naar huis en vertelt iedereen wat er 
gebeurd is. Dit heeft zijn leven totaal veranderd.
De eerste collecte is voor De Vuurhaard, opvang-
huis voor vluchtelingen in Udenhout. De tweede 
collecte is voor het werk van onze kerk. Er is kin-
dernevendienst en crèche.

Agenda
19 juni 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
22 juni 19.30: Club 412

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

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

T.Lijs
Inge Graziano
A. Langenhuyzen
Hoevenaars
Jannie v. Hees
Janneke Libregts
J Robben
S. Alberts
Ineke de Rooij
Meddy vab Gorp
Corne Vugts
Anke Beerens
a schoonings
Bart Dronkers
Suzanne van Vugt
Yvette van de Zande

Ans Kapteijns
Mijntje van aken
Inge Wagemakers
Jacobs

DE WINNAARS VAN DE 
VADERDAGPAKKETTEN

Wij feliciteren de prijswinnaars met hun pakket!
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I&L Logistiek zoekt orderpicker en route-
sorteerder: ma t/m vr tussen 14:00 en 19:00 uur.
Solliciteer direct via vacatures@il-logistiek.nl 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met 
kruiden, graanvrij en zonder kunstmatige 
toevoegingen.  

BLOEMENATELIER EXTRA VITA St. Willibrord-
straat 5 Achterom Geopend op vrijdag en zater-
dag van 9.00 u tot 17.00 u. 06-22114370 

De Dorpsraad Berkel-Enschot is op zoek naar een 
nieuwe Secretaris. Dit betreft een vacature in 
het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad. 
U vindt de profielschets van deze vacature op: 
https://dorpsraadberkelenschot.nl/p/over-ons
Heeft u interesse om u middels deze rol in te 
zetten voor ons dorp? 
Stuur dan een email met uw motivatie en C.V. aan 
info@dorpsraadberkelenschot.nl 

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

ZOMERVAKANTIE
Onze ZOMERSTOP is week 28-29-30-31. 

De Schakel verschijnt niet op 10, 17, 24 en 31 juli 2019. 
Eerste deadline na de vakantie is maandag 5 augustus 10:00 uur.



SCHAKELTJES
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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.  

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog nieuw 
bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

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 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot!

Wij steken dit jaar tot en met zondag 30 juni. 
Vers gestoken, vers geschild en smullen maar
nu het nog kan. Aspergeboerderij van Iersel
Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404  

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar 
bij Hobby-Mix voor Dieren.  

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

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

Schitterende adrespenningen voor uw hond 
of kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u 
meekijkt ! Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat 
nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

Koelmatten, koelvesten, bandana’s en veel meer 
koelartikelen voor uw huisdier bij, Hobby-Mix 
voor Dieren 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs,
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

Zondag 23-06-2019 KUNST IN DE THEETUIN 
Van 10.00 tot 17.00uur. Slimstraat 91. Udenhout.
Ook dit jaar is er weer kunst te bezichtigen in de 
theetuin in Udenhout. Allerlei variëteiten van kunst 
zijn die dag te bewonderen in deze schitterende 
tuin. Ook is er aan de jeugdige bezoekers ge-
dacht. Die kunnen zich die dag laten schminken. 
Terwijl onze kunstenaars hun hobby uitoefenen, is 
er genoeg gelegenheid om even uit te rusten, on-
der het genot van een kopje koffie of thee. Laat je 
verrassen! 

De Smaak van Heukelom; de lekkerste zuivel-
producten uit de streek. Eerlijke zuivelproducten 
zonder kleur- en smaakstoffen, minder toege-
voegde suiker én in de glazen fles. Verkrijgbaar bij 
Landwinkel De Bollekens of bij de Piet van Mein-
tjeshoeve in Heukelom. (donderdag 17-19 uur 
of zaterdag 9.30-16.30 uur, Hoog Heukelom 11 ) 
www.desmaakvanhier.nl 

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

Geen mascara meer met wimperextensions 
of LVL Bel of app voor info of maak meteen een 
afspraak in Oisterwijk. Kawita Maas 0624629822 

I&L Logistiek zoekt chauffeurs B-rijbewijs voor 
distributieroutes door héél Nederland met onze 
bestelbussen. Interesse? 
vacatures@il-logistiek.nl of bel: 013-5361018 

De parochie Paus Johannes XXIII zoekt voor 
huishoudelijke werkzaamheden in het 
parochiecentrum in de St. Willibrordusstraat een 
hulp voor 3 uur in de week. Voor nadere 
informatie gelieve te bellen naar tel: 013 5331216. 





Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind 
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport 
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.


