
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 26, 26 juni 2019

DEZE WEEK:
Zorgeloos Kermisplezier

Oldtimerday: oogstrelende Krasse Karren

Zomerleut: gewoon meemaken en beleven

Onder de indruk van bouwplaats Koningsoord

Bouw 17 sociale huurwoningen gestart



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.
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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 & LEEFSTIJL
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



6 |

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

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

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

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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Van draaierig worden in de Octopus tot je ver-
volgens nog misselijker eten bij de suikers-
pinkraam: jong maar ook oud Berkel-Enschot 
omarmde dit weekend de welbekende kermis-
cultuur. Een gevuld Wilhelminaplantsoen met 
hogesnelheidsattracties voor de waaghalzen 
en vermakelijke activiteiten voor de kleintjes. 

De herinnering aan het kermisbudget en de be-
dachte eindtijd lijken als sneeuw voor de zon te 
verdwijnen voor ieder die voet zet op kermister-
rein. Of het nou komt door de hoge kermisdeun-
tjes, de geurrijke eetkraampjes of de aansteke-
lijkheid van elkaars vrolijkheid: op de kermis van 
Berkel-Enschot vergeet je je zorgen en voel je je 
zorgeloos en jong. Dat geldt zelfs voor de oud-
ste Berkel-Enschottenaren, die maandagmiddag 
tijdens hun seniorenmiddag aan het Wilhelmina-
plantsoen de pret niet konden drukken. Genieten 
geblazen is het op het zonovergoten terras van 
café ‘t Raadhuis, met onder andere een verkoe-
lend drankje, het seniorenorkest en een verma-
kelijke loting. Ook op steenworpafstand maken 
kermisgangers plezier, gekluisterd aan een gokau-
tomaat. Daar haalt bezoeker Rick alles uit de kast 
om onverslaanbaar te blijven. ‘Het kan zomaar zijn 
dat ik hier nog uren sta. Iedere zet die ik maak 
is een doordachte keuze’, aldus de bloedserieuze 

dertiger over zijn favoriete jaarlijkse kermisactivi-
teit. ‘Regelmatig ga ik naar het casino, maar gok-
ken op de kermis heeft toch ook zijn charmes. De 
geluiden om je heen, de sfeer…’ 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 
Ook de jeugd liet een weekend van plezier in 
hun eigen dorp niet aan zich voorbijgaan. Voor 
de vierde keer op een rij laten Bas en Jop een 
muntje in “hun” botsautokarretje vallen. ‘Dit wa-
gentje brengt geluk’, beweert het tweetal, dat zich 
voorbereidt op een nieuwe ronde botsen en beu-
ken. ‘Nog nooit hebben we zoveel auto’s weten 
te raken.’ Van pauzeren is dan ook geen sprake: 
‘Als we dat doen, dan pikt een ander straks onze 
botsauto nog in!’ Maar wat te doen als hun munt-
jes op zijn? Daar hebben de twaalfjarige vrienden 
allang over nagedacht: ‘Ik blijf bij de wagen, terwijl 
Bas naar de kassa rent’, legt Jop uit. Meer tijd om 
te praten hebben de jonge Verstappens niet: het 
startsignaal galmt door de ruimte, wat “nieuwe 
ronde, nieuwe kansen” betekent. De kwajongens 
vliegen als een speer vooruit en verkopen hun eer-
ste de beste vijand een flinke dreun. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Coen Brekelmans

Bekijk meer foto’s op schakel-nu.nl

ZORGELOOS 
KERMISPLEZIER 
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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
27-06-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
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 Bibliotheek 10.00-10.30 ur Peutervoorleesuurtje
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 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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
07-08-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
07-08-19 Bibliotheek 11.00-12.00 uur Rondleding Ons Koningsoord: Groen van Konings-

oord
07-08-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
12-08-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
14-08-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
15-08-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
17-08-19 Druiventros 13.00 uur Druiventros 50+ senioren-rapidschaaktoernooi

LATER
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Wie denkt dat je met ouderdom schoonheid 
verliest, is nog nooit op Oldtimer Day Berkel-
Enschot geweest. Maar liefst tachtig opge-
poetste vintage exemplaren blonken zondag 
op het veld van Boerderij Denissen onder de 
hoogstaande zon. 

Voor de toevallige passant is de verzameling aan 
oude wagens op het gras niets meer dan een 
tentoonstelling aan praktische voertuigen op wie-
len. De echte oldtimer-fanaat, daarentegen, was 
tijdens het jubileum van Oldtimer Day Berkel-En-
schot niet weg te slaan bij zijn grote liefdes. Of het 
nou gaat om een “strijkijzermodel” met een platte 
neus of een wagen met opmerkelijke details: ‘Ie-
dere auto heeft zijn eigen charmes’, aldus kenner 
Peter uit Haaren. ‘Neem deze rode Porsche, bij-
voorbeeld’, zegt hij, al wijzend naar een felgekleur-
de sportwagen aan de rand van het veld. ‘Wat een 
leuk ding. Maar wat ik er zo mooi aan vind? Dat is 
moeilijk te zeggen. Ik luister naar het gevoel dat ik 
erbij krijg.’  

Oog voor schoonheid 
Monteur Ad uit Dongen laat eerder zijn oog voor 
schoonheid spreken. ‘Als een oldtimer vies is – 
hij is niet schoon, onderdelen zijn verroest en de 
bekleding is kapot –, dan daalt wat mij betreft de 
waarde.’ Mede-bezoeker Els uit Berkel-Enschot 

beaamt: ‘Een auto mag dan wel een klassieker 
zijn, maar als ie niet wordt onderhouden, dan 
brengt ie mij alsnog geen plezier.’ Wanneer zo’n 
“krasse kar” wel het kijken waard is, dan doet fo-
tograaf Frank dat het liefst door erop in te zoomen 
met zijn scherpe lens. In volle concentratie staat 
de Berkel-Enschotse hobbyist gebogen over het 
dashboard van een sneeuwwitte cabriolet. ‘Gekke 
dingen en aparte toevoegingen, daar houd ik van’, 
vertelt hij, terwijl hij het resultaat van een dagje fo-
tograferen tevreden doorneemt.

Zon en sfeer
Al met al zijn het niet alleen de 150 oldtimereige-
naren, deelnemers aan de ochtend- en middagrit-
ten door de omgeving, die de jubileumeditie zo 
geslaagd maken. Met name de vele nieuwsgierige 
bezoekers vallen bestuurslid Patricia Wouters op. 
‘Het is natuurlijk ook een heerlijke dag: de locatie 
is prachtig, een bandje zorgt voor muziek en de 
zon schijnt. Met dat laatste hebben we al vijf jaar 
keer op keer geluk. Het weer draagt ongetwijfeld 
bij aan de opkomst en de sfeer.’ Verrassend is ook 
het grotere aantal nieuwe deelnemers aan de au-
totochten. ‘Dat bevestigt alleen maar: Oldtimers 
Day leeft.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Coen Brekelmans 

Bekijk meer foto’s op schakel-nu.nl

OOGSTRELENDE 
KRASSE KARREN 
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
17-6 Sleutels: autosleutel Toyota en huissleutel Koningsoordlaan 06 20596533
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 
22-6 sleutels: huissleutel en fietssleutel Hoolstraat 06-19679632
14-6 Roze Ninni Vi vest Rondom Basisschool Berkeloo 06-38300689
9-6 mobiele telefoon, zwart, zonder foedraal Berkel-Enschot 013-5333366
7-6 Klein gekleurd doosje met kettinkjes Parkeerplaats Lidl Bosscheweg 06-12243309

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.

Lieve klanten uit Berkel-Enschot
 
Na 70 jaar VENMANS SUPERMARKT, gaan wij, 
Annie en Johan Venmans afscheid nemen van onze 
PLUS supermarkt aan het Tongerloplein in Udenhout. 
Na eerst vele jaren in Tilburg een supermarkt te hebben gehad, eerst samen met de ouders 
van Johan, om daarna in het mooie Udenhout de winkel over te nemen van broer Ad.
Maar ook bij ons beginnen de jaartjes te tellen. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een 
jonge ambitieuze ondernemer. Wij zijn daarin zoals wij denken geslaagd. De nieuwe onder-
nemer heet Stefan van Ammerlaan. Een man met een jong gezin: vrouw en 1 kind en de 
tweede op komst.
Wij hebben samen met PLUS en Stefan afspraken gemaakt m.b.t. alle huidige werknemers. 
Deze blijven allen in dienst bij de nieuwe ondernemer. 
De komende weken kunt U daarom ook al v.a. maandag 24 juni kennis maken met Stefan.
Om de overdracht goed te laten verlopen, zijn wij helaas op 14 juli gesloten.
Op 15 juli zal Stefan met zijn medewerkers jullie dan begroeten in zijn PLUS:
Plus Ammerlaan Udenhout
 
Wij wensen Stefan en (onze) zijn medewerkers veel succes in dit mooie bedrijf!
Wij danken al onze klanten voor het jarenlange vertrouwen in ons bedrijf.
Ook nogmaals via deze weg, willen wij al onze medewerkers bedanken voor de samenwerking.
Wat zullen wij onze klanten gaan missen!
 
Groetjes Annie, Johan en Linda Venmans
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Alle ingrediënten voor een geslaagd feestje zijn 
aanwezig. Begin van de grote vakantie: check. 
Simpel dichtbij: check. Gratis entree: check. Lek-
ker dorps met veel bekenden: check. Leuke mu-
ziek en bekende nummers om mee te zingen en 
op te dansen: check, check, dubbelcheck. 

Kortom deze editie van Zomerleut wil je niet mis-
sen. Op 6 en 7 juli staat het Wilhelminaplantsoen 
sowieso weer stampens vol met hossende, sprin-
gende, lachende mensen. Mensen die jij kent uit 
je straat, van je vereniging, kerk, kroeg of uit de 
supermarkt. En als je ze nog niet kent, dan wordt 
het hoog tijd om ze eens te leren kennen. Want bij 
Zomerleut sta en dans je nooit alleen. 

Hoe het begon
Berkel en Enschot vierden in 2014 het 800 en 850 
jarig bestaan. Het duffe imago werd meteen de 
das om gedaan. Wat een top feest was dat en da-
gen erna was dit het gesprek van de dag en op 
social media verschenen massa foto’s, filmpjes en 
veel duimpje-op-likes. Dat het dorp rijp was voor 
een heus jaarlijks terugkerend zomerfestijn was 
wel duidelijk. In 2016 werd door de organisaties 

van Kraanpop en KPJ Berkel-Enschot/Heukelom 
het gebeuren Zomerleut bedacht en uitgevoerd. 
Ook dat was meteen een succes. Ook de vierde 
editie beloofd een groots feest te worden. De 
band Van Eigen Bodem is niet voor niets gevraagd 
er weer een succes van te komen maken. Samen 
met DJ Tommy Santo moet dat op zaterdagavond 
wel goed komen.

Jong en oud. In de kinderwagen, zondagmiddag 
samen met opa en oma en lekker bijkletsen met 
andere ouders terwijl op het podium bekenden 
staan te zingen in het Berkel-Enschotse koor In-
Between en ‘Tante Sus’ als barrista een heerlijke 
koffie maakt. Wat later op de middag gaan de ta-
fels en stoelen aan de kant en kun je meezingen 
met de hits van Doe Maar en Robbie Williams en 
Queen. Het kan allemaal. Gewoon meemaken en 
beleven. De vele vrijwilligers zijn er klaar voor en 
ook dit jaar wordt een flink aantal bezoekers ver-
wacht. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans (archief 2018), 

Bas Haans (archief 2017)

DIT GAAT 
‘M WORDEN
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Van een rustige omgeving rondom het Trap-
pistinnenklooster is in Berkel-Enschot al jaren 
geen sprake meer. Maar wat is er vandaag de 
dag dan wél gaande achter de bibliotheek op 
het enorme bouwterrein? Dat ontdekten bijna 
duizend Berkel-Enschottenaren zaterdag 15 
juni jl. tijdens de Dag van de Bouw.

Achthonderd splinternieuwe woningen, roman-
tische winkelstraatjes en drie supermarkten met 
een groen dakterras: het klinkt allemaal nog een 
beetje onwerkelijk. Toch is dat wat Koningsoord 
over enkele jaren te bieden heeft, vertelt bouw-
plaatsmanager Bauke Madlener. Vergezeld door 
vele nieuwsgierige dorpsbewoners betrad hij za-
terdag ‘bouwplaats Koningsoord’. Gelukkig keken 
de bezoekers daar dwars doorheen: wat zijn ze 
onder de indruk van alles dat in slechts één jaar 
tijd is neergezet. 

Dringende vragen 
Bovendien kregen Berkel-Enschottenaren einde-
lijk de kans om hun dringende vragen te stellen. 
Een veelvoorkomende: hoe zit het nou met de 
bouw van het nieuwe winkelcentrum? ‘In 2020 kan 
er hier gewinkeld worden’, verzekert rondleider 
Bauke. ‘De winkels bij het huidige winkelcentrum 
gaan in één keer dicht en openen hier gezamen-
lijk hun deuren.’ Verder kent het nieuwe dorpshart 
een Jumbo, Aldi en Albert Heijn, inclusief een 
binnenplaats waar vrachtwagens hun goederen 
laden en lossen. ‘Zo proberen we overlast voor 

de omgeving te beperken’, verklaart Bauke. Ook 
leren de wandelaars dat de winkelstraten autovrij 
zullen zijn, dat alle appartementencomplexen een 
binnen- of daktuin krijgen en dat het eerste deel 
van de achthonderd woningen inmiddels zijn op-
geleverd.

Bouwdiversiteit
De rondleidingen en presentaties van de vorde-
ringen wekken enthousiasme op onder de dorps-
bewoners. ‘Dat prachtige centrum ligt straks op 
loopafstand van ons huis’, aldus Rick en Ellen uit 
de Sint Willibrordstraat. ‘Voorlopig hebben we het 
in ons huidige huis nog prima naar ons zin, maar 
wie weet, over een paar jaar…’. Ondanks de over-
last die inwoners ervaren van het bouwverkeer, 
zijn de bezoekers ronduit positief over te stand 
van zaken. Wel moet er nog een hoop gebeuren, 
beaamt Bauke.  ‘Met name de bouwdiversiteit 
maakt het tot een uitdaging. Terwijl de huurwo-
ningen zo goed als af zijn, moet meteen ook de 
infrastructuur worden aangelegd. Maar dat is het 
allemaal dubbel en dwars waard.’ 

Wil jij op de hoogte blijven van de vorderingen 
van Koningsoord? YouTube-kanaal Heijmans 
zorgt maandelijks voor een update met een drone. 
Daarnaast bedankt Heijmans de vele bezoekers 
van de Dag van de Bouw voor een leuke dag! 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

BOUWPLAATS 
KONINGSOORD
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2019

100 JAAR
Tiwos

Daarom staan we dit jaar stil bij de geschiedenis 
van het wonen in verschillende Tilburgse wijken. 
Op onze facebookpagina www.facebook.com/tiwostilburg 
en op www.tiwos.nl/100jaar vind je het hele jaar door mooie 
interviews met bewoners en wist-je-datjes over het leven in 
Tilburg de afgelopen 100 jaar.

Tiwos 
bestaat 100 jaar!

Kijk op www.tiwos.nl/100jaar voor meer mooie verhalen!

FOTO’S: REGIONAAL ARCHIEF TILBURG

Adv De Schakel.indd   1 20-06-19   10:23
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Serieuze gezichten onder de rode bouwhelmen 
bij Wethouder Oscar Dusschooten en direc-
teur-bestuurder René Scherpenisse van Tiwos. 
Zij legden afgelopen woensdag met veel pre-
cisie de eerste begane grondvloer. Dit was de 
symbolische start van het nieuwbouwproject 
met twee locaties. Op het terrein van de voor-
malige gymzaal van basisschool Sint Caecilia 
en ook in de Molenstraat bij de voormalige ba-
sisschool Klein Berkeloo, komen eengezinswo-
ningen in de sociale huursector.

Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden ver-
wacht begin 2020 de huurwoningen klaar te heb-
ben. De energiezuinige huizen worden verhuurd 
door woonstichting Tiwos. De sociale huurwonin-
gen zijn bestemd voor huurders met een kleinere 
beurs. Op de tekentafel bij Hendriks Coppelmans 
is de BudgetRijwoning ontwikkeld. Een concept 
voor een eengezinswoning met drie slaapkamers 
met een huurprijs onder de huursubsidiegrens. 
Door een flexibele architectuur kunnen allerlei 
stijlen uitgevoerd worden. Zo is bij het ontwerp 
in dit plan rekening gehouden met de aanwezige 
karakteristieke lintbebouwing. Hergebruik van de 
school Berkeloo was geen optie. Waar voorheen 
gegymd werd, zal over een jaar al gewoond kun-
nen worden. 

BOUW 17 SOCIALE 
HUURWONINGEN GESTART

Taskforce
De gemeente is heel hard aan het werk is om via 
het project Taskforce 80 goedkope woningen te 
bouwen. De zeven woningen in de Kerkstraat 
en de tien huizen in de Molenstraat dragen daar 
aan bij. Ze zijn energiezuinig en krijgen geen gas-
aansluiting meer. De nul-op-de-meter woningen 
wekken zelf alle energie op die nodig is voor ver-
warming, warm water, ventilatie en huishoudelijk 
verbruik. De huurder krijgt daarmee een energie-
bundel en betaalt hiervoor een vast bedrag aan 
de corporatie. 
Het huidige plan is tot stand gekomen in samen-
werking met de dorpsraad, omwonenden, de 
omgevingscommissie en stichting Stadsbomen. 
Hierbij is veel aandacht geweest voor parkeren, 
ontsluiting verkeer, gevelbeeld, groenvoorziening 
en het straatbeeld. De ervaring leert dat deze so-
ciale huurwoningen erg geliefd zijn en als warme 
broodjes over de toonbank gaan. Deze week kun 
je al inschrijven op de woning via de website www.
woninginzicht.nl. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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GOOD HEARING.
GOOD LOOKING.

Styletto Connect

Een revolutionair hoortoestel voor stijlbewuste mensen.
Streamt via Bluetooth het geluid van uw telefoon, televisie en laptop naar de toestellen. 

Met de compacte, draadloze oplader kunt u onderweg gemakkelijk opladen.  

Bij aanschaf van een set Signia Styletto hoortoestellen ontvangt u 
nu een gratis lader. Deze actie is geldig t/m 31 juli 2019.

B E R S S E L A A R  O O G Z O R G
E I K E N B O S C H  4              
5 0 5 6  G B  B E R K E L - E N S C H O T              
T E L :  0 1 3  5 3 3  3 3  7 7              
W W W . B E R S S E L A A R O O G Z O R G . N L

79-44779-Styletto-Connect_Coop_AD_Look-Manuel-NL_bersselaaroogzorg_03.indd   1 20-06-19   11:03
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NIEUWSBRIEF DORPSRAAD 
JUNI 2019 
De Dorpsraad maakt zich hard voor de belangen 
van alle bewoners van ons dorp. Hiervoor voert 
de Dorpsraad overleg en participeert wekelijks in 
gesprekken met de eigen leden, met bewoners, 
bedrijven, met de gemeente Tilburg, met organi-
saties in het dorp en/of met projectontwikkelaars. 

Nieuwe leden Dorpsraad Berkel-Enschot
Met de start van 2019 zijn er twee nieuwe leden uit 
ons dorp als vrijwilliger gestart om zich in te zetten 
voor u. 1 van deze leden is ter vervanging geko-
men van onze Penningmeester Jan van Rijswijk. 

Jan van Rijs-
wijk heeft zich 
vanaf november 
2010 met veel ef-
fort ingezet voor 
de Dorpsraad in 
Berkel-Enschot. 
Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie heeft 
de Dorpsraad af-
scheid van Jan 
genomen waar-
bij Tineke Donga, 
voorzitter van de 
Dorpsraad, Jan 

hartelijk heeft bedankt voor acht mooie jaren in het 
Dagelijks Bestuur. 

Ook nu in deze nieuwsbrief willen wij van de gele-
genheid gebruik maken Jan ontzettend te bedan-
ken voor zijn inzet, positieve energie en zeker ook 
gezelligheid binnen het team van de Dorpsraad. 

Jan van Rijswijk heeft zijn stokje overgedragen aan 
de nieuwe Penningmeester Sjef van den Aker. 

Sjef is officieel per 1 januari 2019 gestart als nieu-
we Penningmeester voor de Dorpsraad Berkel-
Enschot. Wij heten Sjef van harte  welkom in het 
team. Sjef woont sinds zes jaar in Berkel-Enschot 
samen met zijn vrouw. Hij is bijna 45 jaar werk-
zaam geweest in de financiële sector en geniet 
inmiddels van zijn pensioen.

Berke l -Enschot 
is niet helemaal 
nieuw voor Sjef. 
In de jaren 80 is 
hij ca. 7 jaar kan-
toorbeheerder ge-
weest van de toen-
malige ABN bank 
in ons dorp.
Hij hoopt met zijn 
bestuursfunct ie 
binnen de Dorps-
raad een positieve 
bijdrage te kunnen 
leveren aan het wel 

en wee van ons dorp. 

Per 1 januari 2019 heeft de Dorpsraad ook een ex-
tra bestuurslid. Wij verwelkomen ook Willem van 
Laak (42 jaar). Willem woonde van zijn 16 tot 25e 
levensjaar in Berkel-Enschot waarbij hij zich als 
vrijwilliger heeft ingezet voor o.a. Time Out en ook 
voor het Kindervakantiewerk. Na zijn 25e levens-
jaar heeft Willem enkele jaren in Tilburg gewoond, 
maar 3 jaar geleden is hij toch teruggekomen naar 
het warme, fijne Berkel-Enschot. Hij is gelukkig 
getrouwd en vader van Joël (11 jaar) en Cas (9 

jaar). 

Willem is werk-
zaam bij het Minis-
terie van Defensie 
als IT Beheerder.
Binnen de Dorps-
raad zet Willem 
zich in voor Jeugd, 
Veiligheid en ICT.
Naast de Dorps-
raad is Willem ook 
lid van de BOG en 
het team Buurtpre-
ventie.
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DAGWANDELING IN 
OOSTERHOUT EN DORST
Op 27 juni hebben we de dagwandeling 

in Oosterhout en Dorst.
Voor de middag drinken we koffie bij Brasserie 
Woods in Oosterhout.
Van daar uit lopen we naar de Vrachelse heide, 
een voormalig heide- en stuifzandgebied.
Veel zeldzame planten en diersoorten komen hier 
voor zoals grasklokje en steenuil.
De lunch gebruiken we ook weer bij Brasserie 
Woods.
Na de middag gaan we naar Boswachterij Dorst. 
Dit gebied stond vroeger bekend als de Seterse 
Heide. Hier liggen loofbosjes verspreid in het ge-
bied en er grazen Schotse Hooglanders.
Na afloop drinken we koffie bij bezoekerscentrum 
Beum.
Lunch en koffie zijn voor eigen rekening.
Vertrek om half tien bij het oude postkantoor.
We carpoolen en betalen € 2,- aan de chauffeur.
Rond vijf uur zijn we weer terug in Berkel-Enschot.
Aanmelden is niet nodig.

MOOIE KOP
We worden in de media overspoeld 
met reclames voor zalfjes en crèmes 
om mooi oud te worden. De man die 

Toon Fouchier trof op Kos, heeft deze zo te zien 
rijkelijk gesmeerd! Wat een mooie kop heeft hij en 
wat heeft Toon hun oogcontact treffend op foto 
gezet. De kleuren van 
de kleding en ach-
tergrond passen ook 
goed bij die van zijn 
ruige snor en baardje. 
Een verdiende Foto 
van de Maand. 
Mocht je ook zin heb-
ben om wat meer met 
je fotografie te doen, 
kijk dan eens op onze 
site www.fotobe.nl. 

Met vriendelijke 
groet,

Mirjam van Vooren

WIE ZORGT VOOR 
EEN WARME 
ZOMERAVOND?

Als we dat nou eens konden afspreken. Wat zou-
den we dan op voorhand gelukkig zijn. Want dan 
is de organisatie van ons traditionele zomeravond-
concert een “concordia”-fluitje van een cent. 
Natuurlijk willen we weer graag een openlucht 
concert houden waarbij al onze orkesten hun op-
wachting kunnen maken.

Het zomeravondconcert 2019 
Komende zaterdagavond 29 juni bent u van harte 
welkom. Om 19.00 uur starten we met het Instap-
Orkest en daarna volgen natuurlijk het MiddenOr-
kest en HarmonieOrkest. En als er  iemand voor 
lekker weer zorgt dan doen we dat naast ’t Mu-
ziekhuis in de openlucht. Bij  slecht weer gaan we 
naar binnen; dus het gaat altijd door! We zorgen 
voor buiten wel voor een aantal tafels en banken, 
maar het is handig als je zélf een lekkere tuin- of 
strandstoel meebrengt. Meestal zit dat wat lekker-
der. Heerlijk genieten van een divers programma 
door de verschillende orkesten. Deze keer zal er 
een spectaculair muziekstuk op het programma 
staan wat uitgevoerd gaat worden door het Mid-
denOrkest én het HarmonieOrkest. Het stuk heet: 
VIRGINIA en is gecomponeerd door Jacob de 
Haan. Beide orkesten hebben er stevig aan moe-
ten trekken om dat voor mekaar te krijgen. Je mag 
zelf komen luisteren of het gelukt is. Vorig jaar was 
het gezellig druk en dat hopen we voor komende 
zaterdag ook. Van harte welkom!

ps. Wat vond u van de informatieve brief die u 
vorige week in De Schakel vond? Hebt u er over 
nagedacht om misschien lid te worden van onze 
club of zelfs donateur? Als we u over een muzikaal 
drempeltje moeten helpen, dan is de aanwezig-
heid bij het Zomeravondconcert de juiste keuze; 
kom luisteren en word enthousiast. Tot ziens.
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ONS KOFFIE-
UURTJE 
WOENSDAG 3 JULI

De eerste woensdag van juli zijn alle senioren van 
Berkel-Enschot tussen 10 en 12 uur weer welkom 
in de Schalm. Breng gerust uw vriend, vriendin of 
buren mee. U hoeft geen lid te zijn van KBO of 
deelnemer aan SWO.
U kunt een praatje maken, een spelletje spelen, 
gewoon even er uit zijn. Er hoeft niets en het eer-
ste kopje koffie of thee wordt u aangeboden door 
de KBO/SWO. Vervoer nodig? Dan kunt u bellen 
naar Ine van de Wiel T:  013-533 37 57. Hebt u nog 
vragen of vindt u het moeilijk om de eerste 
keer deel te nemen dan kunt u bellen naar 
Ria van de Kam T: 013-533 26 21
Hartelijk welkom op woensdag 3 juli.

Werkgroep SocMa KBO/SWO

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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WHITE DEMONS
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.

BEST TENNISSEND 
BERKEL-ENSCHOT EN 
BELANGSTELLENDEN,
Het vijf ☀️☀️☀️☀️☀️ Expatax toernooi zit erop. Finalisten 
zijn via de rode loper onder luid applaus gehul-
digd! 
Dank aan Anouk Vromans, Saskia Rosenhart, 
Jeannette van Zeeland en Wilma Wijffels, elke dag 
weer een ☀️ ontvangst.
De vele vrijwilligers barcie, accom, hapjesdienst 
en bardiensten☀️☀️
En dan onze sponsors; Expatax, AH Berkel-En-
schot, van Gool sport, Coy Jansen ☀️☀️☀️. Op de fi-
nale dag heeft iedereen kunnen genieten van een 
broodje hamburger, met dank aan Claudia van Ca-
fetaria Eikenbosch en AH Berkel-Enschot.
Tot volgend jaar☀️
Afgelopen vrijdag was de sluitingsdatum voor de 
Zomer Challenge, 44 enthousiaste aanmeldingen 
hebben we gehad die gaan kennismaken met ten-
nis en onze vereniging, van harte welkom!

Met sportieve groet,
Claudia Kuiper

JEUGDFITA 2019
Zondag 23 juni is op ons buitenterrein 
weer onze jaarlijkse jeugdfita gescho-
ten. Vele weken zijn we bezig geweest 

om alles in goede banen te leiden en om deze dag 
tot een geslaagde dag te maken. Ongeveer tach-
tig jeugdige schutters tussen 10 en 20 jaar uit een 
groot gedeelte van Nederland en België kwamen 
tezamen om de onderlinge strijd aan te gaan. Er 
moesten drie series van ieder 36 pijlen geschoten 
worden op de volgende afstanden: cat. 1, 20-20-20 
meter; cat. 2, 40-30-20 meter; cat. 3, 60-40-30 me-
ter en cat. 4, 70-50-30 meter. Rond vier uur werden 
de laatste pijlen op de doelen geschoten en kon-
den de behaalde scores opgeteld worden. Van De 
Meierijers deden 11 leden met deze wedstrijd mee. 
Hieronder de behaalde scores:
Recurve, heren, cat. 1: 
 1e Jarno Baaijens,  483 punten. 
Recurve, heren, cat. 2: 
 3e Tymo Melis,   825 punten; 
 7e Luca Hagen,   278 punten.
Recurve, heren, cat. 3; 
 25e Michael Weijtmans,  727 punten.
Recurve, heren, cat. 4: 
 2e Robin van Tilborg,  848 punten; 
Recurve, dames, cat. 3: 
 8e Tiffany Rozen,  800 punten; 
 16e Jade Deaville, 443 punten; 
 17e Tjarina Pullens,  204 punten. 
Barebow, heren, cat. 4: 
 1e Vincent Wijdemans,  278 punten.
Barebow, dames, cat. 1: 
 1e Jules Wiersma, 813 punten.
Barebow, dames, cat. 2: 
 Marieke van Heesewijk,  438 punten.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

OJC’98 NIEUWS
Onder een stralend blauwe hemel 
organiseerde OJC’98 zijn jaarlijk-

se afsluitdag. Het was behoorlijk druk op sport-
park Rauwbraken en er waren ook verschillende 
oude bekenden die inmiddels in andere steden 
studeren. Het toont weer eens de prima band tus-
sen de leden, dat zij ook meededen.
Vooral het koppelschiettoernooi leverde een span-
nende eindfase op. De winnaars van vorig jaar, 
Remco en Sandra, bereikten ternauwernood de 
halve finale. Maar in de finale gingen ze lang ge-
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lijk op met hun tegenstanders, Jasper en Jeroen. 
Met een onwaarschijnlijk eindscore dik boven de 
twintig, won het laatstgenoemde koppel (de twee 
topscorers van de competitie) uiteindelijk met één 
puntje verschil.
Bij het ouder-kindtoernooi won het oranje team al 
zijn wedstrijden en dus was de overwinning voor 
hen. 
Daarna was het tijd voor de afsluitende BBQ die 
weer keurig verzorgd (en erg lekker) was.
Afgelopen vrijdag hadden de A-junioren nog hun 
laatste wedstrijd gespeeld en dik gewonnen van 
tegenstander Tilburg.
Het wordt nu een tijdje stil op ons sportpark (al 
gaan de jeu-de-boulers nog wel even door). Ook 
stoppen we even met de wekelijkse verslagen. Na 
de vakantieperiode kunt u ons weer wekelijks vin-
den in De Schakel.

WHITE DEMONS 
ORGANISEERT KRAACHT
KUP-TOERNOOI

In het weekend van 29 en 30 juni organiseert hand-
balvereniging White Demons voor de veertiende 
keer het toernooi om de Kraacht Kup. Er wordt 
tijdens de strijd om de Kraacht Kup enthousiast 
gesport en gefeest op sportpark De Rauwbraken. 

Sportieve vriendschap
Het handbaltoernooi om de Kraacht Kup wordt 
ieder jaar in juni georganiseerd onder het motto: 
‘sportieve vriendschap’. Op zaterdag 29 juni 

handbalt de jeugd tussen 10.00 en 16.00 uur. Ver-
volgens start het beachhandbaltoernooi voor de 
A-jeugd en de senioren. En op zondag 30 juni ko-
men zij vanaf 10.30 uur nog een keer in actie, maar 
dan op het veld. 

Een van de vele leuke aspecten aan de Kraacht 
Kup is de shoot-out. Na afloop van de wedstrijd 
mogen zes spelers (van elk team) ieder een vrije 
schotkans benutten. Als ze de goal maken, telt die 
mee in de eindstand. Dit maakt de wedstrijd span-
nend tot de laatste seconde.

Meer weten?
Het toernooi om de Kraacht Kup is voor iedereen 
een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
de handbalsport en met de vereniging White De-
mons in het bijzonder. Kom gerust een kijkje ne-
men! Meer informatie over het toernooi is te vin-
den via www.kraachtkup.nl.

Beachhandbal tijdens de Kraacht Kup afgelopen jaar

Ingrid Pelgrim, 
uitvaartverzorgster

“Vanaf het begin was Ingrid 
betrokken en dacht goed 
mee over allerlei zaken. 
Niets is teveel. Wij kijken 
heel tevreden terug op een 
mooie uitvaart.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).
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"

Actie geldt t/m 30-06-‘19

Laatste weekend 
profiteren van de 

Sloggi of Ten Cate actie. 

Actie geldt tegen inlevering van 
deze bon ook op bestellingen 

die u dit weekend plaatst.
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RENNEVOIRT
Op dinsdagmiddag 18 juni 

kwam Jeff in de middenbouw vertellen hoe boer-
derij Denissen er vroeger uit zag. We vonden het 
super leuk en hebben er veel van geleerd. 

Dank je wel Jeff.

RONDLEIDING 
IN ONS 
KONINGSOORD

Op woensdag 3 juli 2019 van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats in de voor-
malige abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 
van de zusters Trappistinnen. 
Bij deze zevende thematische rondleiding staan 
de buitengevels van de kloostergebouwen cen-
traal. We maken een rondje om het kloostercom-
plex en bekijken de gevels van deze gebouwen. 
De abdij O.L.V. van Koningsoord werd opgetrok-
ken in neogotische stijl in de periode 1933-1937, 
onder architectuur van Jos van Dijk.
We verlaten de kloosterkerk via “de Poort naar de 
Hemel“ aan de achterzijde van het klooster. Nu is 
dat de voorzijde van het ontmoetingscentrum Ons 
Koningsoord.
De westzijde van het klooster ziet er imposant uit 
met zijn kerkpoort, ingang naar het souterrain, 
half uitgebouwde toren en vooruitstekende trap-
penhallen. Al lopend om het eigenlijke vierkante 
kloostergebouw (het Slot) vallen de vele neogo-
tische spitsboogramen en versierende elemen-
ten op. Aan de voorzijde van het klooster aan de 
Raadhuisstraat bespreken we de werkplaats en 
het rectoraat van de broeders. Ook kunnen we de 

abdijkerk goed zien en het losstaande gastenver-
blijf. Hier konden bezoekers enkele dagen verblij-
ven voor bezinning en gebed. Bij de tekst zien we 
een kleurenfoto van het hoofdgebouw gemaakt 
door fotograaf Peter Timmermans.
Meer dan genoeg te zien en te vertellen door gids 
Jack van der Sanden.
Samenkomst voor de rondleiding in de bibliotheek 
bij de Leestafel.

De rondleiding is geheel gratis. Aanmelden voor 
de rondleiding is verplicht! U kunt zich aanmelden 
bij de balie in de bibliotheek tijdens de service-
uren of via Email: berkelenschot@bibliotheekmb.
nl Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen
U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

OORLOG IN DE 
NIEUWE WARANDE

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerde 
landing in Normandië plaats vond. De landing was 
het begin van een geallieerde opmars die uiteinde-
lijk geleid heeft tot de overwinning op Hitler-Duits-
land en het einde van de tweede wereldoorlog in 
Europa. Een gebeurtenis die op velerlei manieren 
het komende half jaar herdacht zal worden, ook in 
onze omgeving.
De tweede wereldoorlog is niet geheel in stilte 
aan het gebied van de Nieuwe Warande voorbij-
gegaan. 
Op 21 Juli 1944 om 02.00 s’ nachts stort een 
Engelse AVRO Lancaster bommenwerper, op de 
terugweg van een bombardement in het Ruhr-
gebied, neer ter hoogte van de Quirijnstokstraat. 
Het toestel explodeerde net voordat het de grond 
raakte. Vijf bemanningsleden kwamen daarbij om 
het leven. Twee bemanningsleden die zich per 
parachute in veiligheid hadden weten te brengen, 
werden later door de Duitsers gevangengenomen. 
De omgekomen bemanningsleden liggen begra-
ven op begraafplaats ‘Vredehof’ aan de Gilzer-
baan in Tilburg.
Begin september 1944, veroveren de geallieer-
den Antwerpen en krijgen daarmee een belang-
rijke grote haven in handen die zeer geschikt is 
voor de aanvoer van militair oorlogsmaterieel. 
Teneinde deze aanvoer te voorkomen of mini-
maal te bemoeilijken beginnen de Duitsers met 
het afschieten van V-1’s vanaf Duits grondgebied. 
De aanvliegroute op Antwerpen loopt over Mid-
den-Brabant. Het zwaartepunt van de aanvallen 
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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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lag in de periode december 1944 – maart 1945, 
als de Duitsers het Ardennenoffensief starten. 
Lang niet alle V-1’s bereiken Antwerpen en ko-
men onderweg naar beneden met alle gevolgen 
van dien. In Tilburg zelf zijn vele tientallen doden 
te betreuren en is de materiele schade groot. In 
Udenhout wordt Huize Vincentius zwaar bescha-
digd door een neerstortende V-1, gelukkig vallen 
daarbij geen slachtoffers. In ons gebied worden 3 
inslagen gemeld, waarbij een dodelijk slachtoffer 
valt. Op 18 december 1944 is Adrianus Broekho-
ven aan het werk op zijn akker in het buurtschap 
Vijfhuizen als een neerstortende V-1 hem van het 
leven beroofd. Verder stort er een V-1 neer in het 
Hazennest, zonder ernstige gevolgen.

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

BEEZONDER
Afgelopen woensdag was de allerlaat-
ste bijeenkomst van vrouwennetwerk-
club Beezonder. De afgelopen 8 jaar 
kunnen we terugkijken op interessante 

en gezellige bijeenkomsten. We hebben een laatste 
keer geproost op de mooie ontmoetingen en ver-
bindingen die zijn gemaakt. Wij wensen alle bee-
zondere dames heel veel succes in de toekomst!
De Beezondere kast staat nog steeds in het sou-
terrain van Koningsoord. We kunnen meedelen dat 
dit mooie maatschappelijke initiatief van geven, de-
len en ontvangen wordt voortgezet door Cultureel 
Centrum De Schalm. Eugène Paridaens en Tom 
Jonkers zullen zich ontfermen over de Beezondere 
kast. Hierin kunt u houdbare voedingsmiddelen die 
u over heeft of niet gebruikt neerzetten. Ziet u iets 
lekkers staan, dan kunt u het meenemen. Zo maakt 
u een ander blij en gaan we verspilling tegen. De 
beezondere kast staat er voor iedereen!

Een V-1 op weg naar de lanceerinrichting.

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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Een vrouw (uit Berkel-Enschot) zou heel graag 
bezoek willen, samen een praatje maken, 
spelletje doen of een klein blokje om wande-
len. We zoeken iemand die het leuk vindt om 
mevrouw één keer per week/twee weken te 
vergezellen, bij voorkeur op een maandag.

Een vrouw (uit Berkel-Enschot) kan zelf niet 
goed meer tillen. Wie kan haar helpen met het 
doen van haar boodschappen eens per 2 à 3 
weken bij de Lidl aan de Bosscheweg?

Ben of ken jij de vrijwilliger die in de 
bovenstaande oproepen iets kan betekenen? 
Of mogelijk in een andere situatie iets kan/wil 
bijdragen voor iemand? 
Dan hoor ik het graag, ik ben bereikbaar via:
0610932179 of 
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl.

Daphne Spuijbroek HAVO 2College Durendael

Tijn Huizenga HAVO Willem II College

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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nlOisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag open!

4.99

Portulaca 
hangot
De felgekleurde 
bloemetjes openen 
zich overdag. Houdt 
van zon en behoeft 
niet al te veel 
water. 9.95
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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

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. 
Het secretariaat van Udenhout is gesloten van 8 
juli tot 29 juli. U kunt met uw vragen terecht bij het 
secretariaat van Berkel of Enschot.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Rie Verste-
ijnen-Schapendonk, 90 jaar, en in de St. Caecili-
akerk van Wil Vermeer- van Spaendonk, 90 jaar.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 2 juli, 20.00 uur: Als God renoveert.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 29 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 30 juni: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Antoon van de Wiel (1e jrgt.); Bert Mut-
saers (jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Wim Adams (1e jrgt.); Anny van Os-van 
Dinter (1e jrgt.); Corrien van de Sande (1e jrgt.); Jo 
van Iersel-Priems; Fam. Priems-de Beer; Fam. van 
Iersel-Brekelmans.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Ju-
les Bomers.

Maandag 1 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 2 juli:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN Eucharistievie-
ring.
In juli en augustus zijn er geen vieringen op dins-
dagochtend in de St. Caeciliakerk.
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Donderdag 4 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 5 juli: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

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 30 juni: ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur
Het is vandaag Slotzondag: we sluiten het kerke-
lijk seizoen feestelijk af en gaan genieten van de 
zomer. De collectes zijn voor de Diaconie en voor 
het werk van onze kerk, speciaal voor de kinder-
nevendienst. Er is kindernevendienst en crèche.
Gelukkig gaan in juli en augustus de kerkdiensten 
gewoon door. In dit blad en in onze agenda op 
onze website houden we u op de hoogte.
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Agenda
28 juni 17.30: Ontmoeting aan de tafel
3 juli 19.30: Zomeravondconcert door Elckerlyc 
Speellieden

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

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

3 mega zomer ACTIES
bij  Leo Geerts 

1 t/m 6 juli 

Vakantietas € 16,69
Voor maar € 10,-

5 afbak pistolets (keuze)
6 zachte bollen (keuze)
6 mini rozijnenbollen
5 mini eierkoeken
1 afbakstokbrood (keuze)
+ GRATIS opvouwbare tas 

8 t/m 13 juli 

Toscaans
breekbrood

Voor € 2,95 
€ 3,95 

15 t/m 20 juli

2 afbak stokbroden
Wit van € 3,90 voor € 2,95

Italiaans of zonnepit
Van € 5,- voor € 2,95

* In Loon op Zand en Udenhout EXTRA delicatessen actie. *
25% korting op al onze Hollandse kazen! 

1 t/m 7 juli

Udenhout, Berkel-Enschot, Loon op Zand, Biezenmortel

Banketbakkerij De Maro 
is op zoek naar:

 Medewerker  
inpakafdeling

full-time / part-time

Nieuwsgierig?

neem een kijkje op 
demaro.nl/vacatures

of mail naar 
monique@demaro.nl
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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.  

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 
reinigen wij uw dakkapel, zonnepanelen en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
06-24136243 

Het aspergeseizoen is bijna voorbij, onze winkel 
is open tot en met zondag 30 juni. Hierbij 
willen wij onze klanten bedanken en iedereen een
fijne vakantie toe wensen. ASPERGEBOERDERIJ
van IERSEL Schoorstraat 63 Udenhout 
tel 013 5113404 

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

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

Woensdag 26 t/m 29 Juni, krijgt u 21% korting op 
alle drogisterij artikelen! DA Drogisterij Venmans, 
Udenhout.

Gezocht: huishoudelijke hulp voor 4 uur per week, 
in een nieuw huis.  Tel 06-16364017 

Stadspost Oisterwijk zoekt extra postbezorgers 
voor enkele dagdelen/uren per week voor Berkel 
Enschot en/of Udenhout. 
Voor info: 013-5335246 / 06-50950015 

Studentenkamers te huur in Wageningen Je 
woont met christelijke medestudenten 3 tijdelijke 
kamers, 8 - 11m², €250-€300 p.m. 5 permanente 
kamers, 14-20m², €313-€330 p.m. 
Voor meer informatie: info@csfrwageningen.nl 

GEZOCHT: Woonhuis (evt hal) met min. 1500m2 
perceel opp. Omg. B-E/Heukelom/ Udenhout. 
Tel: 06-28318801 na 18.00 uur. 

Gevraagd vakantiewerkers Jongens en meisjes 
va 13 jr voor het stekken van plantjes. 
Halve of hele dagen. Haaren. 0649322836 

Bij DA Drogisterij Venmans, 4 dagen lang 21% 
korting op alle drogisterij producten. 
26 t/m 29 Juni.

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! 

DAMES en HEREN KAPPER FABULOUS is de 
gehele zomer vakantie gewoon geopend.
Kerkstraat 9A, Berkel-Enschot. tel: 013-5336809

Te Huur aangeboden Tijdelijke woonruimte 
in overleg omgeving Haaren ruime woonk. 
keuken, badkamer, terras. 
informatie: 0649322836 

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

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.



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een 
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid 
nemen, kan bij ons zonder verzekering al vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt 
is een van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Geregeld naar wens door Eelco Verheijke van DELA

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 



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.


