
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 27, 3 juli 2019

DEZE WEEK:
Sophie Jonkers (11) wint schrijfwedstrijd Herdenken en Vieren

Sportprestaties voor goede doelen Stichting Teun en KWF

Jack en Mientje Becx-Verschuren zijn 50 jaar getrouwd

Historie Heukelom komt tot leven met biografie Russische Madame

Met Passie: vrijwillige brandweerman Martijn Heijmans

Aandacht voor landschap en biodiversiteit; Zwaluwenbunders on hold

Van onze verhalenverteller: Toverkraai Krakra

Kleur, puzzel en Win!

ZOMER
EDITIE



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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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Maartje van Beurden

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans, 
Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

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

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.280 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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
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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

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

auto aan slib, olie en zware 
metalen vrij die in het milieu 

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl

Voorwoord
Beste lezers,
 
De zon schijnt, het kwik stijgt. Het is bijna zomervakantie! Voor u ligt de laatste editie voor onze Zomerstop. 
Een Schakel vol verhalen, vol passie.
Speciaal voor deze zomereditie heeft Tim Leenders (15) uit Udenhout een prachtige kleurplaat ontworpen 
met het logo van Berkel-Enschot. Onze verhalenverteller Wim Verbunt neemt de kinderen mee op avon-
tuur in het vakantiebos. Historie van Heukelom komt tot leven in de biografie van de Russische Madame. 
Jack en Mientje Becx zijn 50 jaar getrouwd en Sophie Jonkers (11) won de schrijfwedstrijd “Wij herdenken 
en Vieren’. Voor het goede doel werden enorme prestaties geleverd: lopers van de Galgenloop doneerden 
voor Stichting Teun en Bart Dirkx waagde zich 3x omhoog op de Alpe d’Huez voor KWF-kankerbestrijding. 
Waar rook is, is vuur en dan staat onze dorpsgenoot Martijn Heijmans als vrijwillige brandweerman samen 
met het team voor ons klaar. De groene omgeving betekent veel voor ons dorp. Stichting Nieuwe Warande 
vestigt ieders aandacht op het landschap en de biodiversiteit.
 
Wij wensen u veel leesplezier en een hele fijne zomer!

Het bestuur en medewerkers,
Ingrid Roets

Hoofdredacteur
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ACTIVITEITENKALENDER

JULI

AUGUSTUS

8-6 t/m 10-7-19    Ons Koningsoord openingstijden Kunstexpositie in de gangen van Koningsoord
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+
11-08-19 Torentjeshoef, de Stulp 14.30 uur Muzikale middag KBO/SWO
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
17-08-19 Café Mie Pieters 16.00 uur Zomerfeest Mie Pieters i.s.m.  De Platenbus
19-08-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
21-08-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
22-08-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
22-08-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
23-08-19 Druiventros 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
26-08-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
28-08-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
29-08-19 Druiventros 20.00 uur Jaarvergadering Schaakver. De Oude Toren
29-08-19 Bibliotheek/vide 0.00-21.00 uur Opvoedcafé: aan tafel met Heidy, thema Etenstijd
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Woensdag 26 juni werd de prijsuitreiking van de 
schrijfwedstrijd “Wij Herdenken en Vieren“ ge-
houden op basisschool Rennevoirt. In het bijzijn 
van o.a. ongeveer 110 leerlingen van de boven-
bouw groepen van Rennevoirt, heeft Burge-
meester Weterings persoonlijk bekend gemaakt 
dat Sophie Jonkers (11) de winnares is.

Wij Herdenken en Vieren
De schrijfwedstrijd is onderdeel van het educa-
tieve programma “Wij Herdenken en Vieren” dat 
door het stadsmuseum Tilburg werd ontwikkeld 
in opdracht van het Plaatselijk Comité Nationale 
Herdenking 4 mei Tilburg, het Oranje Comité en 
de gemeente Tilburg. Naast bijvoorbeeld een stic-
kerboek en een stadswandeling in Tilburg, was 
deze schrijfwedstrijd (georganiseerd door Biblio-
theek Midden-Brabant) een onderdeel van het 
programma. Sandra van Dam (Stadsmuseum Til-
burg) vertelt dat het doel van deze activiteiten is 
om te leren over de Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding. ‘Om te beseffen dat wij in Nederland nu 
in vrijheid leven, maar dat dit niet vanzelfsprekend 
is en er ook nu nog oorlog is.’

Voorpret
Frank van Pamelen, de schrijver die het voorzetje 
schreef voor het oorlogsverhaal dat de kinderen af 

PRIJSUITREIKING SCHRIJFWEDSTRIJD 
HERDENKEN EN VIEREN

moesten maken, was ook van de partij. De span-
ning in de speelzaal steeg toen de burgemeester 
een “Brabants kwartiertje” later was, dus bedacht 
Frank samen met de leerlingen een leuk rijmend 
versje over een draak en een lepel. Toen de burge-
meester arriveerde en iedereen het ingestudeerde 
‘hèhè, bent u daar eindelijk!‘ in koor riep, kon de 
prijsuitreiking beginnen.

Prijsuitreiking
Na een inleiding van Desiree van Beurden (Biblio-
theek LocHal) vertelde de burgemeester dat hij 
‘onder de indruk was van de verhalen’ en dat het 
heel moeilijk was voor de commissie om te kie-
zen. Welk verhaal hij koos werd duidelijk toen de 
burgemeester het verhaal voorlas. Gefluister en 
gewijs, en een meisje dat al glimlachend in elkaar 
dook, maakte langzaam maar zeker duidelijk dat 
Sophie de winnares was! Als prijs kreeg zij een 
boekenbon en haar klas een boekenpakket. Als 
extra speciaal cadeau mag Sophie in oktober mee 
naar de plechtige herdenking in Waalre.

Gefeliciteerd Sophie!  

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans
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Bijzondere 25e Galgenloop
Zondag 30 juni vond de 25e editie van de Galgenloop plaats. De deelnemers en vrijwilligers werden van een 
jubileum loopshirt voorzien en een deel van het geld ging naar de Berkel-Enschotse Stichting TEUN. De 
uitslagen vind je op galgenloop.nl Met dank aan alle vrijwilligers die dit loopevenement mogelijk maakten. 
Bekijk alle foto’s van onze fotograaf Coen Brekelmans op www.schakel-nu.nl
 
Foto rechts: Erik Verbunt en zijn zoon Teun nemen de cheque van 1.000 euro voor Stichting Teun in ontvangst.

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
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Gezondheidscentrum 
Koningsoord waarneming 
zomervakantie 2019.

Vakantiesluiting Huisartsenpraktijk 
Eikenbosch en Hogenbosch:
Maandag 8 juli t/m vrijdag 26 juli 2019:

Let op:

Uitsluitend voor spoedgevallen of zaken dit 
niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts 
weer aanwezig is, kunt u contact opnemen 
met één van de waarnemende huisartsen;

Voor waarneming hanteren wij de eerste letter 
van uw achternaam.
- Begint uw achternaam met de letter A t/m L, 
contact opnemen met de praktijk van dokter 
Tilanus/v.d.Kley. Tel nummer: 013-5333150

- Begint uw achternaam met de letter M t/m 
Z, contact opnemen met de praktijk van dok-
ter Bloem-v.Stempvoort/ Tesser. Tel nummer: 
013-5333923

Vakantiesluiting Huisartsenpraktijk Tilanus/
vd Kley en Bloem-v Stempvoort/Tesser. 
Maandag 29 juli t/m vrijdag 16 aug 2019:

Voor waarneming hanteren wij de eerste letter 
van uw achternaam.
- Begint uw achternaam met de letter A t/m L, 

contact opnemen met praktijk Eikenbosch. 
Tel nummer: 013-5332165

- Begint uw achternaam met de letter M t/m 
Z, contact opnemen met praktijk Hogen-
bosch. Tel nummer: 013-5331320

Als er op het etiket van uw medicijn een her-
haalnummer staat, dan kunt u dit medicijn  via 
de website www.delangestight.nl aanvragen. 

NA 17.00  UUR EN IN HET WEEKEND 
KUNT U VOOR DRINGENDE KLACHTEN 
CONTACT OPNEMEN MET DE CENTRALE 
HUISARTSENPOST IN TILBURG
085-5360300.

beachborrel staand.pdf   1   21/06/2019   13:03:59
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Terwijl Friesland uitloopt voor haar eigen to-
patleet, heeft Berkel-Enschot sinds deze zo-
mer ook zijn eigen Maarten van der Weijden. 6 
juni waagde Berkel-Enschottenaar Bart Dirkx 
zich al fietsende driemaal de Alpe d’Huez op en 
af voor het goede doel van KWF-kankerbestrij-
ding. ‘Ik sprak mezelf moed in: hoe zwaar het 
ook is, ik mag en zal niet stoppen.’ 

Daar dacht de 59-jarige Bart een goed halfjaar ge-
leden nog wel anders over, toen hij en zijn teamle-
den van Kanker.nl besloten om de Zuid-Limburgse 
heuvels te trotseren, ter voorbereiding op het spor-
tieve zomerspektakel. ‘Een rondje fietsen door 
Berkel-Enschot, dat gaat nog wel. Maar tegen een 
berg op fietsen is hele andere koek’, weet Bart in-
middels als geen ander te vertellen. Eigenwijs als 
dat hij was, wilde Bart geen afscheid nemen van 
zijn vertrouwde fiets. ‘De anderen verklaarden me 
voor gek: “Bart, die fiets van je is veel te zwaar!”, 
riepen ze me toe. En ik maar denken: laat ze maar 
kletsen.’ Daar kwam hij snel van terug: ‘Tijdens 
het fietsen merkte ik plotseling dat ik niet meer 
vooruitkwam. Ik stond stil op de Guldenberg en 
viel kaarsrecht op mijn zij’, aldus Bart, lachend 
bij de herinnering. ‘Toen besloot ik toch maar een 
lichte fiets aan te schaffen.’ Een goede keus, al 

GEEN BERG 
TE HOOG 

gaat de klim van de 1860 meter hoge Franse berg 
zelfs met een goede hybridefiets niemand zonder 
zweetdruppel of hartslagverhoging af. 

Traan 
En ook niet zonder traan, want ook verdriet hoort 
bij de Alpe d’HuZes. Tijdens het fietsen gingen 
Barts gedachtes uit naar zijn vrouw Petra, die in 
2015 met de diagnose borstkanker werd gecon-
fronteerd. ‘Dan verandert je zorgeloze leven in-
eens in ziekenhuisbezoeken en een wirwar van 
emoties.’ Desondanks hield de familie Dirkx hoop, 
en dat is niet voor niets geweest: Barts vrouw is 
inmiddels vrij van kanker verklaard. Met een serie 
aan moeilijke herinneringen maar ook geluksmo-
menten spelend door zijn hoofd, trapte Bart afge-
lopen juni zeven uur lang stevig voort. ‘Als ik er 
even doorheen zat, bedacht ik me: het zijn mijn 
vrouw, en alle andere kankerpatiënten, die het pas 
écht zwaar hebben (gehad).’ Het weerzien van zijn 
vrouw en trouwe supporters na de race blijft voor 
Bart een moment om nooit te vergeten. ‘Ook het 
gevoel van saamhorigheid van alle deelnemers en 
de sfeer om ons heen kan ik nog altijd proeven. De 
Alpe d’HuZes, een prachtige ervaring.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bart Dirkx
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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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Mientje Verschuren is een boerendochter; de 
boerderij stond aan de Enschotsebaan. Jack 
Becx kwam van Oisterwijk, maar verhuisde 
naar Berkel, want daar woonde Mientje. Nu zijn 
ze vijftig jaar getrouwd en wonen in Berkel.

De boerderij
Mientje werd geboren op de boerderij aan de En-
schotsebaan. Daar was van alles te doen. Maar het 
leukste vertelt Mientje vond ik het voetballen. ‘Mijn 
vader zette een goal neer en dan was het voetbal-
len geblazen. Ik deed altijd fanatiek mijn best.’ Nog 
steeds is ze gek op voetballen en ze is een echte 
fan van het vrouwenvoetbal. Haar moeder kwam 
ook van een boerderij. Die is geboren op de boer-
derij van de Torentjeshoef en is daar ook overleden. 
Maar toen was het inmiddels een verzorgingshuis.

Naar je gevoel zijn die vijftig jaar  
zo voorbij

De voorloper van de supermarkt
Jack ging in Berkel werken. Hij had een kar met le-
vensmiddelen, waar vandaan hij de mensen melk, 
eieren en dergelijke verkocht. Eigenlijk was dat 
een rijdende voorloper van een  supermarkt. Maar 

de concurrentie met een echte supermarkt was 
niet vol te houden. Als Jack ergens komt, gaat hij 
nog steeds kijken hoe de plaatselijke supermarkt 
zijn zaakjes regelt. En na zijn pensioen is hij vrij-
williger geworden bij de Wakkere Kerels van Jong 
Brabant. Hij regelt daar de zaken in de kantine.

Spanje was de favoriet
Je kunt het bijna niet geloven, maar Mientje en Jack 
zijn maar liefst 42 keer met een bus op vakantie 
geweest naar Spanje. Ze gingen naar Salau, Bar-
celona en Benidorm. Het was een heel eind met de 
bus en je kwam met de slaap in je ogen aan, maar 
ze gingen graag. Mientje is nog een keer met doch-
ter en kleindochter naar Egypte geweest, maar dat 
kon de vergelijking met Spanje niet aan. Jack heeft 
nog steeds de boeken in huis om Spaans te leren, 
maar het is er nooit van gekomen. 

Feest in Boerderij Denissen
1 juli is de trouwdag. Maar dat valt dit jaar op een 
maandag. Dat leek geen leuke dag om een bruiloft te 
vieren. Dus is dat verschoven naar zaterdag 29 juni 
bij boerderij Denissen. Het werd een gezellig feest 
met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

JACK EN MIENTJE 
BECX-VERSCHUREN 
ZIJN OP 1 JULI VIJFTIG 
JAAR GETROUWD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
30-6 Konijn bruin-wit  (zie foto op de Schakel APP) Kamperfoelielaan 06-15137451
27-6 Armbandje: zilverkleurig met gekleurde steentjes Fietspad kruispunt Eikenboschlaan 06-15608140  
 (zie foto Schakel APP) Raadhuisstraat
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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
25-6 Accu videocamera Sony NP-FV50 St. Job pleinfeest op 12 mei jl. 06-20780000
22-6 “Ralph Lauren pet en Superdry jas“ Hoolstraat 06 19679632
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.

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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Als het over iconische figuren van Berkel-En-
schot gaat, staat de Russische Madame zeker 
in de topdrie. Ze woonde aan het Baaneind op 
Laag Heukelom. Over haar doen allerlei verha-
len de ronde, maar een biografie is er tot voor 
kort nooit verschenen. Martin van der Waals, 
afkomstig uit Oisterwijk maakte een prachtig 
boek over haar.

De Russische Madame
Ze heette voluit Antonine Wilhelmine Eschauzier-
Bersin. Haar man was Nederlander en zij kwam 
uit Letland. Haar man had fortuin gemaakt met 
suikerplantages in het toenmalige Nederlands-
Indië. In 1916 overleed hij. Daarna kwam ze vaak 
op Laag-Heukelom. Ze maakte er fietstochten met 
haar zoon André. In 1921 kocht ze de boerderij 
met landbouwgrond op Baaneind 12.

Zo’n aparte dame met veel geld 
moest in die tijd wel opzien baren in 

Laag-Heukelom

Ze bouwde een zomerhuis naast de boerderij en 
dat werd later uitgebreid tot een echte villa. Naast 
de boerderij kwam een garage voor haar twee 
auto’s. Ze had ook een eigen chauffeur. In 1925 

MARTIN VAN DER WAALS 
SCHREEF BOEK OVER 
DE RUSSISCHE MADAME

kwam ze definitief vanuit Den Haag naar Laag-
Heukelom. De villa brandde in 1952 af. De boer-
derij werd gespaard. Waarschijnlijk heeft de linde 
tussen de boerderij en de villa er voor gezorgd dat 
het vuur niet oversloeg naar het rieten dak van de 
boerderij.

Boekpresentatie
Martin van der Waals is afkomstig uit Oisterwijk 
en lid van Heemkundekring De Kleine Meijerij. Hij 
schreef een boek over de Russische Madame. We 
praten met hem en Rinus van der Loo uit Berkel-
Enschot over het boek. Martin vindt dat ‘voor een 
dergelijke iconische figuur een biografie op zijn 
plaats is’. Het was niet gemakkelijk om aan deug-
delijk bronnenmateriaal te komen, maar via social 
media kreeg hij contact met een achterkleindoch-
ter van de Russische Madame, Daphne Eschau-
zier. Zij heeft een foto-album van haar overgroot-
moeder met veel afbeeldingen uit de tijd voordat 
deze in Laag-Heukelom woonde. Rinus van der 
Loo zorgde voor foto’s uit zijn omvangrijke archief. 
Het boek wordt 12 juli gepresenteerd bij Mie Pie-
ters en is in dit Café en bij Primera te koop voor 
€ 15. Het is ook te bestellen via de website van 
de uitgever (https://kwartiervanoisterwijk.nl/). Een 
must voor iedere inwoner van Berkel-Enschot, 
Heukelom en omgeving.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

R
in

us
 v

an
 d

e 
Lo

o 
(l)

 e
n 

M
ar

tin
 v

an
 d

er
 W

aa
ls

 (r
) 

vo
or

 d
e 

b
oe

rd
er

ij 
B

aa
ne

in
d

 1
2



18 |

Thijs Vugts  VMBO-TL 2College Durendael

Lotte de Kroon VMBO-T 2College Durendael

Anne IJland Verpleegkundige opleiding ziekenhuizen ROC

Isa Ijland  VWO Odulphus Lyceum

Sam Schalken HAVO De Nieuwste School

Laura Kloppenburg HAVO 2College Durendael

Maud Vugts VMBO-GT 2College Durendael

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

KLEUR EN WIN: 
Tim Leenders (15) uit Udenhout houdt heel erg van tekenen. Het is zijn grote hobby! Op verzoek van 
de Schakel heeft hij speciaal voor deze zomereditie een kleurplaat ontworpen. Maak jij er wat moois 
van? 
Lever je kleurplaat aan het eind van de zomervakantie, vóór zaterdag 17 augustus 17:00 uur, in bij 
Geerts Schoenen op Winkelcentrum Eikenbosch en maak kans op leuke prijzen!
De prijswinnaars worden op woensdag 21 augustus bekend gemaakt. Tim maakt deel uit van de 
jury. Wij zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen.
Hele fijne zomervakantie en veel kleurplezier!

Het Bestuur

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

St. Willibrordstraat 19a  -  5056 HS Berkel-Enschot
info@bouwbedrijfvandewiel.com  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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Martijn Heijmans (29) staat meteen op scherp 
als zijn pieper gaat. ‘Dan zeg ik vaak niet eens 
meer houdoe.’ Van de 18 die worden opgeroe-
pen kunnen er maar 6 mee! Het magneetsys-
teem in Udenhout biedt uitkomst. Elk mag-
neetje staat voor 1 plek in de brandweerauto. 
Zodra Martijn de kazerne binnen rent, grist hij 
er eentje weg. ‘Als de magneetjes op zijn, dan 
weet je, ik ben te laat, de wagen is al vol. Heb 
je er wel één’, vervolgt Martijn, een dikke glim-
lach verschijnt, ‘opschieten, pak aan, helm en 
jas mee en zó het voertuig in.’ 

Bij Vincentius haalde Martijn en zijn collega’s 
meerdere bewoners uit een pand met rook. ‘Het 
geeft me veel voldoening dat dit is gelukt’. Bij 
de vrijwillige brandweer maak je van alles mee. 
Martijn reanimeerde mensen die met hartslag de 
ambulance in gingen, maar zag ook mensen weg-
glippen. ‘Dat is de andere kant van het verhaal.’ 
Het vuur springt in zijn ogen. ‘Bij iedere melding 
probeer ik er weer vol voor te gaan. Het is een 
soort aantrekkingskracht; je wil ernaartoe, helpen, 
erbij zijn, meemaken. Als je in een afspraak zit en 
niet weg kunt is dit af en toe lastig.’

Oefening baart bluskunst
Martijn begon op zijn 18de aan de brandweerop-
leiding. Voor de basiscursus, opleidingen tot oe-
fenleider en bevelvoerder, ging hij 5 jaar eens per 

BETER IN PYJAMA OP STRAAT 
DAN ÉÉN MINUUT TE LAAT*

week naar school. Hij werkt zowel in Udenhout 
(hoofdpost) als in Berkel-Enschot. Oefening en 
bijscholing blijft altijd, soms ook in het weekend 
en sporten is van belang om door de medische 
keuring te komen. Theorie hoort er ook bij. ‘Stilzit-
ten is maar niks’, biecht Martijn op. Dat doet hij 
wel achter zijn bureau bij Hoppenbrouwers. ‘Laat 
mij maar lekker ploeteren, kan ik lekker mijn ener-
gie kwijt.’  

Eén grote familie
De brandweer is net één grote familie. ‘Je bent 
vaak samen. Ook met minder leuke dingen als 
zo’n treinongeval in Oss, waar kinderen bij komen 
kijken.’ Er is gelukkig een bedrijfsopvangteam met 
psychologen. ‘De achterban thuis is ook heel be-
langrijk. Dat je je verhaal kwijt kunt en ze snappen 
wat je doet,’ zegt Martijn. Op de kazerne wordt elk 
incident nog even nagepraat en ontvangen ze re-
gelmatig een taart of een kratje bier als bedankje. 
Als de kameraden dan moe en voldaan de kazerne 
verlaten klinkt het in oprechte onwetendheid: ‘Tot 
straks!’ 

* Slogan van filmpje dorpsquizudenhout 2018
(brandweer Udenhout)

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Martijn Heijmans

MET PASSIE
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WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

Helemaal op maat gemaakt!

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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Margriet Schipper van de stichting Nieuwe 
Warande vertelt dat ze flink was geschrok-
ken toen duidelijk werd dat de gemeente Til-
burg een distributiecentrum in het gebied De 
Nieuwe Warande zou aanleggen met vierkante 
blokkendozen tot dertig meter hoog. Van het 
open karakter van het gebied zou niet veel 
overblijven. 

Verzet in de buurt
De stichting Nieuwe Warande beijvert zich om de 
kwaliteit van het landschap te verhogen, de bio-
diversiteit te handhaven en te vergroten, en de 
beleving van het landschap voor de bewoners en 
recreanten mogelijk te maken. Margriet zegt, ‘dat 
het duidelijk is dat een distributiecentrum met ge-
bouwen tot dertig meter hoog en een oppervlakte 
van 25 ha op de Zwaluwenbunders niet past in de 
doelstellingen van de stichting’. 
Daarom werd besloten om een zienswijze, dat is 
een nieuw ambtenarenwoord (Newspeak) voor 
een bezwaarschrift, in te dienen. De stichting 
stond niet alleen. Er werd een brief opgesteld die 
werd ondertekend door een groot deel van de be-
woners uit de buurt.  In totaal werden er 73 ziens-
wijzen ingediend door allerlei mensen en groepen 
die de aantasting van het landschap niet accep-
teerden.

Wat doet de gemeente Tilburg?
De gemeente had weliswaar in nota’s lovend ge-
sproken over de noodzaak aandacht aan land-
schap en biodiversiteit te besteden, maar als het 
over concrete zaken ging was het net of die nota’s 
nooit waren geschreven. Zo was er door de ge-

meente geen enkele poging gedaan om het be-
drijvenpark in te passen in het nog te vormen land-
schapspark Pauwels, dat tussen Tilburg en Loon 
op Zand gerealiseerd gaat worden.

Weinig mensen zitten te wachten 
op gebouwen van dertig meter hoog 

in de Zwaluwenbunders

In eerste instantie bleef de gemeente bij zijn voor-
nemen. Door een rechterlijke uitspraak van de 
Hoge Raad die de ontwikkeling van deze industrie 
voorlopig onmogelijk maakt en het grote verzet 
van de indieners van de zienswijzen, heeft de ge-
meente het voorstel voorlopig opnieuw in beraad 
genomen.

Uitstel of afstel
De gemeente heeft besloten het plan voorlopig te-
rug te trekken en om eind 2019 een nieuw besluit 
te nemen. Komen er dan toch grote distributiehal-
len of juist kleinschalige industrie, woningbouw 
of een energiepark met aandacht voor het land-
schap? Wordt vervolgd.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

HET DISTRIBUTIECENTRUM 
OP DE ZWALUWENBUNDERS 
IS VOORLOPIG VAN DE BAAN
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MAANDPUZZEL

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

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL
1. wolfachtig roofdier; 7. Europees land; 12. zuivelpro-
duct; 13. bedehuisje; 14. gehoororgaan; 15. partijbe-
stuur (afk.); 17. wintervoertuig; 19. kelner; 21. bouw-
kundig ingenieur (afk.); 22. Europeaan; 24. dulden 
(toestaan); 27. jofel; 28. omwenteling; 30. duinvallei; 31. 
zwarte kleverige stof; 32. eeltachtig huidknobbeltje; 33. 
loofboom; 35. oud kaartspel; 37. mannetjeshond; 38. 
gymnastiektoestel; 41. landtong; 42. gezouten zeevis; 
44. godin van de liefde; 46. jongensnaam; 47. schaak-
stuk; 48. goed- of afkeurende uitspraak; 49. bladader; 
50. het werpen; 52. ver (in samenstelling); 54. zeer lage 
temperatuur; 56. hevig; 58. onbesliste partij bij dam-
men of schaken; 61. Duitse publieke omroep (afk.); 62. 
naaigerei; 64. onderricht; 65. strook grond langs een 
weg; 67. nationale vis van Japan; 68. drinkbeker; 70. 
deel van bijenkorf; 72. telwoord; 73. onbedachtzaam 
handelend; 76. waad- en loopvogel; 77. godsdienst 
(afk.); 78. vettige stof in holle beenderen; 79. papier-
klemmetje; 81. familielid; 82. gesloten; 83. huisbedien-
de in livrei; 84. Japanse munt; 86. prozaverhaal; 87. 
plaats in Limburg.

VERTICAAL
1. naam van een planeet; 2. kilovolt (afk.); 3. hogere 
landbouwschool (afk.); 4. mestvocht; 4. menselijk ge-
raamte; 6. naaldboom; 7. schermdegen; 8. middag als 
tijdstip twaalf uur; 9. oude lap; 10. paardenslee; 11. 
opvliegend; 16. sprekende vogel; 18. explosieven op-
ruimingsdienst (afk.); 20. dierenmond; 21. reuzenslang; 
23. zuiver; 25. geestdrift; 26. heldendicht; 27. kleding-
stuk; 29. aardpier; 32. iemand die voor een ander werkt; 
34. door (met); 36. hert met een sterk vertakt gewei; 37. 
godin van de zee; 39. Grieks heldendicht; 40. windrich-
ting; 42. opkoper van gestolen goed; 43. marterachtig 
roofdier; 45. zeepwater; 46. lidwoord; 51. bejaard; 53. 
deel van oor; 54. rusteloos heen en weer lopen; 55. bo-
terton; 56. sportief (correct); 57. rivier in Rusland; 59. 
rivier in Oostenrijk; 60. Europees land; 62. zoekmachine 
op internet; 63. voorjaarsbloem; 66. eikenschors; 67. 
sleepnet; 69. geneesmiddel; 71. vierhandig dier; 73. 
niet weinig; 74. fiets (Engels); 75. rijs- en bakmiddel; 
78. afgemat; 80 hoofddeksel; 82. communicatiemiddel 
(afk.); 85. natrium (scheik. afk.).
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (groep 3 en 4)

TOVERKRAAI KRAKRA  
Aanwijzing voor de verteller/lezer: monotone 
stem

Kaatje, Fleur, Thijs, 
Ivo en Anouk gaan 
drie weken naar het 
vakantiebos Het Stra-
lende Woud. Daar 
slapen ze in boom-
hutten. Het is een 
vakantiebos alleen 
voor kinderen. Ka-
tje, Fleur, Thijs, Ivo en 
Anouk kenden elkaar 
van tevoren niet. Op 
de eerste dag hebben 

ze een kennismakingsspel gedaan. En zo zijn ze 
met zijn vijven bij elkaar gekomen. De vijf wonen in 
Boomhut 3 aan het Braambessenpad. 
Midden boven Het Stralende Woud hangt het 
luchtkasteel van prinses Caitlin. De prinses regelt 
alles in Het Stralende Woud. De kinderen kunnen 
altijd bij haar terecht. Om in het luchtkasteel te ko-
men ga je onder het kasteel staan. Je doet je han-
den omhoog en je vliegt meteen naar boven. Bij 
de poort hangt een fluitje en als je daarop blaast 
gaat de poort open.
Midden in het woud staat een oude eik. Bij de eik 
wordt de week afgesloten met het Weekfeest. Deze 
plaats wordt de Oude Eik genoemd. Alle kinderen 
doen mee aan het Weekfeest. De kinderen van de 
ene boomhut zingen een liedje, anderen doen een 
dansje of zorgen voor de hapjes en het drinken.
In Het Stralende Woud is er altijd muziek. Muziek 
dat door de dieren in het bos wordt gemaakt: flui-
ten van de vogels, loeien van de koeien en tikken 
van de specht. En muziek door de kinderen in het 
bos: zoals het rommelen op trommels, spelen op 
een gitaar of zingen. Muziek zorgt ervoor dat het 
altijd fijn is in Het Stralende Woud. Ben je verdrie-
tig dan zorgt een melodietje in je hoofd er wel voor 
dat je weer vrolijk wordt.

In Boomhut 3, wordt muziek gemaakt. Ze zijn aan 
het oefenen voor het Weekfeest. Ivo op de trom-
mel, Anouk met de tamboerijn, Fleur op de gitaar 
en Kaatje en Thijs zingen. Het is een liedje over vo-
gels die vliegen, konijntjes die huppelen, ennn…
opeens, is de klank weg! Ze kunnen wel de woor-
den zeggen en ook op de tamboerijn slaan of op 

de gitaar spelen maar het klinkt niet! De klank is 
weg!
Kaatje zegt: “Kom op, nog eens proberen 1-2-3: 
vogels die vliegen, konijntjes die huppelen.” 
Maar nee, het klinkt niet! De stemmen hebben 
geen klank meer! Hoe kan dat nou? Afschuwelijk! 
Anouk zegt: “We gaan naar prinses Caitlin om te 
vragen wat er aan de hand is.” 
De stemmen van de kinderen zijn net stemmen 
van robotten. Vlug gaan ze naar het luchtkasteel 
om met prinses Caitlin te praten. Ze doen hun 
handen omhoog en even later staan ze voor de 
poort van het luchtkasteel. Anouk blaast op de 
fluit om naar binnen te gaan, maar uit de fluit komt 
geen geluid! De poort gaat dus niet open! Wat nu 
gedaan? Ivo zegt: “Ik zal kijken of ik over de muur 
kan klimmen.” 
Hij probeert over de muur te klimmen, maar dat 
gaat niet. Die is te hoog! Fleur zegt: “Als wij met 
zijn allen een toren maken, dan kun je er wel over-
heen komen.”
Kaatje gaat met haar schouders tegen de muur 
staan. Één voor één klimmen ze naar boven door 
op elkaars schouders te gaan staan. Zo heb je een 
levende ladder. Als laatste klimt Ivo via de anderen 
helemaal naar het topje en kan hij over de muur 
klimmen. Hij loopt snel naar de kamer van prinses 
Caitlin en klopt op de deur: “Klop, klop.” “Wat gek, 
dat klinkt gewoon zoals altijd!” denkt Ivo. 
De prinses zegt: “Kom 
maar binnen.”
Ook dat klinkt ge-
woon! Ivo zegt: ”Prin-
ses, we zijn de klanken 
kwijt, alles klinkt het-
zelfde! Maar nu ik bij 
u ben klinkt alles weer 
gewoon!” 
De prinses denkt lang 
na en zegt dan: ”Heb 
je bij de boomhut een 
kraai horen kraaien?”
“Ja, dat klopt. Heel hard!  Mijn oren deden er pijn 
van.” 
“Dat was toverkraai Krakra! Kraaien kunnen niet 
zo mooi zingen. Ze zingen altijd “krakra,” daar zit 
weinig melodie in. Krakra kan erg jaloers zijn om-
dat hij niet zo mooi zingt als jullie. Omdat hij een 
toverkraai is kan hij alle klanken inslikken. En dan 
kan híj wel mooi zingen....
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FIETSTOCHT TOER MEE 
OP 25 AUGUSTUS 2019
Zoals uit bovenstaande kop blijkt wordt 
op 25 augustus 2019 in samenwerking 

met de MOV-groep Moergestel weer de jaarlijkse 
fietstocht Toer Mee gehouden ten gunste van het 
werk van pater Theo Raaijmakers onder straatkin-
deren in Cochabamba/ Bolivia.
In de loop van augustus komt in het KBO-nieuws 
en in De Schakel nadere informatie 
over deze tocht. Houdt u van fietsen, 
maar heeft u deze datum nog niet in 
uw agenda of kalender staan, schrijf 
hem dan alsnog in om dit jaarlijks te-
rugkerende evenement niet te missen.

ZOMERCONCERT 
MET INBETWEEN 

ZONDAG JULI A.S. OM 14.00 
UUR!!
Heb je ook zo’n zin in deze mooie zomer? En heb 
je ook zo’n zin in Zomerleut in het weekend van 6 
en 7  juli? Kijk op zomerleut.nl voor de verschil-
lende optredens. 

A.s. zondag 7 juli om 14,00 uur geven wij een gra-
tis zomerconcert op het Wilhelminaplantsoen in 
Berkel-Enschot tijdens zomerleut,
Zowel bestaande als nieuwe nummers zullen wij 
voor je zingen. Van pop tot ballads en musical-
songs. Graag tot dan!

Want met samen zingen wordt de zomer nog veel 
mooier. Tot zondag!

Zomerse groeten,
Alle leden van Inbetween.

GILDEDAG KRING 
MAASLAND
Zondag 30 juni jl. werd de jaar-
lijkse Kringgildedag van Kring 
Maasland georganiseerd door 

het gilde St. Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk. 
Ons Gilde St. Joris en St. Sebastiaan uit Enschot 
– Heukelom was hierbij aanwezig. Dit keer helaas 
met een kleine delegatie, maar dat maakte deze 

dag niet minder mooi. Onder een zonovergoten 
hemel werden de vaste onderdelen van een gilde 
dag afgewerkt. Beginnend met een H. Mis, de ere-
wijn en om 12.00 uur de massale opkomst, waarbij 
alle deelnemende Gilden zich presenteerden op 
het sportpark van Nieuwkijk. Hierna de traditionele 
optocht door het dorp waarna op het wedstrijdter-
rein bij de molen de diverse onderlinge wedstrij-
den van start gingen. Onze vendeliers hadden zich 
goed voorbereid op deze dag. Dit resulteerden in 
een tweede plaats voor Sander Bierens in de ven-
delklasse A met acrobatiek en met de groep van 3 
vendeliers haalde Sander met zijn broer Jeroen en 
met Henri Michels de eerste prijs in deze klasse. 
Een prima prestatie. Bij de prijsuitreiking werd ons 
Gilde nog verrast met de eerste plaats in de op-
tocht voor kleine groepen. Ondanks de kleine af-
vaardiging toch een goed geslaagde dag.
Interesse in het Gilde? Kijk eens op onze website 
www.sintjorisensintsebastiaan.nl. 

GESLAAGDE 
BUSREIS VAN 
DE ZONNEBLOEM 
Zo’n veertig Zonnebloemgasten 

uit Berkel-Enschot maakten op dinsdag 11 juni 
een prachtige voorjaarsbusreis naar openlucht-
museum ‘De Locht’ in het Limburgse Melderslo 
(bij Venlo).

Op de plaats van het museum in Melderslo (bij 
Venlo) heeft al vijf eeuwen een boerderij gestaan 
met de naam “De Locht”; daarom heeft ook het 
museum deze naam gekregen. Het betekent: rust-
plaats, een open vlakte in een begroeiing, een toe-
passelijke naam voor een museum.

Bij aankomst werden de Zonnebloemgasten ver-
wend met koffie/thee en een stuk echte Limburgse 
vlaai: een smakelijk begin van een uitgebreid be-
zoek aan het openluchtmuseum, waar voor ieder 
wat wils te zien en te beleven viel: een asperge- en 
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champignonpaviljoen, bierbrouwerij, klompenma-
kerij, schaapskooi, smederij, melkfabriekje, bak-
huisje en nog heel veel meer: teveel om alles in 
enkele uren te bezoeken, een uitnodigende plek 
om volop te genieten.

Uiteraard was er rond het middaguur tijd en ruimte 
voor een heerlijke lunch in het museumrestaurant. 
Later op de middag konden de Berkel-Enschotse 
Zonnebloemgasten in de busreis naar huis terug-
zien op een geslaagd excursie naar een bijzonder 
plekje in Noord-Limburg. Speciale dank aan Sa-
beh-tours uit Berkel-Enschot voor het gratis be-
schikbaar stellen van de bus.

tekst: Jan Simons
foto’s: Jan Heiwegen
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JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Woensdag 26 en donderdag 27 juni 

waren er in de dojo weer erg veel belangstellen-
den bij de examens. Casper Buddenbaum, Felix 
Verhoof en Stella behaalden overtuigend hun gele 
slippen. Voor de gele band (5e kyu) slaagden  Siem 
Hodzelmans, Kas Verbakel, Thijs Verhoeven, Tess 
van de Wiel en Tijn Wijgerse, terwijl Noah Maas en 
Joris Schalken hun band voortaan mogen tooien 
met twee oranje slippen. Rafael, Tygo Hoevenaars, 
Gertjan en Jelte Lensvelt, Luke van Poppel, Veerle 

van de Ven, Tessa Verhoeven en Melle Wijgerse 
werden bevorderd tot oranje band (4e kyu). Alain 
van Geelen slaagde zonder problemen voor zijn 
groene band (3e kyu), terwijl  Sem van der Schoot 
en Loek Seuntjens die voortaan met een blauwe 
slip mogen voeren en Jasper met twee blauwe slip-
pen. De hoogst geslaagde dit keer was Nikita Ma-
chielsen, die welverdiend de blauwe band (2e kyu) 
bereikte. Op de samengestelde foto van de twee 
woensdaglessen en die van donderdag tonen ze 
trots hun  diploma’s. Voor allen, t.w. Alain, Casper, 

Felix, Gertjan, Jasper, Jelte, Joris, Kas, Loek, Luke, 
Melle, Nikita, Noah, Rafael, Sem, Siem, Stella, Tess, 
Tessa, Thijs, Tijn, Tygo en Veerle, hierbij nogmaals 
onze hartelijke felicitaties met jullie bevordering en 
natuurlijk iedereen ook een hele fijne vakantie toe-
gewenst.

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

GESLAAGD VOOR HET 
EXAMEN HAPKIDO
Zondag jl. was het weer zover. Het 
laatste examen Hapkido voor de 
vakantie.

Het was bloedheet in de zaal. De hoofdtrainer, 
Ron van Beukering, gaf aan dat er een extra drink-
pauze ingelast werd, maar dat het examen niet 
zou worden aangepast. Het examen was zwaar. 
Twee leden moesten op voor zwart-rood, de laat-
ste stap naar zwarte band, dus werd het uiterste 
gevraagd. Niet alleen van hen, maar van de hele 
examengroep.
Eerst een warming-up. De kandidaten hadden het 
toch al behoorlijk warm. Daarna moest het trap-
pen en stoten en valbreken gedemonstreerd wor-
den op ieder niveau. Er waren diverse kandidaten 
met verschillend niveau. Door de examencommis-
sie was besloten dat iedereen moest meedoen 
met de trappen en stoten van ieder niveau.
Nadat je je eigen onderdeel uiteindelijk uitgevoerd 
had, mocht je gaan zitten, terwijl de anderen door 
moesten blijven gaan. Ook de twee jeugdleden. 
Uiteindelijk stonden alleen de rood-banders nog 
op de mat.
Na dit algemene stuk, werd de examengroep op-
gesplitst. De jeugd werd apart genomen. Hun exa-
men werd afgenomen door een van de examinato-
ren, Senior Instructor Marcel Dohmen.
Het examen van de volwassenen werd beoor-
deeld en afgenomen door de overige drie heren 
t.w. hoofdtrainer van Nederland, R. v. Beukering, 
Senior Instructor R. Smulders en Trainer Marco 
van Gulik van de school in Drunen.

Examengroep volwassenen.

Het examen was onder deze weersomstandighe-
den een uitputtingsslag. De kandidaten hielden 
zich ondanks alles staande. Klemmen, verdedi-
ging tegen trappen en stoten, achterwaartse trap-
pen en gesprongen trappen tot verdediging op de 
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grond tegen meerdere tegenstanders. Alles pas-
seerde de revue.
Voor het publiek was het ook erg spannend m.n. 
het verdedigen op de grond en in de kring tegen 
meerdere tegenstanders, was voor sommige ou-
ders wat heftig. 
Hapkido is namelijk zelfverdediging onder alle om-
standigheden. Er zijn geen regels. Nou… toch wel. 
We beginnen nooit. We willen wel zo snel mogelijk 
de agressieve situatie beëindigen.
Uiteindelijk waren alle kandidaten geslaagd.
Kijk voor informatie op www.hapkidonederland.nl

Jeugdkandidaten.

UITSLAGEN 
WIELERRONDE 2019
De uitslagen van de 67e Ronde van 

Berkel zijn te vinden op www.rondevanberkel.nl. 
De top drie van de verschillende categorieën zag 
er als volgt uit:
 
Junioren:
1. Gijs de Wit
2. Lars van Loon
3. Olivier Franken
 
Dames:
1. Lobke Blom
2. Willemijn Fuite
3. Nienke van der Meijs
 
Veteranen:
1. Giso Fuite
2. Rutger de Kort
3. Cees Pasmans
 
Senioren:
1. Charles Korthout
2. Maurice van Disseldorp

3. René Bertens
 
De uitslagen van de Jeugdrondes: Natuurlijk zijn 
al die jeugdige fietsers winnaars, maar als eerste 
over de streep kwamen:

Categorie 7-8 jaar:
1. Eva van Rijsewijk
2. Tim Cools
3. Gijs Krebber
 
Categorie 9-10 jaar:
1. Joep Meindert
2. Willem van Rijsewijk
3. Sjors Bertens
 
Categorie 11-12 jaar:
1. Lucas Franken
2. Jack Pieterse
3. Stijn van Loon

 
Hartelijk gefeliciteerd allemaal. Super goed ge-
daan en graag tot volgend jaar!
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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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Inleveren kleurplaat vóór 17 augustus

bij Geerts Schoenen,

winkelcentrum Eikenbosch

HEEL BERKEL-ENSCHOT AAN 
TAFEL
Op 21 maart 2020 gaat “Heel Berkel-Enschot aan 
tafel”. Een avond in het teken van gezelligheid en 
ontmoetingen. Je leert je dorpsgenoten (beter) 

kennen onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Culinaire hoogstandjes zijn niet vereist, goede zin 
en gastvrijheid wel! Dit evenement is de opvolger 
van “Berkel-Enschot aan de Kook”.

De avond bestaat uit een 3-gangen diner, waarbij 
je als koppel 1 gang verzorgt. Na het diner ont-
moeten alle deelnemers elkaar op de borrel/after-
party bij Eetcafé Vos en wellicht gaan de voetjes 
nog van de vloer. 

Noteer de datum alvast in je agenda! Na de zo-
mer ontvangen jullie meer informatie over het pro-
gramma en de link naar de inschrijving.

Graag tot ziens op 21 maart: wij kijken er naar uit!
 

Met gastvrije groet,
Ingrid, Jaap, Angela, Erwin, Bart en Esther

Ter uitbreiding van ons team zijn we voor 
onze vier zorglocaties in Udenhout, Berkel-
Enschot, Haaren en Helvoirt op zoek naar 
enthousiaste en betrouwbare collega's die 
samen met ons aan de zorgorganisatie van 
de toekomst willen werken.

Ben je nieuwsgierig naar hoe het is om bij 
ons te werken? Neem dan vrijblijvend  
contact op met Mien van de Ven van de 
afdeling P&O op tel. 013 - 5229 142.

Voor meer informatie over deze vacatures 
verwijzen wij je graag naar onze website!

Kom jij ons team 
versterken?
• Coördinator restaurant/ 

keuken
• Medewerker huishoudelijke 

dienst
• Medewerker gastvrijheid
• Afdelingsassistent
• Helpende (plus)

www.t-heem.nl
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Collega gezocht!

Met ruim 40 jaar ervaring is Hoogeind Laanbomen een specialist in de laanbomenteelt. 
Op circa 50 hectare kweken wij een breed sortiment laan- en parkbomen. Wij zijn uitgerust 

met een modern en up-to-date machinepark. Met onze nieuwe locatie aan de Streepstraat in 
Berkel-Enschot zijn wij klaar voor de toekomst. Vanuit hier werkt dagelijks een enthousiast team 

van betrokken collega’s aan de opkweek van onze kwalitatief hoogwaardige bomen.

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar:

Medewerker boomkwekerij
In deze fulltime functie van medewerker boomkwekerij verricht je zowel zelfstandig als in 

teamverband alle voorkomende werkzaamheden binnen ons bedrijf, van het planten, snoeien, 
aanbinden, rooien tot en met het afleveren van onze bomen.

Hoogeind Laanbomen | Streepstraat 13 | 5056 PS Berkel-Enschot 
+31 (0)13 - 533 12 81 | info@hoogeind.com

Wij vragen:
•  Een bomen- en plantenliefhebber 

die graag buiten werkt
•  Een gemotiveerde collega die 

van aanpakken weet
•  Kennis van en/of ervaring met

tractoren en boomkwekerijmachines
is een pré

Wij bieden:
•  Een uitdagende en afwisselende 

baan in een gezond en modern 
bedrijf

•  Uitstekende werksfeer en fijne 
collega’s

•  Een goed salaris dat afgestemd 
is op de functie en ervaring

• BBL opleiding is bespreekbaar
Heb jij interesse in deze functie, mail ons dan jouw sollicitatiebrief met CV.

Werk jij graag in de buitenlucht en wil jij bijdragen aan een groene omgeving? 
Weet jij van aanpakken, ben je leergierig of heb jij ervaring  in de groensector? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Laanbomen
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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
De vakantie staat voor de deur. Deze vrijdag slui-
ten de basisscholen en zijn de scholieren zes we-
ken vrij om van de zomer te genieten. Twee weken 
later begint de bouwvak in de regio Zuid en zullen 
ook de werknemers in de bouw mogen genieten 
van welverdiende ontspanning en rust. Vakantie is 
uitermate goed voor de mens, want “de boog kan 
niet altijd gespannen zijn”. Een aaneengesloten 
periode van werkverlof geeft zowel het lichaam als 
de geest een kans op adem te komen en nieuwe 
bronnen van enthousiasme, inspiratie en energie 
te vinden.
Velen van ons hebben niet alleen vakantie, we gaan 
ook op vakantie. Sommigen ieder jaar opnieuw 
naar hetzelfde geliefde vakantieadres, anderen 
willen ieder jaar een nieuw land en een onbekende 
cultuur ontdekken. In het laatste geval zeggen we 
vaak dat “verandering van spijs doet eten”; juist 
het doorbreken van bekende en ingesleten patro-
nen doet iets in ons opleven en zorgt ervoor dat 
we werkelijk nieuwe energie opdoen. Ikzelf behoor 
zeker tot die laatste categorie mensen. Een ander 
land, een vreemde cultuur, een onbekende munt 
en exotisch aandoend eten; het enerveert en in-
spireert me om daarna met vernieuwde kracht het 
werk op te pakken.
Wat ik zeker altijd probeer te doen op vakantie is 
het bijwonen van een viering in een lokale kerk. 
Of het nu in Azië, Engeland, Amerika of Oost-
Europa was, het is me nog nooit tegengevallen. 
Het bezoeken van kerken in het buitenland, en het 
bijwonen van de liturgie, geeft een verrijking van 
mijn geloofsleven. Het is een contrastervaring: de 

katholieke liturgie is altijd én duidelijk herkenbaar 
én overal net even anders. Ik weet waar we zijn 
in de liturgie, maar ik versta het misschien niet in 
de landstaal. Of een plaatselijk gebruik is nét even 
anders dan wat ik in Nederland gewend ben. Het 
zorgt ervoor dat je met je volle bewustzijn bij de 
viering bent.
Ik wens u een hele fijne vakantie toe en inspire-
rende vieringen in binnen- en buitenland!

Diaken Alexis Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Harrie van 
Balkom, 85 jaar.

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 in verband met 
vakantie gesloten van 8 juli tot 29 juli. U kunt met 
uw vragen terecht bij het secretariaat van Berkel 
of Enschot.

WIJZIGING VIERINGEN IN DE VAKANTIE
In de vakantieperiode van zondag 7 juli t/m zon-
dag 25 augustus begint de eucharistieviering op 
zondag in de St. Lambertuskerk om 9.30 uur! In 
Berkel-Enschot is op zondag één eucharistievie-
ring  om 11.00 uur, afwisselend in de St. Willibror-
duskerk en de St. Caeciliakerk. 
Let op: ook de doordeweekse vieringen wijken af. 
Kijkt u daarom extra goed in het overzicht.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 8 juli: bijeenkomst Parochiebestuur.
Dinsdag 9 juli: bijeenkomst torengroep.
Donderdag 11 juli 11.00 uur: lunch voor de senio-
ren van Berkel en Enschot.
Dinsdag 29 juli: secretariaatsoverleg.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 17 juli 9.30 uur: Torengroep.
St. Lambertuskerk:
Maandag 8 juli 19.00 uur: M.O.V.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 6 juli: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Louis en Cor Scherders-van de Sande 
(mnd. ged.).
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.
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Zondag 7 juli: 
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: overl. fam. van Esch- van Rijswijk; Frans 
Traa en Mien Traa-van den Bijgaart; overl.leden 
van de KBO; Dré Verhagen en Toos Verhagen- van 
Kasteren; overl. fam. Pijnenburg-de Vet
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor en Bimoza.
Plechtige eucharistieviering bij de sluiting van de 
parochiekerk St. Joseph.
Celebrant: Pastoor van Eijk en pater van der Veer.
Na afloop van de viering is er een samenzijn in Beu-
kenhof, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.

Maandag 8 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 9 juli:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 11 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 12 juli:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Zaterdag 13 juli:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.

Zondag 14 juli:
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg; Tiny Horsten-Klijberg: Huub Debets.

Maandag 15 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 16, donderdag 18, vrijdag 19 juli St. 
Willibrorduskerk: GEEN VIERINGEN.

Zaterdag 20 juli:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.

Zondag 21 juli:
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor of samenzang.
Celebrant: pastoor Looijaard
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 22 juli:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 23 juli:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Geen viering.

Donderdag 25 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 26 juli
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering

Zaterdag 27 juli:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looijaard.

Zondag 28 juli:
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Tiny Horsten-Klijberg (1e jrgt.); Marius 
Straver (1e jrgt.)

Maandag 29 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 30 juli:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 1 augustus:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 2 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 3 augustus:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.
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WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Juli met heldere zonneschijn 

en wolkjes dun en fijn, 

doen zeggen wijd en zijd, 

dat sneeuw zal vallen 

vóór wintertijd.

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand juni zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Bregje Pontzen, Hendrik Lorentzlaan 1, BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Romy Jonkers, Wilhelminaplantsoen 12, BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel juni:
KILOMETERPAALTJES.
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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

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.

Zondag 4 augustus:
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
m.m.v. Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie 
in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor of samenzang.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intenties: Mien van de Ven-Hoffmans (1e jrgt.); 
Louis en Cor Scherders-van de Sande (mnd.ged.); 
Voor de overleden leden van de KBO.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 5 augustus:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 6, donderdag 8, vrijdag 9 augustus St. 
Willibrorduskerk: GEEN VIERINGEN.

PROTESTANTSE GEMEEN-
TE 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 7 juli: ds. Wil van Egmond uit Oister-
wijk, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 10:1-20. Jezus 
stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te gene-
zen en vrede te brengen. 
De collectes zijn voor Kerk in Actie – het binnen-
lands diaconaat, en voor het werk van onze kerk. 
Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 14 juli: Ds. Gerda Silvis-Andringa uit 
Eindhoven, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 10:25-37: het ver-
haal van de Barmhartige Samaritaan.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 21 juli: Ds. Ruud Stiemer uit Den 
Bosch, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 10:38-42. Jezus is 
te gast bij Maria en Marta.
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor het 
werk van onze kerk. Er is kindernevendienst en 
crèche.

Zondag 28 juli: Ds. Annemarie Hagoort uit Hil-
varenbeek, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 11:1-13. Jezus 
vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader mogen vra-
gen om wat ze nodig hebben.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 4 augustus: Ds. Marieke van Baest, Til-
burg, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 12:31-21. Twee 
broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben 
over een erfenis.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
3 juli 19.30: Zomeravondconcert door Elckerlyc 
Speellieden
6, 13, 20 en 27 juli 14.00: Expositie Landschapsa-
quarellen – Irène Spronck
3 en 10 augustus 14.00: Expositie door Beeld-
kracht Oisterwijk

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

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

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 Uden-
hout www.electroservice.nl  

De Smaak van Heukelom; de lekkerste 
zuivelproducten 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 

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

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 

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

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

Vrouw op zoek naar huishoudelijk werk. 
Tijden en uren in overleg. Bel 06-83781312 

T.k.a.: BATAVUS dames/herenfiets. Lage instap. 
Z.g.a.n. Nieuwprijs € 800,00 Prijs € 275,00. 
Tel:013-5332481 / 06-29350706 

Tussenwoning Osseweide 24 B-E komt te huur 
medio okt. Info 0652386531 max 2 jaar huren 

YOGA op dinsdagochtend 9:15 - 10:15 
Een heerlijke manier om je dag te starten! Dojo 
‘t Ruiven in Berkel Enschot Aanmelden of extra 
info: info@zuivermassagegilze.nl / 06-11 498 567 

Bloemenatelier Extra Vita is geopend op 
vrijdag en zaterdag van 9.00 u tot 17.00 u. 
Andere dagen na telefonische afspraak. 
Bloemen-planten-cadeaus. St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370

MEGA VERKOOP MERKKLEDING KIDS. 
Prijzen: EUR 4,- / 15,- . Maten 56 - 176. 
Open: 3, 4 juli 13-20u, 5 juli 12-16u. Grip! 
Dames-&kinderkleding, St. Willibrordstraat 32, BE. 

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.



Kom een 

GRATIS  
ijsje eten!

Kom genieten van 
een heerlijk ijsje van 
cafetaria Eikenbosch.
Aangeboden door alle 

winkeliers!

✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 6 JULI 11.30 - 16.30 u.



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.


