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DEZE WEEK:
Living Home Interiors: Urban-Chique

Koffietijd voor kwetsbare ouderen

Tempo 13 houdt de vaart erin

Win mooie prijzen met de kleurplaat en maandpuzzel
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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
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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

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



7|

Bij Living Home Interiors aan de Bosscheweg 37 
maak je kennis met de sfeervolle Urban Chique-
stijl. ‘Niet klassiek, maar ook niet modern. Het is 
echt een unieke stijl en dat zie je terug in ons as-
sortiment’, zegt eigenaar Perry Henkelman. Dat 
assortiment is heel breed. ‘We leveren alles van 
A tot Z.’ Denk niet alleen aan meubels, maar ook 
aan PVC-vloeren, gordijnen, luxaflex, laminaat 
en woonaccessoires. 

Living Home Interiors heeft inmiddels drie ves-
tigingen. Dat begon allemaal bij de passie van 
Perry voor het vak. ‘Ik was vertegenwoordiger van 
raamdecoratie en bezocht regelmatig woningin-
richters.’ Hij startte zijn eigen woonwinkel en drie 
jaar geleden kwam daar de derde vestiging bij, in 
Berkel-Enschot.

Onze woonaccessoires zijn  
echte hardlopers

Interieuradvies 
Voor Perry is het vooral een sport om klanten 
tevreden achter te laten. ‘Wanneer klanten bin-
nenkomen, hebben ze vaak geen idee waar ze 
moeten beginnen. We maken een plan met een 

LIVING HOME INTERIORS: 
‘NIET KLASSIEK, MAAR OOK 
NIET MODERN’

tekening en vervolgens verlaten ze enthousiast de 
winkel.’ De tekeningen en adviezen worden opge-
steld door de interieurexperts in de winkel. 

Geen interieuradvies nodig, maar wel toe aan een 
nieuwe kast, tafel of bank? Ook voor een eenma-
lige aanschaf kan je zes dagen per week terecht 
bij de woonwinkel. ‘Onze woonaccessoires zijn 
echte hardlopers’, zegt Perry. Handig wanneer je 
het interieur wil opfleuren met stijlvolle kandelaars 
of frisse woonkussens. 

Hoogwaardige materialen 
De producten bij Living Home Interiors bestaan 
stuk voor stuk uit hoogwaardige materialen en zijn 
van hoge kwaliteit. Meer weten? Neem een kijkje 
in de showroom en loop binnen voor een vrijblij-
vend advies.   

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans  

Living Home Interiors
Bosscheweg 37 
5056 KA Berkel-Enschot
info@livinghomeinteriors.nl
013 533 63 33
www.livinghomeinteriors.nl 

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

AUGUSTUS

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 Molenstraat 12 9.30 uur Auto smokkelroute bridgedrive, Denksportcentrum BE
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.
25-08-19 Boerderij Denissen 10.30-13.00 uur Start fietstocht Toer Mee tbv straatkinderen
   Cochabamba, KBO
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

04-09-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
05-09-19 Druiventros 20.00 uur Start nieuw Schaakseizoen
07-09-19 Ons Koningsoord div. tijden Opening cultureel evenement Groeten uit BE
07-09-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
07-09-19 Ons Koningsoord 11.00-16.00 uur (bloemen)tapijt Sacramentsprocessie Groeten uit 

Berkel-Enschot
07-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
08-09-19 Gilde St. Hubertus 13.30 uur Jeu de Boules minimixtoernooi
08-09-19 Gilde St. Hubertus 14.30 uur Burger-Koningschieten
09-09-19 De Stulp 14-15 uur Vrolijke middag voor KBO “thuisblijvers”
12-09-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
15-09-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
18-09-19 div. locaties 13.30 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
22-09-19 div. locaties 10.00 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
24-09-19 Hemels 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
29-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
29-09-19 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Bingo middag BC Edelweiss  van te voren aanmelden

02-10-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
05-10-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
05-10-19 div. locaties 12.00-18.00 uur Slotweekend Groeten uit Berkel-Enschot met dans, 

theater, muziek etc.

SEPTEMBER

LATER
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Een gezellig spelletje, een persoonlijk gesprek. 
Het nieuwe dorpsinitiatief Koffietijd laat zien: 
juist de kleine dingen zijn voor kwetsbare oude-
ren van Berkel-Enschot de moeite waard. 

Een cheque van maar liefst drieduizend euro werd 
woensdag 24 juli in ontvangst genomen door de 
Dorpsraad, die in samenwerking met verschillende 
instanties Koffietijd in werking zet. Het is een mooie 
bijdrage van het Oranjefonds dat het project van-
af 21 augustus op weg helpt. Hanny Robben van 
Zorg en Welzijn van de Dorpsraad neemt het we-
kelijkse programma door: ‘Woensdagochtend staat 
in het teken van een kop koffie, gevolgd door een 
activiteit. Dat kan een bordspelletje zijn, maar ook 
het vertellen van een verhaal of het luisteren naar 
muziek. Met een kop soep en een broodje bij de 
lunch sluiten we de dag af.’ En niet te vergeten: ‘de 
minder mobiele gasten worden netjes opgehaald 
en thuisgebracht.’ De ruimte in TC de Rauwbraken 
verhuurt de tennisclub kosteloos als maatschap-
pelijke ondersteuning. ‘We zitten in een prachtige 
omgeving. Een wandeling door de natuur, een potje 
tennis volgen, het is hier allemaal mogelijk.’ 

Drempel 
Aan animo is onder de Berkel-Enschotse oude-
ren geen gebrek. ‘De kracht van Koffietijd zit ‘m 

in kleinschaligheid. Daarom laten we liever niet 
meer dan tien tot twaalf deelnemers toe. Grote 
groepen zorgen voor veel prikkels en wij willen dat 
deze ouderen zich veilig voelen’, aldus vrijwillig-
ster Nelleke Zandbergen. Als helpende hand en 
mede-initiatiefnemer van Koffietijd in Udenhout, 
waar het experiment jaren geleden uitgroeide tot 
een succes, kent ze de doelgroep als geen ander. 
‘We komen op voor de kwetsbare, geïsoleerde 
en eenzame ouderen binnen de gemeenschap. 
Zij die amper buiten de deur komen, weinig fami-
liebezoek ontvangen of terughoudend zijn in het 
aangaan van contact.’ Dat onderscheidt hen van 
de meer zelfstandige ouderen van het dorp, aldus 
Nelleke: ‘Die kunnen prima naar het wekelijkse 
koffie-uurtje van de KBO.’ Dankzij haar kleine 
groepen en veel persoonlijke aandacht houdt Kof-
fietijd de drempel laag. En ook niet onbelangrijk: 
‘We luisteren naar wat onze gasten willen. Dat is 
waar Koffietijd om draait: haal kwetsbare ouderen 
achter de geraniums vandaan en bezorg ze een 
dag om week op week naar uit te kijken.’ 

Aanmelden voor Koffietijd kan via 06 39634922.
De wekelijkse kosten bedragen 2,50. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 

Vlnr: Marjolein Beeuwkes (Oranjefonds), Tineke Donga-Freling en Hanny Robben (Dorpsraad)

KLEIN EN MEESLEPEND
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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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De KBO in Berkel-Enschot organiseert een 
breed scala aan activiteiten voor ouderen. Een 
daarvan is een jaarlijkse fietstocht van ongeveer 
zestig kilometer. Dit jaar gaat de tocht naar 
Heusden en terug.

Op 9 juli verzamelen de deelnemers zich op het 
binnenpleintje van winkelcentrum Eikenbosch. De 
groep heet Tempo 13, omdat men niet harder wil 
fietsen dan 13 kilometer per uur, zodat iedereen 
mee kan doen. Naast de jaarlijkse fietstocht organi-
seert KBO ook iedere week een kortere tocht: ieder 
dinsdag om 13.30 verzamelen bij de Jumbo.

Al fietsend kom je nog eens ergens

Al tientallen jaren actief
Louis Geerts regelt mede deze fietstocht. Hij ver-
telt, dat KBO al ruim twintig jaar deze fietstochten 
organiseert. ‘Het is gezellig en we zitten niet alleen 
maar op de fiets, maar sluiten deze dag af met 
een maaltijd bij Brasserie Valentijn.’ Meestal gaan 
er tussen de 15 en 20 mensen mee. Iedereen kan 
meedoen. Deze keer is de tocht langer dan anders, 
maar ‘we hebben de hele dag om heen en terug 

FIETSTOCHT TEMPO 13 GAAT 
NAAR HEUSDEN EN TERUG

naar Heusden te fietsen. En we hoeven vanavond 
pas bij Valentijn te zijn. Dan sluiten er ook nog wat 
mensen aan, die vandaag niet mee konden fietsen, 
maar anders wel altijd present zijn.’

Bewegen is belangrijk
Je kunt natuurlijk ook gewoon thuisblijven en de 
krant lezen, maar dan mis je de gezelligheid van 
de fietstocht. Regelmatig bewegen doet een mens 
goed, vooral als de ledematen wat strammer wor-
den. Er is een gezellige sfeer en iedereen kijkt uit 
naar een dag onderweg zijn op de fiets. Bovendien 
is Heusden een interessante plaats om te bekijken. 
Na een grondige restauratie van veertig jaar ligt de 
stad aan de Zuidelijke Waterlinie er weer spic en 
span bij. De hele stad en omgeving zijn dan ook 
een beschermd stadsgezicht. Op de fiets in Heus-
den heb je ook geen last van auto’s; die worden 
buiten de wallen op een parkeerplaats gezet.

Els van Oirschot
Sommige fietsers gaan al vele jaren mee op de 
jaarlijkse fietstocht. Els van Oirschot gaat voor de 
eerste keer mee: ‘Ik vind het fijn om een dag buiten 
te zijn en lekker te fietsen’.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
3-8 Zwarte portemonnee met diverse pasjes fietspad Druiventros t/m    
  Wilhelminaplantsoen 06-53469998  
13-7 Bril met blauw en rood montuur Tussen Craenweide en    
  de Ploegschaar 06-185169229

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.

Inleveren voor 17 augustus 2019 bij Geerts Schoenen op Winkelcentrum Eikenbosch BEKLEUR EN WIN!

HEB JIJ JE 
KLEURPLAAT 
AL INGELEVERD?
Tot het einde van de zomer-
vakantie kun je je kleurplaat 
nog maken en inleveren bij 
Geerts Schoenen op het 
winkelcentrum! Je kunt de 
kleurplaat in een van de 
winkels op het winkelcen-
trum ophalen of deze down-
loaden op onze website: 
https://www.schakel-nu.nl/
kleurplaat-zomer-2019/
Veel kleurplezier en mis-
schien win jij wel een mooie 
prijs!

Het bestuur.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Is ’t op de dag drukkend 
warm weer, 

komt er onweer, keer op keer.

Begin augustus regenvlagen, 
regen in de laatste dagen.

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
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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. onderstel van een auto; 7. nagerecht; 12. pratende 
vogel; 13. letter van het Griekse alfabet; 14. familielid; 
15. lang rond hout aan een mast; 17. ver (in samen-
stelling); 19. familielid; 21. vlaktemaat (afk.); 22. woon-
boot; 24. moderne muziek; 27. meisjesspeelgoed; 28. 
oud Nederlands betaalmiddel; 30. sprookjesfiguur; 31. 
zoek (verloren); 32. het werpen (gooi); 33. het wijfje van 
hoenderachtige vogels; 35. niet aantrekkelijk; 37. alco-
holische drank; 38. loonsverhoging; 41. metaalsoort; 
42. slim (sluw); 44. heldendicht; 46. plaats in Rusland; 
47. inwendig orgaan; 48. fout van een zetter; 49. het-
zelfde; 50. deel van schip; 52. teken; 54. zuil (pijler); 
56. gom; 58. autoritaire bestuurder; 61. lokspijs; 62. 
houtsoort; 64. republiek (afk.); 65. kraaiachtige vogel; 
67. Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (afk.); 
68. vochtig; 70. zuivelproduct; 72. mannetje bij; 73. 
tarantula; 76. Stedelijke Openbare Bibliotheek (afk.); 
77. operatiekamer (afk.); 78. toespraak; 79. geestdrift; 
81. Japans bordspel; 82. modegek (dandy); 83. strook 
kunststof voor jaloezieën; 84. zeepwater; 86. kortharig 
kattenras; 87. Nederlandse bekendste wijsgeer.

VERTICAAL
1. eiland der kleine Antillen; 2. algemeen bestuur (afk.); 3. 
tennisterm; 4. voorgerecht; 5. buigzaam (lenig); 6. spijs-
kaart; 7. hevige angst; 8. schilderslinnen; 9. zonder glans; 
10. in memoriam (afk.); 11. geestig; 16. vlaktemaat; 18. 
waardering; 20. Europese Economische Gemeenschap 
(afk.); 21. raamscherm; 23. Koninklijke Nederlandse Hip-
pische Sportfederatie (afk.); 25. finishlijn; 26. varken; 27. 
veerboot; 29. dagblad in Nederland; 32. deel van hand; 
34. drinkbeker; 36. charmant (aardig); 37. vragend voor-
naamwoord; 39. buit van een roofdier; 40. kerel (vent); 
42. inhoudsmaat; 43. in elkaar; 45. Sociaal Economische 
Raad (afk.); 46. zoen; 51. Organisatie van Amerikaanse 
Staten (afk.); 53. Europeaan; 54. villa in de Efteling als va-
kantieverblijf voor kinderen met een levensbedreigende 
ziekte; 55. open plek in een bos; 56. directe uitzending 
op televisie; 57. aardbewoner; 59. heldendicht; 60. loterij 
zonder nieten; 62. wereldtaal; 63. plaats in Italië; 66. bin-
nenvaartuig; 67. oude lap; 69. duivenhok; 71. deel van 
gelaat; 73. familietwist; 74. soort verlichting; 75. Indisch 
rijstgerecht; 78. teken van de dierenriem; 80. klooster-
zuster; 82 muzieknoot; 85. rivier in Italië.
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HULPCENTRALE 
UDENHOUT BERKEL-
ENSCHOT

De Hulpcentrale is misschien nog niet bij velen 
bekend, maar de organisatie bestaat al meer dan 
15 jaar. De organisatie bestaat uit vrijwilligers  en 
is destijds opgericht om ieder inwoner van Uden-
hout en Berkel-Enschot te helpen met het oplos-
sen van kleine problemen.
U moet daarbij denken aan hulp waar geen des-
kundigheid voor nodig is.
Voorbeelden daarvan zijn:
- Kleine karweitjes in en rond het huis
- vervoer naar bijvoorbeeld een ziekenhuis 
 of de huisarts
- begeleiding bij een bezoek aan bijvoorbeeld 
 het ziekenhuis
- helpen bij boodschappen doen en winkelen
- oppassen
- adviseren en verwijzen

Het gaat daarbij om incidentele hulp: dus niet 
langdurig en telkens terugkerend. 

Een hulpvraag bij de Hulpcentrale aanvragen gaat 
als volgt: u kunt op werkdagen de Hulpcentrale 
van 9.00 tot 17.00 uur bellen op het nummer: 013 
5030919. Dit nummer staat ook vermeld in de 
Schakel en De Wegwijzer (op de beginpagina’s).
U krijgt dan één van onze telefoonwachten aan de 
lijn. De telefoonwacht zoekt naar gelang de hulp-
vraag een vrijwilliger.

Daarna wordt er contact met u opgenomen voor 
een nadere afspraak. De vrijwilliger die u zal hel-
pen maakt natuurlijk wat onkosten, die vergoed 
moet worden. Bijvoorbeeld de kosten die gemaakt 
worden voor het vervoer per auto naar een zieken-
huis. Het gaat niet om grote bedragen. Deze on-
kosten moeten aan de vrijwilliger die u helpt met 
uw hulpvraag worden voldaan. 

Maar om het werk van de Hulpcentrale in de toe-
komst te kunnen blijven doen zijn we altijd op zoek 
naar nieuwe aanwas van vrijwilligers. Een groot 
deel van de vrijwilligers is niet meer werkzaam. En 
ook hier treedt een natuurlijk verloop op, omdat 
sommigen niet meer in staat zijn de hulpvragen te 
beantwoorden.

De Stichting Hulpcentrale Udenhout Berkel-En-
schot bestaat uit een bestuur, 5 telefoonwachten 
(die elk op een werkdag de telefoon bemannen en 
een oplossing zoeken voor de hulpvraag) en dan 
vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden om 
aan de hulpvraag te voldoen. Sommigen hebben 
meerdere taken binnen de organisatie.
Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die te-
lefoonwacht wil worden. De telefoonwacht beschikt 
over een eigen mobiel die verbonden is met een 
centrale. De telefoonwacht van dienst kan van 9.00 
’s morgens tot ’s middags 17.00 gebeld worden. Als 
er een telefoontje komt kijkt de telefoonwacht op de 
lijst wie op die dag beschikbaar is voor de hulp, die 
gevraagd wordt. De lijst bestaat uit zo’n 20 vrijwil-
ligers. De regeling van hulp lukt dus heel vaak.

De telefoonwacht vult op een lijst de gegevens in 
van deze hulpvraag en stuurt deze naar de andere 
telefoonwachten en het bestuur. Kortom je bent 
één dag in de week beschikbaar voor deze fijne 
manier van hulpverlening.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar een lid van het 
bestuur. En verder zoeken we ook naar vrijwilligers, 
die zich in willen zetten voor het bieden van hulp.
Heeft u belangstelling om vrijwilliger bij ons te wor-
den: meld u aan en we zullen dan in goed overleg 
bepalen hoe we u mogen inzetten. 

Voor degenen die belangstelling hebben om zich 
in te zetten als vrijwilliger voor de Stichting Hulp-
centrale Udenhout Berkel-Enschot:
Inlichtingen: mevr. N.L.A.J. Blom-Meijer 

ZOMERSCHAAK
Op het mooie terras van de Druiventros 
wordt ook deze zomer elke donderdag-
avond volop geschaakt. Zelfs door hitte 
en stortbuien laten de trouwe schakers 

van Schaakvereniging De Oude Toren zich niet 
‘van het bord slaan’. In de vriendschappelijke par-
tijen gaat het er soms verhit aan toe. Elke don-
derdagavond worden er ‘snelle’ partijen gespeeld, 
waarbij men per persoon 20 minuten bedenktijd 
heeft. En dat leidt tot hilarische taferelen en ver-
rassende uitslagen. Het terrassenschaak zal nog 
de gehele maand augustus voortduren, in sep-
tember start de interne competitie. 
Zaterdagmiddag 17 augustus zal bovendien een 
50+ rapidschaaktoernooi plaatsvinden, dat zowel 
openstaat voor clubschakers als voor huisscha-
kers.
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ZOMERFAIR BIJ GITTEPETIT

Op zondag 18 augustus van 13:00-17:00 uur orga-
niseert Gittepetit aan de Molenstraat 24 in Berkel-
Enschot een kleine, gezellige zomerfair. Deelne-
mers laten zien wat voor moois ze de afgelopen 
tijd gemaakt hebben en er worden originele hand-
gemaakte cadeautjes verkocht. Er is een creatief 
raadspel en iedereen die die dag iets koopt doet 
mee met de gratis loterij met leuke prijzen. Dat al-
les natuurlijk onder het genot van een hapje en een 
drankje. Gittepetit is een creatieve ontmoetingsplek 
die drie jaar geleden is opgericht als particulier initi-
atief. Vier keer per week komen hier mensen samen 
tijdens het creatief café om elkaar te ontmoeten en 
gezamenlijk  te handwerken. De nadruk ligt daarbij 
op ontmoeting en verbinding. Gittepetit draait vol-
ledig op vrijwilligers en de hulp van de vaste be-
zoeksters. De drempel is laag. Dit geeft een groot 
wij-gevoel. De zomerfair  is een uitgelezen kans om 
eens vrijblijvend rond te kijken bij Gittepetit en al je 
vragen te stellen over het creatief café en de andere 
activiteiten die georganiseerd worden. Wolwinkel 
By Philon die in hetzelfde pand zit, is deze middag 
ook geopend en verzorgt twee keer de workshop 
‘Strandtas haken’. Meer informatie en aanmelden 
kan via byphilon.nl.
Toegang tot de zomerfair is gratis.

SAMEN UIT DINEREN 
BIJ DE DRUIVENTROS 
OP 23 AUGUSTUS

Op vrijdag 23 augustus a.s. heten wij alle seni-
oren uit Berkel Enschot van harte welkom bij de 
Druiventros. U hoeft nergens lid van te zijn, iedere 
senior uit Berkel-Enschot is welkom. Het menu 
vindt u op de website kbo-berkelenschot.nl (let 
op het streepje!) waar u zich ook kunt aanmelden. 
Dit aanmelden kan ook telefonisch namelijk bij Ine 
van de Wiel  013-533 37 57 of bij Ria van de Kam 
 013-533 26 21 tot uiterlijk 2 dagen van tevoren.
Zoals u weet willen we graag van u weten of u 
vlees of vis wilt. De prijs is e 18,- voor dit, zeer 
speciale, driegangendiner (exclusief de drankjes).
U bent, zoals altijd, welkom vanaf half zes. Het di-
ner start om zes uur.
Komt u voor de eerste keer en/of hebt u nog vra-
gen dan kunt u bellen naar een van bovenstaande 
telefoonnummers.
Wij heten u allen weer heel hartelijk welkom.
Tot ziens!!
KBO Berkel-Enschot, werkgroep SocMa 

METEN VAN DE 
NATUUR IN DE 

NIEUWE WARANDE
Sinds dit jaar worden er in de Nieuwe Warande 
structureel natuurmetingen verricht. Al vele jaren 
worden waarnemingen van dieren en planten door 
natuurliefhebbers vastgelegd en gedeeld. Hier-
door weten we dat er minstens 180 soorten dieren 
en 220 soorten planten voorkomen. Best veel voor 
een gebied dat er op het eerste gezicht intensief 
en saai uitziet en niet veel onderzocht is. En er zijn 
nog verrassend veel vrij schaarse soorten die ty-
perend zijn voor boerenland, zoals Patrijs, Haas of 
Roodborsttapuit. Maar informatie over het aantal 
soorten zegt op zich niet veel over de natuurwaar-
de. Belangrijker is het om te weten welke soor-
ten er zijn, hoeveel van elk, en hoe dit verandert 
in de loop van de tijd. Gaan gevoelige, kwetsbare 
of bedreigde soorten erop vooruit of verdwijnen 
ze? Heeft de inrichting en het gebruik van het land 
een positieve of negatieve invloed op de natuur? 
Hiervoor moet geïnventariseerd en geteld worden 
volgens afgesproken methoden die over meerde-
re jaren herhaald kunnen worden. Nu gebeurt dat 
dus ook hier voor enkele soortgroepen. Zo wordt 
als onderdeel van een Tilburgs meetnet voor bio-
diversiteit op enkele plekken in de Nieuwe Wa-
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rande de wilde flora van bermen, poelen, struikge-
was en bossen geïnventariseerd en geanalyseerd. 
Daarnaast is er als onderdeel van een landelijk 
meetnet, gecoördineerd door de Vlinderstichting 
en gebruikt om de Tweede Kamer te informeren 
over de toestand van de natuur in Nederland, 
een telroute voor vlinders opgenomen. Hierdoor 
kunnen we beter bepalen hoe het de vlinders in 
boerenland vergaat. De eerste resultaten van dit 
jaar zijn wat dat betreft best positief, met onder 
andere aanwezigheid van de zeldzame Kleine pa-
relmoervlinder. Benieuwd wat er al gespot is in het 
gebied? Zoek dan op ‘Zwaluwenbunders’ in www.
waarneming.nl of neem contact op met Stichting 
de Nieuwe Warande.

Oranje Zandoogje. In Juli zeer algemeen in de Nieuwe 
Warande.

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

KBO MUZIKALE 
ZOMERMIDDAG 
IN DE STULP   

Op zondag 11 augustus a.s. organi-
seert de KBO/SWO een gezellige muzi-
kale middag voor alle senioren in de Stulp, 
de ontmoetingsruimte van Torentjeshoef.                                                                                                               
Wij ontvangen u om 14.30 uur, zaal open 14.00 
uur, met een kopje koffie/thee met iets lekkers 
waarna een optreden volgt van: Peter van Berkel 
Peter van Berkel heeft zijn sporen als zanger ruim-
schoots verdiend. Met een gezellig en gevarieerd 

repertoire is hij een graag geziene gast op eve-
nementen, bij bijzondere gelegenheden en in zorg 
en verzorgingshuizen. Ook hebben diverse KBO 
afdelingen van zijn optreden genoten, waarbij zijn 
herkenbare muzikale invulling garant staat voor 
een gezellige middag.
In de pauze serveren wij een drankje met een ge-
zellig hapje.  
Na de pauze vervolgt Peter zijn optreden waarbij 
wij rond 16.45 u de middag zullen beëindigen.
Deze middag is toegankelijk voor alle senioren en 
wordt u gratis aangeboden door de KBO en SWO. 
U hoeft geen lid van de KBO te zijn!

BUURTVERENIGING 
AKKERWIJK BERKEL 
Op 29 juni j.l. werd in het Akker-

park bij de Kruisakker een Park Party georgani-
seerd, met als bijzonder tintje het 30-jarig bestaan 
van onze Buurtvereniging Akkerwijk Berkel (BAB) .
 
Er werd geborreld met leden en niet-leden, de 
jeugd genoot van een geweldige stormbaan en 
een springkussen en voor de voetballiefhebbers 
was er een tent met TV zodat ook het WK-voetbal 
bekeken kon worden.
 
‘s Avonds was er niet alleen een BBQ maar kon je 
je bord ook vullen met diverse heerlijke salades.
Dit alles perfect geregeld door Catering Wolfs.
Ondanks het wel erg warme zomerweer werd het 
een zeer geslaagd buurtfeest.
 
Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en evenementenkalender.
 
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com
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BINGOWINNARES 
NAAR SEA LIFE 
Op 27 juni heeft mevrouw Timmers 
de hoofdprijs verzilverd die ze had 
gewonnen tijdens de Zonnebloem 

lentebingo: een dagje uit met bestemming naar keu-
ze inclusief auto met chauffeur voor 2 personen.
Mevrouw Timmers wilde graag ‘iets van vissen 
zien’ Dit omdat zij zo’n goede herinnering heeft 
aan diverse vistochten met haar inmiddels overle-
den echtgenoot. Samen met haar nicht Corrie en 
vrijwilligster Annelies werd koers gezet naar Sea-
life Scheveningen, een van de meest gevarieerde 
zee-aquariums in Nederland.
Na een royale en goed verzorgde brunch bij strand-
paviljoen El Nino werd na een strandwandeling een 
bezoek gebracht aan Sealife. Mevrouw Timmers 

genoot zichtbaar van de vele vissoorten en de 
leuke ottershow. Aansluitend werd van een drankje 
genoten op de vernieuwde Pier. De diversiteit van 
restaurantjes en winkeltjes waren een lust voor het 
oog .Adembenemende was ook het uitzicht richting 
boulevard met het Kurhaus,de vele schepen op zee 
en het nieuwe reuzenrad. Deze dag had de hitte 
even van zich had afgeschud, waardoor het heerlijk 
toeven was op de boulevard.
Na uitvoerig te hebben geflaneerd op de boulevard  
werd de dag afgesloten met een heerlijk diner in 
restaurant Columbus tegenover de Pier. Mevrouw 
Timmers heeft genoten van een ‘onvergetelijke dag‘          

BINGO MIDDAG
Gezellig bingomiddag op zon-
dag 29 september ten bate van 
het Lustrumfeest 10 jarig be-

staan B.C. Edelweiss.

Locatie: dorpscafé ’t Raadhuis: 14.00 uur
Raadhuisstraat 54   Berkel-Enschot  
(gratis parkeren op het Wilhelmina plantsoen)

Er worden 2 x 10 rondes gespeeld; 
1 vol boekje € 10,--  (voor 10 rondes)
1 dubbelboekje € 15,--
Gevolgd door 1 super ronde: 1 kaartje € 3,--

Bingokaarten VAN TE VOREN 
bestellen bij;
Ans Annema tel. 06-38553047 
of Anneke Bruijnzeels tel. 013-
4555711 zodat we weten hoe-
veel deelnemers hebben.

Bas de Esch, 
uitvaartverzorger

“Wij zijn enorm te spreken 
over de zorg en begeleiding 
van Bas, maar ook in het 
uitvaart centrum. Echt 
professioneel en hartelijk. 
Wat een warm bad!”

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

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

Mevrouw Timmers met nicht Corrie en vrijwilliger 
Annelies Frost voor Sealife Scheveningen
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TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

• Jeugd 6 t/m 8 jaar € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 50,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

STArT hALf 

AuguSTuS 
2019

Meer info: www.tvbe.nl
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4 AUGUSTUS 2019 
ZOMERTOERNOOI

BOULES D’OOR.
Donderdag 11 juli. Half 11.
Prachtig bouleweer. De eerste zonnestralen weer-
kaatsen op de reclameborden van onze sponsors. 
Het terrein ziet er feestelijk uit en de koffiebar staat 
al uitnodigend klaar. Successievelijk druppelen de 
leden binnen en doen zich tegoed aan de koffie met 
koek. Er wordt volop gepraat en gelachen. De stilte 
valt en de spanning stijgt wanneer de spelleider 
bekend maakt wie met wie speelt. Er worden drie 
ronden gespeeld. Alle spelers, zowel de getalen-
teerde als minder getalenteerde, hebben door onze 
speelwijze  evenveel kans om in de prijzen te vallen. 
Deze keer waren dat: 1e prijs  Bert Schellekens. 
 2e prijs  El Scheeren
 3e prijs   Annelies Hopmans.
We kunnen terug zien op een geslaagd en gezellig 
toernooi. Wilt U ook eens een keer jeu de boules 
spelen? Dat kan. 
Op maandag 19.00 uur, Dinsdag 13.30 uur, 
Donderdag 13.30 uur, Zaterdag 13.30 uur.
U mag alleen of met uw man/vrouw; vriend of 
vriendin; buurman of buurvrouw komen. Wij heb-
ben ballen voor U. Adres: Gen. Eisenhowerweg, 
achter Ooms.
Hans Willemse.

NAGENIETEN VAN 
DE ZOMER? 
DAT KAN BIJ TVBE!
Na de zomervakantie nog even nage-

nieten door lekker buiten bezig te zijn??
Na een succesvolle TVBE campagne in het voor-
jaar, waarbij meer dan 80 nieuwe tennissers en 
padellers hebben deel genomen aan de verschil-
lende acties, heeft de vereniging besloten om 
weer een nieuwe campagne op te starten. Ouders 
van de kinderen vinden het prettig dat kinderen 
geen lidmaatschap hoeven te betalen en dat de 
tarieven voor de lessen zo laag zijn. Volwassenen 
vinden het fijn dat je kunt lessen zonder meteen lid 
te worden. De trainers hebben hun best gedaan 
om iedereen een gezellige en leerzame training te 
geven. Ook zijn er verschillende activiteiten voor 
de deelnemers georganiseerd, waaronder een 
ouder-kind toernooi. De deelnemers waren zeer 
enthousiast. Een deelnemer vertelt: Mijn partner 
en ik zijn helemaal blij met de lessen die we heb-
ben gekregen. We hadden een goede trainer. Zijn 
lessen waren afwisselend, opbouwend en er zat 
een hoog tempo in. We zijn echt per les beter ge-
worden. Ons groepje was erg leuk en we tennissen 
nu met een aantal samen, buiten de lessen om. De 
club en de mensen die we daar tegen zijn geko-
men ervaren we als erg aardig, gezellig en super 
relaxed!! Echt een hele fijne ervaring!  Er zijn al 31 
inschrijvingen maar er is nog plaats genoeg. 
Inschrijven of meer info: www.tvbe.nl 

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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WILT U GRATIS UW
VERKEERSKENNIS 

OPFRISSEN? 
Bent u boven de 50 en inwoner van de gemeente 
Tilburg dan organiseert Veilig Verkeer Nederland 
een aantal gratis 2-daagse opfriscursussen (per 
dag 2 uur) over de veranderde verkeersregels. On-
der het genot van een kopje koffie of thee wordt 
u door een gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat 
over alle verkeersregels die in de loop der jaren 
veranderd zijn. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan 
deze cursus om zich aan te melden voor een in-
dividuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrij-
blijvend) Verdere informatie hierover ontvangt u 
tijdens de cursus. 

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot één week voor aanvang van de cur-
sus inschrijven via www.vvn.nl/opfristilburg
of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850

De cursussen vinden plaats vanaf september, in 
de link vindt u alle cursusdata en tijden. 23 en 30 
september tijdstip 13.30 -15.30 in Berkel-Enschot

U ontvangt een week voor aanvang van de cursus 
een bevestiging met de locatiegegevens.

OPROEP HELP MEE AAN 
HET TAPIJT 
Groeten uit Berkel-Enschot
Het bloementapijt en de H. Sacra-

mentsprocessie van Berkel in de jaren 1950-1960 
roepen collectieve herinneringen op. Bruidjes, 
muzikanten en verenigingen liepen mee in de 

processie van de Willibrorduskerk naar de tuin 
van de zusters trappistinnen. Misdienaars liepen 
de gehele route, al wierokend, achteruit. Slechts 
weinig toeschouwers stonden aan de kant, want 
vrijwel het hele dorp liep mee. Spectaculair was 
het bloementapijt waarvoor kinderen weeks te-
voren bloemblaadjes verzamelden, maar wat uit-
eindelijk met coniferengroen en houtkrullen werd 
aangevuld. Alleen de pastoor liep over het tapijt 
met in zijn handen het Allerheiligste Sacrament. 
Tijdens de culturele maand Groeten uit Berkel-
Enschot gaan we op zaterdag 7 september 2019 
wederom een tapijt leggen. Niet van bloemen, 
noch van houtkrullen, maar van doppen, dek-
sels en CD’s. Beeldend kunstenaar Marianne 
van Heeswijk maakt samen met vluchtelingen 
en iedereen die mee wil bouwen, Tapijten voor 
Vrede. Dat doen zij in buurthuizen, op markten 
en pleinen, bij kerken, moskeeën en synagogen. 
Op 7 september komt Marianne met haar team 
naar Ons Koningsoord, alwaar in de Kapittelzaal 
een tapijt wordt gelegd. Daarbij worden foto’s 
en eventueel films getoond van deze H. Sacra-
mentsprocessie. 

OPROEP 
Wie helpt er mee op zaterdag 7 september? Ie-
dereen is van harte welkom om gedurende de 
dag mee te helpen. Wie doppen, deksels en CD’s 
heeft, kan deze meebrengen, mits deze schoon 
zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar circa 12 
personen die als een vaste groep van 11.00 tot 
16.00 uur willen meehelpen. Voor deze perso-
nen zijn koffie, thee en lunch geregeld. Wie doet 
er mee? Voor aanmeldingen of het beschikbaar 
stellen van foto’s of films, neem contact op via de 
mail info@stadsmuseumtilburg.nl

Stadsmuseum Tilburg. 
Sandra van Dam, Petra Robben
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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

VRIJ WORDEN IN CHRISTUS
Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. 
Daar zijn we voor geschapen. Het boek ‘Unbound’ 
van Neal Lozano wil ons stapsgewijs helpen vrij te 
worden.
In onze parochie organiseren we 8 bijeenkomsten 
naar het thema: Vrij worden in Christus. Na de in-
leiding gaan we in kleine groepen met elkaar in ge-
sprek. En thuis kunnen we nog op weg gaan met 
het werkboek. Data van de bijeenkomsten zijn: 
Woensdagen: 11 sept.-25 sept.-9 okt.-23 okt.-6 
nov.-20 nov.-4 dec. van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Zaterdag 14 dec. van 10.00 tot 14.00 uur; samen 
bidden om vrij te worden in Christus.
Locatie: parochiezaal St. Willibrorduskerk, St. Wil-
librordstraat 3, Berkel-Enschot. Kosten: 80 euro 
inclusief Nederlands werkboek. Voor ingeschre-
ven parochianen is de bijdrage 40 euro. Opgave: 
pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of 013-
5331216.

KOFFIE ALPHA 
Ontmoeten, vragen en ontdekken, zijn kernwoor-
den van de Alpha cursus. Andere mensen ont-
moeten, die net als jij levensvragen hebben. Sa-
men ontdekken wat de zin van het leven is. 
De Alpha cursus begint met koffie, thee en iets 
lekkers. Het is een gelegenheid om de ander te 
ontmoeten, wat hij of zij doet in het leven. Een-
voudig kennis maken, weten dat je erbij hoort. Na 
de koffie luisteren we samen naar een thema over 
het geloof: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom 
bidden? Hoe relevant is de bijbel? De inleiding 
wordt door een gastspreker gegeven. Na geluis-
terd te hebben mogen we samen in een kleine 

groep delen wat ons geraakt heeft. Ieder krijgt 
ruimte om al dan niet iets te zeggen. Voor meer 
informatie zie de website: http://www.rk-alpha-
centrum.nl/alpha-cursus of u kunt een email stu-
ren aan pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.
nl Locatie: parochiezaal St. Willibrorduskerk, St. 
Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot. Data van de 
bijeenkomsten zijn:
Donderdagen: 5-12-19-26 sept.; 10-17-24-31 
okt.; 7 en 14 nov. van 10.00 tot 12.00 uur.
Vrijdag 4 okt. van 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag 5 
okt. 10.00-16.00 uur. 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
Opgave:pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl 
of 013-5331216.

BUS- EN FIETSBEDEVAART NAAR KEVELAER
U kunt nog aanmelden voor de bus- en fietsbe-
devaart naar Kevelaer op zaterdag 7 en zondag 
8 september 2019. Kosten voor deze geheel ver-
zorgde reis bedragen € 25,-- per deelnemer. 
INFORMATIE EN AANMELDEN: 
Voor de fietsbedevaart: 
Freek v.d. Heijden: 06-51290992; 
Freekvanderheijden@planet.nl
Voor de busbedevaart: 
Margriet Valks: 06-51570582;
mb.valks@gmail.com 
Franka Dekkers: 013-5331216;
kevelaer.johannesxxiii@gmail.com

TER NAGEDACHTENIS
De afgelopen weken hebben we in onze parochie 
met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van 
Cok van Riel-Maat, 85 jaar, Nellie Sanders-Briels, 
89 jaar en Nelly de Jong-Massuger, 89 jaar.

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 12 augustus: 
bijeenkomst Parochiebestuur.

St. Caeciliakerk:
Dinsdag 13 augustus 20.00 uur:
kerngroep parochievernieuwing.
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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

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Sandra van Beers, Jachtlaan 6 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Adje Fijneman, Jan Tinbergenlaan 53 in 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 juli:
INTERNETBANKIEREN
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 10 augustus: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 11 augustus: 
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intenties: Cees van Baast (1e jrgt.); Cor Vugs-Lem-
mens; Miet van Rijswijk-Segers (verj.) en Jan van 
Rijswijk; Dré Verhagen en Toos Verhagen- van Kas-
teren; overl. familieleden Wehmeijer- Zwanenburg; 

Maandag 12 augustus:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: 
Eucharistieviering.

Dinsdag 13 augustus:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 15 augustus: 
Maria tenhemelopneming
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Klein Gemengd koor.

Vrijdag 16 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 11 augustus: Ds. Wim de Leeuw uit 
Eindhoven, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 12:32-40. Jezus 
vertelt zijn leerlingen dat je kunt uitkijken naar 
God. Blijf waakzaam.
De collectes zijn voor De Vuurhaard, opvanghuis 
voor vluchtelingen in Udenhout, en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
10 augustus14.00: Expositie door Beeldkracht 
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.  

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achter-
om. 013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl 

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

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

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-Enschot! 

Gezocht: overblijfhulp voor bs St. Caecilia Een 
of meer dagen per week, van 12-13u €12,50 per 
keer vrijwilligersvergoeding Toezicht op speel-
plaats en tafeltjes afdoen mail naar info.caecilia@
tangent.nl 

Vrouw op zoek naar huishoudelijk werk. Tijden en 
uren in overleg. Bel 06-87120841 

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? Brasse-
rie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout www.bras-
seriedevoc.nl of 013-511 19 14 

COACHING voor de vrouw, aandacht voor jou.
Nu óók in Berkel-Enschot. (Koningsoord) 
www.mata-hari-coaching.nl Tel: 06-51712575 

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
w w w.dktnotarissen.nl





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


