
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, Week 34, 21 augustus 2019

DEZE WEEK:
Next Floors: ‘Geen drempels en geen vlekken meer!’

Creativiteit verbindt mensen bij Gittepetit en Veiver

Met passie draagt Maartje van Beurden haar rubriek over

Sabine Doevendans vertrekt naar Baltimore

Prijswinnaars zomer kleurplaat bekend!
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Maartje van Beurden
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
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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

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

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

SPORT
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OJC’98
De vakantieperiode is vrijwel 
voorbij. Afgelopen dinsdag is 

de selectiegroep weer met trainingen begonnen 
en komende week beginnen de trainingen voor 
alle teams alweer.
de trainigstijden zijn als volgt: 
dinsdag:
18.30 - 19.30 uur alle pupillenteams
19.00 - 20.00 uur aspiranten C1 en C2
19,30 - 20.30 uur junioren 1
20.30 - 22.00 uur senioren 1 en 2
vrijdag
18.30 - 19.30 uur kangoeroes en pupillenteams
19.30 - 20.30 uur aspiranten c1 en 2, junioren 1
20.30 - 21.30 uur senioren 1 en 2
De competitie start op zaterdag 7 september; het 
programma volgt zo spoedig mogelijk.
Berkel-Enschot groeit; misschien zijn er nieuwe 
inwoners die bekend zijn met korfbal. Wij komen 
graag met ze in contact. U kunt uw sport blijven 
beoefenen in een oergezellige club en als u niet 
meer wilt spelen is er in de vrijwilligerssfeer van al-
les en nog wat te doen. kijk op onze site en neem 
contact op.
En... zoekt u voor uw kinderen en gezonde en 
boeiende teamsport, dan is korfbal eigenlijk de 
eerste keus. Samenspelen is nergens zo wezenlijk 
als bij korfbal en jongens en meisjes spelen samen 
als gelijken in één team. Kom kennismaken bij een 
van de trainingsavonden, laat ze een paar keer 
gratis meedoen met de kinderen van hun leeftijds-
groep en de kans is groot dat ze thuis voelen bij 
deze sport en bij onze club.

beachborrel staand 2 schakel.pdf   1   05/08/2019   09:25:44

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

19-0xxx Schakel 33.indd   15 12-08-19   14:18
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Gietvloer specialist Marton Panis maakt samen 
met zijn team verschillende soorten gietvloe-
ren. Zo’n vloer wordt in maximaal vijf dagen 
opgebouwd en is slechts enkele millimeters 
dik. ‘Het ziet er niet alleen mooi uit, daarnaast 
het is ook heel duurzaam en vloeistofdicht. En 
natuurlijk zonder drempels.’ Marton startte 
drie jaar geleden met dit nieuwe concept on-
der de naam Next Floors B.V. De showroom is 
te vinden aan de Ericssonstraat 2 in Rijen.

Inmiddels heeft het bedrijf heel wat vloeren gelegd 
in de wijde omgeving. Zo ligt er onder meer een 
gietvloer bij de Pathé bioscoop in Tilburg. ‘Het 
gaat om de glittervloer in de toiletten’, licht Mar-
ton toe. Onlangs hebben wij in samenwerking met 
autodealer Rüttchen in Breda foto’s gemaakt van 
onze geheel nieuw ontwikkelde vloer waarop zij de 
nieuwe Mercedes AMG en de elektrische Smart 
presenteren. Deze nieuwe vloer gaan we binnen-
kort introduceren, volg ons daarvoor op Facebook 
en natuurlijk ook in De Schakel. 

Natuurlijk product 
De vloeren van Next Floors bestaan uit verschil-
lende kwaliteiten in verschillende prijsklassen. 
‘Maar de basis bestaat altijd uit een natuurproduct 
en niet uit een chemische samenstelling. Op die 
manier kunnen we een goede kwaliteit garanderen 
en houden we rekening met het milieu! Dat is onze 
visie.’ Naast de kwaliteit is de omgang met klanten 

belangrijk voor Marton. ‘Ons team stelt tijdens het 
hele project van de vloer de juiste vragen en gaat 
gedetailleerd te werk.’ 

Assortiment 
Een van de meest populaire vloeren op dit mo-
ment is de Betonlook Flex UV. ‘Deze vloer is er in 
alle kleuren en van de allerbeste kwaliteit. Wan-
neer je hier 2/3 dagen wijn op laat liggen, trekt het 
er nog niet in.’ Naast de betonlook vloeren bestaat 
het assortiment uit grindvloeren, troffelvloeren, 
glittervloeren en marmerstone. Al deze vloeren 
hebben de eigenschap dat ze de warmte van de 
vloerverwarming goed doorlaten en deze warmte 
vasthouden. 
Een aantal vloeren van Next Floors is in samen-
werking met bekende interieurarchitecten ontwik-
keld. ‘Piet Boon heeft samen met ons een kleur 
ontwikkeld die hij nog steeds gebruikt in zijn werk.’ 
Ook Jan des Bouvrie heeft deze maand drie soor-
ten vloeren opgenomen in zijn assortiment om te 
adviseren aan zijn klanten. 

Tekst: Redactie
Foto: Next Floors

Next Floors
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
0161-72 89 00
info@nextfloors.nl
www.nextfloors.nl

‘GEEN DREMPELS 
EN GEEN VLEKKEN MEER!’ 

NEXT FLOORS:

floors

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

AUGUSTUS

SEPTEMBER

tot  19-9 Gangen CC de Schalm openingstijden Expositie Ilse Laurijssen-van Abeelen
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 Cocha-

bamba, 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.
04-09-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
04-09-19 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Rectoraatsgebouw
05-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
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”
11-09-19 Bibliotheek/vide 13.30-15.00 uur Minecraft: in één game samen werken aan 1 groot 

project
12-09-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
12-09-19 Boerderij Denissen 20.30 uur Informatieavond toekomst Galgenloop
13-09-19 Bibliotheek 14.00-15.00 uur Inloopspreekuur E-books
14-09-19 Bibliotheek/Kapittelzaal 11.00-14.00 uur Kunst of Kitsch, Open Monumentendag
15-09-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
15-09-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Acoustic, nummer uit top 2000
18-09-19 div. locaties 13.30 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
19-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
19-09-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
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.
25-09-19 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 uur Filmcafé met “Colette”
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 aanmel-

den
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Sommige mensen zijn groots zonder aanzien, po-
pulariteit of veel geld. Ze ontdekten een innerlijke 
rijkdom, waar ze blij van worden door een ander 
blij te maken. Het zit in verbindingen maken. Een 
ontmoetingsplek creëren. De deur openzetten.  
Letterlijk staat de deur van Anja Robben op 
woensdag en vrijdag altijd open. De woning naast 
het Shell benzinestation aan de Durendaelweg is 
toegankelijk voor iedereen. ‘Ik wil deze plek graag 
delen. Het is een enorm cadeau voor mij en dat 
mag het voor heel de wereld zijn’, wijst Anja met 
een wijds armgebaar door haar atelier. Een plek 
voor mensen die terug in contact willen komen 
met zichzelf, zo schrijft ze op haar website. ‘Dat 
ze even thuiskomen bij zichzelf. Soms is dat door 
voor een spiegel te staan en naar jezelf te kijken 
en los te laten wat alle ego’s van jou vinden.’ Haar 
praktijk en atelier ziet ze als verbindende factor. 
‘Er is hier van alles te zien en zelf te doen. Als 
mensen echt geraakt worden door iets, dan zie je 
dat. Het geeft me een enorme voldoening die blik 
in de ogen. Elkaar vinden doe je al snel als je cre-
ativiteit hebt. Creativiteit in de keuken, in tuinieren, 
in woorden, op het doek. Het boeit niet op welke 
manier, het verbindt’, is haar overtuiging.

CREATIVITEIT

Ontmoeten en verbinding maken is het motto van 
Brigit van Rooij. Op de kunstmarkt in het winkel-
centrum drie jaar geleden, wist ze al dat ze een 
ontmoetingsplek voor mensen wilde creëren.  
Het begon in een leeg klaslokaal en afgelopen 
zondagmiddag tijdens de Zomerfair aan de Mo-
lenstraat 24, blijkt hoe succesvol haar motto is. 
Deze hele middag is de ontmoetingsruimte vol 
met overwegend vrouwen die ideeën opdoen of 
een workshop volgen. Brigit: ‘Ik weet hoe lastig 
het is om de stap te nemen; om de drempel over 
te komen. Vooral als er een groep zit te werken 
aan tafel. Daarom heb ik altijd aandacht voor een 
nieuwkomer. Iedereen is welkom. Het creatief café 
is er, omdat het verbindt. En soms gaat het ver-
der dan dat. Ik heb twee mensen, die ook samen 
op vakantie zijn geweest. Dat contact is hier ont-
staan’, glundert ze met gepaste trots. 
In beide creatieve ruimtes kun je gratis terecht. 
Slechts een kleine onkostenvergoeding wordt ge-
vraagd. ‘Kom een keer sfeer proeven’, is de uitno-
diging! www.veiver.nl www.gittepetit.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto Gittepetit: Coen Brekelmans

Foto Veiver: Ingrid Roets

 VERBINDT MENSEN
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NIEUWE VOETBALCOLLECTIE 
NU IN STORE: NIKE, ADIDAS, PUMA & MIZUNO

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH
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In mei 2017 werd het eerste artikel in de ru-
briek ‘Met Passie’ gepubliceerd in de Schakel. 
Ik, Maartje van Beurden (42), had het geluk 
twee jaar voor deze rubriek te mogen schrij-
ven. Nu draag ik de Passie-pen over. 

Hoe het begon
Ingrid Roets, hoofdredacteur van de Schakel, 
kwam eens op bezoek bij het schrijfatelier van 
de bibliotheek, omdat ze op zoek was naar cor-
respondenten. Daar kom ik ook, maar liet dit aan 
me voorbijgaan. Een tijd later wilde ik een oproep 
plaatsen voor de inzameling van mobiele tele-
foons voor stichting Jyambere (voor schoolkinde-
ren in Rwanda). Tijdens het mailen over deze op-
roep, ontpopte het idee dat ik wilde schrijven over 
mensen met bijzondere hobby’s. Dit beschreef ik 
in diezelfde mail, Ingrid was meteen enthousiast 
en de rubriek ‘Met Passie’ was geboren. 

Berkel-Enschot vol mensen met Passie
In de afgelopen twee jaar was ik altijd op zoek 
naar mensen met Passie. Bij de bakker, de dieren-
winkel, op straat en in de supermarkt. Wat heb ik 
genoten van alle interviews! Ik kwam van alles te 
weten over bijen, bidprentjes, Doktor Who, stich-
ting Wifi, gehandicaptengolf, de brandweer, maar 
ook over het zijn bij een kudde paarden, de multi-

culturele samenleving en een verhaal over hoe je 
je mooiste leven kan leven. Het bracht me bij een 
weerstation, een atelier vol prachtige schilderijen 
en een volkstuin met hete pepers. Heel even had 
ik de eer een gouden glimp op te vangen van dé 
passie van deze bijzondere mensen. Het deed me 
goed hierover te schrijven.

Schrijven 
Heel lang geleden, toen ik nog in aan-elkaar-letters 
schreef, schreef ik brieven met mijn penvriendin in 
Burkina Faso (West-Afrika). Hoe we door woorden 
overvlogen naar elkaars werelden was fascinerend 
en de liefde voor schrijven ontstond. Al die jaren 
bleef het bij brieven, dagboeken en reisverhalen.
In 2015 begon ik een cursus kinderverhalen schrij-
ven, waarin ik voelde hoe fijn het is mezelf te 
‘verliezen’ in verhalen, waarin alles kan en mag. 
Omdat de cursus ten einde liep en ik persé wilde 
blijven schrijven, ging ik bij het schrijfatelier van de 
bibliotheek en kwam de rubriek ‘Met Passie’. 

In plaats van het beschrijven van andermans Pas-
sie is de tijd daar mijn eigen Passie te gaan leven: 
Het schrijven van kinderverhalen...
Hoe dit er precies uit gaat zien? Dat weet niemand, 
maar ik weet wel dat ik er super veel zin in heb!

Tekst: Maartje van Beurden

OVERDRACHT VAN DE RUBRIEK 
MET PASSIE 

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

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

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

MET PASSIE
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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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Vol passie en plezier schrijf ik inmiddels drie 
jaar voor de Schakel, het weekblad van mijn 
vertrouwde Berkel-Enschot. Toch knijpt jullie 
dorpscorrespondente er even tussenuit. Ko-
mend half jaar verruil ik Berkel-Enschot voor 
Baltimore. 

Meer dan 600.000 inwoners, gelegen in de staat 
Maryland aan de oostkust van het Noord-Ame-
rikaanse vasteland. Industrieel, een havenstad. 
Het Rotterdam van de Verenigde Staten, zou je 
kunnen zeggen. Daar, in het voor mij nog onbe-
kende Baltimore, zal ik tot en met begin januari 
2020 vertoeven. Op de campus van UMBC (Uni-
versity of Maryland Baltimore County) om precies 
te zijn, als serieuze student én vierder van de vrij-
heid. Want hoe kun je ook anders in de Empire 
of Liberty.  

Natuurlijk ga ik Berkel-Enschot missen. Hier wo-
nen mijn gezin, mijn vrienden, kent iedereen elkaar. 
Het wonen in een groene omgeving, het gemak 
van een ritje op de fiets naar Tilburg University of 
de stad, het werken aan de artikelen van een blad 
dat iedere week alle Berkel-Enschotse brieven-

bussen vindt. Ik kijk uit naar mijn avontuur, maar 
zal soms vast verlangen naar ons mooie dorp en 
naar mijn eigen White House in de Hoge Hoek. 

WE’LL MEET AGAIN….
Sabine Doevendans

VAN BERKEL-ENSCHOT
 NAAR BALTIMORE

PRIJSWINNAARS 
ZOMER KLEURPLAAT
 
Tim Leenders (15), ontwerper van de kleurplaat, was 
verrast door zoveel inzendingen! ‘Mooi om te zien wat 
iedereen ervan gemaakt heeft! De kleurplaat waarbij de 
kleuren Geel-Blauw van het logo van Berkel-Enschot 
kloppen, springt er meteen uit. Leuk dat er ook met 
glitters en waterverf gewerkt is. De keuze was heel erg 
moeilijk. De prijswinnaars zijn: Sem van Rijsewijk en 
Sara Louer!’
 
Sem en Sara, Van harte proficiat met jullie prijs. 
Jullie ontvangen per mail persoonlijk bericht!
 

Tim Leenders en de Redactie
Volg Tim op instagram: @tarzan_draw_
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INFORMATIE-
AVOND 

TOEKOMST GALGENLOOP
Wie wil het stokje van ons overnemen? 
Zoals al eerder aangekondigd in ‘De Schakel’ gaat 
het huidige team stoppen met de organisatie van 
de Galgenloop. De 25e editie op 30 juni 2019 was 
laatste editie van dit dorpse hardloopevenement. 
Op donderdag 12 september organiseert het be-
stuur van de Galgenloop een open vergadering. 
Ook alle commissies zijn aanwezig. 
Heb je interesse om te participeren in het bestuur 
of in een van de commissies? Kom dan op 12 
sept. a.s. om 20.30 uur naar de open informatie-
avond bij Boerderij Denissen.

SENIOREN-RAPID-
SCHAAKTOERNOOI ZEER 
GESLAAGD.
Afgelopen zaterdag heeft Schaakver-

eniging De Oude Toren een zomer-rapidschaak-
toernooi voor club- en huisschakers georgani-
seerd. Liefst 72 deelnemers van 50 jaar en ouder 
[oudste deelnemer 81 jaar] waren naar de Druiven-
tros gekomen, voor een hersenkrakende middag. 
Er werden 6 ronden gespeeld, het tempo was 15 
minuten bedenktijd per persoon per partij. En dat 
vereist dat je niet alleen scherp en tactisch na-
denkt, maar ook snel zet, voordat de vlag valt.
Het leidde tot verwachte maar ook verrassende 
uitslagen. In groep A ging de eerste prijs naar Ar-
nold Bezemer, met een rating van 2270 niet ver-
wonderlijk. De tweede en gedeelde derde prijs gin-
gen naar resp. Wilbert Kocken, Wilbert Schreurs 
en Albert de Wit. In groep B waren de clubspelers 
van De Oude Toren zeer op dreef. De eerste prijs 
werd gewonnen door Aart Budding, die een score 
behaalde van 5 uit 6. Direct gevolgd door Rene 
van den Bosch, op een halve punt achterstand. 
Fraaie ratingprijzen gingen ondermeer naar Gerrit 
Bout en Wil Severijns. Sterk was bovendien het 
optreden van huisschaker Ad Verhagen, die even-
eens in de prijzen viel. Waaruit weer eens blijkt dat 
niet alleen geoefende schakers de kunst van het 
rapidschaak verstaan.
Er kan in ieder geval teruggekeken worden op een 
geslaagde dag.

Aanstaande donderdag vindt nog 1x het terras-
senschaak plaats, in september start de nieuwe 
competitie.

UITNODIGING KZO|013 FAMILIE-
WEEKEND 2019
Beste leden van TC de Rauwbraken, 
Over 1 maand is het zover!
Voor de eerste keer wordt het KZO|013 familie-
weekend georganiseerd.
Voor zaterdag 7 september staat het invitatietoer-
nooi (17+) met aansluitend een feestavond op het 
programma. 
Voor zondag 8 september staat het mini-MAXI toer-
nooi op het programma met een vleugje MAGIC.
Aanmelden kan via de website en facebook.

Met sportieve groet,
Claudia Kuiper

OJC’98
We zijn begonnen. De selectie 
heeft al twee keer getraind, de 

kleinsten zijn deze week begonnen.
OJC’98 speelt zowel op het veld als in de zaal 
met het hoogste team in de vierde klasse van het 

FAMILIE WEEKEND 2019
zaterdag 7 sept

invitatie toernooi
+ feestavond

zondag 8 sept
mini/maxi toernooi

MAGIC
Gesponsord door:

T.C. De Rauwbraken
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KNKV. In totaal doen drie seniorenteams en zes 
jeugdteams mee aan de veldcompetitie. Een se-
niorenteam speelt op dinsdag, de andere ploegen 
doorgaans op zaterdag
Vooral bij de jeugd zijn er wat veranderingen. De 
aspiranten B (die vorig jaar als kampioen eindig-
den) worden juniorenteam, samen met de overge-
bleven junioren. Er is dit seizoen geen aspiranten 
B-team, maar daar staat tegenover dat er twee 
C-teams mee doen. Bij de jongste categorie, de 
pupillen, is er één D-team en twee E-teams. 
De kans is groot dat het eerste achttal ook dit jaar 
weer mee gaat doen om de titelstrijd. Bij de an-
dere teams is daar nog erg weinig van te zeggen, 
met name omdat de kracht van de andere teams 
niet goed in te schatten is.
Nu de scholen weer beginnen, bent u misschien 
op zoek naar een leuke teamsport voor uw kind. 
Kom kennismaken met de club en laat uw zoon 
of dochter een paar keer (gratis) meetrainen. Alle 
kans dat u het gezellig vindt bij onze vereniging.

Onze wintercollectie komt al volop binnen en daar maken we graag ruimte voor. 

Daarom nu de laatste ronde kortingen 
t/m 70% op de zomercollectie*

 *actie geldt op artikelen met een sale-label

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Vallen de eikels al voor 

St. Michiel (29 sept.), 

dan snijdt de winter 

door lijf en ziel.

In augustus regen, 

geeft de wijnoogst zegen.



DIVERSEN
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FIETSTOCHT TOER MEE
In samenwerking met de M.O.V.groep Moergestel 
vindt dit jaar op zondag 25 augustus 2019 voor 
de 39e keer de fietstocht Toer Mee plaats. De op-
brengst is geheel bestemd voor het opvanghuis 
voor straatkinderen in Cochabamba/Bolivia, waar 
pater Theo Raaijmakers door scholing deze kinde-
ren de kans biedt op een betere toekomst. 

Op zondag 25 augus-
tus 2019 kunt u tussen 
10.30 en 13.00 uur star-
ten vanaf Boerderij De-
nissen, Generaal Eisen-
howerweg 1 voor een 
fietstocht van ca. 25 of 
40 km. De tochten wor-
den in de omgeving van 
Berkel-Enschot uitgezet 
en gaan over verrassen-
de, maar goed begaan-
bare paden. Onderweg 
komt u een aantal posten tegen waar u tegen een 
kleine vergoeding wat kunt eten of drinken. 

Deelname aan de fietstocht kost € 3,00 p.p. en € 
6.00 per gezin.
U hoeft geen lid te zijn van de KBO om mee te 
kunnen fietsen. Iedereen is van harte welkom. 
Er is geen voorinschrijving nodig. Op de dag zelf 
kunt u zich bij het startpunt melden. 
 
Als u niet mee kunt fietsen, maar wel het project 
wilt steunen, is uw bijdrage van harte  welkom 
op rekening NL35RABO0106846574 van de KBO 
Berkel-Enschot  met vermelding van “project 
straatkinderen Cochabamba”. 
Meer informatie over het project kunt u vinden op 
www.stichtingwerktheoraaijmakers.nl

HELP KINDEREN AAN EEN TOEKOMST
De statiegeldbonnen die deze maand worden ge-
deponeerd in de statiegeldzuil bij Albert Heijn in 
Berkel-Enschot komen geheel ten goede aan het 
project “straatkinderen Cochabamba”. 
U begrijpt dat wij deze zuil van harte aanbevelen. 
Steun pater Raaijmakers in zijn levenswerk. 

KBO-werkgroep Solidariteit, 
projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”

Voor inlichtingen: tel.nr.5332830 

DARTSWEDSTRIJD
Izaäk Versmissen (12 jaar) organiseert op zondag 
25 augustus vanaf 13 uur een dartswedstrijd 
voor de kinderen van het dorp (9 t/m 14 jaar). Deze 
gezellige middag kost 1 euro.
 
Aanmelden
Je kunt je op woens-
dagmiddag van 17 tot 
20 uur aanmelden op 
Ruivenhof 17. Aan-
melden via Whatsapp 
kan ook: 06 38 27 93 
56 (Gaby Coenen, 
moeder van Izaäk). 
Om te kunnen zor-
gen voor voldoende 
ranja en chips, horen 
we graag uiterlijk vrij-
dag 23 augustus om 
18 uur of je mee wilt 
doen.
 
Dartsfan
Izaäk wilde graag iets organiseren voor de kids 
in Berkel-Enschot, en omdat hij darten erg leuk 
vindt, is het een dartwedstrijd geworden. Hij kijkt 
niet alleen graag naar de wedstrijden, maar gooit 
ook zelf regelmatig een pijltje.
 
Hij heeft enthousiast een poster ontworpen. Sa-
men met twee vrienden is hij die bij de winkels 
gaan ophangen. Hij hoopt natuurlijk dat er veel 
kinderen komen. Er is plek voor maximaal 20 kin-
deren, dus wees er snel bij!

CULTUURHISTORI-
SCHE WANDELING 

NIEUWE WARANDE
Voor iedereen die kennis wil maken met zo’n 
12.000 jaar geschiedenis en landschap van het 
gebied de Nieuwe Warande, Hazennest en Zwalu-
wenbunders organiseert de stichting Nieuwe Wa-
rande een wandeling door het gebied.
Wanneer: zondagochtend 15 september
Hoe laat: 10.00 uur
Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 
44, 5071RM, Udenhout.
Een ervaren gids staat dan klaar om u rond te lei-
den door een gebied waar archeologische opgra-
vingen, die plaats hebben gevonden de afgelopen 
jaren, het verhaal vertellen van het leven en werken 
van bewoners duizenden jaren geleden. Verder 
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vertellen toponiemen en landschapsrelicten iets 
over hoe het landschap er vroeger uit zag en hoe 
dat door de mens in het verleden gebruikt werd. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De kosten be-
dragen euro 2.50 pp., die ten goede komen aan 
de stichting. Te voldoen bij vertrek. Om een idee 
te krijgen van het aantal belangstellenden zouden 
wij u willen vragen om zich aan te melden op de 
website van de stichting Nieuwe Warande: www.
stichtingnieuwewarande.nl of email naar stichting-
nieuwewarande@gmail.com

Tot ziens, tot zondagochtend 15 september.

De Nieuwe Warande op een kaart van Diederik Zijnen 
uit 1760
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

OPEN DAG bij handboogvereniging  
DE MEIERIJERS 
Hoolstraat 4a, 5056 PK Berkel Enschot 
Handboogvereniging De Meierijers houdt een open 
middag op zondag 25 augustus a.s. van 12:00 uur tot 
16:00 uur op de schietlocatie aan de Hoolstraat 4a in 
Berkel Enschot. U bent dan van harte welkom om 
onze locatie te bezoeken en kennis te maken met de 
handboogsport. Handboogschieten wordt beoefend door heren, dames en 
kinderen in alle leeftijden. Ook is de sport prima geschikt voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Uiteraard is er deze dag de mogelijkheid om zelf eens 
met een echte handboog te schieten!! Handboogschieten is de sport van de pijl 
en de boog. De sport van ver terug en helemaal van nu. De sport van binnen en 
buiten in de vrije natuur. Ontdek je eigen talent en kom bij ons langs om het eens 
te proberen. Bezoek ook onze website: www.meierijers.nl of tel. 06 23583948. 
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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

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Liza van 
Doveren-van den Langenberg, 100 jaar en van Jan 
Traa, 83 jaar.

MIVA 2019
Op 24 en 25 augustus is de MIVA-collecte in de 
kerken van de Johannes XXIII parochie. Dit jaar 
vragen wij aandacht voor een bijzonder project in 
Bangang in Kameroen: “Auto bezorgt meisjes weer 
een toekomst”. Zuster Clementine vangt achterge-
stelde vrouwen en meisjes op in het opvangcen-
trum in Bangang. Daarnaast spoort ze kansarme 
gezinnen en kinderen op die zorg nodig hebben en 
geeft ze bijstand. Vanaf het kleine klooster in Ban-
gang is het anderhalf uur rijden naar Bafoussam. 
Als het geregend heeft is de weg onbegaanbaar. 
Alleen met een auto kan zuster Clementine deze 
gezinnen bereiken. De Miva streeft ernaar om zus-
ter Clementine en andere mensen zoals zij in totaal 
zes auto’s in 2019 te bezorgen. Help haar door gul 
te geven bij de jaarlijkse MIVA-collecte.

Stichting MOV JohannesXXIII

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Berkel is in verband met va-
kantie gesloten van 26 augustus tot 16 september. 
U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat 
van Enschot of Udenhout.

LEZING OVER LEONARDO DA VINCI
Door: Ruud Heuts, locatie: parochiezaal St. Willi-
brorduskerk in Berkel, datum: maandagavond  16 
september om 20.00 uur.

Titel: Religieuze afbeeldingen geschilderd en ge-
tekend door Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci was een veelzijdig kunstenaar en 
wetenschapper die leefde in de 15e eeuw tijdens de 
Italiaanse Renaissance. Na een korte inleiding over 
Leonardo, en de tijdsperiode waarin hij leefde, zal 
voornamelijk op de religieuze werken van hem inge-
gaan worden op verzoek van pastoor Juan van Eijk.

VERLOPEN GRAFRECHTEN
Van graf A 247 van Johannes Goossens, echtge-
noot van mevr. Goossens-Goossens, gelegen op 
het kerkhof aan de Dom. S. Dubuissonstraat, zijn 
de grafrechten verlopen. 
Bent u of kent u iemand van de nabestaanden, 
dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te 
nemen met de kerkhofbeheerder J. Roosen 06-
13609622 of met het secretariaat van de Willibror-
duskerk 013-5331216.

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. Caeciliakerk:
Donderdag 29 augustus 20.00 uur: Kersttocht.
Donderdag 29 augustus 20.00 uur: Doopvoorbe-
reiding.
St. Lambertuskerk:
Maandag 26 augustus 20.00 uur: werkgroep 1e 
communie.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 24 augustus: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 25 augustus: 
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Frans Traa (1e jrgt.); Overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg; Mien van Baast-de Ruij-
ter en Jan van Baast.



20 |

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

Is een grote heide  plant met een rijke, 
lange bloei. In 11cm-pot. In diverse kleuren. 
1.75 p.st.

Garden girls

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Maandag 26 augustus:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 27 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Donderdag 29 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 30 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

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

Zondag 25 augustus: Ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 13:22-30. Iemand 
stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die 
worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is 
voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging 
moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn 
huis aan mensen gegeven heeft.
De collectes zijn voor ons Kerk in Actie-project in 
Moldavië en voor het werk van onze kerk. Er is 
kindernevendienst en crèche.

Agenda
21 augustus 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
24 augustus 14.00-16.30: Expositie door Beeld-
kracht Oisterwijk

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

kleuradvies | interieurontwerp 

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

Interieur info spreekuur 
op afspraak: 

dinsdag 17 september a.s. 
Elke derde dinsdag van de 
maand 19.30 u.- 21.00 uur.
Klooster Ons Koningsoord,  

Trappistentuin 77.
Of mail me voor een gra� s   

Prach� ge Plek gesprek

Ook alleen 
kleur

advies
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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.  

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

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34,
Udenhout, ingang achterom. 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 

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

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

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

Grappig kado: Hondenbier + Friet bij Hobby-Mix 
voor Dieren. 

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

Overal in huis WiFi! Nieuwste techniek zorgt voor
de beste WiFi. bel 0645540629 Louis Verstappen 
Computerhulp 

Gratis Lezing / informatie Mindfulness en Meer… 
Dinsdag 27 augustus 20.00 uur in Koningsoord
Schrijf je in op www.freebodyfreemind.nl 

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

Weekend-cursus REIKI 1. Deze Japanse 
geneeswijze werkt eenvoudig via je handen. 
Iedereen kan dit leren. Het werkt positief op je 
gevoel, geeft rust, en op je lichaam. 
Nieuwsgierig? Zat. 28 en zon. 29 sept.
Van 10.00-16.30 uur. Kosten €150. Anita Oostrom, 
Reiki master (lid vd Reiki Alliance) 013-4675021 
www.oosterbeek.nu 
(ook een behandeling is mogelijk) 

Vele merken diepvriesvoeding bij Hobby-Mix 
voor Dieren o.a. Carnibest, Bandit, Runner, Duck, 
Energique, Natures menu, Prins, Farmfood en 
voor uw aquariumvissen rode-, witte muggenlar-
ven en Quintet. 

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

BLOEMENATELIER EXTRA VITA geopend op
do-vr en za. St. Willibrordstraat 5 Achterom. 
06-22114370 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met krui-
den, graanvrij en zonder kunstmatige toevoegin-
gen. 

Trouwplannen? Gezellig! 
BLOEMENATELIER EXTRA VITA!!! Ik kom graag 
bij je langs. St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370

EHBO diploma halen of geldig houden? 
Op maandag 23 sept. EHBO dag bij VandeSande 
Opleidingen Tilburg. Meld nu aan: 06-40147517

Op 11 september verschijnt de speciale 
editie rondom Open Monumenten Dag met 

het thema ‘Plekken van Plezier’. 

Meer info over speciale advertentietarieven?
Mail ons: advertenties@schakel-nu.nl





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.


