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DEZE WEEK:
Veel leut bij Tonpraoten

Multimate helpt

Leesverhaal: Zieget te maoke!
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coLoFon

oVErhEiD

GEMEEnTE TiLbUrG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

DorPSraaD bErKEL-EnSchoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DorPSinForMaTiEPUnT ‘LoKET bE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12 in 
Torentjeshoef. Telefoon nummer tijdens openingstijden 
06-53768978 of via de e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting hulpcentrale UbE  tel.nr. 013 50 30 919

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  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

hUiSarTSEnPoST  0900–33 22 22 2

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

carnaVaL
Gewijzigde deadline 
kopij & advertenties 

Week 7 
14 februari 2018
In verband met Carnaval 

is de deadline voor het 

inleveren van kopij en 

advertenties vrijdag 9 februari 

om 12:00 uur. 

Met uitzondering van weekend-

activiteiten, daarvoor geldt de 

deadline van maandagochtend 

8.30 uur.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Ingrid Roets, hoofdredacteur
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aDVocaTEn & noTariSSEn

bogaerts & Groenen advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg Verbraak advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

Daamen de Kort van Tuijl notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

Letselschade? Damen Letselschade bV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

Van raaK aDVocaTUUr & MEDiaTion
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

KZo|o13 advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

banKEn

rabobanK harT Van brabanT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

boUW & aanVErWanTE bEDriJVEn

Van anTWErPEn ELEKTroTEchniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPanELEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

SchiLDErWErKEn Ton Van DE WoUW
TEL: 06-51108539

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

STaaTS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

hErMan PETErS SchiLDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

anDriES boUWaDViES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

renovatiebedrijf Paul van rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

cULTUrELE inSTELLinGEn & KUnST

cultureel centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DiVErSEn

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

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

Louis Verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

Kbo b-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

De GLaZEnWaSSEr voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

GEZonDhEiD

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 

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

ToPFYSioThEraPiE bErKEL-EnSchoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

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 
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FYSioThEraPiE UDEnhoUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

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

Praktijk origine voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

FonKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KinDErcoachinG , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

branding coaching voor studiekeuze -en loopbaanbe-
geleiding www.anderskijkennaar.nl 
Maryse Rasenberg 06-51690459 

Lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.Lout4Kids.nl / 06-252 939 92

oSTEoPaThiE MaUra JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

GEZonDhEiDScEnTrUM KoninGSoorD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P.v.Stempvoort, 
T. Bloem-v. Stempvoort, R. Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

iL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kruisakker 5 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

FYSioThEraPiE bErKo fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

FYSio oP MaaT Berkel-Enschot, FYSioThEraPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

MinDFULnESS +/YoGa/coachinG bij anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

TanDarTS M.J.M. naaiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van de Wouw 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

KaPPErS & 
SchoonhEiDSSPEciaLiSTEn

anThÉ-KaPPErS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZonDEr afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

aSJa hairSTYLinG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MoniQUE’S hairSTYLinG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

SchoonhEiDSSaLon c`EST Moi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness & massage 06-51225761.

YoUr bEaUTY inSPiraTion, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SaLon orTEGa, KaPSaLon
carEForSKin bY rooS, SchoonhEiDSSaLon
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

Vervolg op pagina 6
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FabULoUS hairDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UiTVaarTbEGELEiDinG

Uitvaartbegeleiding in harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Uitvaartbegeleiding harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

EXTra ViTa, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KinDEroPVanG 

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

Kinderopvang humanitas
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Dat De Druiventros er dit jaar aan moest geloven 
zal niemand verbazen. Alle zeven tonpraoters kre-
gen er de lachers mee op de hand. Jos van Baast, 
alias rapper Zjos, zag ze als welkomstcomité al op 
het blauwe benkske zitten: Rob, Janny, Ad en …
Beatrix. Op de manier waarop Vincent van Rijse-
wijk, met zijn typetje Willy van d’n wandelclub, Rob 
imiteerde gaf een hard lachsalvo. Met de typische 
bewegingen van Rob nabootsend en dan “ab-
soluutjes” heerlijk rooms uitsprak. En hij somde 
haarfijn op wat er “ok ammòl nie” was in Berkel-
Enschot. “Druiventros zou nieuwe cocktailsaus 
krijgen. Mar dès ok nie”. Hij wist op een sublieme 
wijze de vrachtwagenblokkade aan de Hoolstraat 
uit te leggen, waarbij het publiek zich een levende 
voorstelling kon maken hoe de spoorbomen van 
de spoorwegovergang bij Robben gemakkelijk ge-
bruikt konden worden als afzetting voor de Hool-
straat. Want als al die vrachtwagens daar wel door 
rijden dan hebben we straks met de dikke banden 
race een heuse bergetappe met al die kuilen. 

“Galm in de Schalm”
Hij voorspelde in navolging op ”Herrie in De Drui-
ventros” een nieuwe tv-show met hoge kijkcijfers 
voor “Galm in de Schalm”. Ook Henk Denissen die 

als Dik Robben d’n glaozewasser compleet met 
tatoeages, emmer, gordel en trap zijn entree in de 
uitverkochte zaal maakte, nam De Schalm op de 
hak. Zijn grimeur had er echt mooi werk van ge-
maakt en het sjekkie in z’n mondhoek maakte het 
plaatje compleet. Jasper van Gerwen uit Hilvaren-
beek was een goeie opwarmer van de avond. Van 
meet af aan zat de stemming er goed in en werd er 
heel wat af gelachen. Peter Ritsema uit Udenhout, 
alias Peer de schèètert, had een mooi verhaal over 
iemand die naast hem zat op de plee op de cam-
ping en allemaal tegen hem aan het praten was en 
rare vragen stelde. Hilariteit alom toen bleek dat 
die man aan het bellen was. Deze publiekswinnaar 
van tonpraoten in Kruikenstad 2018, was in De 
Druiventros goed op dreef en het publiek gierde 
van het lachen bij zijn versie van hanensoep, “kip-
pesoep meej ballen”. Schoolmeester Peerke, het 
typetje van Peter van der Maas, had wel drie bal-
len. Afsluiter van de avonden was Dirk Kouwen-
berg als tandarts Arie Trekgraag. 

Het SOK kan terugkijken op 2 geslaagde avonden 
met meer dan 700 bezoekers. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

Vincent van Rijsewijk als Willy van d’n wandelclub 

biTTErbaLLEn En VEEL 
LEUT biJ TonPraoTEn
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acTiViTEiTEnKaLEnDEr

MaarT

t/m 21-2 ons Koningsoord openingstijden expositie fotoBE
8-2 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
9-2 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
10-2 ons Koningsoord 19.00-22.00 uur Piratenfeest, Stg. Jeugdwerk
11-2 ons Koningsoord 19.00-22.00 uur Superheldenfeest, Stg. Jeugdwerk
12-2 Café ´t Raadhuis vanaf 13.00 uur Dweilen naar Tilburg
12-2 Denksportcentrum 14.30 uur Knollevreters Carnavals bridgedrive
12-2 ons Koningsoord 19.00-22.00 uur Jungle feest, Stg. Jeugdwerk
12-2 Café ´t Raadhuis 20.00 uur Salsaband
13-2 Café Mie Pieters 13.00 uur Fist van de dwoaze  dweeelen
13-2 Café ´t Raadhuis vanaf 13.00 uur Diverse dweilbussen
13-2 Café Mie Pieters 17.00 uur Het Nasibal
13-2 ons Koningsoord 19.00-22.00 uur Gemaskerd bal, Stg. Jeugdwerk
16-2 CC de Schalm 16.30 uur loting KBO-de Schalm biljarttoernooi
17-2 Druiventros 9.30-18.00 uur De Oude Toren groot rapidschaaktoernooi Noord-

Brabant 
17-2 Manege de Kraan 16.00 ur 2e onderlinge dressuur paarden/pony’s
18-2 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
21-2 Ons Koningsoord 20.00 uur KVG Lezing: De weg effenen voor algemeen kiesrecht 

Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin
22-2 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
22-2 De Bron 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
23-2 Manege de Kraan 16.00 uur Witte van Moort Para dressuur trophy 
24-2 Manege de Kraan 10.00 uur open dressuurwestrijd + Tobroco-Giant Dressage 

Team Challenge paarden
24-2 Muziekhuis 14.00 uur Ontspanning en spelletjesmiddag de Zonnebloem 
25-2 Manege de Kraan 10.00 uur open dressuurwestrijd + Tobroco-Giant Dressage 

Team Challenge pony’s
25-2 CC de Schalm 11.30 uur Klezmer met Bargoen, Stg. Expo
25-2 Denksportcentrum 14.00 uur Snertdrive met onbeperkt erwtensoep
25-2 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: After Beat, muziek jaren 60
28-2 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Wild
28-2 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep

4-3 Ons Koningsoord 14.30-17.00 uur Jubileumconcert 25 jaar Het Alternatief ism. Classic 
meets Pop

6-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
7-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
7-3 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
7-3 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal Peutervoorlees-halfuurtje i.s.m. Factorium 
7-3 CC de Schalm 20.00 uur Literair Café Marie de Meister, Bibliotheek
8-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
10 t/m 18-3   De Rauwbraken diverse Huis&Hypotheek Berkel-Enschotse (tennis) kampi-

oenschappen
11-3 CC de Schalm 15.00 uur Goeien aard met muziek
13-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
14-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi

FEbrUari
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Drie Berkel-Enschotse verenigingen en stich-
tingen werden zaterdagmiddag verblijd met 
een mooie prijs. Dat dankzij “Multimate helpt”, 
een actie van Multimate Berkel-Enschot om 
lokale doelen een steuntje in de rug te geven. 
Want ‘alle kleine beetjes helpen’. 

Iedereen die de afgelopen maanden een aankoop 
deed bij Multimate, kreeg de gelegenheid om te 
stemmen voor zijn favoriete lokale doel, stichting 
of vereniging. Bij een bedrag van twintig euro 
kreeg de klant een zogenoemde “hulpmunt”, die 
hij vervolgens kon doneren aan één van de ge-
selecteerde goede doelen. Kiezen kon je tussen 
TC de Rauwbraken, de Kersttocht van Berkel-
Enschot en Stichting Jeugdwerk. Alle drie werden 
zaterdagmiddag goed verwend met een cheque. 

Paviljoen tot kerststal 
Zo kregen Joop en Diny Sillekens van tennisver-
eniging de Rauwbraken een bedrag van 213 euro 
in hun handen gedrukt. Het plan is om het geld 
met name te gebruiken voor het aanleggen van 
een paviljoen. ‘Na een wedstrijd moet een ten-
nisser de gelegenheid hebben om gezellig wat te 
gaan drinken en na te praten, in plaats van dat hij 
gelijk weer naar huis rijdt’, vindt Tiny. ‘Gezelligheid 
op de club staat bij ons hoog in het vaandel.’ 
Ook Jef van Rijzingen en Hanneke Elshof van de 
Kersttocht namen een prijs in ontvangst. ‘Die ge-
bruiken we voor een levende kerststal’, weet het 

tweetal al te vertellen. ‘Het blijft een uitdaging om 
alle wandelaars ieder jaar opnieuw te verrassen. 
We willen niet in herhaling vallen.’ Met name het 
enthousiasmeren van kinderen is volgens Han-
neke van belang. ‘Die nemen hun ouders en 
grootouders weer mee.’ De prijs van 403 euro is 
daarom van harte welkom. ‘Van dit soort bijdragen 
moeten we het hebben.’ 

Meer ontspannen, minder zuinig 
Tot slot Stichting Jeugdwerk, met een cheque 
van maar liefst 659 euro. De stichting heeft haar 
hoofd tot nu toe altijd goed boven water weten te 
houden, vertelt voorzitter Martijn Baarendse, maar 
het bedrag is zonder meer welkom. ‘We verdelen 
het over de verschillende commissies’, vertelt hij. 
Denk daarbij aan de commissies van Kinderva-
kantieweek, zoals de Toverbol. Met als resultaat 
een meer ontspannen en minder zuinig jaar. ‘Nu 
werk je weleens met verf die je eigenlijk allang weg 
had moeten gooien’, aldus Martijn. ‘Juist die klei-
ne dingen zijn met dit geld makkelijk op te lossen.’  

De actie van Multimate Berkel-Enschot is goed 
geslaagd, laat eigenaar Ad van den Dries weten. 
‘We zijn meer dan alleen een winkel. Het is belang-
rijk om bij ons dorp betrokken te zijn.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans 

“MULTiMaTE hELPT” 
STEUnT LoKaLE DoELEn
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Datum GEVonDEn Vindplaats Telefoon 
28-1 Sleutelbos met 4 (huis)sleutels en roestvrijstalen Fietspad Puccinilaan TErEchT 
 zakmes
27-1 Bruine portemonnee Generaal Eisenhowerweg 06-30608220
26-1 Oorhanger met grijze steentjes Voetpad voor Boerderij Denissen 013-5400221
23-1 Huissleutel aan ring Fietspad Bosscheweg the John de   013-5111558  
  Laat Keukenstudio

Datum oMSchriJVinG Verliesplaats Telefoon
1-2 zwarte portemonnee met  pasjes Berkel-Enschot 06-51553235
30-1 Sleutels auto Citroen C5 en Huissleutels Berkel-Enschot Tilburg 06-24138850
27-1 Damesfiets met sleutel (aan sleutelhanger in Omgeving Durendaelweg 06-22972723  
 vorm van blauw oor)

SchaKELTJESGEVonDEn

SchaKELTJESVErLorEn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de bEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

SchaKELTJESbEaPP
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Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, 
brengt verwarring, verdriet en pijn met zich mee. 
En juist in deze periode moeten er veel besluiten 

genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven 
zoals dat voor u en uw dierbare belangrijk is. 

U heeft één aanspreekpunt. Ik neem de tijd en 
luister goed naar uw wensen en daarna regel 

ik alles met zorg voor u, ongeacht waar u 
verzekerd bent. Ook een voorregeling behoort tot 
mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de zorg 

van uw nabestaande uit handen. 
Zij weten dan exact wat uw wensen zijn en u weet 
vooraf wat de eventuele kosten voor de uitvaart zijn.

Mijn werkgebied is Berkel-Enschot en omstreken, 
voor meer informatie kunt u uiteraard 

contact met mij opnemen.
Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel, 

deskundig bij te staan bij het regelen van de uitvaart 
van uw dierbare, zodat de uitvaart ondanks 
het verdriet toch een mooie en waardevolle 

herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg   Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl  |  info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl
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ZiEGET TE MaoKE 
Over een paar dagen is het car-
naval in Knollevretersgat! 
Maartje heeft er heel veel zin in. 
Maartje zit in groep 5 van bassischool Rennevoirt. 
Samen met groep 5 hebben ze een idee voor de 
optocht uitgewerkt. 
Het begon allemaal op school, tijdens het handen-
arbeid uurtje. 
De juffrouw stelde voor om met de hele klas mee 
te doen aan de carnavalsoptocht. 
Dat vonden ze wel leuk. Ze spraken af om iets met 
het motto te doen: “Zieget te maoke”. 
Ze hadden eerst opgeschreven wat er allemaal 
“gemaokt” kon worden: 
Kapotte auto, gebroken hart, papier uit een snip-
permachine, vierbaansweg naar Koningsoord, een 
opgeknapt restaurant in d’n Druif, baby’s. Ook de 
boom die op het dak van de Toverwereld was ge-
vallen met de storm werd als idee meegenomen 
voor de optocht. 

Heel de klas doet 
mee, in groepjes 
van twee. Dieuwer-
tje en Bart proberen 
een groot gebroken 
hart te maoken! Erik 
en Brenda gaan een 
auto maoken. Sem 

en Emma gaan als Herman den Blijker en meneer 
Reimers voor het opknappen van het restaurant 
van d’n Druif. Freek en Juul gaan als medewerkers 
van firma Weijtmans de boom in stukken zagen, 
die op het dak van de Toverwereld ligt. Zo heeft 
ieder dus wat. 
Maartje gaat samen met Dirk uitbeelden dat ze 
papiersnippers weer aan elkaar willen plakken; 
Maartje gekleed als secretaresse en Dirk als di-
recteur. 
Maartje speelt dat ze de contracten van Konings-
oord per ongeluk in de papierversnipperaar heeft 
gestopt. Samen zullen ze proberen het publiek 
mee te laten helpen om de contracten weer aan 
elkaar te plakken. 
Zieget te maoke! En zo gaat iedereen wat maoken.

De kleren van Maartje liggen klaar, de versnippe-
raar heeft ze van haar vader geleend. Er zit een 
hendel aan waar je aan moet draaien, zo wordt 
het papier versnipperd. De rol plakband heeft Dirk 
op een plank gemaakt, zodat je die makkelijk kan 

afrollen. Om goed voor de dag te komen is er veel 
geoefend in de klas. Ze hebben al heel veel lol 
gehad. Ze weten zeker dat zij als groep een prijs 
gaan winnen! 
Maartje fietst donderdags vóór carnaval naar oma. 
Ze heeft voor oma wafels gebakken, die vindt oma 
altijd zo lekker. 
Oma is heel blij met de wafels. 
Bij de thee hebben ze samen ieder een wafel op. 
Maartje vertelt oma alles over carnaval en hoe 
leuk dat het allemaal gaat worden. Oma gaat in de 
Raadhuisstraat kijken. 
Na de thee gaat Maartje weer op de fiets naar 
huis, het regent. Maartje fietst door de Willibror-
dusstraat en rijdt per ongeluk tegen de stoeprand. 
Ineens ligt Maartje op de grond met haar rech-
terbeen onder haar fiets. Maartje schreeuwt het 
uit van de pijn. Er komen gelijk mensen die haar 
overeind willen helpen. Gelukkig is er iemand die 
verstand heeft van EHBO en die zegt: “Haal voor-
zichtig de fiets weg en 
dan eerst even kijken 
of er niets gebroken is!” 
Hij gaat naar Maartje 
toe en zegt: “Ik heet 
Kees en hoe heet jij en 
waar doet het pijn?” “Ik 
heet Maartje, mijn rech-
terbeen doet zo zeer.” 
Maartje huilt van de pijn 
en van de schrik. Kees kijkt naar haar been. Hij ziet 
dat haar bovenbeen in een rare stand ligt. Kees 
zegt tegen iemand: “Bel jij 1-1-2 en zeg dat hier in 
de Willibrordusstraat in Berkel-Enschot ter hoogte 
van de kerk een meisje ligt met waarschijnlijk een 
gebroken bovenbeen. Kan er iemand voor Maartje 
een deken halen?” 1-1-2 wordt snel gebeld en 
de deken is er zo. Hij vraagt aan Maartje: “Heb jij 
een mobieltje of weet jij het nummer van je vader 
of moeder?” Maartje weet het nummer van haar 
moeder uit haar hoofd en geeft dat door aan Kees. 
Die pakt zijn mobiel en belt naar haar moeder. Hij 
geeft zijn mobieltje aan Maartje: “Hallo mama, ik 
ben gevallen met mijn fiets en nu doet mijn been 
heel zeer!” Verder komt ze niet uit haar woorden, 
ze moet zo huilen. Kees neemt het mobieltje over 
en zegt: “Maartje is lelijk gevallen en voor alle 
zekerheid laten we een ambulance komen. Als u 
deze kant op kunt komen, het is vlakbij de kerk 
van Berkel.” .....

JEUGD 

benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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KUnST En cULTUUr

KUnSTMarKT 
in bErKEL-EnSchoT

Ook dit jaar organiseren we weer een 
kunstmarkt in Berkel-Enschot. Zaterdag 26 mei 
2018 vanaf 11.00 tot 16.00 uur staat Winkelcen-
trum Eikenbosch vol kraampjes en kan het publiek 
weer naar hartenlust snuffelen. 

Iedereen die op niveau schildert, tekent, boetseert, 
dicht, fotografeert of op een andere manier artis-
tiek actief is, kan deelnemen aan de kunstmarkt 

in Berkel-Enschot. Ook culturele organisaties zijn 
welkom. Liefst met kunstgerelateerde activiteiten. 
Wij zorgen voor boeiende omlijstende muziek.

Wilt u meedoen aan de kunstmarkt, vraag dan een 
inschrijfformulier aan.
Dat kan per e-mail via expo-be@home.nl of telefo-
nisch 013-5400510
De kraamhuur is € 30,00. 

Werkgroep Kunstmarkt BE
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MaanDPUZZEL

horiZonTaaL
1. kleine brutale jongen; 7. op hetzelfde ogenblik; 12. ar-
rondissement (afk.); 13. inwendig orgaan; 14. voormalige 
Haagse voetbalclub; 15. maanstand (afk.); 17. opera van 
Verdi; 19. behoeftige; 21. familielid; 22. Islamitische om-
roepstichting (afk.); 24. werelddeel; 27. deel van schoen; 
28. betaalmiddel; 30. familielid; 31. waterplant; 32. kroeg; 
33. Europeaan; 35. de elektrode die zich aan de posi-
tieve pool bevindt; 37. stoot (stomp); 38. elastisch pro-
duct (voor autobanden); 41. steen; 42. plooi of groef in de 
huid; 44. melkklier; 46. groot ongeluk; 47. Schotse rok; 
48. spijs die (in een of meerdere schotels) in één gang 
wordt opgediend; 49. brandstof; 50. insectenetend zoog-
dier; 52. aard- of grondsoort; 54. stoep langs spoorbaan 
bij een station; 56. spinrag; 58. plaats in Zuid-Holland; 
61. rivier in Utrecht; 62. Franse kunstschilder; 64. na-
schoolse opvang (afk.); 65. insect; 67. gevangenis; 68. 
zeehond; 70. kampeerverblijf; 72. duizend kilogram; 73. 
soort tennis met een pluimbal; 76. toiletartikel; 77. oos-
terlengte (afk.); 78. (kleine) rekening; 79. koraaleiland; 81. 
rondhout; 82. Indische praatvogel; 83. hoofdslagader; 
84. mannelijk schaap; 86. moeilijk oplosbaar probleem; 
87. knaagdier in Noord-Europa en Siberië.

VErTicaaL
1. houten of metalen constructie gebruikt bij het bouwen 
van huizen; 2. onder andere (afk.); 3. open plek in een 
bos; 4. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 5. het 
vloeibare bestanddeel van bloed; 6. toegewijde vlijt; 7. 
ijzeren spijl in een gevangenisdeur; 8. deel van een set in 
een tennispartij; 9. plaats in Gelderland; 10. soort onder-
wijs (afk.); 11. ruzie met rumoer (geschreeuw); 16. her-
kauwend zoogdier; 18. tweetal (muzikanten); 20. reeks; 
21. raar; 23. slijk; 25. militair voertuig; 26. Duitse winkel-
keten in Nederland; 27. snaarinstrument; 29. voor het 
eerst voor publiek optreden; 32. schepper van muziek-
stukken; 34. (koor)dans; 36. trainen; 37. jongensnaam; 
39. het uitscheidingsproduct van de nieren; 40. neerslag; 
42. (molen)klepper; 43. kleine groep van voorname (be-
voorrechte) mensen; 45. opstootje; 46. regionale huisart-
senvereniging (afk.); 51. lijm; 53. lidwoord; 54. geestelijk 
hoofd van een R.K. parochie; 55. schoon (zuiver); 56. 
pier; 57. plaats in Zwitserland; 59. schilderslinnen; 60. 
koeienmaag; 62. gemiddelde inkomensklasse; 63. alles 
bijeengeteld of alles omvattend; 66. aardkluit; 67. voch-
tig; 69. platvis; 71. grappenmaker; 73. kwaad; 74. kruis-
opschrift (afk.); 75. regel (richtsnoer); 78. Nederland (afk.); 
80. jong dier; 82. uitroep van afkeer; 85. muzieknoot.

PUZZEL & Win:
Twee prijzen van E 20,00.

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

52 43 22 87 74 8 27 50 33 59 1 48 36 86 29 61 13
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SnErT
briDGEDriVE

Datum : zondagmiddag 25 februari 2018
Tijd : 14.00 uur
Schema : 6 ronden van 4 spellen
Kosten : € 12,50 per persoon
Informatie : tel. 013-5336400
Aanmelden : Karin Poppelaars
  vissershut@hotmail.com
Restitutie tot 1 week voor aanvang.
Voor een bridgemaatje kan worden gezorgd.

inclusief
- winterse versnaperingen tijdens het bridgen
- meesterpunten
- ludieke prijzen in natura
- onbeperkt huisgemaakte goed gevulde erwten-

soep met roggebrood en katenspek

VroUWEn conTacT 
GroEP bErKEL-
EnSchoT-hEUKELoM

Woensdag 3 januari hadden we de nieuwjaarsbor-
rel in de Druiventros.
Na de gebruikelijke wensen gingen we onze kennis 
van Berkel-Enschot-Heukelom en omstreken testen. 
Ans had een mooie fotoreportage gemaakt met be-
kende maar ook minder bekende plekjes. We moes-
ten behoorlijk puzzelen en met elkaar overleggen om 
de goeie antwoorden bij de foto’s te krijgen. 

op maandag 5 januari gaan we bij de rooi Pan-
nen eten.
Dat zal zeker een gezellige avond worden verzorgd 
door de leerlingen. Het is geweldig om te zien wat 
de jeugd in een korte tijd aan kookkunst, serveren 
en klantvriendelijkheid leert en aan ons laat zien.
Woensdag 14 februari is het rikconcours in de 
Stulp van Torentjeshoef. aanvang 19.30 uur.
Dit is tevens de slotavond van het thuisrikken 
Iedereen die graag een avondje wil rikken mag 
meedoen. Ook niet-leden zijn welkom.
Er zijn leuke prijzen te verdienen dus breng je 
vrienden mee en kom gezellig rikken. 

Wilt u meer weten over VCG neem dan contact op 
met een van de bestuursleden.

SinT Job in 2018
Dit jaar is de Jobdag op zondag 13 
mei. Het wordt weer een feestelijke 
dag met een mooie kerkdienst en 

aansluiting het Jobfeest met muziek op 2 podia 
en in de kerk, lekkere drankjes en hapjes en veel 
leuke stands. Voorafgaand, op 9 mei, vindt de tra-
dionele Jobavond plaats. We hebben inmiddels 
een geweldige gastspreker weten te strikken, we 
houden u hierover op de hoogte.
Bent u, of kent u nog iemand die een oude am-
bacht uitoefent? Neem dan contact met ons op 
(info@sintjobenschot.nl)

Carnaval staat voor de deur

Er wordt een piek aan woninginbraken verwacht 
dus sluit alles goed af. Ook de voordeur op slot 
draaien en niet alleen achter je dichttrekken. 

Fèn fisje. alaaf!



SPorT
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WhiTE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend:
Dinsdag 30 januari   bekerwedstrijd

O.H.C. ‘01 DS1 - White Demons DS1 32-30
Zaterdag 03 februari 
White Demons D3 - Novitas D2 26-10
White Demons D2 - Desk D1 14-07
Desk HS1 - White Demons HS1 32-25
Zondag 04 februari
RED-RAG/Tachos D1 - White Demons D1# 22-11
White Demons DS2 - Blauw Wit DS1 13-13
Habo ‘95 HS2 - White Demons HS2 19-35
Heerle DS4 - White Demons DS3 14-15
West-Brabant Combinatie HS4 - 
White Demons HS3 25-31

Programma a.s. weekend:
Dinsdag 06 februari
21.00 uur Elshout DS3 - White Demons DS3

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

JonG brabanT 
STELT TELEUr: 1-2
Afgelopen zondag bleek aan de Ber-
kelseweg RKDSV te sterk voor Jong 

Brabant en won verdiend met 1-2. Goed be-
schouwd is van een echte wedstrijd nauwelijks 
sprake geweest. Zelfs de hele fraaie treffer van 
Jeroen van Laak bracht Jong Brabant niet be-
paald in de ‘flow’. Op bijna alle fronten troefden de 
gasten uit Diessen de thuisploeg af, iets wat we 
dit seizoen niet bepaald gewend zijn. Kortom, een 
wedstrijd om van te leren en snel te vergeten. Na 
carnaval speelt Jong Brabant wederom thuis, dan 
tegen Riel. Redactie Jong Brabant.

JUDocLUb 
bErKEL-EnSchoT 
‘TEn Shi’

In Sporthal De Dongewijk organiseerde Judoklub 
Tilburg op zondag 4 februari  voor de zesde keer 
het JKT Kruikentoernooi. Meer dan 400 judoka’s 
van circa dertig clubs en verenigingen bonden 
er op zes judomatten hun onderlinge strijd aan. 

Daaronder waren er ook drie van onze judoclub, 
t.w. Sem van der Schoot en Loek Seuntjens, die 
beiden ’s ochtends moesten aantreden en Ties 
Christiaans die ’s middags aan de beurt was. Voor 
de twee eerstgenoemden was het de eerste keer 
dat ze meededen aan een officieel toernooi. Het 
sportieve resultaat van de prima inzet van elk van 
onze drie vertegenwoordigers was dit keer vol-
ledig eensluidend: alle drie legden ze beslag op 
een mooie prijs voor de derde plaats. Dus alle drie 
hierbij nog gefeliciteerd met de mooie beker voor 
in jullie prijzenkast.

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

oJc’98 niEUWS
Tegen het zwakke de Hazen-
kamp hoefde een door bles-

sures verzwakt OJC niet tot het uiterste te gaan 
om ruim te winnen. Het tweede won ook, en dat 
was verrassend. Enkele oudgedienden bleken het 
nog niet verleerd.
Bij de jeugd zijn de aspiranten C door een over-
winning op de concurrent onbereikbaar geworden. 
De junioren 2 boekten hun eerste overwinning, 
de overige jeugdploegen verloren, al maakten de 
pupillen D het de ongeslagen koploper PSV knap 
lastig.
De uitslagen:
zaterdag 3 februari
OJC’98 1 - De Hazenkamp 1 21 - 6
OJC’98 2 - Animo 3 17 - 14
Mariarade jun 1 - OJC’98 jun 2   4 - 6
Mariarade asp C1 - OJC’98 asp C1   4 - 7
PSV/lifvr. asp D1 - OJC’98 asp D1   5 - 4
Voltreffers pup E2 - OJC’98 pup E1   7 - 3
OJC’98 pup E2 - Keep Fit pup E2   2 - 6
In het carnavalsweekend zijn er geen wedstrijden. 
Over veertien dagen is het programma als volgt:
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www.huis-hypotheek.nl 

                              

Veranderingen in het pensioenstelsel maken dat 
een aanvullend pensioen geen overbodige luxe 
meer is. Gebruik de overwaarde van uw woning als 
garantie op een oude dag zonder zorgen, dat regelt 
u met de verzilverhypotheek. Een veilige en 
betrouwbare manier om maandelijks uw pensioen 
aan te vullen en levenslang te wonen zonder 
woonlasten. Bent u of, een familielid, ouder dan 60 
en heeft u interesse in meer informatie omtrent 
deze financieringsvorm? Zo ja, nodigen wij u graag 
uit voor een gesprek aan huis of bij ons op kantoor. 

Westpoint 190 

5038KR 

013 591 0020 

westpoint@huis-hypotheek.nl 

 

FEbrUari iS nooiT Zo GoED, 
oF hET VriEST EEn VoET En SnEEUWT hET EEn hoED.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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zaterdag 17 februari:
Springfield 1 - OJC’98 1
Rust Roest 5 - OJC’98 2
OJC’98 jun 2 - Eymerick jun 1 15.35 uur
OJC’98 asp C1 - Eymerick asp C1 14.30 uur
OJC’98 pup D1 - OEC pup D2 13.30 uur
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal 
‘t Ruiven. Kom eens kijken naar de senioren en de 
jeugd van onze gezellige korfbalvereniging. En wilt 
u uw kind laten kennismaken met korfbal? Laat 
het dan een paar keer meetrainen met leeftijdge-
nootjes. Gratis natuurlijk. Woensdag en vrijdag zijn 
de trainigsavonden.

013 PaDEL 
KaMPioEnSchaPPEn
do 15 t/m zo 18 maart

Tennis- en Padelvereniging Udenhout (TVU) 
en Berkel-Enschot (TVBE) slaan de handen 

ineen voor de organisatie van de eerste 013 Padel 
kampioenschappen. Strijd mee om de titel “Beste 
013 Padeller 2018”.

Alle leden van TVU en TVBE kunnen zich natuurlijk 
aanmelden, maar ook inwoners van het 013-ge-
bied (Tilburg - Oisterwijk - Goirle - Berkel-Enschot 
- Udenhout) met een KNLTB bondsnummer en het 
padel-virus nodigen wij van harte uit de strijd om 
deze titel aan te gaan.
Om verzekerd te zijn van uitdagende wedstrijden, 
is het mogelijk om in te schrijven in één van de 
drie categorieën, afhankelijk van je speelsterkte 
en ervaring. We maken geen onderscheid tussen 
dames en heren. 
De wedstrijden worden gespeeld op beide ver-
enigingen, dus zowel in Udenhout als Berkel-En-
schot.
Meer informatie en aanmelden kan via www.toer-
nooi.nl onder de naam 
Bowls and Dishes 013 Padel Kampioenschappen. 
Uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 9 maart.
Hopelijk tot ziens op één van onze prachtige Pa-
delbanen. Nog niet bekend met Padel?, dan ben 
je ook van harte welkom naast de baan!

Hartelijke groet,
Padelcommissie TVU & TVBE

Carnaval 2018
Vrijdag 9 feb voorverkoop muntjes €1.60

Zaterdag 10 feb gezellig de optocht kijken

Zondag 11 feb kindercarnaval

Maandag dweilen naar Tilburg vanaf 13.00u & 
vanaf 20.00u salsa band

Dinsdag diverse dweilbussen vanaf 13.00u

Zaterdag 17 feb haring happen 

Elke dag geopend vanaf 13.00u

Met DJ Maikel

Cafe ’t Raadhuis, Ellen Grimmelius en kids
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot, Heukelom

Knollevretersgat
.NL 

We zijn er klaar voor! U ook?
Na een relatief kort carnavalsseizoen waarin op zowel de voorgrond als op de achtergrond ontzettend veel 
is gedaan en is gevierd, kan ik met een gerust hart zeggen: ‘Wij zijn er klaar voor!’ . Deze vaststelling van mijn 
kant heeft echter geen enkele waarde zonder dat de vervolgvraag: ‘U ook?’ , positief wordt beantwoord.

Carnaval vieren we samen en samen zien we er een succes van te maken. Niet alleen de (vrijwilligers van 
de) SOK, maar ook de horeca, orkesten, bouwgroepen, carnavalsverenigingen en individuele carnavals-
vierders vormen de ingrediënten voor weer een fantastische carnaval. U mag dus niet ontbreken!

Hierbij nodig ik alle Knollevreters, Knollevreterinnes en andere carnavalsvrienden, mede namens Jeugd-
prins Freek, van harte uit om u de komende dagen onder te dompelen in het feest der feesten. 

Driewerf Alaaf,

Prins Martijn d’n Irste 

Speciale act bij Kindercarnaval 

Naast het inmiddels vertrouwde luchtkussenspektakel 
zal er dit jaar ook een bijzondere gast zijn, namelijk 
Nassar El Jackson. Hij is een ware kunstenaar met 
een voetbal. Hij zal vrijwel de gehele middag 
aanwezig zijn om zijn kunsten te vertonen en 
wellicht ons een paar mooie trucs aanleren...

Motto 2018: Zieget te maoke!

Hoogtepunten carnaval 
2018 (deel 2/2):
Maandag 12 febr
10.30u  Koffieconcert + cereminie Boerenbruiloft 
                 (Van Opstal)
12.30u  Knollesoep (Boerderij Denissen)
14.00u  SOK Kindercarnaval (‘t Ruiven)
17.30u  Prinsenborrel (Mie Pieters)
20.30u  Receptie + Ontbindingsfeest Boerenbruiloft 
                 (De Bron)

Dinsdag 13 febr
14.00u  SOK 55+ carnaval (CC de Schalm - Koningsoord)
11.00u Ontmantelingsfeest Prins en Raad van Elf
                 (Boerderij Denissen)

Nog                         
3 dagen tot 
carnaval!

Kleur ons dorp geel-blauw
Nog geen geel-blauw outfit of decoratie in/aan uw huis? 

De geel-blauwe carnavalsartikelen zijn via de websjop 
op www.knollevretersgat.nl en bij Boekhandel Verrijt 
verkrijgbaar.
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bErichT UiT DE bEUKEnDrEEF 
En aanLiGGEnDE STraTEn
Op 22 januari zijn belanghebbenden bij de kwestie 
rond het voortbestaan van de bomen in de Beu-
kendreef bij elkaar geweest onder begeleiding van 
bureau P2. De groep bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de Beukendreef, Jacob van Ruysdael-
laan, Lucas van Leydenlaan, Pieter Bruegellaan, 
het appartementencomplex aan de Beukendreef, 
de Dorpsraad van Berkel-Enschot en de gemeen-
te Tilburg. Met elkaar willen zij tot een gezamen-
lijke oplossing voor de bomen in de Beukendreef 
komen. 

De aanpak
De aanpak van Verbindend Onderhandelen als 
manier van samenwerken is nieuw voor iedereen. 
In deze aanpak gaan partijen actief op zoek naar 
de beweegredenen en belangen van de ander. Om 
van daaruit mogelijke oplossingen te onderzoe-
ken. Dat vergt oprecht open, eerlijk en nieuwsgie-
rig zijn naar elkaar en een gezamenlijk vastgesteld 
feitenonderzoek. Daar is nu een belangrijke eerste 
start mee gemaakt. 

Wat is er deze eerste bijeenkomst gedaan?
• De verschillende belanghebbenden hebben met 

elkaar kennis gemaakt.
• Er zijn spelregels afgesproken met elkaar over 

hoe deze groep mensen met elkaar wil samen-
werken in dit proces. Een van die spelregels 
is dat na afloop van elke bijeenkomst een kort 
bericht voor alle achterbannen wordt gemaakt, 
zodat iedereen op dezelfde manier wordt geïn-
formeerd. Dit bericht is het eerste. 

• De kwesties waar het over gaat in dit proces zijn 
vastgesteld:

o De toekomst van de bomen in de Beukendreef
o Onderhoud aan de bomen
• Belangen van alle betrokken partijen zijn ge-

deeld en in kaart gebracht.
• Er is een situatieschets gemaakt met alle ge-

beurtenissen daarin van de afgelopen jaren 
rondom de Beukendreef. 

Vervolgstappen
Er zijn een aantal afspraken gemaakt:
• Het beleid wat er is, wat invloed heeft op de 

bomen en de laanstructuur in de Beukendreef, 
wordt in kaart gebracht en inzichtelijk bijeen ge-
bracht.

• Er wordt samen met de groep een onderzoeks-
vraag geformuleerd voor een onafhankelijke 
deskundige. De ingrediënten voor deze vragen 
zijn verzameld in de bijeenkomst en hebben 
betrekking op allerlei punten: van ecologische 
tot bodemkundige, van levensverwachting van 
de bomen tot consequenties van mogelijke in-
grepen. De bedoeling hiervan is om samen te 
bepalen welke feiten nog missen om op basis 
daarvan ’mogelijke oplossingen te kunnen be-
oordelen. Op basis van deze onafhankelijke fei-
ten kan dan een beter besluit genomen worden.

• De volgende bijeenkomst wordt gepland zodra 
er meer informatie beschikbaar is en het zinvol 
is om daar samen over van gedachten te wis-
selen. 

Namens alle aanwezige betrokkenen

Mocht u vragen hebben over het proces, kunt u 
contact opnemen met P2 via ellen.boschker@
p2.nl.

DE hErSEnSTichTinG 
bEDanKT GEVErS En 
VriJWiLLiGErS.

Van 29 januari ’18 tot en met 3 februari ’18 vond in 
Berkel-Enschot de Hersenstichtingcollecte plaats. 
15 collectanten zijn op pad gegaan om voor al die 
mensen met een hersenaandoening geld in te za-
melen. Zelfs tijdens het collecteren melden zich 
nieuwe vrijwilligers om mee te helpen. Deze en-
thousiaste inzet heeft € 1659,38 opgeleverd. Met 
de opbrengst van de collecte zet de Hersenstich-
ting alles op alles om gezonde hersenen gezond 
te houden, hersenaandoeningen te genezen en 
betere zorg voor hersenpatiënten te realiseren.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage. 
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd wel-
kom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 
860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.
Mocht U de behoefte hebben om als vrijwilliger er 
volgend jaar ook bij te zijn, meldt U zich dan aan 
bij collectecoördinator Berrie Zoontjens (telefoon-
nummer 06-10035014 of mail zoontjens.b@ziggo.
nl) of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting 
in Den Haag (telefoonnummer is 070-360 48 16).
Meer informatie kunt u vinden op www.hersen-
stichting.nl.
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GoUDEn DUiM 
Voor bETTina 

hEEFEr Van harT4aLL
Bettina Heefer-Maas is de drijvende kracht 
achter de stichting Hart4All. Al jaren zet zij zich 
om om mensen die iemand gereanimeerd heb-
ben, en de gereanimeerde (of de nabestaan-
den) met elkaar in contact te brengen als beide 
partijen dat willen. Reden voor gedeputeerde 
Henri Swinkels om haar de Gouden duim van 
de provincie Noord-Brabant te geven.

In 2008 kreeg de moeder van Bettina Heefer uit 
Berkel-Enschot een hartinfarct. Voor Bettina reden 
om een reanimatie-cursus te volgen. Daar hoorde 
ze dat mensen die iemand gereanimeerd hebben, 
daarna vaak niet meer horen hoe het afgelopen is. 
Terwijl daar wel behoefte aan is. Dat bracht haar 
op een idee: als er nu eens een manier zou zijn om 
hulpverleners en mensen die gereanimeerd zijn (of 
hun nabestaanden) met elkaar in contact te bren-
gen, als die dat allebei willen? Daarmee was de 
kiem gelegd voor Hart4All, dat eind 2012 uiteinde-
lijk van start ging. 

Bettina Heefer is wat overdonderd. Het huldeblijk 
komt tijdens de bedankavond voor hulpverleners, 
ter ere van het vijfjarig bestaan van de stichting. 
“Ik waardeer het enorm, zag het helemaal niet 
aankomen en voel me echt heel erg vereerd en 
ontroerd. En ik prijs me gelukkig dat zo veel men-
sen zich inzetten voor Hart4All, want alleen dan 
kunnen we echt iets bereiken”, vertelt ze.

Het systeem is heel simpel. De persoon die gere-
animeerd wordt en de persoon die gereanimeerd 
is, krijgen allebei een klikbandje om hun pols met 
daarop een identieke code. Ze kunnen daarmee 
inloggen op een speciale site. Als ze dat allebei 
doen, kunnen ze daarna zelf contact met elkaar 
leggen. De inzet van ambulanceverpleegkundigen 
is daarbij dus heel belangrijk. Wat begon in Bra-
bant, waar inmiddels alle regio’s zijn aangesloten, 
is inmiddels uitgerold over heel Nederland. Zeven 
ambulanceregio’s doen al mee, Rotterdam sloot 
zich recentelijk aan. En er zijn contacten met nog 
meer regio’s die zich aan willen sluiten.  

Stapje extra
De provincie reikt elke maand een Gouden Duim 
uit aan iemand die zich belangeloos inzet voor an-
deren.

anoUK TriPLE b-FoUnDaTion!
Anouk Kamp uit Berkel- Enschot, bekend van ‘het 
mooiste meisje van de klas’ en ambassadrice van 
de Hersenstichting, nodigt je uit in haar wereld 
van yoga en muziek. Op 25 februari a.s. om 15:00 
uur vindt in het Cenakel een uniek middagconcert 
plaats waarbij de nadruk gelegd wordt op de ver-
schillende aspecten van schoonheid. Dit concert 
waarin Meesterpianiste en componiste Mariette 
Hehakaya met haar band en local heroes Anouk 
(Zang & Piano), haar echtgenoot Sino Krijgsman 
(Dwarslfuit), Friso de Boer (Zang) en Dedy Too-
ten (Yoga) werken zullen brengen van Bach, Tele-
mann, Bob Dylan Serge Reggiani, Mozart en na-
tuurlijk Hehakaya!
Anouk Kamp, is een 51-jarige enthousiaste vrouw, 
die midden in het leven staat! Al van jongs af aan 
zong zij in jeugdkoren, in kerkkoren en trad ze op 
in musicals op school. Op haar 10e begon ze met 
pianoles omdat er bij haar thuis altijd veel muziek 
werd gemaakt. Op haar 28e kreeg ze een forse 
hersenbloeding, waardoor ze haar korte termijn-
geheugen verloor. De muziek kwam op een laag 
pitje te staan mede door haar hemianopsie waar-
door ze 45 procent van haar gezichtsvermogen 
kwijtraakte. Tegenwoordig volgt ze weer bandtrai-
ning en zangles bij het Factorium en heeft ze bo-
vendien zangles van Friso de Boer en pianoles van 
Jeroen Granneman: met beiden treedt ze ook re-
gelmatig op. Door zich op deze manier te manifes-
teren en muziek te maken heeft ze ondervonden, 
dat haar geheugencapaciteit zich blijft verbeteren 
en zij meer zelf vertrouwen heeft gekregen.
Dit concert ziet zij als de kick-off voor de Anouk 
triple B-foundation! Het doel van de foundation is 
het verwezenlijken van projecten met slachtoffers 
van hersenletsel. Vanuit haar eigen ervaring, waar-
bij muziek een stimulerende rol heeft gespeeld, 
wil Anouk ook anderen helpen weer positiever in 
het leven te kunnen staan! Tickets BESTELLEN: 
http://www.cenakel.nl/index.php/agenda/196-be-
yond-beautybrain - de gehele opbrengst komt ten 
goede aan de stichting!!

DoE EEn WEnS Voor 
JoUW VaLEnTiJn! 
Netwerkclub Beezonder vervult een 
paar keer per jaar een wens. Ken jij 

iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? 
Doe een wens voor een ander!
Lever jouw wens in bij de Beezondere Kast in de 
wandelgangen van de Bibliotheek of stuur een 
mail naar info@beezonder.com
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We maken op 14 februari bekend welke Valentijn 
wordt verrast! Houd de Schakel en Facebook in 
de gaten.

Beezonder.com

Denken en doen

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

Carnafvalsss

vegen

zondag 11 februari 10:00-12:00 uur

boerderij Deni� en
afsluiting met ko� ie en worstenbroodjes

Aanmelden hoeft niet, mag wel. Voor info, mail rene@zwerfafvalcoach.org
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B R I L L E N  -  C O N TA C T L E N Z E N  -  O P T O M E T R I E  -  H O R E N

Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl

W W W . B E R S S E L A A R O O G Z O R G . N L

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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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: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPSTEKErTJE
Gewoon
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Jul-
lie kennen vast dit gezegde. Mijn moeder zei het 
nog wel eens tegen mij en op mijn beurt zei ik het 
tegen mijn kinderen. Hoe kom ik hierop, zult je nu 
wel denken. Wel, ik kreeg onlangs een terugkop-
peling van een jonge man over de opstekertjes die 
ik, maar ook de andere pastors schrijven. De op-
merking was: ‘Schrijf in gewone taal die iedereen 
kan begrijpen. Gebruik geen hoog kerkelijke taal. 
Schrijf niet alleen maar voor mensen die elke zon-
dag naar de kerk gaan.’ Nu snap ik wel dat veel 
jongeren niet elke zondag naar de kerk gaan. Mis-
schien gaan ze maar een enkele keer, bijvoorbeeld 
met Kerstmis of misschien gaan ze wel helemaal 
niet. Voor hen wil deze keer speciaal schrijven, ook 
zij verdienen een opstekertje. Hoe dat opstekertje 
er dan wel uit ziet? Dat opstekertje is: Leer Jezus 
kennen. In het verhaal van Jezus staan gewoon 
en ongewoon dicht naast elkaar. We hebben nog 
niet zolang geleden Kerstmis gevierd, het verhaal 
van zijn geboorte. Een bijzonder kind, de zoon van 
God is geboren in een gewone stal. Jezus groeide 
op tot een jonge man. Hij leerde een vak van zijn 
vader Jozef. Jezus was een timmerman, heel ge-
woon toch. Maar toen Jezus begon aan zijn open-
bare leven en begon te spreken in het openbaar, 
dat was niet zo gewoon. Dat was zelfs heel bijzon-
der. Wil je daarover meer weten? Dan is hier heel 
gewoon een uitnodiging aan iedereen. Laten we 
elkaar gewoon een keer ontmoeten. Hoe? Wan-
neer je contact opneemt met het secretariaat van 
de parochie Johannes XXIII en daar een bericht 
voor mij met je telefoonnummer achterlaat, dan 

zal ik zeker contact opnemen. En anders? Tja, 
dan laat ik het aan God over! Hij werkt op vaak 
wonderlijke wijze. En misschien ontmoeten we el-
kaar dan ook, zomaar een keer op een willekeu-
rige plek.

Diaken Ton

TEr naGEDachTEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid geno-
men van Gonny Wesel-Smits, 93 jaar en in de St. 
Lambertuskerk van Nellie van Groenendaal, 86 
jaar, en van Koosje van de Plas-van de Sande, 88 
jaar.

aGEnDa
St. Willibrorduskerk: 
Vrijdag 16 februari 9.30 uur: secretariatenoverleg.

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 10 februari: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Carnavalsviering; 
woord- en gebedsviering mmv Cantique.
Voorganger: pastoor van Eijk.

Zondag 11 februari: 
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Hans Roorda (1e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Caeciliakerk: Carnavalsviering; 
woord- en gebedsviering mmv In Between.
Voorganger: Michael Kolen.
Intenties: Jan van Baast en Mien van Baast-de 
Ruyter; Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg; Uit dankbaarheid.

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

Dinsdag 13 februari:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Woensdag 14 februari: aswoensdag. Vasten- 
en onthoudingsdag.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
met uitreiking van Askruisje mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
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Denk mee en lever uw input 
aan voor het Politiek Debat in 
berkel-Enschot

In aanloop naar de verkiezingen organiseert De Dorpsraad op 15 maart a.s., locatie Ons Konings-
oord, een politiek debat. 
Het begrip ‘inwonersbelang’ in Berkel-Enschot omvat vele aspecten, zoals wonen, werken, onder-
wijs, veiligheid, zorg en duurzaamheid.

Ontwikkelingen in alle deelsectoren, die van invloed zijn op de leefsfeer en -omgeving van alle 
bewoners van ons dorp. Jong en oud, fit, valide en minder valide, ieder in zijn eigen cultuur en op 
zijn eigen niveau. 

Ontwikkelingen die momenteel in volle gang zijn en alle bewoners raken. Denk hierbij aan de 
ontsluiting van het dorp, vele nieuw bouwprojecten met het daarbij behorende bouwverkeer, de 
ontwikkeling van Ons Koningsoord en ook het plaatsen van de JongerenOntmoetingsPlek, de 
sportverenigingen, die een plaats hebben in de samenleving en de zorg voor ouderen in het dorp. 

Onderlinge samenwerking is van cruciaal belang om alle doelstellingen van 2018-2020 te behalen. 
Onontbeerlijk is de ondersteuning van de lokale overheid. 
Om u te informeren én om de samenwerking te ondersteunen organiseert De Dorpsraad dit poli-
tiek debat. 

12 verschillende politieke partijen hebben zich momenteel al aangemeld en zijn voor u aanwezig. 
Zij gaan graag met u in gesprek en presenteren u hun standpunten. 
De avond wordt geleid door Fridy Latijnhouwers en Vincent van Rijsewijk. 

Denk mee en laat ons nu op voorhand al weten welke thema’s en/of vragen u deze avond 
aan de politieke partijen voor wenst te leggen. 
Mail uw input naar info@dorpsraadberkelenschot.nl. 

Wij maken een selectie/samenvatting van alle ingestuurde vragen en thema’s. Op basis van deze 
input wordt de agenda voor de avond bepaald. 

Graag zien wij u op 15 maart a.s., ontvangst 19.30 uur, Ons Koningsoord.

UiTSLaG MaanDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Maaike Adriaansen, Pr. Irenestraat 4  B-E
2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  Rob Schrauwen, Berkhof 9, B-E 

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

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

Uitslag maandpuzzel januari:
WiNtERSpoRtpLAAtS.
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19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met uitreiking van Askruisje mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Donderdag 15 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 16 februari: 
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, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 11 februari: ds. harry Tacken uit Den 
bosch, 10.15 uur
In tegenstelling tot wat in het kerkblad staat, gaat 
Marieke van Baest vandaag niet voor. We hebben 
ds. Tacken bereid gevonden de dienst te leiden. 
De eerste collecte is voor De Vuurhaard, het opvang-
huis voor vluchtelingen in Udenhout. De tweede col-
lecte is voor de eigen kerk: voor Kerk op Schoot.
Er is kindernevendienst en crèche.
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Bij Haans Carwash 
is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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Wil je rust in je hoofd ervaren, 
zelf invloed kunnen uitoefenen op je gedachten?
in de training Meditatie Plus gaan we je dat leren.
Doormiddel van zelfonderzoek leer je jou eigen 
onbenut potentieel in te zetten voor een optimaal 
kwalitatief leven.
www.freebodyfreemind.nl of info: 06-15054704

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

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

GraTiS inLooPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van raak advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877. 
www.vanraakadvocatuur.nl.

NIEUW bij de Tweewieler Udenhout, OUTLET-
SHOP. Race/mtb en gewone fietsen met giganti-
sche kortingen.

arT-WorKShoPS Bij Hackbarth en van de Me-
ijden (facebook) Tekenen en schilderen voor vol-
wassenen en kinderen. Invulling bij themafeesten 
e.d. Informatie: desireevdmeijden@hotmail.com 
0648650459/0651617397

Verbouwingsopruiming: restant fietskleding 
€15, race/mtb schoenen voor €25, fietshelmen 
50% korting bij de Tweewieler Udenhout

Februari maandaanbieding: Bij aanschaf van 
een buitenband vanaf €25 een gratis binnenband 
bij de Tweewieler Udenhout

Gezocht voor onze dochter: student(e) voor bijles 
scheikunde (VWO 4, ± 2uur per week) Uurtarief in 
overleg. (06-18296342)

Loket bE is i.v.m. carnaval maandag 12 febru-
ari gesloten. Donderdag 15 februari bent u weer 
welkom op onze nieuwe locatie in Torentjeshoef. 
Marjo, Nettie Bianca & Conny.

Medewerker gezocht. Landwinkel de Bollekens 
zoekt per direct een medewerker voor keuken- en 
winkelwerkzaamheden. 24 – 30 uur per week. In-
formeer vrijblijvend, www.debollekens.nl

SUPErSaLE!! alleen op zaterdag 17 februari!! 
70% KorTinG!! op dames en herenschoenen 
POUR TOUS Achthoevenstraat 4 Udenhout

rectificatie 

Het Berkel-Enschotse Muziekhuis, dat 
grenst aan Boerderij Denissen, is afgelopen 
maand door muziekvereniging Concordia 
gekocht. Voorheen was het pand in bezit 
van de Gemeente Tilburg.





www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Loop binnen bij de inloopavonden tijdens de Week van Beleggen van 26

februari tot 2 maart. Of schrijf in voor de presentatie Beginnen met Beleggen.

Meer informatie over tijden en locaties leest u op onze website.

Levert sparen u te weinig op? Mogelijk is beleggen iets voor u.

uit uw
vermogen.

Haal meer
rendement


