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DEZE WEEK:
Jan Terlouw oogst bewondering tijdens Job avond 

Sint Job 2018: ondanks regen drukker dan ooit

TC de Rauwbraken opent vernieuwde club 

Samen met Team BE spinnen voor Alpe d’HuZes 
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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.

Pinksteren
In verband met Pinksteren verschijnt de 

Schakel op donderdag 24 mei. 

Deadline kopij en advertenties week 21: 

dinsdag 22 mei 10:00 uur.
Ingrid Roets

Hoofdredacteur/bladmanager

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



4 |

ADvoCAAT, JURiST & noTARiS

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

Bart Dirkx JAZoRG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

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
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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

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

Vervolg op pagina 6
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SAlon oRTEGA, KAPSAlon   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

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 
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Voorafgaand aan de Job viering vindt altijd de 
Job avond plaats. Een avond met bezinning: 
het verhaal van (het lijden van) Job als rode 
draad door de lezing van een gastspreker. Dit 
jaar was het de 25e Job lezing en schrijver, na-
tuurkundige en oud-politicus Jan Terlouw was 
te gast in de Sint Caeciliakerk.

Terlouw kwam per trein vanuit zijn geliefde woon-
plaats Twello. Tot en met de laatste plaats was 
de kerk bezet. Terlouw oogstte veel bewondering 
met zijn lezing. Als kind (geboren 1931) heeft hij 
de wereld gekend als een wereld in oorlog. Opge-
groeid met verhalen over de Eerste Wereldoorlog, 
maakte hij als kind ook de Tweede Oorlog mee. 
Zijn wereldbeeld bestond voornamelijk uit beelden 
van oorlog, geweld, haat. Wat hem vooral bijge-
bleven is, is de saamhorigheid van mensen; het 
elkaar helpen.

Als wetenschapper weet hij als geen ander dat 
we veel kunnen leren van de natuur. Het gevaar 
is echter dat we de natuur naar onze hand zetten, 
zoals het manipuleren van gewassen en dieren. 

Wat zijn we aan het doen?
Terlouw maakt zich oprecht zorgen over wat we 
met de aarde aan het doen zijn. Ten opzichte van 
1900 is er nog maar 15% over van de biodiver-
siteit; zijn de laatste 15 jaar 30 soorten bijen ver-
dwenen; drijft er een plastic soep in de oceaan, 
die langzaam verteert, in ons eten terecht komt, 
dus ook in ons. De verstikkende werking van al 
dat plastic op de natuur is immens. De klimaatver-

andering zorgt voor een verandering in ons leven. 
En als we niet uitkijken, verwoesten we zelf onze 
aarde.

Maar het is nog niet te laat. Met onze kennis kun-
nen we de aarde verduurzamen. Ervoor zorgen 
dat de temperatuur niet verder stijgt. We zouden 
al zonder olie kunnen en kunnen leven van opge-
wekte zonne- en windenergie. We moeten het wel 
willen. En doorpakken.

Wat dat betreft is Jan Terlouw hoopvol. Hij ver-
kondigt zijn boodschap en merkt een ommekeer. 
Wat hem betreft mag het allemaal wel sneller. De 
politiek moet mee om, wereldleiders en directies 
moeten in actie komen. Maar ook wij kunnen er 
iets aan doen. Hoe heette het zo mooi? Een beter 
milieu begint bij jezelf.

Een terechte staande ovatie viel Jan Terlouw ten 
deel. Hij gaf nog geduldig antwoord op een aantal 
vragen uit de zaal en vertrok daarna op tijd om zijn 
trein te halen. Bij een ieder een geweldige indruk 
achterlatend.

Tekst & foto: Elke van Dommelen

Vlnr: Ton van Roessel, Jan Terlouw en Nico Kwantes

JAn TERloUW 
ooGST BEWonDERinG 
TiJDEnS JoB AvonD 
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ACTiviTEiTEnKAlEnDER

17-5 Ons Koningsoord 20.00-21.30 uur Filosofisch café met Simon Gusman en Arjen Klein-
heerenbrink 

19-5 TC de Rauwbraken 15.30-02.00 uur Feestelijk openingsweekend 
20-5 TC de Rauwbraken 13.00-20.00 uur Feestelijk openingsweekend 
22-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 
23-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
23-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 
24-5 CC de Schalm 18.00 uur Avond4daagse 
25-5 CC de Schalm 18.00 uur Avond4daagse 
26-5 Winkelcentrum Eikenbosch 11.00-16.00 uur Kunstmarkt Berkel-Enschot
27-5 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
30-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+

2-6 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
3-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden The Magical History Tour
6-6 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
6-6 Denksportcentrum 10.00 uur Fiets Bridgedrive
6-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
8-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
9-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
13-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
13-6 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
17-6 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
17-6 St. Caeciliakerk 11.00 uur Eucharistieviering ivm 50-jarig bestaan Gemengd 

Koor St. Caecilia
17-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden St.Louis Slim, Bluesmuziek 
20-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
21-6 Brasserie Valentijn 17,30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22 t/m 26-6  Wilhelmina plantsoen openingstijden Kermis
24-6 Terrein Boerderij Denissen 10.00-11.00 uur Start Galgenwandeling
24-6 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur Start div. kinderlopen Galgenloop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur Start 10 EM en 10 km. loop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur Start 5 km. loop
25-6 Molenstraat e.o. 18.00-21.30 uur Ronde van Berkel, 
25-6 Brendersstraatje 21.00 uur Straatfeest Ronde van Berkel
27-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
30-6 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert mmv. alle orkesten Concordia

1-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Het Oisterwijks Orkest
4-7 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
7-7 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
8-7 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
11-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
16-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO

MEi

lATER

JUni
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Sint Job kende dit jaar een eigen Jobstijding. 
Door het overlijden van de vrouw van de ko-
ning van het Enschotse gilde Sint Joris en Sint 
Sebastiaan moest het noodgedwongen de gil-
deactiviteiten staken en konden Sint Hubertus 
(Berkel) en het kookgilde Sint Laurentius niet 
officieel ontvangen worden. De prachtige tra-
ditie van de aanwezigheid van de gilden, de 
binnenkomst met tromgeroffel, het vaandel-
zwaaien, maar ook het voor dit jaar geplande 
koningsschieten tijdens het pleinfeest, werd 
door iedereen gemist. Ook de regen leek een 
Jobstijding, maar bleek uiteindelijk geen spel-
breker.

Het was dit jaar drukker dan ooit. Het pleinfeest 
barstte uit zijn voegen toen de jongensgroep 
FOURCE, met onze eigen Jannes Heuvelmans, 
mocht optreden. Sinds het Junior Songfestival 
van vorig jaar, waar de band vierde werd, is hun 
populariteit ongekend. Vanuit het hele land waren 
fans afgereisd om ‘hun jongens’ te zien. De band 
was erg onder de indruk van zoveel aandacht. De 
meeste fans hadden cadeautjes meegenomen en 
tijdens een last minute ingelaste ‘meet & greet’ via 
de pastorie mochten ze op de foto met de band-
leden. Jannes vond het natuurlijk geweldig om in 
zijn eigen dorp op te treden. ‘Binnenkort verschijnt 
onze nieuwe single en hopelijk zijn we er volgend 
jaar weer bij’, vertelt hij trots. 

oud en nieuw
Nieuwe bands en dansgroepen zoals ‘Klep your 
hands’ en het Factorium wisselden met de inmid-
dels legendarische sfeermakers van Qualawaai, 
dansschool Van Opstal, Sfeer& Meer Music en de 
BeBrass band. In de kerk klonken de koren ma-
gisch. ‘Senza’ was er voor de eerste keer bij en de 
leden genoten duidelijk van hun eerste optreden 
bij Sint Job. Het optreden van InBetween bezorg-
de iedereen kippenvel, maar ook het ingetogen 
a-cappella werk van What in A Name werd door 
de gewelven prachtig versterkt. BEZ verrastte met 
nieuw materiaal. En terug van even weggeweest 
bij Job vierde ’t Alternatief haar 25-jarig bestaan 
met een optreden van hun mooiste liedjes. 

Regen
De regen gooide voor de kraampjes en de kinder-
activiteiten wel wat roet in het eten. Er was wat 
weinig aanloop bij de ambachten en het spring-
kussen lag er verlaten bij. Spijkerbroekhangen 
was vrijwel onmogelijk met de natte jeans. De 
snoep- en viskraam daarentegen hadden niet te 
klagen. Menigeen nam nog een lekker visje mee 
naar huis. Voor volgend jaar is in elk geval mooi 
weer besteld.

Tekst & foto: Elke van Dommelen

SinT JoB 2018: 

onDAnKS REGEn
DRUKKER DAn ooiT

Dansgroep Factorium
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www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

MEGA ACTIE BIJ LEO GEERTS!

Biezenmortel Udenhout Berkel-Enschot  Loon op Zand
013-5111458 013-5110307 013-8501555 0416-769065

Geerts – Gezellig – Genieten

Van ma 14 mei t/m za 19 mei. 

6 witte puntjes € 0,99
(Maximaal 3 zakjes per klant) 

4 appelfl appen € 3,95

Desem donker brood rond € 2,25 

Voor alle acties geldt op = op, niet geldig i.c.m. andere acties.
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Zomerchallenge en openingsweekend 
Volgens collega en bestuurslid Claudia Kuiper 
heeft het uitbreiden en moderniseren van de club 
ook een belangrijke rol in het werven van leden. 
Niet zozeer tennisverenigingen, maar met name 
grote sporten als voetbal, vormen concurrentie. 
Met leuke activiteiten, zoals de ‘zomerchallenge’, 
maakt TC de Rauwbraken het verschil. Dit nog on-
bekende programma biedt ieder de mogelijkheid 
om komende zomer drie maanden lang gratis te 
komen tennissen. 
Ook het officiële openingsweekend van de club 
belooft een spektakel te worden. Zo is zaterdag 
befaamd tennisser Jacco Eltingh van de partij 
voor onder andere een clinic. In de avond organi-
seert de Rauwbraken een disco, gevolgd door een 
vriendentoernooi op zondagmiddag.  

Kortom, er staat een hoop te gebeuren op TC 
de Rauwbraken. Maar: “gezelligheid en saamho-
righeid blijven altijd centraal staan”, laat Claudia 
weten. “Geen verbouwing die daar iets aan ver-
andert.” 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 

TC DE RAUWBRAKEn 
oPEnT vERniEUWDE ClUB 

Vlnr: Wilfried Teunissen, 
Claudia Kuiper, Rob Balke

Het lichtinval door het vele glas en een paar aan-
gename zonnestralen geven sfeer aan het gloed-
nieuwe clubhuis van TC de Rauwbraken. Een fris 
en modern gebouw, gecombineerd met behouden 
‘retro-elementen’, maken het een stijlvol en leven-
dig geheel. 
Ook het speelterrein is een flinke metamorfose 
ondergaan. Met maar liefst negen nieuwe en drie 
‘oude’ banen is er voor de 700 leden genoeg ge-
legenheid om een balletje te slaan. Een tevreden 
voorzitter Wilfried Teunissen: “We zijn ontzettend 
blij met het resultaat. Nog een paar jaar geduld, en 
onze mooie club grenst aan het hart van het dorp.” 

‘lekker knus’ 
Jaren is de Berkel-Enschotse tennisvereniging de 
Rauwbraken bezig geweest met plannen als ver-
huizen en verbouwen. De kredietcrisis en de bouw-
plannen in Berkel-Enschot vormden een obstakel en 
zorgden voor vertraging. Uiteindelijk kwam er vaart 
achter en werden in het najaar van 2017 de nieuwe 
tennisbanen aangelegd. Vervolgens werd het pavil-
joen onder handen genomen. “Voorheen paste het 
buiten allemaal maar net. ‘Lekker knus’ was het, om 
het zo maar te noemen”, zegt voorzitter Wilfried la-
chend. “Ach, gezellig was het wel. Maar weten dat 
we met een toernooi onze gasten voortaan met ge-
mak kunnen ontvangen, is toch wel erg fijn.” 

Komt dat zien, komt dat zien: Tennisclub de 
Rauwbraken opent deze week officieel haar 
vernieuwde banen en paviljoen. Een Pinkste-
renweekend gevuld met een clinic, vrienden-
toernooi en een welverdiend feestje.
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WWW.ARBIES.NL
RAUWBRAKENWEG 38, 5056 EJ BERKEL-ENSCHOT
INFO      ARBIES.NL - 013 533 1282

JE ARBIE’S ABONNEMENT
BESTEL JE VEILIG EN SNEL

VIA ARBIES.NLVIA ARBIES.NL

GEOPEND VANAF 6 MEI

advertentie sint job.indd   1 23/04/2018   13:08:47
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Het is Team BE dat ons dorp deze zomer trots 
gaat maken. Begin juni verlaat een groepje 
vijf sportieve fietsers het vlakke Nederlandse 
landschap voor de indrukwekkende Franse 
Alpe d’Huez. Berg op, berg af, en dat voor het 
goede doel. 

Zwaar wordt het ongetwijfeld, maar onmogelijk is 
het niet. Na maanden intensief te hebben getraind, 
fanatiek bezig te zijn geweest met het werven van 
sponsoren en support, en zich mentaal te heb-
ben voorbereid, houdt niets dit vijftal wielrenners 
nog tegen. Over enkele weken, op 7 juni, betre-
den Berkel-Enschottenaren Joost van Gils, Ward 
Grootens, Eelco Putman, Geert-jan Kolsteren en 
Ernst Monod de Froideville het parcours van Alpe 
d’HuZes. 

Bedevaart en carnaval 
Plezier, blijdschap, saamhorigheid, verdriet. Frus-
tratie en machteloosheid. Stuk voor stuk woorden, 
emoties, die de deelnemers tijdens deze jaarlijkse 
actie tegen kanker ervaren. “We gaan er met een 
vrolijk gevoel naartoe”, vertelt fietser Joost van 
Team BE. “Maar gaandeweg zullen er heel wat 
momenten zijn waarop je even moet slikken.” 
Teamgenoot Eelco vult aan: “Het wordt pittig. Fy-
siek, maar vooral mentaal.” Fiets-collega Ernst, 
die twee keer eerder de Alpe d’Huez trotseerde, 
beaamt dat: “De verhalen die je hoort, de foto’s 
die je tegenkomt; het doet wat met je. Het is een 

combinatie van een bedevaart en carnaval. Overal 
is vrolijkheid en euforie, maar tegelijkertijd enorm 
veel verdriet.” 

Spinningmarathon 
Ondanks de grote uitdaging die Team BE tege-
moet gaat, kijken de vijf mannen uit naar het eve-
nement. Een geruststelling zijn de steun en hulp, 
de voedzame borden pasta en een mogelijk no-
dige schop onder de kont van begeleidster Boukje 
Ooms, die zowel de afgelopen maanden als op 7 
juni zich inzet voor de groep. Zo ook tijdens de 
spinningmarathon op 27 mei bij Sportschool Joop 
Ooms Sport. Om geld in te zamelen organiseert 
Team BE een dagprogramma, bestaande uit een 
spinningmarathon van 10.00 tot 16.00 uur, ge-
volgd door een borrel met veiling en loterij van 
15.00 tot 20.00 uur. Bezoekers kunnen genieten 
van onder andere een wijnproeverij en muziek. 
“Meedoen met het spinnen is niet verplicht. Waar 
we op hopen, is een dag vol plezier. En veel en-
thousiasme onder onze dorpsgenoten.” 

Team BE organiseert een Spinningmarathon 
bij Joop Ooms Sport op 27 mei van 10.00-
16.00 uur, gevolgd door een borrel met veiling 
en loterij van 15.00-20.00 uur.

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans 

SPinnEn vooR 
AlPE D’HUZES 

Vlnr: Geert-Jan Kolsteren, Ward Grootens, Boukje Ooms, 
Joost van Gils, Ernst Monod de Froideville, Eelco Putman.
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Uw spaarwens
uit laten komen?

Wij helpen u graag.
Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

Van den Hoven Assurantiën
Stationsstraat 81
5121 EC RIJEN
T(0161) 22 32 67
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl

Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5056 BW BERKEL ENSCHOT
T (013) 53 39 118
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl
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KUnST En CUlTUUR

ElBRiMAlE ToUR DE 
KioSQUES & TERRASSES 2018
op 27 mei op het Terras van Mie Pieters in Heu-
kelom
De Tour de Kiosques & Terrasses is een initiatief 
van de Stichting ELBRIMALE Fonds te Vught, 
die al jarenlang muziekevenementen organiseert. 
Doelstelling daarbij is om musici, zowel (semi-) 
professionals als amateurs, een podium te bieden 
en dit zonder winstoogmerk.  Zie ook de website: 
www. elbrimalefonds.nl. 
In de maanden mei tot/met augustus geven Leo 
Willemen ~autodidact pianist ~ (Tilburger !!)  én 
de bekende Vughtse  zanger/gitarist Nico Weijns 
op 7 bijzondere plaatsen samen een concert; de 
aftrap vindt plaats bij Café Mie Pieters op 27 mei 
a.s.  van 15.00 tot 17.00 uur;  een gevarieerd re-
pertoire van classics, evergreens, (licht) klassiek, 
luisterliedjes etc.,  

De toegang is uiteraard geheel gratis; op elke lo-
catie staat weliswaar een uitnodigende donatie-
bus voor een vrijwillige bijdrage aan de Stichting 
ELBRIMALE Fonds. 
Voor nadere informatie bel naar: 073-6560659 of 
stuur een mailtje naar: concerten@elbrimalefonds.nl. 

nEGEnDE 
KUnSTMARKT 
BERKEl-EnSCHoT 
oP 26 MEi

Op 26 mei is er weer kunstmarkt in Berkel-En-
schot. Winkelcentrum Eikenbosch staat dan  vol 
kleurige kraampjes, waar u sieraden, schilderijen, 
keramiek, tuinbeelden en tweede hands literaire 
boeken kunt kopen. Verschillende deelnemers 
bieden creatieve workshops aan. Er is weer een 
terras, waar u kunt genieten van een gratis kopje 
thee of koffie terwijl u luistert naar de geinige lied-
jes van het duo Koek en Trommel of de zanggroep 
Motuna met Spaanse muziek. Ook de jonge dans-
talenten van Factorium verzorgen twee optredens. 
Op enkele honderden meters afstand is er in de 
foyer van De Schalm een expositie van deelne-
mers aan de kunstmarkt; ook fotoclub Berkel-En-
schot neemt deel aan deze tentoonstelling en ook 
nog enkele speciale genodigden zijn van de partij.
Kortom: van 11.00 uur tot 16.00 uur is er voor elk 
wat wils op cultureel terrein in Berkel-Enschot. De 
negende kunstmarkt is een bezoekje meer dan 
waard; en even een ommetje maken naar de ex-
positie eveneens.

Programma omlijstende activiteiten:
11.00-13.00 uur Duo Koek en trommel met 

grappige eigen liedjes
13.00-16.00 uur Zanggroep Motuna met Spaan-

se muziek
13.30 uur kort optreden van dansgroep 

Factorium
14.15 uur kort optreden van dansgroep 

Factorium
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SCHAKElTJESGEvonDEn

SCHAKElTJESvERloREn

SCHAKElTJESBEAPP

Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon 
13-5 Kinderjasje, Kleur turquoise/gebroken wit.   Omgeving Basisschool Berkeloo 06-15127451  
 Kunstleer. In label is naam Mara te lezen.
6-5 Sleutelbos (4 stuks waaronder huissleutel) Fietspad Spoordijk, gedeelte tussen 013-5333200  
  Kapelletje Streepstraat en viaduct   
  oude dierenasiel
30-4 Zwarte Batavus Omafiets Petrus Debyelaan 06-18835518
25-4 Sleutel Enschotsebaan t.h.v. tuin pastorie 06-21924715
20-4 Knuffel groen (kikker) Hondenuitlaatveldje nabij BS 06-15137451  
  Berkeloo
16-4 Sleutelbos met Smiley Voetbalveld Hoge Hoek 06-45049770
18-4 Sleutel aan ring (voordeur?) Fietspad bij de oversteek 06-47450430  
  Enschotsebaan Caecilia naar wijk   
  bij Juttepeer. Sleutel lag aan de   
  zijkant van de Ladies Gym

   
Datum vERloREn verliesplaats Telefoon
10-5 Zwarte Liverpool FC Trainingstrui met rood vlak Kunstgrasveld Jong Brabant  06-28989736  
 op de linker borst en met sponsor ‘BETVICTOR’   
 erop, van het merk New Balance
7-5 Gymtasje groen. Inhoud: wit 2 College shirt,  Tussen ’t Ruiven en Abdijlaan 06-55833847  
 blauw Nike sportbroek en Panther grijs/zwarte   
 gymschoenen
14-4 Fietssleutel axa 690326 Tussen de Kraan en sportveld Korfbal 073-5476151

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

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 



vEREniGinGSniEUWS
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KBo WAnDElT oP lAnD-
GoED DE BAEST
Op donderdag 24 mei wandelen wij op het 

landgoed De Baest (Oostelbeers). Een prachtig na-
tuurgebied, zo’n 800 jaar geleden ontstaan en nu 
al bijna 250 jaar in het bezit van de familie Van de 
Mortel. Met name deze familie heeft hier een prach-
tig parklandschap geschapen. We lopen langs de 
grote en kleine Beerze, staan stil bij de vistrappen 
en zien de Beerze onder het kanaal doorstromen.
Vertrek om half twee bij het oude postkantoor; 
rond vijf uur zijn we weer terug.
We carpoolen en betalen € 2,- aan de chauffeur. 
Aanmelden is niet nodig.
Geniet, met ons, van dit mooi stukje Brabant.

CloUTWEDSTRiJD 2018
Afgelopen zondag hebben De Meierij-
ers weer hun jaarlijkse cloutwedstrijd 
gehouden. Ondanks de regen was 

het weer een geslaagde wedstrijd. Cloutschie-
ten is een speciale vorm van handboogschieten 
waarbij de schutters onder een hoek van circa 45 
graden (richting wolken) hun pijl zo dicht mogelijk 
bij een doel schieten op een afstand van 95 meter 
voor de junioren en op 165 meter voor de seni-
oren. Wie een pijl binnen 1,5 meter van het doel 
schiet krijgt 5 punten, binnen 3 meter 4 punten 
enz. De winnaars dit jaar waren:
Junioren: 1e Thijs van de Pas 153 punten; Elina 

Claessens 74 punten en Tibbe Leniger 31 punten.
Senioren: 1e Martin Landzaat 70 punten; Lowie 
Claessens 59 punten en Marc v. Disseldorp 56 
punten. Voor informatie: www.meierijers.nl tel. 013 
5906151 (tijdens openingstijden) of 06 23583948 
(Henk Adams).

VOOR DAMES - HEREN - JEUGD

Verjongende gezichtsbehandelingen, permanente make-up, 
couperose/ rode huid, peelings, behandeling van littekens,

mesotherapie, microneedling, verven, harsen, 
epileren van de wenkbrauwen, verven wimpers.

ACNÉ - PUISTJES - ONZUIVERE HUID

Bestel eenvoudig en snel uw cosmetica via onze
ONLINE COSMETICA WINKEL

cosmeticabestellen.nl

Bosscheweg 33
5015AA Tilburg
I 013-5360944
I esthetischcentrumtilburg.nl

ESTHETISCH CENTRUM TILbURG
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JonG BRABAnT: 
3 X 3 = 9
En zo behaalde Jong Brabant 1 uit de 
laatste 3 wedstrijden 9 punten in 8 da-

gen met welgeteld 8 doelpunten voor en 4 tegen 
met een 4e plek met 42 punten in de 4e klasse als 
resultaat na 24 wedstrijden, met nog 2 wedstrij-
den te gaan. Vooral over de 1-2 overwinning van 
afgelopen zondag op Viola in Alphen is trainer Boy 
v.d. Bogaard zeer te spreken: “fantastisch hoe de 
jongens deze wedstrijd hebben aangepakt. Met 
zoveel afwezigen, knap om de wedstrijdafspraken 
na te komen en 3 punten mee te nemen”. 
    
Wel bleef het in Alphen tot het laatste moment 
spannend. De opgebouwde 0-2 voorsprong (2x 
Daan Roeffen met o.a. een heel fraaie kickstiftdoel-
punt) in de tweede helft kwam namelijk nog onver-
wachts in gevaar. Dit door een wel heel gemak-
kelijk gegeven strafschop door de dienstdoende 
scheidsrechter, die met zijn gedachten wellicht bij 
zijn (schoon)moeder was. Vooral ook door hard 
werken, gevaarlijke aanvallen en attent optreden 
van keeper Martijn Luijbregts kon de overwinning 
door Jong Brabant nipt binnengeloodst worden. 
Eerder vorige week werd al gewonnen van Blauw 
Wit en Audacia in Moergestel. “Een mooi seizoen, 
waar in eerste instantie (lees 3 weken geleden) he-
laas geen toetje in de vorm van nacompetitie meer 
in leek te zitten, hebben we die kans nu toch weer 
in leven gehouden.Voor nu geldt:nog 2 wedstrij-
den en dan zien we waar we staan en wat we heb-
ben bereikt qua nacompetitie”, aldus trainer V.d. 
Boogaard. Komende zondag speelt Jong Brabant 
thuis tegen Audacia. Redactie Jong Brabant

WHiTE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 12 mei 
White Demons D1 - 
United Breda D1 31-27

White Demons D3 - R.H.V. D2 10-27
White Demons/Taxandria DC1 - 
RED-RAG/Tachos DC1 18-29
White Demons D2 - Avanti D1 17-14
Programma a.s. weekend:
Donderdag 17 mei 
18:00 uur RED-RAG/Tachos DC1 - 
 White Demons/Taxandria DC1#

Zaterdag 26 mei 
09:00 uur DOS ‘80 F1 - White Demons F1
09:15 uur Taxandria F2# - White Demons F2
10:00 uur DOS ‘80 E2 - White Demons E2
10:20 uur G.H.V. D1# - White Demons D2
Zondag 27 mei 
09:35 uur H.C.B. ‘92 DC1# - 
 White Demons/Taxandria DC1#
11:00 uur R.H.V. E3 - White Demons E3
11:05 uur H.V.M. D1 - White Demons D1#
11:55 uur HVM E1# - White Demons E1
13:20 uur RED-RAG/Tachos D2 - White Dem. D3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

oJC’98 niEUWS
Het Oosterhoutse Voltreffers 
bleek een erg stugge tegen-

stander met veel lengte die op 0 - 4 kwam en die 
achterstand werd niet meer ingelopen ondanks 
een sterker OJC in de tweede helft.  Het tweede 
boekte een monsteroverwinning. De wedstrijd van 
junioren 1 werd uitgesteld. De C-aspiranten  won-
nen op het veld voor het eerst en de E1-pupillen 
zorgden voor een verrassing door koploper NKV 
te verslaan. Nu staan die twee samen bovenaan.
De uitslagen waren:
Animo jun 3 - OJC’98 jun 2 20-9
woensdag 9 mei:
Corridor pup F1 - OJC’98 pup F1   6-2
zaterdag 12 mei:
OJC’98 1 - Voltreffers 1 12-15
OJC’98 2 - Rust Roest 6 19-7
OJC’98 jun 2 - Maaskanters/Rodebo jun 1 11-15
OJC’98 asp C1 - NKV asp C1 11-8
OJC’98 pup E1 - NKV pup E1 11-10
OJC’98 pup E2 - Arcades pup E2   4-5
OJC’98 pup F1 - Corridor pup F1   6-2
Komend weekend zijn er maar enkele wedstrijden:
dinsdag 15 mei:
OJC’98 mid - SDO mid 20.00 uur
zaterdag 19 mei
OJC’98 pup E 2 - Arcades pup E1   9.30 uur

Met Pinksteren is er het jaarlijkse kamp voor de 
hele jeugd. Het staat dit jaar in het teken van de 
Bokkenrijders.
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Nooteboom Media
Journalist en tekstschrijver

Mijn doel? 
Burgers informeren en klanten 
van een passende tekst voorzien.

annebellenooteboom@icloud.com
06 31254291
annebellenooteboom.nl
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

20% korting
op alle

GLOBAL buitenproducten

Official Partner
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SPoRTDAG 
RUivEnMAvo EXTRA
GEZonD! 
Op 8 mei vond er op 2College Rui-

venmavo de jaarlijkse sportdag plaats. Naast het 
enorme lekkere weer, was deze dag nog eens ex-
tra bijzonder omdat niemand minder dan Neder-
landse atlete Nadine Broersen een bezoek bracht 
aan de school. Nadine heeft twee keer deelge-
nomen aan de Olympische spelen (2012, 2016). 
Naast meervoudig Nederlands kampioen, is ze in 
2014 wereldkampioen vijfkamp geworden. 
Nadine benadrukte tijdens deze ochtend het belang 
van het sporten en gezonde voeding. Overgewicht 
onder jongeren door ongezonde voeding is een 
maatschappelijk probleem aan het worden. Nadine 
deelde speciaal voor deze gelegenheid aan alle leer-
lingen bekers uit gevuld met gevarieerd vers fruit.
2College Ruivenmavo is hard op weg om het 
predicaat Gezonde School te verdienen. In 2017 
behaalde de school de zilveren schaal voor een 
gezonde kantine.

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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De Sint job viering 2018 was er een om niet te vergeten. Een 
prachtige Job avond die voor de 25e keer werd gehouden met Jan 
Terlouw. Een gezellig pleinfeest, die ondanks de regen, een 
topdrukte kende. 

Sint Job is echter niet mogelijk zonder hulp van de vele vrijwilligers, 
deelnemers en zonder de steun van de sponsoren, donateurs en 
Vrienden van Sint Job. 

Stichting Sint Job dankt iedereen daarom die een bijdrage heeft 
geleverd aan deze prachtige viering. 
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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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPSTEKERTJE
Met grote tevredenheid kijk ik terug op het Paas-
feest wat alweer enkele weken achter ons ligt. Niet 
alleen waren de vieringen in de kerk erg sfeervol en 
goed bezocht, maar we hebben ook als geloofsge-
meenschap laten zien dat we voor de minder be-
deelden in onze samenleving iets willen betekenen. 
Op de woensdag voor Pasen zijn er weer Paasdo-
zen ingezameld die door de Tilburgse Voedselbank 
verdeeld worden onder gezinnen die financieel 
minder draagkrachtig zijn. Ook dit jaar werd er een 
groot aantal goed gevulde dozen ingeleverd bij de 
parochiezaal aan de Willibrorduskerk. De commu-
nicanten van dit jaar hadden tijdens hun voorbe-
reidingsproject ook een Paasdoos gemaakt, dus 
die stonden op woensdagochtend al klaar. In de 

loop van de middag kwamen kinderen vol trots hun 
Paasdoos brengen. Er is echt weer veel werk van 
gemaakt! We hopen volgend jaar weer zo’n mooi 
resultaat te mogen halen.
Op Witte Donderdag werd er tijdens de Eucharis-
tievieringen naast de reguliere collecte nog een 
collecte in natura gehouden ten behoeve van de 
Tilburgse Voedselbank. Dit doen we nu al een 
aantal jaar in de Johannes XXIII Parochie en het 
resultaat mocht er ook dit jaar weer zijn. Zowel in 
de St. Lambertus- als de St. Caeciliakerk stonden 
manden of dozen in de kerk waarin de meege-
brachte spullen achter gelaten konden worden. 
Het lijkt alsof we elk jaar meer ophalen met deze 
collecte in natura.
Op vrijdagochtend kwam een vrijwilliger van de 
voedselbank de dozen en het voedsel met een 
vrachtwagen ophalen. Bij het inladen viel het me 
weer op hoeveel we als (relatief) kleine parochie 
hadden ingezameld. Het was een groot genoe-
gen om dit namens de parochie aan de Tilburgse 
Voedselbank te kunnen doneren. Ze zijn er erg blij 
mee; de voedselbank draait namelijk uitsluitend 
op giften. Ik ben trots dat wij als geloofsgemeen-
schap daar echt een wezenlijke bijdrage aan heb-
ben kunnen leveren. Het maakte voor mij van Pa-
sen een nog heugelijker feest dan het als was. U 
allen hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Diaken Alexis Szejnoga.

TER nAGEDACHTEniS
In de St. Willibrorduskerk namen we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid van Mieke Klein-Paste-
Vermeer, 74 jaar.

>>

www.nachtlenzen.nl

Overdag scherp zien zonder bril of lenzen Actie is geldig t/m 30 juni 2018. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

MAAK KANS OP 
EEN NACHTJE 

WEG MET 
NACHTLENZEN®
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PinKSTERACTiE WEEK nEDERlAnDSE MiS-
SionARiS
Tijdens de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Ne-
derlandse Missionaris, die alweer 80 jaar bestaat, 
kunt u uw solidariteit laten blijken. Missionarissen 
geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij 
wel wat steun gebruiken. Daarom wordt van 12 
mei tot en met 20 mei de Pinksteractie in paro-
chies gehouden om geld in te zamelen voor hun 
belangrijke werk. U kunt daarin het verschil maken. 
Niet alleen voor honderden missionarissen en mis-
sionair werkers – ook voor de mensen met en voor 
wie zij werken. Steun de actie middels de tweede 
collecte en laat zien dat we in onze Nederlandse 
parochies achter onze missionarissen staan.

AGEnDA
St. lambertuskerk:
Zaterdag 19 mei 13.00 uur: 5e kinderbijeenkomst 
communicanten.
Dinsdag 23 mei 20.00 uur: bijeenkomst Torengroep.

viERinGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 19 mei: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: Pastoor Looyaard.

Zondag 20 mei: 1e Pinksterdag
09.30 uur St. Caeciliakerk Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Jet Schapendonk-Meijs ( 1e jrgt.); Louis 
Mutsaers (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
Intenties: Fam. van Rijsewijk-Mallens en dochter 
Annie (jrgt.); Overl. ouders van Breugel-Spijkers; 
Nel van Breugel-Bouquet (5e jrgt.)..
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van 
Ruben van Laak en Floor Weijters.

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.
Celebrant: Pater Leo van der Klaauw.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Dinsdag 22 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN viering.

Donderdag 24 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: GEEN viering.

vrijdag 25 mei: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: GEEN viering.

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 20 mei: Pinksterviering in natuurthea-
ter oisterwijk, 11.00 uur
We vieren Pinksteren op een bijzondere locatie: 
buiten! Het is een viering die samen met de RK-
parochie is voorbereid. Voorgangers zijn pastor 
Ad Verest en ds. Winanda de Vroe. Het thema is 
‘Vurig Verlangen’. Er is ook veel muziek, begeleid 
en geleid door het Worship Team Den Bosch. Een 
viering voor jong en oud, waar kinderen actief aan 
mee kunnen doen. Kom dus vooral met het hele 
gezin! Deze ochtend is er in de kerk in de Kerk-
straat geen dienst.

Zondag 20 mei: Pinkstervesper, 17.00 uur
Op zondagmiddag is er een korte Pinksterviering 
voor iedereen die er ‘s morgens in het Natuurthe-
ater niet bij kon zijn, en voor iedereen die nog een 
keer stil wil staan bij het bijzondere feest van Pink-
steren. Iedereen is van harte welkom!

Agenda
24 mei 19.30: Gemeenteavond over het Avondmaal

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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PRinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

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. . 

DE DiEREnDoUCHE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. Hobby-Mix voor Dieren.

BloEMEnATEliER EXTRA viTA Voor al 
uw bloemwerk St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370 www.extra-vita.nl

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

Heeft felgekleurde bloemetjes die zich 
overdag openen. In grote 27cm-pot. 
9.95

PortUlacA in scHaal
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

2e Pinksterdag 
open  

7.49

     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.

Pinksteren
In verband met Pinksteren verschijnt de Schakel op donderdag 24 mei. 
Deadline kopij en advertenties week 21: dinsdag 22 mei 10:00 uur.

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

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 !

Verwen Uzelf tijdens de PinKSTERDAGEn met 
vERSE ASPERGES! Dagelijks gestoken. 
Ook geschilde asperges en diverse benodigdhe-
den. Verkoop maandag t/m vrijdag 10.00 -18.00 
uur en zaterdags 09.00-18.00 uur, zondag 10.00-
18.00 uur. J. Schuurmans, hoog Heukelom 3, 
tel 013-5334720

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

Laatste kans: hoge kortingen in onze UITVER-
KOOPHOEK. 50% korting op kleding, 50% 
korting op tassen en schoenen voor maar €25. 
Bij de Tweewieler Udenhout

BiABED: het favoriete ligbed voor elke hond. 
De sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en 
gemakkelijk schoon te houden. BIA-matras met
dezelfde eigenschappen speciaal voor in de
Bench. In diverse kleuren en maten verkrijgbaar 
bij Hobby-Mix voor Dieren.

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 

CARniS SnACKS. Deze snacks zijn ambachte-
lijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en vele Vissoorten. Hobby-Mix voor 
Dieren.

Pinksteren en asperges, lekker feestelijk tafelen 
met asperges. Dagelijks vers gestoken en vers 
geschild. Zoekt u lekkere ingrediënten voor een 
bijzondere maaltijd of een leuk cadeau? 
Iedere dag open vanaf 9.00 uur. 
Ook de Pinksterdagen Aspergeboerderij van 
iersel Schoorstraat 63 Udenhout tel. 013-5113404

ZZooM, een veilige en milieuvriendelijke vliegen-
verjager voor op tafel. Hobby-Mix voor Dieren

Huishoudelijke hulp +/- 3 uur p/week gezocht in 
Oisterwijk ter ondersteuning van bestaande zorg. 
Tevens een betaalde vrijwilliger gezocht. Meer info 
via mail: willeke.ve@gmail.com of 06-15549144.

Mei maandaanbieding: 10% korting op alle nieu-
we kinderfietsen t/m 26 inch. Bij de Tweewieler 
Udenhout

BoZiTA honden- en kattenvoer wordt gepro-
duceerd op basis van Zweedse grondstoffen, 
Zweedse tradities en kwaliteitseisen. De voeding 
bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers en kleurstoffen. Ga voor info en 
spaarkaartactie bij grootverpakking naar Hobby-
Mix voor Dieren. 013-5331689.

Betrouwbare huishoudelijke hulp gezocht voor 
1 a 2 ochtenden per week. 0646742815

Kinderkledingverkoop - kortingen t/m 70%!
Alleen merkkleding. Open: vr. 18 & za. 19
mei van 12 - 17 uur. Grip! Kidswear,
St. Willibrordstraat 32, Berkel-Enschot

Nu ook verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren, 
vigor&Sage voor uw kat met spaarkaartactie en 
gratis proefverpakking.

Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze 
meiden van 3 en 5 jr. Het gaat om de dinsdag 
en donderdag van 14.30 tot ong. 18 u. Voor 
meer info of tips tel nr: 06-23 23 93 72

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: JR FARM, 
natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/knaagdier.
Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosgeheimen, Krui-
denweide met paardenbloem en nog veel meer!

laatste kans: hoge kortingen in onze uitver-
koophoek. 50% korting op kleding, 50% korting 
op tassen en schoenen voor maar €25. 
Bij de Tweewieler Udenhout





Ga naar rabobank.nl/leden voor informatie en aanmelden

Lid zijn van Rabobank heeft voordelen. Als lid ontvang je bijvoorbeeld het

ledenmagazine Dichterbij, kun je gebruik maken van ledenaanbiedingen en

beslis je mee over de financiële ondersteuning van jouw favoriete club. 

Ben jij al lid van Rabobank Hart van Brabant?

van het
lidmaatschap
van Rabobank?

Weet jij wat de
voordelen zijn


