
Jaargang 52, week 34, 23 augustus 2017

DEZE WEEK:
Kindervakantiewerk: moderner dan ooit tevoren

Torentjeshoef zoekt vrijwilligers

Bedrijf in Beeld: Groeistroom

Mijmeringen van Loes Westgeest
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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) 

STaDSWinKEL BErKEL-EnSchoT,
(in Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

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

DorPSinForMaTiEPUnT ‘LoKET BE’ 
(Tijdelijke locatie cc de Schalm)
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12. 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.

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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aDvocaTEn & noTariSSEn

BoGaErTS & GroEnEn aDvocaTEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

advocatenkantoor Snikkenburg-den haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.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
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

anDriES BoUWaDviES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

renovatiebedrijf Paul van rooij
voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw.
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

Sjef coolen interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl 

GEZonDhEiD

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 

MEDiSch PEDicUrE! Lid provoet. Kom langs voor al 
uw voetproblemen. Vergoedingen zijn mogelijk.
Wendy van de Wouw Tel: 0613951265 Heukelom

FYSioThEraPiE UDEnhoUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl
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Therapeutisch centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

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

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

KinDEr- & GEZinScoach Loutje Bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

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

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZonDhEiDScEnTrUM KoninGSoorD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. 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
Verloskundigepraktijk de Pareltjes  T: 06-29044940
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

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

FYSioThEraPiE Berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

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

Maryse Rasenberg Studiekeuze-coach 06-51690459 

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

Free Body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

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

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

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. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

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

Vervolg op pagina 6
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UiTvaarTBEGELEiDinG

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

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

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 

Kinderopvang humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.
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Een aandeel in elkaar

Kies zelf welke vorm van 
bankieren het beste bij u past

Rabobank Hart van Brabant

Adviseurs
bezoeken u
ook thuis

Contact wanneer het u uitkomt

Voor het regelen van dagelijkse bankzaken bezoeken onze

adviseurs ook klanten thuis. Wilt u een afspraak met een

mobiele adviseur? Neem contact met ons op via tel. (013) 508

81 00 of info.hvb@rabobank.nl. U bent ook van harte welkom

op een van onze servicepunten. Bekijk de openingstijden van

onze kantoren op www.rabobank.nl/hartvanbrabant. 

Regelt u liever uw bankzaken online? Dat kan via uw

smartphone of tablet met de Rabo BankierenApp. Er zit meer in

de app dan u misschien weet! Bekijk de mogelijkheden op

rabobank.nl/rabobankierenapp. Ook met Rabo

Internetbankieren bankiert u veilig online. Meer info:

rabobank.nl/internetbankieren.
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acTiviTEiTEnKaLEnDEr

SEPTEMBEr

LaTEr

25-8 Druiventros 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
26-8 Manege de Gulle Ruif 9.00 uur Heukelomse Ruiterdagen, RJV de Ruif
27-8 Manege de Gulle Ruif 9.00 uur Heukelomse Ruiterdagen, RJV de Ruif
27-8 St. Caeciliakerk plein 11.00-13.30 uur Start Fietstocht Toer Mee tbv. straatkinderen Cochabam-

ba, KBO
29-8 Bibliotheek 19.00-21.00 uur bijeenkomst van het “reizend mantelzorg café” 
30-8 Denksportcentrum BE 14.00 + 19.30 uur Zomerbridgedrive b.c. Edelweiss
30-8 Brasserie Robben 19.45 uur Zomerbridge BCBE

2-9 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
4-9 de Stulp 14.30 uur Onstspanningsmiddag KBO
10-9 div. locaties 11.00-17.00 uur Open erf boerderijen Monumentendag
10-9 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur 10 jaar museum Onder d’n Hooizolder
13-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-9 De Blokhut 10.00-17.00 uur Scouting Bazaar
16-9 Koningsoord 14.30 uur Nationale Zonnebloemdag mmv W. van Oosterwijk
17-9 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
17-9 Gildeterrein de Kraan 13.00 uur Opendag  Burger-koning schieten gilde Sint Hubertus     
24-9 Brem 4 14.30 uur Familievoorstelling “LaVioLou, Koningin van Eenvoudige 

Komaf” 
24-9 Brem 4 16.00 uur Familievoorstelling “LaVioLou, De Burgerin” 
26-9 Brasserie Robben 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO

7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
13-10 CC de Schalm 12.00-18.00 uur 55+ Korendag FTZ
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
24-10 de Stulp 14.30 uur ontspanningsmiddag Zonnebloem
26-10 Eeterij de Bron 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
28-10 Boerderij Denissen 20.00 uur  A’meezingnight, Inbetween
11-11 Koningsoord 14.30 uur Muzikale middag de Zonnebloem
15-11 Riddershoeve 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
17-11 Koningsoord 14.00 uur optreden Gouden Mix KBO
19-11 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO
9-12 Koningsoord 14.30 uur Kerstviering mmv. Friends De Zonnebloem
15-12 Koningsoord 14.30 uur kerstviering mmv NEVA KBO
15-12 Boerderij Denissen 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
16-12 St. Willibrorduskerk 16.30 uur Kersttocht
17-12 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
   
   
17-1 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep

aUGUSTUS
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De een-na-laatste week van de zomervakantie staat 
voor veel jonge Berkel-Enschottenaren in het teken 
van een jaarlijkse ‘traditie’: Kindervakantiewerk. Een 
programma van vijf gevulde dagen met spelletjes, 
spannende activiteiten en zomerse pret. Ouderwets 
gezellig, maar moderner dan ooit tevoren. 

KvW-airlines 
Het is maandagochtend 14 augustus als de eer-
ste avonturiers het parkeerterrein van Manege de 
Kraan betreden. Van een manege is deze week 
echter geen sprake; tijdens KVW zijn de paarden-
stallen omgetoverd tot een echt vliegveld. KVW-
Airlines, daar gaan de kinderen van de onderbouw 
de komende dagen mee op pad. Een ‘reis’ die ze 
niet snel zullen vergeten. 
Zo maakt de jongste groep Kindervakantiewer-
kers op de eerste dag kennis met piloot Stef en 
stewardess Eva Air. Zij nemen de reizigers mee 
langs verschillende landen en culturen. En daar 
horen natuurlijk ook gave spelletjes bij. Van poffer-
tjes bakken in Nederland tot het Italiaanse spion-
nenspel; ieder hoekje van de wereld heeft wel wat 
leuks én lekkers te bieden. 

BE-BraaF
Ook de bovenbouwers hebben zich tijdens Kin-
dervakantiewerk niet hoeven vervelen. Zij kregen 
de bandleden van ‘BE-BRAAF’ op bezoek. De 
drie zangers Marnick, Teun en Geert zijn op we-
reldtournee en kunnen Berkel-Enschot onmoge-
lijk overslaan. Op hun nummer ‘Deze Week Die Is 
Van Jou’, die ook op Spotify te vinden is, gaan 
de voetjes van de vloer. ‘Super tof’, noemt KVW-
organisator Monique van den Dries het. ‘Voor de 
jarige kinderen hebben we zelfs T-shirts met het 
BE-BRAAF-logo laten drukken. Zoiets hebben we 
nooit eerder gedaan.’ 

Facebook Live 
KVW is aan het vernieuwen, meent Monique. Met 
de groei van internet en daarmee het gebruik van 

apps en websites als Facebook en Spotify, kan 
Kindervakantiewerk volgens haar niet achterblij-
ven. ‘We moeten ons blijven ontwikkelen’, zegt ze. 
Zo maakte het team dit jaar voor het eerst gebruik 
van “Facebook Live”. ‘Leuk voor de ouders’, aldus 
Monique. ‘Zo krijgen zij ook het een en ander mee.’ 
Maar de mooiste aanwinst van heel Kindervakan-
tiewerk zijn natuurlijk de vele vrijwilligers. Middel-
bare scholieren, studenten, ouders; de hulp kwam 
ook dit jaar weer van alle kanten. ‘Ze offeren hier 
vijf dagen van hun vakantie voor op. Ik verwaarloos 
deze week mijn gezin’, zegt Monique lachend. ‘Je 
moet wat over hebben voor zo’n leuke week.’  
De sfeer zit er onder de kinderen in ieder geval 
goed in. ‘Het is alweer bijna afgelopen’, jammert 
een meisje tijdens een waterspel op woensdag-
middag. ‘Nee joh, we hebben nog twee dagen!’ 
stelt haar leidinggevende haar gerust. Maar gelijk 
heeft het kind wel: voor je weet is het allemaal 
weer voorbij. Nagenieten kun je op onze site met 
alle foto’s van Bas Haans

Tekst: Sabine Doevendans
Fotografie: Bas Haans 

(Veel extra foto’s op onze site: schakel-nu.nl)

KvW-airLinES 
En BE-BraaF 

Honderden kinderen uit Berkel-Enschot geno-
ten afgelopen week van de leukste week van 
het jaar. Met echte Australische spelletjes, 
Oer-Hollandse poffertjes en een Cubaanse 
salsadans reisden de jonge Kindervakantie-
werkers in vijf dagen tijd de wereld rond.  



10 |

Datum GEvonDEn vindplaats Telefoon  
12-7 Sleutel met Bavaria opener voor slager winkelcentrum 06-13125941  
  Eikenbosch
14-8 metalen medaille, middenlijn 4 cm, opschrift:  Parkeerterrein Wilhelminaplantsoen,  013-5331416  
 Liefste Vriendin en tekst op achterzijde richting Beatrixtraat
19-8 leesbril bruin t Heupeind 013-400094   
   06-14552521
9-9 zadeldek fiets schapenvacht Hadewychlaan 06-81483833

Datum oMSchriJvinG verliesplaats Telefoon
1-7 Horloge Seiko zilverkleurig met goudkleurige Torentjeshoef 06-53824946  
 accenten
5-7 TomTom horloge rood/zwart Tijdens wandelen van Oisterwijk 06-43581370  
  naar BE
13-7 Zilveren horloge met blauw uurwerk en vier Berkel-Enschot TERECHT  
 zilveren ringen die hieraan vast zaten (grote emotionele waarde)
22-7 Mobiel merk Sony xperia e1 Tussen Enschotse kerk en 013-5422086   
  winkelcentrum  06-26010109
22-7 Gouden armband met naamplaatje Berkel-Enschot 013-5335011
22-7 rode paraplu (Beatrix College) Berkel-Enschot of omgeving 013-5333241
1-8 leren pasjeshouder zwart met pasjes omgeving Koningsoord 013-5331351
5-8 JBL geluidsbox Jong Brabant 06-36222537
5-8 Rode fietstas op weg van Udenhout naar 06-36032184  
  Bos en Duin
18-8 rolletjes postzegels parkeerplaats wc Eikenbosch 06-23185729

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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Een glimlach, een praatje, een belangstellende 
vraag: soms is het zo simpel als dat. Juist de 
kleine dingen maken vaak het verschil. Zij ma-
ken het speciaal, bijzonder, doen wonderen.  
Vele bewoners van Torentjeshoef dromen van 
die ‘kleine dingen’. Van een moment van ple-
zier, van een dag om naar uit te kijken. Even 
niet meer alleen, want alleen voelen ze zich al 
vaak genoeg. 

Eenzaamheid is voor vele ouderen in Nederland 
helaas de realiteit. Zo ook bij het Berkel-Enschotse 
Torentjeshoef. En dat is een probleem, meent loca-
tiemanager Pieter van der Hoek van het zorgcen-
trum aan de Oranjesingel. ‘Sommigen komen haast 
niet meer buiten’, vertelt hij. ‘Of krijgen geen familie 
op bezoek. Dat is een erg eenzaam bestaan.’  

Leven in de brouwerij
Maar opgeven, dat doet Torentjeshoef niet. Da-
gelijks steken vele vrijwilligers er hun handen uit 
de mouwen. Met wandelingen door het dorp, een 
jaarlijkse picknick en ook activiteiten binnenshuis 
zorgen in totaal 63 vrijwilligers voor leven in de 
brouwerij. Toch kan het team nog wel wat extra 
hulp gebruiken. ‘Al is het maar voor een uurtje 
in de week’, zegt vrijwilligers-coördinator Corrie 
Klomp. ‘Neem iemand gewoon eens mee naar 
buiten. Juist met de kleine dingen bezorg je een 
bewoner hier een leuke dag.’ 

Sport, tekenen en koor
De zoektocht naar vrijwilligers blijkt voor Torentjes-
hoef al jaren een lastige. ‘Iedereen leidt een druk 
sociaal leven. Daar past een vrijwilligersbaantje 
vaak niet meer in’, legt Pieter uit. Bovendien maakt 
het beeld dat velen hebben van werken in de ou-
derenzorg het niet gemakkelijker. ‘Mensen denken 
dat je als vrijwilliger de hele dag ouderen in bed 
legt of helpt naar de wc. Dat is helemaal niet zo.’ 
Collega Corrie vult aan: ‘Als vrijwilliger doe je juist 
datgene waar jij van houdt. Volg je een sportoplei-
ding, dan is onze beweegtuin misschien wel wat 
voor jou. Hou van je van tekenen, dan is een te-
kenmiddag zo georganiseerd. Zo maak je niet al-
leen een bewoner maar ook jezelf gelukkig.” Zelfs 
een koor is van harte welkom. ‘Op zoek naar een 
repetitieruimte? Waarom dan niet Torentjeshoef?’ 

Pieter en Corrie’s oproep: Word vrijwilliger bij To-
rentjeshoef. ‘Fulltime, parttime, het kan allemaal. 
Al ben je er maar twee keer per maand. Je komst 
wordt enorm gewaardeerd!’ 

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Toren-
tjeshoef? neem een kijkje op www.t-heem.nl. 

Tekst: Sabine Doevendans 
Fotografie: Bas Haans

TorEnTJEShoEF ZoEKT vriJWiLLiGErS:

DE KLEinE DinGEn MaKEn hET vErSchiL
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Denken en doen

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

Alleen door vaklui geplaatst!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? Kom dan 
naar onze showroom in Udenhout
voor een vrijblijvende offerte.

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl



GroEiSTrooM
Burg. Aquariusstraat 36
6081 AW Haelen
06-40890759
info@groeistroom.nl
www.groeistroom.nl
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Margôt Watt-de Wit is zo’n 15 jaar geleden 
haar eigen persoonlijke burn-out ervaring gaan 
gebruiken om haar kwaliteiten verder te ont-
wikkelen door middel van verschillende HBO 
cursussen om  vervolgens anderen die gelijk-
soortige klachten hebben weer verder te hel-
pen. Zo ontstaat Groeistroom, stressbegelei-
ding en coaching.  

Margôt
‘Het is voor mij erg belangrijk om te werken vanuit 
eerlijkheid, oprechtheid en met humor’. Margôt is 
iemand waarbij men zich al snel prettig voelt. Zij 
werkt vanuit passie en liefde en kan zich, na veel 
levenservaring opgedaan te hebben, goed in an-
deren verplaatsen. De hulp die zij biedt, d.m.v. bij-
voorbeeld coaching en mindfulness, is laagdrem-
pelig. Ze helpt mensen van alle “walks of life” die 
vanwege stress op verschillende levensgebieden 
even helemaal vastlopen. Het doel is dat men aan 
het einde van de rit zelfstandig weer door kunnen 
met hun leven.

Gezondheidscentrum Koningsoord
Dichterbij haar eigen kinderen die in Berkel-En-
schot wonen, zal Margôt met Groeistroom vanaf 
29 augustus, iedere dinsdagmiddag van 13:00 tot 
17:00 uur naar Gezondheidscentrum Koningsoord 
komen. Ze biedt iedereen (16+) individuele trajec-
ten aan, waarbij coaching specifiek afgestemd 
wordt op wat de persoon nodig heeft. Margôt 
heeft veel gereisd met haar Schotse man en is een 
‘near-native speaker’ van de Engelse taal. Daarom 
biedt zij alles wat zij doet ook in het Engels aan.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

GroEiSTrooM vESTiGT Zich in 
GEZonDhEiDScEnTrUM KoninGSoorD

BEZorGErS GEvraaGD
De Schakel is op zoek naar bezorgers. Op dit moment speciaal 
in de Prinsessenbuurt. 
Ben jij 13 jaar of ouder en vind jij het leuk om wekelijks op 
woensdag de Schakel te bezorgen, stuur dan een mail naar 
info@schakel-nu.nl of bel met onze bezorgcoördinator 
familie de Brouwer: 013-5400741.

SchaKELTJESBEDriJF in BEELD



14 |

* Nachtkleding    * Ondergoed
Slimstraat 14, Udenhout  06-83205558

E EC H T LW

back2school

Grote TEN CATE-actie
Omdat er nieuwe verpakkingen zijn: 10% korting

Dames- en Kindermaatjes (jongens – meisjes)

Oude verpakking, dezelfde kwaliteit

Alles: 2 Halen 1 Betalen…
(zolang de voorraad strekt)
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Loes Westgeest schreef in 2008 haar eerste 
gedicht en stuurde het in voor een wedstrijd 
voor de Boekenweek uitgeschreven door de 
bibliotheek Berkel-Enschot. Ze won tot haar 
verbazing. Daardoor gestimuleerd, stuurde ze 
een gedicht in voor een wedstrijd van de Bi-
bliotheek Midden-Brabant in Tilburg. Ook die 
wedstrijd won ze. Sindsdien weet Loes wat 
haar te doen staat: gedichten maken.

Loes gaat graag naar de Oisterwijkse bossen en 
vennen. Daar doet ze inspiratie op voor haar ge-
dichten. Ze neemt er foto’s van het landschap, 
de bomen, de paddenstoelen, de insecten en de 
bloemen. Thuis maakt ze bij de foto’s gedichten. 
De foto en het gedicht trokken de aandacht en ze 
worden iedere week gepubliceerd in de Nieuws-
klok van Oisterwijk en Oisterwijks Nieuws. Van 
die gedichten heeft zij een bloemlezing gemaakt 
voor de bundel “Mijmeringen Van Loes”. Het eer-
ste exemplaar wordt op 23 augustus om 16.30 uur 
overhandigd aan de Oisterwijkse burgemeester 
Hans Janssen in Groot Speijck. Zij zal daar ook 
haar bundel te koop aanbieden.

Dat is een mooie plek voor zo’n presentatie: de 
natuurpoort voor de Oisterwijkse bossen en ven-
nen, die met de nodige moeite vele jaren geleden 
door Natuurmonumenten werden aangekocht. 
Juist die vennen en bossen spelen een grote rol in 
de gedichten van Loes. Zo schrijft ze bij een foto 
van een bospad in het bos: “Hier wil je lopen hier 
wil je lopen dromen”. 

Op de foto’s van Loes zie je iets speciaals en de 
tekst is een associatie met wat je ziet. Dat maakt 
de bundel heel toegankelijk. Veel mensen zullen 
zich aangesproken voelen door de teksten en de 
foto’s. Het is heel herkenbaar. De insteek herin-
nert je aan Guido Gezelle, maar die maakte geen 
foto’s. Loes zegt: ‘Ik wil mensen laten zien wat er 
allemaal te zien is in de natuur. Men loopt er veel 
te vaak achteloos aan voorbij’. 

De opbrengst van de bundel komt geheel ten 
goede aan de Stichting Oisterwijk Centraal met 
het project ‘Eten wat de pot schaft’; een project 
waar gekookt wordt door minima, voor minima. 
De bundel kost een tientje en is vanaf 24 augustus 
te koop bij boekhandel Verrijt in het winkelcen-
trum aan de Eikenboschweg en in Oisterwijk bij 
het VVV, Boekhandel Oisterwijk, Juwelier Mignon 
en Boshuis Venkraai.

Op onze website vind je een extra artikel met een 
impressie van een wandeling met Loes langs de 
Voorste Stroom.

Tekst en fotografie: Jan van der Straaten

“weerspiegeling van wolken 
donker en dreigend 

schoonheid is zwijgend  
genieten”

MiJMErinGEn 
van LoES
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PROGRAMMA

Zaterdag 
2 september 

2017

Padel
Een enerverende 
mix tussen tennis  
en squash
De nieuwste rage!!!

Tennisvereniging Berkel-Enschot  -  Tennis en padelsport
Generaal Eisenhowerweg 9

13:30:  Officiële opening door voor-
zitter TVBE / wethouder van 
Sport gemeente Tilburg

13:45:  Demonstratiewedstrijd met 
speaker; uitleg spelregels  
en techniek / tactiek

14:30:  Clinics; ervaar zelf deze  
nieuwe racketsport o.b.v.  
ervaren trainers (rackets  
en ballen zijn aanwezig)

17:00: Spetterende afsluiting

Feestelijke opening
Padelbanen



vErEniGinGSniEUWS
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FiETSTochT ToEr MEE
Op zondag 27 augustus 2017 wordt 
door de KBO-Berkel-Enschot in sa-
menwerking met de M.O.V.-groep 
Moergestel, weer de fietstocht Toer 

Mee gehouden. De opbrengst daarvan is geheel 
bestemd voor het opvanghuis voor straatkinderen 
in Cochabamba/Bolivia, waar pater Theo Raaijma-
kers deze kinderen de kans biedt op een betere 
toekomst.
Aan dit werk kunt u een financieel steentje bijdra-
gen door deel te nemen aan een van de fietstoch-
ten die in de omgeving van Berkel-Enschot wor-
den uitgezet. De tochten van ca. 25 km en 40 km 
gaan over verrassende, maar goed begaanbare 
paden.
Ze voeren u langs enkele posten waar u tegen 
een kleine vergoeding wat kunt eten of drinken en 
waar u  op uw startkaart enkele woorden van een 
slagzin kunt laten invullen.
Men hoeft geen lid te zijn van de KBO om mee 
te kunnen fietsen. Iedereen is van harte welkom. 
Er wordt niet gefietst in groepsverband. Ieder be-
paalt zijn eigen tempo. 
Start en finish: in afwijking van voorgaande jaren 
vinden de start en finish plaats op het voorplein 
van de St.Caeciliakerk (Enschot)
Starttijd: tussen ef uur en half twee
Finish: ten laatste om vijf uur
Bijdrage: € 3,00 p.p. en € 6,00 per gezin.
Als u niet mee kunt fietsen, maar wel het pro-
ject wilt steunen, is uw bijdrage van harte wel-
kom op rekening NL35RABO0106846574 van 
de KBO Berkel-Enschot of op rekening NL89RA-
BO0134520769 van de Stichting Werk Theo Raaij-
makers te Oirschot met vermelding van “Project 
straatkinderen Cochabamba”.

hELP ZorGEn voor DE KinDErEn van 
MorGEn
Een extra steun dit jaar biedt de Albert Heijn Su-
permarkt in Berkel-Enschot.
Bij het punt waar lege flessen kunnen worden in-
geleverd staat een zuil waarin men de ontvangen 
statiegeldbonnen kan deponeren ten gunste van 
het Goede Doel dat op die zuil vermeld staat. In 
de periode van 21 augustus tot 17 september 
komen de gedoneerde statiegeldbonnen volledig 
ten goede aan het project “Straatkinderen Cocha-
bamba” van pater Raaijmakers. Vanaf 21 augus-
tus zal dus gedurende enkele weken op de zuil het 

project van pater Raaijmakers worden gepromoot.
Uiteraard hopen we vanaf die datum op een regen 
aan statiegeldbonnen!

Doe mee en steun pater Raaijmakers 
in zijn levenswerk. 
KBO-werkgroep Solidariteit, 
projectgroep “Straatkinderen Cocha-
bamba”
Voor inlichtingen: tel.nr.5332830

hooFDPriJSWinnaarS 
DE ZonnEBLoEM BinGo 
naar DE hoFSTaD 
Op 14 augustus j.l. heeft mevrouw Kui-

pers  met haar vriendin, mevrouw Dekkers, de prijs 
verzilverd die zij had gewonnen op de muzikale 
Bingomiddag  van de Zonnebloem op 1 april j.l. 
Voor de invulling van deze hoofdprijs, een dagje 
weg voor 2 personen met auto en chauffeur, had 
zij gekozen voor een bezoek aan Den Haag en 
Scheveningen.
Mevrouw Kuipers was als gast van de Zonnebloem 
volledig verrast toen bleek dat zij met haar win-
nende Bingoplankje de hoofdprijs had gewonnen! 
Onder de stalende zon werd koers gezet naar Den 
Haag waar bij het Paleis Noordeinde werd gestart 
en na koffie met Haagsche appeltaart nabij het 
Paleis werd de historische binnenstad van Den 
Haag te voet bezocht. Achtereenvolgend werd de 
Passage, het Binnenhof, het torentje van premier 
Rutten, het Mauritshuis en Paleis Lange Voorhout 
gepasseerd. Het zonnige weer bracht de dames 
na de lunch vervolgens naar Scheveningen waar 
o.a. werd genoten van een consumptie op het 
strand. Met een prachtig uitzicht op de Pier werd 
van een verzorgd diner genoten als afsluiting van 
een onvergetelijk dag aldus mevrouw Kuipers. 
Op de foto de dames Kuipers en Dekkers op het 
Binnenhof.
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rBc aLErT (rooK-
vriJE BriDGE 
cLUB aLErT)

Ons nieuwe seizoen start alweer komende don-
derdag 7 september met een inloopavond.
Op 14 september beginnen we dan met de eerste 
competitieavond. 

Lijkt het U wat om in een gezellige atmosfeer te 
bridgen en “eruit te halen wat er in zit”, meldt U 
zich dan als nieuw lid bij RBC ALERT. 
De speelavonden zijn op donderdag van 20.00 uur 
tot ca 23.00 uur in de Druiventros.

Er wordt gespeeld in 3 lijnen en voor begeleiding 
van beginnende spelers kan worden gezorgd.

Kijk ook eens op onze website www.clubsites.nl/
club/29026 voor meer informatie.

Voor aanmelden of inlichtingen bel Ben Maes tel. 
013-5334426 of e-mail secretaris@rbcalert.nl of 
Will van der Heijden tel. 06-55198794 of
email wedstrijdleider@rbcalert.nl.

KinDErvaKanTiE-
WErK 2017 ZiT Er 
WEEr oP…
Kindervakantiewerk zit er al weer 

op! En wat hebben wij genoten van deze week. 
Een heel jaar lang hebben een aantal toppers hard 
gewerkt om een grandioze week neer te zetten 
voor alle kinderen en leiding. De voorbereidings-
groepen van de onder- en bovenbouw zetten ieder 
jaar weer een uitdagend programma neer met alles 
wat daarbij komt kijken Ze organiseren de inschrij-
ving voor leiding en kinderen en zorgen ervoor dat 
de week zelf zonder problemen verloopt. De To-
verbol (toneelgroep) heeft gedurende het afgelo-
pen jaar voor de onderbouw een nieuw verhaal in 
thema geschreven, druk gerepeteerd, een super 
gaaf decor gebouwd en een fantastisch toneel-
stuk neergezet. Bij de bovenbouw is dankzij de 
themagroep een heuse Boyband geboren onder 
de naam BE-BRAAF, die met hun hit “Deze week 
die is van jou” heel Berkel-Enschot en zelfs een 
plek op Spotify heeft veroverd. Deze mensen, zo’n 
130 in totaal, hebben zich vrijwillig ingezet voor de 
voorbereiding maar ook voor het begeleiden van 
de kinderen en leiding in de KinderVakantieWerk 
week zelf, een hele klus!

Ondanks wat regen hier en daar zijn onze pro-
gramma’s gewoon doorgegaan zoals gepland. Al-
leen op dinsdag werd besloten om met de kinde-
ren van de bovenbouw de hele dag, in plaats van 
alleen de middag, te gaan zwemmen. We vonden 
het echter niet zo’n goed idee om de bovenbouw-
groep helemaal door de regen hiernaartoe te laten 
fietsen. Gelukkig boden een aantal ouders aan om 
iedereen af te zetten, en heeft Sabeh Tours de bo-
venbouw op het laatste moment snel uit de brand 
geholpen door de groep ‘s middags met bussen 
terug te brengen, zodat ze niet door de regen 
hoefden te fietsen. Sabeh Tours enorm bedankt 
hiervoor! 
Op Facebook hebben jullie al diverse foto’s en 
filmpjes kunnen bewonderen en binnenkort zullen 
deze en nog veel meer andere foto’s verschijnen 
op onze site, www.jeugdwerkberkelenschot.nl
Voor gevonden voorwerpen kunt u mailen naar 
kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl (onderbouw) 
en kvwbb@jeugdwerkberkelenschot.nl (boven-
bouw)
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot wil de voor-
bereidingsgroepen, toneelgroep, leiding en EH-
BO-ers (ongeveer 130 vrijwilligers bij elkaar) heel 
erg bedanken voor hun inzet en harde werk tijdens 
KinderVakantieWerk 2017! 
Ook onze deelnemertjes hartelijk bedankt voor jul-
lie gezelligheid, wij gaan ons binnenkort opnieuw 
voorbereiden voor volgend jaar en hopelijk zien 
we jullie dan ook allemaal weer.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
www.jeugdwerkberkelenschot.nl
info@jeugdwerkberkelenschot.nl

ZorGT U voor EEn 
anDEr? 
Kom naar het reizend mantel-

zorgcafé! 
Hier kunt u informatie krijgen en uw ervaring met 
andere mantelzorgers delen. Bent u mantelzorger 
en wilt u hier iets over weten of delen? Kom dan 
naar het reizend mantelzorgcafé. Dit is een ont-
moetingspunt voor mantelzorgers uit Berkel-En-
schot, Tilburg en Udenhout. 

verhalen en antwoorden 
Het café is gratis, laagdrempelig, informatief en 
gezellig. Uw zorg voor die ander is belangrijk en 
ondersteuning daarbij kan soms wenselijk zijn. 
Bovendien levert het vaak veel op als u als man-
telzorger uw verhaal met anderen deelt. 
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Tijdens de caféavonden zijn mantelzorgconsulen-
ten van ContourdeTwern aanwezig die u onder-
steunen bij het vinden van antwoorden op vragen 
en bij het aanpakken van problemen. 

De eerstvolgende bijeenkomst 
Dinsdag 29 augustus van 19.00-21.00 uur. Deze 
bijeenkomst is op een andere locatie dan gebrui-
kelijk, we zijn namelijk te gast bij zorgboerderij 
Ons Erf, adres: Kuil 31 te Udenhout. 
Op de website van ContourdeTwern worden de 
volgende bijeenkomsten bekend gemaakt. 

Meer weten? 
Neem contact op met het Adviespunt van Con-
tourdeTwern via 013 549 86 46, kijk op de site: 
contourdetwern.nl/mantelzorg. 

 

 
Wij zijn voor ons team per direct opzoek naar een ervaren  

Service medewerker interieurbeplanting 

38 uur per week 

 Voor deze functie zoeken wij en enthousiaste pe
 

 
  

-ervaring met binnen en/of buitenbeplanting 
 

s en niet bang om te communiceren 
 

medewerker 
 

atie met cv z.s.m. naar Liselore@Aspasia-
meer informatie en alle mogelijkheden naar 013-4683638 

 
– 5047 TL- Tilburg 
interieurbeplanting.nl 

Wij zijn voor ons team per direct opzoek naar een ervaren 

Service medewerker interieurbeplanting
38 uur per week

 
De functie omvat het verzorgen van de interieurbe-
planting op locatie bij onze relaties. Voor deze functie 
zoeken wij en enthousiaste persoon die graag de 
handen uit de mouwen steekt.
 
Beschik jij over de volgende kwaliteiten:  
•  MBO opleiding in het groen 
•  En/of relevante werk-ervaring met binnen en/of 

buitenbeplanting
•  Service gericht
•  representatief en gemotiveerd
•  Je spreekt Nederlands en niet bang om te 

communiceren
•  In het bezit van rijbewijs B
 
Reageer dan snel, stuur je sollicitatie met cv z.s.m. naar 
Liselore@Aspasia-interieurbeplanting.nl Of bel voor meer 
informatie en alle mogelijkheden naar 013-4683638
 
Aspasia Interieurbeplanting Rheastraat 3 – 5047 TL- Tilburg 
www.Aspasia-interieurbeplanting.nl

Maandmenu  augustus 2017
Hollandse garnaal & Rivierkreeft

Gefrituurd en tartaar / Cantaloupe / Avocado / Granny smith

of
Ierse kogel rundvlees

Geschroeid / Bacon / Emmentaler / Sesam / Augurk

* * * *

Tijgerzeewolf
Gebakken / Beurre blanc / Lamsoren / Basilicum / Tomaat

of
Livar buikspek & Varkensmedallion

Gelakt & gegrild / Jus van knoflook & kummel /Dorré aardappel / Tuinbonen

* * * *

Exotic
Mango / Passievrucht / Kokos / Limoen / Witte chocola 

€ 27,00 p.p.
Het maand menu als een 4-gangen diner is ook mogelijk à € 32,00 p.p.

Als vierde gang: Thaise kokos-kerrie soep
Romig / Sereh / Soja bonen / Rode puntpaprika
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UITGEBREIDE COLLECTIE VOETBALSCHOENEN!
VOOR EEN GOEDE START VAN HET SEIZOEN!

UDENHOUT
KREITENMOLENSTRAAT 25
013-511491     8 

HILVARENBEEK
DOELENSTRAAT 76
013-5055981H U

VANGOOLSPORT.NL

SPORTIEF ADVIES OP 
MAAT OP HET GEBIED 
VAN     VOETBAL, TENNIS, 
HOCKEY, RUNNING EN 
WANDELEN.

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR



SPorT
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DrESSUUrEvEnEMEnT
hEUKELoMSE rUiTErDaGEn
Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus vinden de 
Heukelomse Ruiterdagen plaats. Top amateur rui-
ters met hun paarden strijden om de eerste plaats 
en de kampioenstitel. RJV de Ruif heeft weer 
een prachtig parcours opgesteld bij de manege 
De Gulle Ruif aan de Laag Heukelomseweg 2a te 
Heukelom. 
De Ruiterdagen zijn gratis toegankelijk en begin-
nen op zaterdag om 12.00 uur en op zondag om 
9.00uur ’s ochtends. 

Dressuur in de klassen B tot en met ZZ-Licht wor-
den beoordeeld door deskundige KNHS juryleden. 
Op zondagmiddag vindt om 14.00 uur demonstra-
tie plaats van het verenigings- dressuur-achttal. 
Het evenement wordt op zondagmiddag om 
14.30 uur afgesloten met de Kür op Muziek voor 
de klassen Z2 en ZZL 

Een dressuurevenement waarvan men kan genieten.

KEnniSMaKinGS-
LiDMaaTSchaP:
Om onze aanwinst van de Padelbanen 
te vieren bieden we een voordelig ken-
nismakingslidmaatschap aan van sep-
tember 2017 tot april 2018 voor maar 50 

Euro voor senioren en maar 25 Euro voor junioren 
tot 18 jaar. Hiervoor kan naast de Padelbanen ook 
gebruik gemaakt worden van de tennisbanen. 

Voor de Padelbanen zijn Padelrackets aanwezig 
voor gebruik van onze leden.

Meer info en aanmelden via onze website: www.
tvbe.nl  

het Paviljoen:
Ook het plafond van ons paviljoen is opgeknapt 
en ziet er schitterend uit

Met sportieve groet,
Namens TVBE,
Miranda Kristelijn

hEronTWiKKELinG 
SPorTParK 
DE raUWBraKEn 
vorDErT GESTaaG

Al de gehele zomerperiode is aannemersbe-
drijf Van Wijlen druk met de herontwikkeling van 
sportpark De Rauwbraken. Het sportpark wordt 
openbaar toegankelijk. Er komen twee nieuwe 
handbalvelden en korfbalvereniging OJC krijgt 
twee kunstgrasvelden en petanquebanen voor jeu 
de boules. Op het terrein komen ook drie nieuwe 
beachhandbalvelden met verlichting. Daarnaast 
krijgt het sportpark extra parkeerplaatsen aan de 
zijde van het spoor.

De handbalvelden worden geasfalteerd
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Eind juli zijn de oude handbalvelden afgebroken 
en verplaatst. Het asfalt op de nieuwe handbalvel-
den is al gestort en de toplaag is ook afgewerkt. 
Het zand van de beachvelden ligt ook nagenoeg 
klaar, evenals de kabels en leidingen. Het aanleg-
gen van het parkeerterrein, de petanquebanen en 
de openbare ruimte zijn de volgende opgaven.
Als alles volgens planning blijft verlopen, is het ge-

KORTINGEN 

70%UP 
TO

KORTINGEN 

70%UP 
TO

Zie voorw
aarden in de w

inkel. Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m
 29 augustus 2017

of zolang de voorraad strekt. Niet geldig op actie artikelen.

Hebe
6.95

4.49

Tuinmeubelen nu tot 60% KORTING

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

bied eind augustus klaar. In de loop van september 
vindt de officiële opening plaats (datum volgt nog). 
Vol trots zullen we op het nieuwe sportpark weer 
gaan trainen en onze wedstrijden spelen. Vanaf 
maandag 28 augustus trainen we weer. 
Meer informatie: www.white-demons.nl of 
TC@white-demons.nl
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BroEDErSchaP o.L. vroUW 
van KEvELaEr GaaT oP 
BEDEvaarT
Jaarlijks gaat een groep gelovigen van de Johan-
nes XXIII parochie op bedevaart naar Kevelaer.
Samen naar dit Maria-oord gaan voor een bezoek 
aan de genadekapel. Na een eucharistie en het lo-
pen van de kruisweg wordt een mooie processie 
gelopen door de hoofdstraat van Kevelaer. Door 
de aanwezigheid van bruidjes en gildebroeders 
heeft deze processie vaak veel bezienswaardig-
heid in Kevelaer.  

Voor dit jaar is de datum van zaterdag 16 septem-
ber 2017 gereserveerd voor de bedevaart naar 
Kevelaer. Het thema van 2017 is “Met Maria –het 
woord van God leven”.
Als broederschap hopen we op een deelname van 
gelovigen, gildebroeders en jeugdige jongens en 
meisjes om de processie op te sieren.
Kosten voor de bus zijn € 15,- voor de volwas-
senen, kinderen kunnen de reis gratis mee maken.
Opgave voor de bedevaart kan tot uiterlijk 9 sep-
tember 2017 door opgave van naam en adres  via 
email Kevelaer.johannesxxii@gmail.com of bij het 
Parochiecentrum: 013-5331216

Misintenties voor de heilige mis te Kevelaer á € 

12,50 kunnen op dezelfde wijze worden opgegeven 
Deelnemers zullen voorafgaand aan de bedevaart 
het programma ontvangen.

Mov
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor 
een bijzonder project: Brommers 
voor veldwerkers in Burkina Faso. 
Hiermee kunnen zij de meest kwets-

bare mensen in dit arme land bereiken en helpen. 
Brommers zijn hier van levensbelang.

veldwerker Bernard 
Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen 
in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen 
op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kun-
nen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen 
te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat 
de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat 
het ook het beste vervoermiddel voor hem. “De 
afstanden zijn te groot om te lopen of te fiet-
sen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet 
doen”, benadrukt Bernard.

24 brommers nodig 
De organisatie van de veldwerkers, OCADES 
Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brom-
mers nodig. Met het project ‘Brommers voor 
Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren’ 
helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. 
MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meer-
dere veldwerkers van een brommer te voorzien. 
En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso 
een nieuwe toekomst.

U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte 
in het weekend van 26 en 27 augustus.

Stichting MOV JohannesXXIII

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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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

TEr naGEDachTEniS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Anna van 
der Heijden-Robben, 90 jaar.

aGEnDa
St. caeciliakerk:
Maandag 28 augustus 20.00 uur: doopvoorberei-
ding.
St. Willibrorduskerk:
Donderdag 31 augustus 20.00 uur: Werkgroep 
Kersttocht.

BEDEvaarT JohannES XXiii-ParochiE KE-
vELaEr 
Zaterdag 16 september 2017 gaan we weer naar 
Kevelaer in Duitsland op bedevaart. Deelnemers 
met de bus uiterlijk opgeven vóór 10 september 
bij: Berkel: Ria Voermans 06-44668181 of Frans 
Robben: 013-5335031; Enschot-Heukelom: Rob 
Elings: 06-55386708; Udenhout:  Wil van Rooij: 
06-10632693. Het dagprogramma en vertrektijden 
krijgt u bij opgave.

Miva-coLLEcTE
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestem-
ming zien om mensen te helpen. MIVA onder-
steunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen. Dit jaar wordt er speciaal 
gecollecteerd voor brommers voor ontwikkelings-
werkers in Burkina Faso.
De tweede collecte is dit weekend voor hen be-
stemd.

viErinGEn voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 26 augustus: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 27 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Antonius Segers; Marjan Redelé-van 
Benthem (jrgt.); Overl. familieleden Wehmeijer-
Zwanenburg; Ludovicus Klomp en Hendrika 
Klomp-Peters (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor. 
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Adrianus Voermans(verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 28 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 29 augustus: 
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 31 augustus:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

vrijdag 1 september
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

ProTESTanTSE 
GEMEEnTE 
oiSTErWiJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 073-6562513 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
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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 27 augustus: ds. Wim de Leeuw uit Den 
Bosch, 10.15 uur
De collectes zijn voor De Vuurhaard in Udenhout 
en voor onze eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
23 augustus 10.00 uur: Gespreksgroep voor ou-
deren
26 augustus 14.00-16.30 uur: Expositie, werk van 
José Verhoeven- van den Heuvel
26 augustus 17.00 uur: ZWO Barbecue in Hilva-
renbeek, Vrijthof 22

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

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Wespennest en vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren. 
06-22449735 of info@a3p.nu
www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

Op zoek naar een GLaZEnWaSSEr voor buiten of
binnen? vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
Tel: 06-24136243

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 in-
loopspreekuur. van raaK aDvocaTUUr. Slim-
straat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl

Last van wespen of ander ongedierte? 
info@oBenP.nl Udenhout tel 06 42 00 00 73

augustus maandaanbieding: 50% korting op een 
2de zomerkledingstuk. Dit is ook geldig op reeds 
afgeprijsde kleding.  Bij de Tweewieler Udenhout

Groot assortiment 2de hands elektrische fiet-
sen incl. gratis 2 jaar garantie. Bij de Tweewieler 
Udenhout

YoGa. Dinsdag 5 sept. a.s. van 9.00-10.00 uur 
begint de yoga cursus weer in “’t Ruiven”. info: 
Nelleke van der Smissen, tel; 013-5343513 e-mail; 
pchmvds@hotmail.com

Gezocht: hulp in de huishouding. 4 uur per week, 
tijden in overleg. Tel 013-5331683

Bloemenatelier EXTra viTa St. Willibrordstraat 5 
Achterom Berkel-Enschot Tel: 06-22114370 Vrijdag 
en zaterdag van 9.00 u tot 17.00 u. Zondag van 
9.00 u tot 13.00 u.

YoGa & MEDiTaTiE Vanaf Maandagavond 4 sept 
beginnen de ~NU EVEN NIETS~ heerlijke ontspan-
ningsavonden weer. Met eenvoudige Yoga- en Chi-
neng Qi Gong oefeningen, gevolgd door (geleide) 
Mindfull Meditaties en helende gedichten/teksten. 
Tijdstip: iedere maandagavond van 19:30 – 21: uur 
Locatie: Dom. S. Dubuissonstraat 60 in Berkel-En-
schot Kosten: € 12,- per losse les / 10-rittenkaart is 
€ 100,- Opgeven via: www.lout4kids.nl/workshops 
of bij Loutje Bosch: 06 – 252 939 92

Mindfulness Plus Training bij Free Body Free Mind 
start op Zaterdag 2 september.
Voor meer info of een vrijblijvend, gratis intake ge-
sprek bel Anite Jonkers. Tel: 0615054704  
www.freebodyfreemind.nl

Personeel gezocht; ROVAPO TOTAALGEVELON-
DERHOUD BERKEL ENSCHOT Gemotiveerde 
medewerker gevel onderhoud. Bezit van rijbewijs 
is een pre. Leeftijd vanaf 18 jaar. Geen 8 tot 5 men-
taliteit. Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden. 
Uren in overleg. 
Reactie per mail; Robertvanpoppel@hotmail.com

i&L Logistiek zoekt vaste, flexibele sprinter-
bakwagen chauffeur voor tenminste 2 dagen per 
week. Leuk, veelzijdig en routes door héél Neder-
land. www.il-logistiek.nl/schakel

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 www.electroservice.nl

aUToriJSchooL KLEiJnGELD. Al vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Hoog slagingpercentage. 
Tel. 013-5333408,  06-20402338  
www.autorijschoolkleijngeld.nl

nieuw in de Caeciliaschool (kindcentrum) Berkel-
Enschot Yoga. Vanaf 1 september ook op zater-
dagochtend. Zwangerschapsyoga. 
Iedere donderdagavond om 19.00 uur. Kijk op 
www.beyoga.nl; mail: els@beyoga.nl of bel Els 
Fleuren 013 8504899

Mediteren kun je leren/ bewust omgaan met je ge-
dachten, de Training Meditatie Plus start op don-
derdagavond 14 september. Voor meer info of een 
vrijblijvend gratis intake gesprek, bel Anite Jon-
kers. Tel: 0615054704. www.freebodyfreemind.nl

Nieuwe activiteiten bij Gittepetit’s creatieve 
ontmoetingsplek:quiltcursus, spelletjesavonden, 
schildercursus, journalcafé en meer! Open huis op 
3 september. www.gittepetit.nl 

i&L Logistiek zoekt leuke, enthousiaste chauf-
feurs/ambassadeurs voor distributie Schoolmelk 
met een bestelbus. 2 tot 4 dagen per week voor 
héél schooljaar. Aantoonbare rijervaring geëist. 
www.il-logistiek.nl/schakel





Een aandeel in elkaar

Info en actievoorwaarden: rabobank.nl/hartvanbrabant

Met deze actie ondersteunen we het lokale verenigingsleven met hun jaarlijkse

activiteiten of projecten. Rabobank Hart van Brabant stelt in 2017 

€ 250.000 ter verdeling beschikbaar. Doe mee en schrijf uw club in!

Hart voor uw Club, doe mee en schrijf uw club in! 

Inschrijven kan van 1 juni tot en met 15 september 2017 via rabobank.nl/hartvanbrabant

voor Hart voor
uw Club!

Meld uw
vereniging 

of stichting aan


