
Jaargang 53, week 11, 14 maart 2018

DEZE WEEK:
Het geheim van 25 jaar Schoenmakerij

Huis & Hypotheek neemt met ‘nee’ geen genoegen

Patstelling bomenkap Beukendreef

Boekenweek: Natuurgebieden in Noord-Brabant



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziek en niet gehoord? 
   Advocaat mr. Melanie Hermes en arbodienstverlener Wegéon bundelen    
   hun krachten!  

 Niet eens met de bedrijfsarts? 
 Bezwaar tegen een besluit van UWV? 
 Second opinion? 
 Wordt u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? 
 Ziek door uw werk/werkgever? 

 

Melanie Hermes ESQ Advocaten   Arno Linkels  Wegéon 
Kade 10   Oudenbosch   Eikenbosch 2 Berkel-Enschot 
T: 0165-744021 E: melanie@esq.nl   T: 013-5336272 E: a.linkels@wegeon.nl 
 

 

 
www.zieke-werknemer.nl 
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BEDriJvEN coNtactEN

WEEKBlaD DE ScHaKEl
informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

inleveren schakeltjes:
Particulier: Tot zaterdag 17:00 uur tegen betaling 
bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.
Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.

activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Maartje van Beurden

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans, 
Iris de Groot, Jan van der Straaten
coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink, Piet Denissen, Iris de Groot

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

oplage: 5.100 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

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.

ieder werkt zelfstandig onder 1 dak

Telefoon: 013 - 533 15 61 | Adres: Kerkstraat 25b
5056 AA Berkel-Enschot | Op maandag zijn wij gesloten

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

Azin: 06 - 45 72 65 29 Charlotte: 06 - 34 08 99 21

Lotte: 06 - 38 16 65 31 Margo: 06 - 15 22 62 91

Bij Anthé-Kappers;
 Heren met en zonder afspraak
 10 minuten kleuring van Megix
 Woensdag kinderen <14 jaar €16,-
 Donderdag 10% Studentenkorting
 Zaterdag tot 18:00 open
 ‘s morgens van 8:00 tot 9:00 & vrijdagavond 

 van 18.00 tot 19.00 op aanvraag
Tot ziens bij Anthé-Kappers
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aDvocatEN & NotariSSEN

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

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

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

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

vaN raaK aDvocatUUr & MEDiatioN
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

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

BaNKEN

raBoBaNK Hart vaN BraBaNt
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & aaNvErWaNtE BEDriJvEN

vaN aNtWErPEN ElEKtrotEcHNiEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZoNNEPaNElEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

ScHilDErWErKEN toN vaN DE WoUW
tEl: 06-51108539

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

StaatS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

HErMaN PEtErS ScHilDErWErKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

cUltUrElE iNStElliNGEN & KUNSt

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

DivErSEN

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

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

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

louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

KBo B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

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

GEZoNDHEiD

tHEraPEUtiScH cENtrUM DE ZicHt
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

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

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

oStEoPatHiE vaN EiJcK D.o.-Mro lid Nvo/Nro
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSiotHEraPiE DE HooGE riJt (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 
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FYSiotHEraPiE UDENHoUt / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

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

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

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

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

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

lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.lout4Kids.nl / 06-252 939 92

oStEoPatHiE MaUra JaNSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

aPotHEEK DE laNGE StiGHt, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

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

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

FYSiotHEraPiE BErKo fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

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

MiNDFUlNESS +/YoGa/coacHiNG bij anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

taNDartS M.J.M. NaaiJKENS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

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

KaPPErS & 
ScHooNHEiDSSPEcialiStEN

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

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

MoNiQUE’S HairStYliNG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

ScHooNHEiDSSaloN c`ESt Moi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness & massage 06-51225761.

YoUr BEaUtY iNSPiratioN, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SaloN ortEGa, KaPSaloN
carEForSKiN BY rooS, ScHooNHEiDSSaloN
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

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

UitvaartBEGElEiDiNG

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

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

EXtra vita, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten 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 

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën

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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Schoenmakerij Joep van den Berg
Sint Willibrordstraat 5b
5056 HS Berkel-Enschot
013-5335149
info@joepvandenberg.nl
www.meesterschoenmakerij.com

‘Een uitstervend beroep’, noemt Joep van den 
Berg het zelf met een lach. Toch hangen de 
rekken bij hem nog vol met schoenen, tassen 
en andere voorwerpen en wandelt er iedere 
vijf minuten wel iemand binnen. Op 10 maart 
bestaat schoenmakerij Joep van den Berg dan 
ook 25 jaar.  

Het geheim? ‘Dat is toch wel kwaliteit’, en niet 
onbelangrijk: ‘alles kan. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of ik heb het in mijn winkel gehad: van 
legerhoezen tot een kap voor een cabriolet. Dat 
maakt het uitdagend: je krijgt de gekste karwei-
tjes.’ 

Derde plek 
Dat de kwaliteit hoog zit, bewees hij in 2010. Joep 
van den Berg belandde op de derde plaats in de 
race voor beste schoenmakerij van Nederland van 
de Nederlandse schoenmakersvereniging. ‘Dat 
komt door de ervaring en leermeesters die ik heb 
gehad.’ 

autosleutels 
Naast het repareren van schoenen en andere 
voorwerpen, maakt hij ook sleutels. ‘Tegenwoor-
dig repareer ik ook veel autosleutels, maar schoe-
nen zijn de hoofdzaak.’ Als het weer nog even 

meezit, waagt Joep zich ook aan het slijpen van 
schaatsen. 

Passie
Nadat Joep bij verschillende leermeesters had ge-
werkt, is hij op zijn 21ste voor zichzelf begonnen. 
‘Het zit een beetje in de familie’, het vak sloeg een 
generatie over, maar de drie generaties voor zijn 
vader zaten allemaal in de schoenmakerij. Wat het 
zo leuk maakt? ‘Je maakt iets dat misschien wel 
helemaal kapot is weer zo goed als nieuw.’

Uitdagende projecten 
Als het op schoenen aankomt kan je het zo gek 
niet bedenken of Joep heeft zich eraan gewaagd. 
Mensen komen bij hem om schoenen te laten ver-
maken, repareren of om aanpassingen uit te laten 
voeren. ‘Maar ik heb ook regelmatig tassen, rie-
men en andere uitdagende projecten.’  

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

HEt GEHEiM acHtEr 
25 Jaar ScHoENMaKEriJ

ScHaKEltJESBEDriJF iN BEElD
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activitEitENKalENDEr

t/m 30-4      CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
10 t/m 18-3   De Rauwbraken diverse Huis&Hypotheek B-E (tennis) kampioenschappen
15-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
15-3 ons Koningsoord kerkzaal 20.00 uur Politiek Debat 12 politieke partijen 
17-3 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie paarden
18-3 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie paarden
18-3 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
18-3 ons Koningsoord 14.30 uur Concert kwartet Mr. Syms 
18-3 Café Mie Pieters 15.00-18.00 ur Optreden Pitch, pop-rock coverband
20-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
21-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
21-3 CC de Schalm 20.oo uur Literair Café met Lidewijde Paris
22-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
22-3 Ons Koningsoord 13.30-17.00 uur Finale KBO/de Schalm Riktoernooi 2017 - 2018
23-3 CC de Schalm 20.00 uur De Aanbouw Miriam en Carla Wijnen
24-3 Manege de Kraan 10.00 uur KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup
24-3 Muziekhuis 14.00 uur Ontspanningsmiddag met Bingo, de Zonnebloem 
24-3 Café Mie Pieters 20.00 uur Half vastenbal met optreden Ferry van de Zaande
25-3 Manege de Kraan 10.00 uur Finale Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paar-

den/pony’s
27-3 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
28-3 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO-de Schalm biljarttoernooi
28-3 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: Les Innocentes
29-3 CC de Schalm 13.00-16.00 uur Finalewedstrijden KBO-de Schalm biljarttoernooi
29-3 Manege de Kraan 18.00 uur Finale Marstall 50 hindernissen competitie paarden
30-3 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s

2-4 Manege de Kraan 10.00 uur Finale Horsefood Dressuur Talent paarden
2-4 Denksportcentrum 14.00 uur Tweede Paasdag bridgedrive met buffet
4-4 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-4 Bibliotheek 10.00 uur Muzikaal Peutervoorlees-halfuurtje i.s.m. Factorium 
5-4 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
6-4 ons Koningsoord 19.30 uur Lezing Non-dualiteit in de praktijk door Zenmeester 

Rients Ritskes 
7-4 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
8-4 Sporthal ‘t Ruiven 10.30-16.00 uur Open Badmintontoernooi Badmintonclub Just For Fun 
8-4 CC de Schalm 14.30 uur TiKiKo - Peter Pan
11-4 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
15-4 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
21-4 CC de Schalm 20.00 uur Rossignol Strijkkwartet, Stg. Expo

2-5 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
5-5 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
15-5 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 

Maart

latEr

aPril
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Huis & Hypotheek
Westpoint 190
5038 KG Tilburg
013-5910020
westpoint@huis-hypotheek.nl
www.huis-hypotheek.nl 

Huis & Hypotheek opereert met een team van 
vijf professionele adviseurs al meer dan twin-
tig jaar vanuit Westpoint 190 in Tilburg. Sinds 
een jaar hebben zij ook een kantoor bij Shirley 
Kneepkens op Eikenbosch 8 om hier inwoners 
te helpen bij het verstrekken van hypotheken. 

Marc Hamers en Jeroen van Belkom zitten aan het 
hoofd van de franchiseonderneming Huis & Hypo-
theek in Tilburg. De kracht van hun onderneming 
zit volgens het duo in het oplossingsgericht den-
ken. ‘We nemen met een ‘nee’ van de bank geen 
genoegen. Er zijn vaak veel meer oplossingen 
voor dossiers en dat zoeken we uit’, zegt Marc.

Snel handelen
Daarnaast is het volgens Marc en Jeroen, vooral 
in deze tijd, belangrijk om snel te handelen. ‘We 
bellen onze klanten uiterlijk binnen 24 uur terug 
en binnen vijf werkdagen zitten we aan tafel.’ In 
dat ‘aan tafel’-gedeelte zijn zij flexibel: ‘dat kan 
ook gewoon bij de mensen thuis in een vertrouw-
de omgeving of lekker dichtbij op ons kantoor in 
Berkel-Enschot.’

Met het kantoor in Berkel-Enschot wil Huis & Hy-
potheek een nieuwe doelgroep aanspreken. ‘We 
zien veel mensen in de leeftijd van vijftig tot zestig 
jaar die nu overstappen naar een nieuwbouwwo-

ning.’ Vooral met de nieuwbouwontwikkelingen in 
ons dorp is dat een grote ontwikkeling. Voor Marc 
en Jeroen is dat vooral een mooie gelegenheid om 
goede oplossingen te zoeken. ’Bij 99 procent van 
de zaken waar we instappen, komen we ook tot 
een oplossing.’

Euforie 
Dat is ook wat het vak voor de adviseurs zo leuk 
maakt. ‘Je helpt mensen en het geeft voldoening 
als je iets tot een goed einde weet te brengen. Het 
zijn korte, intensieve projecten met een euforie-
moment als alles rond is.’

Naast het verstrekken van woninghypotheken 
richten zij zich ook op het verstrekken van hypo-
theken voor beleggingspanden. Wie op zoek is 
naar een verzekering voor bijvoorbeeld de inboe-
del van een woning, kan ook bij Huis & Hypotheek 
terecht. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

HUiS & HYPotHEEK:

‘WE NEMEN MEt NEE GEEN GENoEGEN’

ScHaKEltJESBEDriJF iN BEElD



10 |

Datum GEvoNDEN vindplaats telefoon 
9-3 Bruine Tod’s portemonnee (helaas helemaal leeg) Bosjes bij de Burg. Adamslaan 06-20780000
3-3 “1 rechter zwarte (met blauw) grote“ Veldje Rennevoirt 06-38391828  
 kinderhandschoen
23-2 sleutel   Weidemolen 06-16068688
19-2 sleutel AXA met 2 sleutelhangers: Gaastra Grasveldje bij Rennevoirt 06-45562096  
 kompas en Willem II leeuw tekst “WII Kings”
10-2 Sleutel merk Ronis, met zwart labeltje:  Correlisingel 06-30416091  
 ‘Kast catalogus’

Datum oMScHriJviNG verliesplaats telefoon
2-3 Rode huishoud portemonnee inclusief pasjes Winkelcentrum Eikenbosch 013-5332629
1-3 Kanarie roze/rood Korenbloemstraat  06-54761174

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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De 44 bomen aan de Beukendreef houden de 
politiek bezig. Wethouder Mario Jacobs kreeg 
in de themacommissie Leefbaarheid een peti-
tie aangeboden. 

Ondersteund door ruim 700 handtekeningen ga-
ven de twee indieners een pleidooi voor behoud. 
De wethouder werd hier niet warm of koud van en 
gaf aan dat hij waarschijnlijk binnenkort een petitie 
krijgt van bewoners die voor het kappen van de 
beuken zijn. 

Het gaat om een hele rij aan de noordzijde van het 
voetpad. Jacobs gaf aan dat hij geen bomenkap 
toestaat als dit alléén omwille van klagende bewo-
ners is die teveel overlast hebben. Bij verdringing 
zou volgens hem het rooien ten goede komen aan 
de overblijvende bomen. 

Schaakspel
Het lijkt op een schaakspel met rijen bomen als 
de pionnen. Aan de noordzijde staan voorstanders 
van de bomenkap opgesteld met in de schaduw 
van de bomen hun achtertuinen aan de Jacob van 
Ruysdaellaan, Lucas van Leijdenlaan en Pieter 
Bruegellaan. Aan de zuidzijde zijn dat vooral de 
bewoners van de Beukendreef zelf en het Spin-
nerspark als voorstanders van behoud van de bo-
menrij. Tot op heden is het nog een patstelling.
De gemeente heeft in deze langlopende kwestie 
het externe bureau P2 ingeschakeld. Die hebben 

PatStElliNG BiJ 
BEUKENDrEEF

bewoners en deskundigen bijeengebracht om tot 
een oplossing te komen. De wethouder heeft op 
voorhand al toegezegd dat de uitkomst min of 
meer bindend is.

onpartijdigheid
De vraag is of dit onpartijdig gaat. De samenstel-
ling van de groep zou niet in evenwicht zijn met 
evenveel voor- als tegenstanders. Jacobs bena-
drukte dat de beslissing valt op basis van inhoud 
en niet om een meerderheid. 
Hans Smolders (LST) vindt dat het college te vaak 
excuses moet maken omdat processen niet goed 
verlopen. ‘Mensen worden zonder antwoorden het 
bos ingestuurd en zijn teleurgesteld in de politiek.’ 
Hij ziet het omzagen van een hele rij bomen in de 
Beukenlaan in Berkel-Enschot toch echt als iets 
anders dan uitdunnen in de Warande. De VVD-er 
Jeroen van Dijk denkt dat het externe bureau P2 
een schijnvertoning is, zodat de wethouder kan 
zeggen dat hij de burgers heeft laten participeren. 
Evelien Kostermans (Groen Links) wil kijken naar 
behoud als er zoveel draagvlak voor is. Kees van 
Ham (SP) gaf een pluim aan de wethouder. ‘Hij 
heeft een bestaand plan van tafel geveegd en is 
met een schone lei een nieuw onderzoek gestart. 
We moeten gewoon wachten op de resultaten.’ 
Op 19 maart zal dit verder besproken worden in de 
gemeenteraad. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans (archief)
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Deze week is het Boekenweek en het thema is 
Natuur. In dit kader besteden we aandacht aan 
het boek Natuurgebieden in Noord-Brabant, 
een prachtig boekwerk dat mede tot stand is 
gekomen door onze correspondent Jan van 
der Straaten.

Eind vorig jaar werd het eerste exemplaar van dit 
boek overhandigd aan de Commissaris van de 
Koning in het Natuurmuseum in Tilburg. Sindsdien 
zijn er veel van verkocht. Het boek is vooral inte-
ressant voor mensen die wel van natuur houden, 
maar niet steeds weten wat ze om zich heen kun-
nen zien.

Er worden de volgende natuurgebieden in de om-
geving van Berkel-Enschot besproken: de Rechte 
Heide, Kampina, de Moerputten, het Moergestels 
broek met Den Opslag en de Gement, de Loonse 
en Drunense Duinen en De Brand. Er wordt uitge-
legd hoe die gebieden zijn ontstaan en hoe men-
sen deze hebben ontgonnen en gebruikt. Vooral 
de laatste jaren is die invloed niet steeds positief 
geweest. Daarom is er de laatste tijd steeds meer 
werk verzet om in die natuurgebieden de natuur 
weer op volle sterkte te krijgen.

De Loonse en Drunense Duinen dreigden dicht te 
groeien, waardoor het stuifzand zou verdwijnen. 
Het terrein is weer open gemaakt. In het boek kun 
je lezen welke planten en dieren specifiek zijn voor 
het gebied en hoe ze zich staande kunnen hou-
den.

Op de Rechte Heide is de overgang van de heide 
naar het beekdal van de Leij weer in oude luister 
hersteld. Er lopen mooie wandelroutes over de 
heide. Weliswaar is het Korhoen verdwenen, maar 
veel zeldzame planten van het natte beekdal zijn 
teruggekomen.

In de Moerputten heeft men het Pimpernelblauw-
tjes, die daar in lage aantallen voorkwam, weer 
teruggebracht. De omliggende gebieden fungeren 
als een overloopgebied als er te veel water door 
Dommel en Aa wordt aangevoerd.

Het moerasbos van De Brand is een onderdeel 
van een complex natte bossen op een leemlaag 
tussen Berkel-Enschot en Boxtel. In Juni vliegt 
hier massaal de Kleine ijsvogelvlinder, een zeld-
zame vlinder van dit soort natte bossen. Ook in De 
Geelders en De Mortelen komen we deze vlinder 
tegen.

In het Moergestels Broek heeft men de Reusel 
weer alle ruimte gegeven en is het waterpeil van 
de beek verhoogd.

In het boek kun je alle details lezen, die interessant 
zijn als je daar gaat lopen. Er is ook een website 
van het boek waarop nadere informatie en wan-
delroutes te vinden zijn.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

NatUUrGEBiEDEN 
iN NoorD-BraBaNt

Natuurgebieden in Noord-Brabant; Ontstaan, Ontginning 
en natuurontwikkeling. Jan van der Straaten, Willem van 
Kruijsbergen, Ernst-Jan van Haaften en Jac Hendriks 
(Red.). 2017. Pictures Publishers, Woudrichem.
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Zaterdag 17 maart 
van 11.00 - 15.00 uur

Open Dag 
bij ‘t Heem!

Open Dag de Eikelaar
Slimstraat 40 in Udenhout
Open Dag Leyenhof
Martinipad 3 in Helvoirt

Voor nog meer  
informatie  
kijk op: 
www.t-heem.nl

Tijdens de Open Dag geven wij op  
locaties de Eikelaar en Leyenhof 

rondleidingen en informatie   
over alle locaties van ‘t Heem. 

Denk aan vragen op het gebied van:   
wonen, zorg en welzijn - 

dagbesteding in Haarensteyn -
dagbesteding in Leyenhof -

thuiszorg in de dorpen - 
leren en werken bij ‘t Heem - 



vErENiGiNGSNiEUWS
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vErZaMElaarSvErENi-
GiNG “DE torENHoEK”
Verzamelaarsvereniging “De Toren-
hoek” heeft op zondag 18 maart weer 
een ruilbeurs in Koningsoord, 

Cultureel Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 
77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Wij zitten in de foyer. 

Van 10.00 tot 13.00 uur kan men er terecht voor 
het ruilen van postzegels, speelkaarten, reclame-
balpennen en bierviltjes.  

Bestuur verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK”.

KBo WaNDElt iN DE 
oUDE WaraNDE
Op donderdag 22 maart wandelen wij 
in de Oude Warande in Tilburg. In dit 

sterrenbos, aangelegd rond 1720, in Barokstijl, 
door de heer Willem van Hessen-Kassel, zult U 
ervaren wat dit mooie – gerenoveerde (1980-2009) 
- STERRENBOS eigenlijk is. Vanuit een centraal 
punt lopen 8 lanen naar de hoeken en buiten-
randen. De kleinere vierkanten worden ook weer 
doorsneden door lanen en paden. Een prachtig, 
ruim 70 hectaren groot natuurbos.
Onderweg drinken wij koffie bij El Grotto.
Wij vertrekken om half twee bij het oude postkan-
toor. Rond vijf uur zijn we weer terug. We carpoo-
len, medereizigers betalen € 2,-twee euro aan de 
chauffeur. Aanmelden is niet nodig.

aaNMElDEN DEElNaME 
tHEatErS tilBUrGGroEP
In het KBO-nieuws van maart 2018 is het aanmel-
dingsformulier opgenomen waarmee KBO-leden 
zich vrijblijvend als nieuwe deelnemer aan de The-
aters Tilburggroep kunnen opgeven.
Deelnemen aan de Theaters Tilburggroep van de 
KBO houdt in dat men via de KBO bij voorrang 
eersterangs toegangskaartjes kan bestellen voor 
alle voorstellingen uit de gids van Theaters Til-
burg. Bijkomend voordeel is dat men via de KBO 
het verschuldigde bedrag per incasso betaalt in 
drie termijnen.
Verder is voor deelnemers die afhankelijk zijn van 
vervoer door anderen, vrijwel altijd tegen een ge-

ringe bijdrage vervoer beschikbaar. Er wordt niet 
gereisd in groepsverband.
Om te kunnen deelnemen aan de Theaters Tilburg-
groep moet men lid zijn van de KBO Berkel-Enschot. 
U kunt zich daarvoor opgeven via de website van de 
KBO: www.kboberkelenschot.nl of het secretariaat 
van de KBO: Jacob van Ruysdaellaan 12.
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk zondag 
1 april als nieuwe deelnemer aan de Theaters Til-
burggroep inschrijven bij voorkeur via het aan-
meldingsformulier op de KBO-website. Eind april 
ontvangt men dan via de KBO de programmagids 
van Theaters Tilburg, een brief van de KBO met 
nadere informatie en een bestelformulier.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ria/Huub van 
Beurden: T 533 19 57 of Ad Oomen: T 533 20 23.

KBO-werkgroep Theaters Tilburg

Zaterdag 31 maart

PaaSEiErEN ZoEKEN 
iN DE PiErENBErG 
Het begint gelukkig weer een 
beetje warmer te worden en over 

een paar weekjes is het al Pasen. Dat betekent dat 
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot weer Paasei-
eren gaat zoeken in de Pierenberg!
Doen jullie ook mee dit jaar?

Er zijn drie starttijden, we starten om 10.15 uur, 
12.30 uur en om 14.15 uur met de rondes. 
We wisselen het zoeken af met spellen en zorgen 
voor wat drinken en lekkers voor de kinderen.

Graag willen we jullie 
vragen om even voor 
de starttijd aanwe-
zig te zijn op de pad 
vlakbij de open zand-
vlakte waar we gaan 

zoeken en spelen. Volg 
de pijlen en u komt onze 
Paashaas vanzelf tegen.
Wie vind de mooie ge-
kleurde eieren die de 
Paashaas verstopt 

heeft? Deze zijn een 
extra prijsje waard. 

En maak jij het 
mooist ver-
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sierde mandje, dat belonen we natuurlijk ook met 
een mooie prijs.
De kaartjes kosten € 3 per kind en zijn tot en met 
30 maart te koop bij: Qiëlly Kids Fashion op het 
winkelcentrum en Schoenmakerij Joep van den 
Berg in de St. Willibrordstraat.
Mochten er op 31 maart nog kaartjes over zijn dan 
kun je deze op locatie kopen voor € 4. Wij zullen je 
hierover op de hoogte houden via onze Facebook-
pagina en website.

Stichting Jeugdwerk’s KreaKids geeft in de blok-
hut van de scouting ook workshops die in het te-
ken staan van Pasen en wel op 23 maart van 15.30 
tot 16.45 uur en 28 maart van 13.30 tot 14.30 uur 
en 15.00 tot 16.00 uur. Opgeven hiervoor doe je 
via kreakids@jeugdwerkberkelenschot.nl

Groetjes van Corina en Monique, het Paasteam
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

Violen
Volle doos, 12 stuks. 

In diverse kleuren.

Elke zondag open 
van 12 tot 17 uur!

2.99
Aanbieding geldig van 14  t/m

 20 m
aart 2018 en zolang de voorraad strekt.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Wanneer kiest u voor Kozion?

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
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KaratEScHool
FUriNKaZaN
Afgelopen zaterdag is Kayleigh Ver-
metten, samen met haar moeder/
coach Bianca Vermetten, afgereisd 

naar Stadskanaal (Groningen) om mee te gaan 
doen met het Open Bruinsma Toernooi. Dit Toer-
nooi bestond uit de onderdelen kata en kumite en 
Kayleigh heeft met beide onderdelen mee gedaan. 
Op het onderdeel kata trof zij de (sub)top van het 
Nederlandse karate, in haar klasse, en zij wist zich 
goed staande te houden. Op dit onderdeel werd 
zij 4e. Daarna mocht zij de karatehandschoenen 
aandoen om te “vechten” in de kumite poule. 
Sterke tegenstand maakte het mooie wedstrijden 
om te zien en met overmacht won Kayleigh al haar 
partijen en werd uiteindelijk poulewinnaar! Dojo 
Furinkazan is trots op haar behaalde resultaat.

Zondag 11 maart met 7 leerlingen naar Eindhoven 
gegaan om mee te doen met het 33e mini ElHatri 
toernooi. Voor onze dojo was het een zeer ge-
slaagd toernooi.
Kayleigh Vermetten 2e plaats Kumite en 3e plaats 
Kata, Femke van den Brekel 1e plaats Kata,Styn 
van Berkel 3e plaats Kata, Naiche Sikteuboen 

2e plaats Kata en Noor van Spreeuwel 1e plaats 
Kata. Ondanks een goede inzet was er helaas 
geen eremetaal voor Teun Spijkers en debutant 
Mila Oostendorp

Hallo tENNiSSEND 
BErKEl-ENScHot,
Op het moment van het schrijven van dit 

stukje zit het eerste weekend van de Huis en Hypo-
theek Berkel-Enschotse kampioenschappen er op.
Een eerste weekend met prima weer en veel wed-
strijden van de jeugd en de senioren op de parken 
van TVBE en TC de Rauwbraken.
Deze week worden de overige wedstrijden gespeeld.
Aanstaande vrijdag 16 maart is er een feestavond 
met als thema apres ski. Met dank aan handbalver-
eniging White Demons kan TC de Rauwbraken ge-
bruik maken van hun paviljoen De Kraacht tijdens 
de verbouwing van hun eigen paviljoen. Deze tijde-
lijke locatie bij TC de Rauwbraken is inmiddels aan-
gekleed in stijl om in apres ski sferen te komen. Ie-
dereen is dan ook uitgenodigd op deze feestavond.
Zaterdag zijn de finalewedstrijden van de jeugd bij 
TC de Rauwbraken en zondag de finalewedstrij-
den van de senioren bij TVBE.
Wij bedanken naast onze hoofdsponsor Huis en 
Hypotheek ook Albert Heijn Berkel-Enschot, Wolfs 
Catering en van Gool Sport die dit evenement 
mede mogelijk maken.
Met sportieve groet namens de organisatie van de 
Berkel-Enschotse kampioenschappen,

Claudia Kuiper

5E roNDE WiNtEr-
coMPEtitiE BiJ DE 
MEiEriJErS

Afgelopen week is de vijfde ronde van de winter-
competitie geschoten.
De wintercompetitie bestaat uit zes ronden van 25 
pijlen, 2 pijlen per beurt.
Na deze zes ronden volgt nog een zevende ronde 
individueel waarna de teamprijzen als ook de prijzen 
voor de individuele schutters uitgereikt gaan worden.
Onze tegenstanders voor team 1 was ONA Bladel 
1 en van team 2 was ONA Bladel 2.
Onze beide teams wisten deze vijfde ronde te win-
nen van de tegenstanders.
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Wilt u een droomhuis naar eigen ontwerp laten bouwen? En profiteren van de voordelen om samen te 

bouwen in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? Dan is dit uw kans! 
 

Er worden zes duurzame vrijstaande woningen gerealiseerd op percelen van 750 tot 800 vierkante meter 
in Buitengoed Nieuwe Warande. 

 
De bouwkavels liggen op een prachtige locatie nabij een beekje en omgeven 

door weilanden, bomen en natuur. 
 

In CPO Groenling laten toekomstige buren samen hun woningen bouwen onder leiding van 
Droomwonen.com. Dat biedt voordelen in de kosten en verzekert u van ondersteuning tijdens en na het 

bouwproces. 
 

Voor één kavel is het CPO nog op zoek naar enthousiaste deelnemers! Wilt u hier uw droomhuis laten 
bouwen? 

 
Walter Loomans 

walter@droomwonen.com 
076-2051010 

www.droomwonenbrabant.nl 

 

Hele maand maart 10% korting
op het hele tennisassortiment
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Volgende week volgt de zesde ronde.
De uitslagen:
De Meierijers 1:  +18; ONA Bladel 1:  -8
De Meierijers 2:  +57; ONA Bladel2:  -17
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

FriS JoNG BraBaNt 
vErliESt NiPt: 3-2
Tegen het eveneens hooggeplaatste 
Gudok moest Jong Brabant op de val-

reep het onderspit delven in Tilburg. Na een flit-
sende start, met een snel en mooi doelpunt van 
Jeroen van Laak, wisten de roodwitten de eerste 
helft goed te controleren. In de tweede helft voerde 
Gudok de druk op, wat na 60 minuten resulteerde 
in de gelijkmaker. De mannen van trainer Boy v.d. 
Bogaard toonden echter veerkracht en forceerde 
opnieuw een voorsprong. Nu wist de behendige 
Thomas van Esch fraai het net te vinden. Helaas 
lukte dat daarna Gudok ook nog tweemaal, waar-
door de Tilburgers uiteindelijk aan het langste eind 
trokken. Desalniettemin hebben we een fris en 
fruitig en goed gefocust Jong Brabant gezien  met 
bij vlagen attractief voetbal en een heel positieve 
spelopvatting. Komende zondag wacht aan de 
Berkelseweg Reeshof SV. 

Redactie Jong Brabant

WHitE DEMoNS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 10 maart 

Tremeg D1# - Wh. Demons D1 20-16
White Demons D3 - Heerle D2 05-21
Elshout D1# - White Demons D2 04-05
White Demons DS1 - 
Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS2 20-20

Zondag 11 maart 
White Demons HS3 - Blauw Wit HS2 26-15
White Demons HS2 - Achilles ‘95 HS1 38-27
White Demons DS2 - Dongen DS3 24-14
White Demons DS3 - Novitas DS1 09-13
Heerle DC2 - Wh. Demons/Taxandria DC1 20-16
Programma a.s. weekend:
Maandag 12 maart 
21:00 uur White Demons DMW1 - 
 G.H.V. DMW2
Dinsdag 13 maart 
20:30 uur United Breda/Orion R DS3 - 
 White Demons DS3

Zaterdag 17 maart 
10:25 uur White Demons D1# - Swift D1
11:20 uur White Demons E3 - Groene Ster E2
12:25 uur White Demons E2 - Elshout E1
13:30 uur White Demons E1 - HVM E1#
14:35 uur White Demons D2 - Groene Ster D2
19:30 uur Internos D2 - White Demons D3
20:30 uur Goodflooring-HMC/HVM/Mixed Up HS1 - 
 White Demons HS1
Zondag 18 maart 
10:00 uur Avanti HS2 - White Demons HS2
10:25 uur Zephyr F1 - White Demons F1
11:15 uur Avanti HS3 - White Demons HS3
11:30 uur Internos DS2 - White Demons DS1
11:35 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Elshout DC1#
12:15 uur HC Zeeland DS2 - White Demons DS3
13:00 uur Goodflooring/H.M.C. R’veer DS3 - 
 White Demons DS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

oJc’98 NiEUWS
De zaalcompetitie zit erop. 
Met drie kampioenen, waar-

onder het eerste, is OJC behoorlijk succesvol ge-
weest. Ook al omdat het tweede zich steeds beter 
manifesteerde. Ook de D-pupillen en het eerste 
E-team deden het goed.
De laatste uitslagen waren:
OJC’98 1 - SGV 1 19 - 13
OJC’98 2 - SGV 2 10 - 9
SDO jun 2 - OJC’98 jun 2 11 - 7
OJC’98 pup E1 - NKV pup E2 n.b.
OJC’98 pup E2 - Focus pup E1   3 - 6
Op 31 maart begint de tweede helft van de veld-
competitie alweer. Vanaf komende week wordt er 
weer op het veld getraind.
Hieronder de laatste kampioensfoto van de zaal-
competitie; de ongeslagen aspiranten C-ploeg. 
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KUNSt EN cUltUUr

Vrijdag 23 maart in CC De Schalm Berkel-Enschot, 
muziektheater, Miriam en Carla Wijnen aanvang 
20.00 uur, entree € 10,-

De aanbouw,
Miriam heeft er een
Carla wil er een
Noodzaak, vindt Miriam
Noodzaak,  vindt Carla
Miriam vindt van niet!

carla en Miriam Wijnen
Carla Wijnen, wonend in Berkel-Enschot, won sa-
men met drielingzus Miriam cabaretprijzen zoals 
de persoonlijkheidsprijs Groninger studenten ca-
baretfestival en het Limburgs cabaretfestival en 
samen stonden ze in de finale van Cameretten. 
De afgelopen jaren maakten de zusjes theater op 
maat, maar nu is het tijd voor een grappige, mu-
zikale, energieke en persoonlijke voorstelling, DE 
AANBOUW.

In DE AANBOUW komt alles langs: vrijwilligers, 
mantelzorgers, stichtingen, serviceclubs, care- en 
contactclowns. Koffie en oliebollen, man en kind, 
liefde en dood. En een fruitige jonge gitarist.

Een voorstelling met grappen, karakters, muziek, 
toneel en poëzie in overvloed.

Tekst, zang, spel: Carla en Miriam Wijnen
Gitaar: Sjors van der Mark
Regie: Bas Groenenberg
Mixen en jingles: René van den Bosch 

aFGElaStiNG voorStElliNG 
cc DE ScHalM, vriJDaG 13 
aPril 2018 
De cabaretvoorstelling “Ernest Beuving” met het 
koor “Berkel-Enschot zingt” (bez)
Gaat dit seizoen niet door! 
Een teleurstelling voor alle deelnemende partijen,  
maar ook jammer voor u als bezoeker.  

Deze grotere productie is technisch te omvangrijk 
voor de huidige kerkzaal!! 
In principe is de voorstelling doorgeschoven naar 
het programma van 2018-2019. Wij zullen hiervoor 
naar elders moeten uitwijken. Nadere informatie 
volgt.
Heeft u op dit moment vragen, dan kunt u bellen 
013 -5331333. 

Bestuur CC De Schalm
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Kijk voor uitgebreide informatie van de vacatures op 
onze website www.t-heem.nl of www.brabantzorg.net

Wij zoeken jou!
Verzorgenden Thuiszorg (niveau 3)
Voor 12 tot 28 uur per week
 
Verzorgenden (niveau 3)
Voor 20 tot 28 uur per week
(Eikelaar KSW en Torentjeshoef )
 
Contactverzorgende (niveau 3)
Voor 24 tot 28 uur per week (Torentjeshoef )
 
“Op en top” gastvrouw/gastheer
Voor 10,5 uur per week (Torentjeshoef )
 
Weekendbaan medew. huishoudelijke dienst
Voor 3,5 uur per week met eventueel 2,5 uur per 
14 dagen voor de afwas ( de Eikelaar)
  
Oproepkracht Verzorgenden (niveau 3)
Oproepkracht Welzijnsassistent
Oproepkracht Medewerker gastvrijheid met 
kans op vaste uren

Ben jij dit?
•  Op zoek naar een nieuwe uitdaging in een klein, 

gezellig, betrokken zelfsturend team
•  Je bent professioneel, klantgericht en gaat tactvol 

om met cliënten en familie
•  Je hart ligt bij de ouderenzorg en je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel
•  Je werkzaamheden zijn afwisselend, je hebt veel 

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
•  Eén ding staat ook voor jou bovenaan: de beste 

zorg voor de cliënt. 

Als je geïnteresseerd bent in een van deze functies 
kun je schriftelijk reageren naar het secretariaat van 
’t Heem, Postbus 62, 5070 AB Udenhout, e-mail: 
secretariaat@t-heem.nl. 

Werken in de zorg,
dichtbij huis
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KUNSt EN cUltUUr

ovEr coriNE
Corine de Groof-Heesakkers, 1953 geboren in 
Mierlo, is al jaren een geliefd en gerespecteerd 
kunstenares in binnen-en buitenland. Na afron-
ding van haar professionele opleidingen, waaron-
der de kunstacademie, heeft ze zich in uiteenlo-
pende schildertechnieken verdiept en bekwaamd.
Behalve haar grote passie Aquarelleren is Corine 
de laatste jaren sterk geraakt door de vele mo-
gelijkheden van de Acryltechniek. Dit alles heeft 
geresulteerd in een zeer gevarieerd aanbod van 
prachtige Aquarel en Acryl werken. Na vele jaren 
als kernlid van het Aquarel Instituut België te heb-
ben geëxposeerd in het buitenland (België / Span-
je / Italië / Zweden / Finland ) keert ze nu weer te-
rug in de Kempen in haar zo geliefde Oude Kerkje 
met een prachtige overzichtstentoonstelling van 
haar omvangrijke oeuvre.

corine’s werk
Corine heeft een zeer kenmerkende en karakteris-
tieke stijl. Pittig, Vloeiend, Sfeervol en Contrastrijk. 
Haar inspiratie, met een scherp oog voor compo-
sitie, structuur en details, vindt ze doorgaans in 
de natuur en in de mens. Haar werken lopen uit-

een van figuratief tot abstract. Haar motto: “Met 
Minder Meer” is terug te vinden in al haar werken.  
Haar geliefde thema’s zijn: Landschap, Bloemen, 
Stilleven, Portret.
Aquarel is een snel medium. Het schilderen moet 
vlot en spontaan gebeuren. Het is een spel tus-
sen water, pigment en papier en is niet altijd voor-
spelbaar. Alles moet goed worden voorbereid en 
overdacht. Er komen altijd weer verrassingen tij-
dens het droging proces, wat het ook weer heel 
spannend maakt. Soms moet worden ingegre-
pen, timing is daarbij ontzettend belangrijk. De 
Aquareltechniek vergt daarom veel ervaring, durf 
en zelfvertrouwen. Door zijn transparantie is deze 
techniek open, eerlijk en onherroepelijk.
Acryl is een medium met veel mogelijkheden.  Co-
rine werkt hierbij zowel dekkend als transparant. 
Soms in reliëf en met verschillende structuren.

Uitnodiging
Graag nodigt Corine U uit om tijdens de paasda-
gen haar expositie in Het Oude Kerkje van Mid-
delbeers te komen bezoeken. U zult hopelijk aan-
genaam getroffen worden door haar gevarieerde 
werken die U mogelijk net zoveel plezier zullen 
verschaffen als waarmee ze ontstaan zijn. 
De expositie is van zaterdag 31 maart t/m maan-
dag 2 april. Zie www.oudekerkje.nl/agenda.
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vEiliG oP WEG
Waar kinderen en vracht-
wagens elkaar ontmoe-

ten, kunnen hele gevaarlijke situaties ontstaan. 
Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, 
met name aan de meest kwetsbare verkeersdeel-
nemers: kinderen. Om kinderen bewust te maken 
van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben 
Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) een les ontwikkeld waar-
in leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basis-
onderwijs kennismaken met vrachtauto’s.

 
Berkel-Enschot / BS Berkeloo 
Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Trans-
port en Logistiek Nederland was dinsdag 6 maart 
te gast op BS Berkloo om de leerlingen van de 
groepen 7 bewust te maken van de gevaren van 
grote voertuigen in het verkeer. De kinderen leren 
tijdens de les twee vuistregels die essentieel zijn 
om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer. 
‘Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen’ en 
‘houd minstens drie meter afstand’. 
 
Dode Hoek
Het project ’Veilig op Weg’ bestaat uit een theo-
rie- en een praktijkles. De theorieles wordt gege-
ven aan de hand van een online film in de klas. 
Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de 
Veilig op Wegvrachtauto klaar staat voor de prak-
tijkles. Achter het stuur van een vrachtauto besef 
je pas goed hoe belangrijk het is om als fietser uit 
de dode hoek te blijven. 
’Veilig op Weg’ is het grootste dode hoek lesproject 
in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden 
door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 
1500 basisscholen bezocht. Meer weten of een les 
aanvragen? Kijk op: www.veilig-op-weg.nl.

vaStENactiE – GaaN 
Waar NiEMaND 
Gaat…

Zuster Yvonne Mwalula (40) is hoofd van het 
Households in Distress-programma (HID) en pro-
vinciaal overste van de congregatie van de Zus-
ters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij 
leidt  de gemeenschap, zorgt dat alles goed loopt 
en bepaalt de richting waarin het programma 
zich ontwikkelt. Met name de kinderen worden 
sterk getroffen door de gevolgen van hiv. Zuster 
Yvonne vertelt: “De familiestructuren zijn door hiv 
ernstig aangetast. Er is een gat gevallen in veel 
families: kinderen verliezen hun ouders en worden 
bij grootouders ondergebracht. Die overlijden op 
een bepaald moment ook. Deze kinderen missen 
de affectie van hun ouders en krijgen al op jonge 
leeftijd veel verantwoordelijkheid.” Ruim de helft 
van de kinderen in het Mbala-district in Zambia is 
ondervoed. Het gevolg is dat ze onderpresteren 
op school. Hoewel het basisonderwijs in Zambia 
gratis is, kunnen veel kinderen niet naar school, 
vanwege de extra kosten voor schooluniform, 
schriften, potloden en de eigen bijdrage die vaak 
gevraagd wordt. In Sunsuntila krijgen ze ontbijt en 
lunch en ook betalen de zusters hun schoolgeld.
“Onze hulp geeft mensen hun waardigheid terug,” 
aldus zuster Yvonne. “We geven ze een duwtje 
in de rug en dan bloeien ze op. Ze zijn trots als 
ze weer voor hun familie kunnen zorgen. Als ze 
de eerste keer schoolgeld betalen, voelen ze zich 
verantwoordelijk voor hun kinderen en kleinkinde-
ren.” Op de vraag waar ze van droomt antwoordt 
zuster Yvonne: “Dat de hiv-problematiek kleiner 
wordt. Het is niet de schuld van de mensen die 
zijn geïnfecteerd, ze moeten ermee verder.”
Op dinsdag 20 maart vindt om 17:30 uur een me-
ditatieviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. 
Aansluitend wordt dan een solidariteitsmaaltijd ge-
houden. Opgeven kan tot vrijdag 16 maart bij Joke 
de Berk 013-5332663 (joke.deberk@home.nl).

Stichting MOV Johannes XXIII

ooK aDvErtErEN 
iN DE ScHaKEl

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl
Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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roNDlEiDiNGEN iN
‘oNS KoNiNGSoorD’

Met een mix van oude architectuur en een eigen-
tijds interieur, is Ons Koningsoord een plek vol 
verhalen. Gids Jack van der Sanden van Heem-
kundekring De Kleine Meijerij, kent de voorma-
lige abdij als geen ander. Een keer per maand op 
woensdagochtend geeft hij gratis rondleidingen 
in Ons Koningsoord en deelt al zijn verhalen over 
de verschillende ruimtes in het klooster en de ge-
schiedenis hiervan. 

Iedere maand heeft een ander thema en vertelt 
Jack van der Sanden over de diverse ruimtes. Je 
kunt deelnemen aan de hele reeks. Maar je bent 
ook van harte welkom om eenmalig een rondlei-
ding bij te wonen. Na afloop van elke rondleiding 
staat er op de tussenverdieping van de Biblio-
theek voor iedereen een kopje koffie of thee klaar.

De rondleidingen vinden plaats op de volgende 
agenda:
07 maart 2018 (11-12 uur): Klooster vroeger/nu: 
van Klooster tot Ontmoetingscentrum
04 april 2018 (11-12 uur): Kapittelzaal en Refter: 
over vergaderen en eten
09 mei 2018 (11-12 uur):  Kloosterboerderij e.o.: 
Landbouw en Veeteelt door de zusters 
06 juni 2018 (11-12 uur): Buitengevels van kloos-
tergebouwen: Rondje om het klooster 
04 juli 2018 (11-12 uur): Groen van Koningsoord: 
Tuinen en bomen
03 oktober 2018 (11-12 uur): Het Gastenverblijf 
e.o.: Het Hotel van de zusters 
07 november 2018 (11-12 uur): Het Rectoraat  
e.o.: Het kloostertje van de broeders 
12 december 2018 (11-12 uur): Heiligen van Ko-
ningsoord: Heiligen- beelden en ramen

Aanmelden voor de gratis rondleidingen kan in de 
Bibliotheek Berkel-Enschot of via berkelenschot@
bibliotheekmb.nl

BErKEl-ENScHot 
aaN DE KooK
Ervaar zelf een keer hoe leuk het is 
en doe mee!

Want Berkel-Enschot aan de Kook, dat is:
- Een smakelijk en gezellig dorpsevenement
- Lekker eten met een wijntje, met telkens andere 

dorpsgenoten
- Een running diner waarbij je 3 gangen eet op 3 

verschillende adressen
- Zelf één gang bereiden en dan 4 gasten aan ta-

fel krijgen

- Lekkere wijn, dit jaar geleverd door Gall & Gall
- Leuk voor iedereen, je hoeft echt geen chef-kok 

te zijn
- Een mooie gelegenheid om je favoriete gerecht 

weer eens te koken
- Een leuke na-borrel bij Boerderij Denissen
- Een kans om nieuwe mensen uit het dorp te le-

ren kennen
- Erachter komen dat je altijd wel gemeenschap-

pelijke kennissen hebt
- Erachter komen dat je veel meer dorpsgenoten 

kent dan je dacht
- Een verrassing wie er komt eten, totdat je deur-

bel gaat
- Leuke aanbiedingen, verzorgd door onderne-

mers uit het dorp
Dit jaar vindt Berkel-Enschot aan de Kook plaats op 
zaterdag 7 april. Aanmelden kan nog tot 19 maart 
op www.berkelenschotaandekook.nl. 



26 |

PlatForM 533
rUiMtEtEKort
KoNiNGSoorD. 
Welzijnsorganisaties en 

verenigingen in Berkel-Enschot hebben na de 
verhuizing van De Schalm naar het Trappistinnen-
klooster  een ernstig gebrek aan passende ruimte. 
Koningsoord heeft GEEN zaalvoorziening!
Een schitterend Koningsoord kan door ruimtelijke 
beperkingen een aantal sociale, sociaal-culturele- 
en welzijnsfuncties niet vervullen. Dit heeft nu reeds 
tot gevolg dat meerdere groepen elders ruimte heb-
ben gezocht voor (een deel van) hun activiteiten. 
Dit bedreigt de uitgroei van Koningsoord als sterk 
CENTRUM en de samenhang en ontmoeting van de 
netwerken van welzijns- en sociaal-cultureel werk. 

Platform 533.
Welzijnsorganisaties en Sociaal Cultureel werk met 
meer dan 2000 georganiseerde leden/deelnemers 
(waaronder Dorpsraad Berkel-Enschot, CC De 
Schalm en alle gebruikersgroepen, Bridgeclubs,  
Katholieke Bond Ouderen, Stichting Welzijn Ou-
deren, Katholiek Vrouwengilde KVG, Zonnebloem 
Berkel-Enschot ), hebben  zich verenigd onder één 
platform, met één doel.  

Doel van Platform 533.
het gebied Koningsoord dient  een multifunctio-
nele zaalvoorziening te krijgen.
• De 10 jaar oude belofte van gemeentebestuur 

en politiek dat Berkel-Enschot bij de verhuizing 
van De Schalm naar het klooster NIEUW voor 
OUD zou krijgen schreeuwt om invulling. Belofte 
maakt schuld!

• De groei van 12000 naar 16.000 inwoners en 
daarbinnen de explosieve toename van oude-
ren rechtvaardigt ruimschoots de behoefte. Be-
volkingsprognose 65+ van 2505 senioren naar  
4825 in de komende 20 jaar, een doelgroep van 
grootverbruikers van deze voorzieningen.

• In de participatiesamenleving rekent de politiek 
in welzijn en zorg meer en meer op de inzet van 
de welzijnsorganisaties. Zonder samenhang van 
netwerken en ontmoeting is dat niet kansrijk.  

Platform 533 roept het gemeentebestuur, de poli-
tieke partijen en projectontwikkelaar Hendrik Roo-
zen op, snel een perspectief voor een oplossing te 
ontwikkelen. Misschien wel de enige kans  op een 
echt krachtig en prachtig CENTRUM, een echt 
KONINGSOORD.  

Namens de gezamenlijke 
initiatiefpartijen in Platform 533

Ad van der Bruggen, vz. Platform 533, 9 maart 2018

lEZiNG NoN-DUali-
tEit iN DE PraKtiJK 
door Zenmeester rients ritskes
Op vrijdag 6 april houdt zenmeester 
Rients Ritskes een lezing over non-
dualiteit in de praktijk in Ons Ko-

ningsoord in Berkel-Enschot. Aanleiding voor de 
lezing is het verschijnen van het boek ‘Non-dualiteit 
in de praktijk. Gesprekken op de grens van het den-
ken’, van Rients Ritskes en Arthur Nieuwendijk. De 
lezing wordt georganiseerd door Zen.nl Tilburg. 

Locatie: Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77 te 
Berkel-Enschot
Aanvang 19:30 uur
Toegang: 5,- incl. ontvangst met koffie/thee (toe-
gang is gratis voor cursisten en oud-cursisten van 
Zen.nl)

Aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte 
aantal plaatsen. Dit kan via: tilburg@zen.nl onder 
vermelding van ‘lezing 6 april’ en het aantal per-
sonen.

Wat betekent non-dualiteit?
Denken gaat vooraf aan het voelen. Wie zich beter 
wil voelen moet anders gaan denken. Hierover gaat 
het in deze lezing. 
Het denken in uitersten en tegenstellingen lijkt 
steeds meer de norm te worden. Dit geldt heel dui-
delijk in de politiek, maar ook in ons dagelijkse le-
ven dringt de afgescheidenheid zich vaak aan ons 
op. Stress, eenzaamheid, depressie, ADHD en veel 
andere psychosomatische klachten zijn het gevolg.

Centraal in de lezing staat de vraag hoe we in 
deze gespleten wereld toch harmonisch om kun-
nen gaan met de uitdagingen die op ons afkomen. 
Hoe we ondanks de hectiek voldoende rust en ver-
trouwen in onszelf kunnen voelen. En hoe we deze 
essentiële zaken kunnen delen met vrienden en 
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collega’s. Non-dualiteit gaat over anders leren den-
ken en je daardoor meer één kunnen voelen met je 
omgeving. Meer weten over non-dualiteit betekent 
meer weten over levenskunst.

over rients ritskes
Rients Ritskes (1957) is auteur van meerdere prak-
tische boeken over zen en hoofdopleider van Zen.
nl. Dit is een samenwerkingsverband van 39 Zen.nl 
vestigingen in Nederland. Zenmeditatie is een tech-
niek die als training te vergelijken is met mentale 
fitness. Zen betekent aandacht en inzicht als weg 
naar verlichting. Verlichting op haar beurt betekent 
voor de een het bereiken van het ultieme inzicht, 
maar voor de meeste mensen betekent het zoiets 
als beter slapen, meer rust en energie voelen of ge-
makkelijker kunnen communiceren met vrienden, 
familie en collega’s. Door zenbeoefening leren we 
meer denken wat we willen denken en voelen wat 
we willen voelen. Het resultaat is dat we beter in 
staat zijn te doen wat we echt belangrijk vinden in 
ons leven. De boeken van Rients Ritskes maken de 
praktische samenhang duidelijk tussen het wes-
terse denken, zenbeoefening en boeddhistische 
inzichten.
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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
Deze week namen we in de St. Josephkerk met 
een kerkelijke uitvaart afscheid van Mientje van 
Wijk-van Esch, 85 jaar, in de St. Caeciliakerk van 
Corry van de Ven-de Beer, 89 jaar en in de Lam-
bertuskerk van Henk Olislagers, 78 jaar.

vaStENactiE - Gaan waar niemand gaat…
Deze week deel 4 van de informatie over het pro-
ject van de Vastenactie in Mbala, Zambia. Lees 
elders in dit blad wat het inhoudt. Op dinsdag 20 
maart vindt om 17:30 uur een meditatieviering 
plaats in de kapel van de Vuurhaard. Aansluitend 
wordt dan een solidariteitsmaaltijd gehouden. 
Opgeven kan tot vrijdag 16 maart bij Joke de Berk 
013-5332663 (joke.deberk@home.nl).

Stichting MOV Johannes XXIII

SEcrEtariatEN GESlotEN
Dinsdag 20 maart zijn de parochiesecretariaten 
van zowel Berkel, Enschot als Udenhout gesloten 
i.v.m. een cursusdag van de secretaresses.

aGENDa
St. lambertuskerk:
Maandag 19 maart: 20.00 uur versiergroep 1e 
communie.
Dinsdag 20 maart: 20.00 uur versiergroep 1e com-
munie.
Zaterdag 24 maart: 13.00 uur: 3e kinderbijeen-
komst 1e communicanten.
St. Willibrorduskerk: 
Woensdag 21 maart: 18.00 uur Alpha-cursus.
Vrijdag 23 maart: 16.00 uur bijeenkomst commu-
nicanten.

viEriNGEN voor DE KoMENDE WEEK
Zaterdag 17 maart: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza. Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique. Voorganger: pastoor Looyaard.

Zondag 18 maart: vijfde zondag van de veer-
tigdagentijd.
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intentie: Anna Vissers (jrgt.); Ton Broers (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Voor de levende en overleden leden van 
de Stille Omgang; Overl. ouders Antonius van 
Rijswijk en Wilhelmina van Rijswijk-Scheffers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 19 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 20 maart:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 22 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 23 maart: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg bidden.

ProtEStaNtSE 
GEMEENtE 
oiStErWiJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl
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Zondag 18 maart: ds. Winanda de vroe, 10.15 uur
Het is de vijfde zondag van de 40-dagentijd. Van-
daag lezen we Johannes 12: 20-33: Jezus vertelt 
over de graankorrel. Het thema van de kinderen 
is: ‘Ik heb alles voor je over’. In deze dienst wordt 
ook een metalen kunstwerk van Bas Berkelmans 
onthuld. Het is een met de hand uitgezaagde drui-
venrank. De druivenrank is een symbool van leven 
en dood, en van het avondmaal. Door het licht ver-
andert de schaduw van het kunstwerk op de muur. 
De collectes zijn voor Kerk in Actie: kinderen in de 
knel, en voor de eigen kerk.

Zondag 18 maart: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Een dienst gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar en 
hun (groot)ouders. Op het niveau van de kinderen 
beleven we een bijbelverhaal; we vertellen het ver-
haal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peu-
termelodieën) en belevingsgerichte activiteiten.

agenda
14 maart 14.30 uur: Bijbelgespreksgroep
16 maart 16.00 uur: Workshop Bijbels Koken
21 maart 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen

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

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, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877. 

carNiBESt, natuurlijke complete verse vlees-
voeding voor honden, katten en fretten. carNi-
BESt is gegarandeerd vrij van varkensvlees, bind-
middelen, conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Tevens dierproefvrij! Hobby-Mix 
voor Dieren, 013 5331689

TV, internet of WIFI problemen? 
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk?
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
Hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

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

Heeft uw fiets een lekker band of een ander man-
kement, en kunt u niet naar ons toe komen? Wij 
hebben vanaf nu een gratis haal- en brengser-
vice in Berkel-Enschot. De tweewieler Udenhout

BiaBED: het favoriete ligbed voor elke hond. De 
sterke kunstlederen hoes is duurzaam is en ge-
makkelijk schoon te houden. BIA-matras met de-
zelfde eigenschappen speciaal voor in de Bench. 
In diverse kleuren en maten verkrijgbaar bij Hob-
by-Mix voor Dieren.

Stem 21 Maart  Lijst 3  Plaats 6. Henk Denissen. 
Van en Voor ons Dorp

carNiS SNacKS. Deze snacks zijn ambachtelijk 
gemaakt, zonder toevoegingen van granen of an-
dere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en het 
belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. Ver-
krijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, Lam, 
Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, Ree, Wild 
en vele Vissoorten. 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 

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

Maandaanbieding Maart: 25% korting op alle 
batterij- en accuverlichting 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.

lente/Pasen workshop bloemschikken! Bij 
Bloemenatelier EXTRA VITA  op 27 en 28 maart. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370 
www.extra-vita.nl

PriNS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren. 

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

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-Enschot!

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren:Jr FarM, 
natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/knaagdier. 
Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosgeheimen, 
Kruidenweide met paardenbloem en nog veel meer!

Stem op 21 maart: Claudia Dankers, lijst 8 num-
mer 2. Geboren en getogen in Berkel-Enschot, 
hart voor dorp, zorg en stoeptegels: 
www.voortilburg.nl/claudia-dankers 

Vrouwelijke starter zoekt woonruimte te huur van-
af 2 kamers. Voor contact: 06-22613963

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



Dames vet van MHcBE zoekt nieuwe leden! 
Ben je ouder dan 30 en wil je comp hockeyen op 
do middag? Op 22 maart en 19 april spelen we 
thuis om 14 u, kom gerust kijken. Heb je interesse, 
bel of app 06-15385177

Gevraagd op korte of lange termijn in Berkel-
Enschot: vrijstaand woonhuis op ruim perceel. 
contact;  info@jemadijk.nl of  06-47187745.

Vlees/vis
(kies 1 soort)

Kip
Ossenhaas
Garnalen

Saus
(kies 1 saus)

Zoet zure
Ketjap
Knoflook

Oister
Zwarte bonen

Boemboe Bali (pikant)

Thaise kerrie (pikant)

Chili saus (pikant)

Bijgerecht
(1 per gerecht)

Witte rijst
Nasi
Bami

Groentes
(kies max 4 soorten)

Paprika
Wortel

Mini mais
Ui

Champignons
Bamboe

Prei
Tauge

Wok for Home

1

2

3

4

STEL UW MAALTIJD SAMEN

CAFETARIA DE OUDE RAADSKELDER

Burgemeester Brendersstraat 5 Berkel-Enschot
Openingstijden di t/m zo 16:00-20:00 uur 

 OOK VOOR AL UW TRADITIONELE CHINESE GERECHTEN

MODESHOW  11 APRIL 2018

locatie : Hotel De Druiventros, 
 Bosscheweg 11 
 Berkel-Enschot
zaal open :  19:15 uur
aanvang : 20:00 uur
prijs :  € 3,95 bij Bailiff Fashion  
 en LIFF, inclusief 1  
 consumptie en loterij.

 
Aan het eind van de avond zullen er leuke 
prijzen worden verloot waaronder : 
diverse Cadeau bonnen met een waarde 
variërend tussen de € 10,- en de € 100,- 
Para Mi broeken en diverse accessoires.
De kaarten zijn enkel in de voorverkoop 
verkrijgbaar!

Bailiff Fashion
Eikenbosch 3a, Berkel-Enschot
013-533 6101
www.bailiff-fashion.nl

LIFF
Eikenbosch 29, Berkel-Enschot
013-533 3154
www.liff-mode.nl

Boomrooierij Weijtmans

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

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout



Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Hoeveel heb jij straks
nodig om mee te blijven 
doen op de arbeidsmarkt?

Kom maar op met de toekomst


