
Jaargang 53, week 12, 21 maart 2018

DEZE WEEK:
Zorgatelier Il Sogno: Ieder kind hoort naar school te gaan

Geslaagd politiek debat

Wok-Cafetaria, een nieuw concept

Filosofisch Café

Schaapskudde: een bijzonder tafereel



Nieuw in Berkel-Enschot!
Je woning full-service verkopen voor € 995,-

- Waardebepaling rapport 
- Funda plaatsing met 30 foto’s 
- Foto’s door een professionele fotograaf
- Inmeten met Nen2580 en plattegrond
- Onderhandelingen 
- Koopovereenkomst opgemaakt door een jurist
- Woningtekst
- Bezichtigingen
- Eén maand promolabel bij Funda

Maak een afspraak met Gert-Jan Verzaal, gediplomeerd makelaar.  
Info@huizenbalie.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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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
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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: Peter Timmermans

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.
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aDvoCatEn & notarISSEn

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

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

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

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

van raaK aDvoCatUUr & MEDIatIon
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

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

banKEn

rabobanK hart van brabant
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

boUW & aanvErWantE bEDrIJvEn

van antWErPEn ElEKtrotEChnIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPanElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

SChIlDErWErKEn ton van DE WoUW
tEl: 06-51108539

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

StaatS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

hErMan PEtErS SChIlDErWErKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

CUltUrElE InStEllInGEn & KUnSt

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

DIvErSEn

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

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

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

louis verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

GEZonDhEID

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

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

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

oStEoPathIE van EIJCK D.o.-Mro lid nvo/nro
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIothEraPIE DE hooGE rIJt (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 berkel-Enschot 
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FYSIothEraPIE UDEnhoUt / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

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

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

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

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

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

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

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

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

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

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

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

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

MInDFUlnESS +/YoGa/CoaChInG bij anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

tanDartS M.J.M. naaIJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

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

KaPPErS & 
SChoonhEIDSSPECIalIStEn

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

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

MonIQUE’S haIrStYlInG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

SChoonhEIDSSalon C`ESt MoI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness & massage 06-51225761.

YoUr bEaUtY InSPIratIon, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

Salon ortEGa, KaPSalon
CarEForSKIn bY rooS, SChoonhEIDSSalon
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

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

UItvaartbEGElEIDInG

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

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

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

KInDEroPvanG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

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

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten

MEGA

MAGAZIJN 

VERKOOP

Do, vrij, za, 22, 23 & 24 maart 
van 10:00 uur tot 17:00 uur.

BADMODE: dames-heren-kinderen
BH’S: van AA tot G cup

PYJAMA’S: dames-heren-kinderen
ONDERGOED: dames-heren-kinderen

BABYKLEDING

ECHT WEL Lingerie
Slimstraat 14

5071 EK Udenhout
06-83205558

E EC H T LW

5,- 10,-

25,-
20,-

35,-

15,-

30,-

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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Ook op vrijdag, de laatste dag voor het weekend, 
is het hard werken op het zorgatelier aan de Zand-
straat. Zelfs in de weekenden hebben eigenaresse 
Patricia de Rooij en haar collega’s het er maar 
druk mee; dan zitten de blokhutten op het ter-
rein vol met bezoekers. Best pittig, maar leuk en 
bevredigend: ‘Weten dat je met je werk veel voor 
deze kinderen kunt betekenen, geeft voldoening.’ 
Bovendien is de drukte bij de organisatie een goed 
teken: Il Sogno is een succes. ‘Sinds we vorig jaar 
met dit project zijn gestart, hebben we drie kinde-
ren terug naar school gekregen’, vertelt een trotse 
Patricia. ‘Daar doen we het voor.’ 

Jezelf zijn
Duizenden kinderen in Nederland gaan, om diverse 
redenen, niet naar school. Een probleem, denkt de 
eigenaresse van Il Sogno. Helaas is het voor kin-
deren met gedragsproblemen, zoals ADHD en au-
tisme, niet altijd makkelijk. ‘In een groep van dertig 
leerlingen kan een docent onmogelijk ieder individu 
genoeg aandacht geven. Voor een kind dat kampt 
met een gedragsstoornis is dat een probleem.’   
Bij Patricia’s zorgboerderij is er voor deze kinde-
ren plaats. Plaats om zichzelf te zijn. ‘Thuis of op 
school word je verteld “normaal” te doen. Stilzit-
ten, concentreren, geen ruzie maken. Hier leren 
we kinderen met hun “gedrag” om te gaan. Ie-
mand met een korte spanningsboog dwingen we 
niet drie uur achter elkaar te blokken.’  

‘IEDEr KInD hoort naar 
SChool tE Gaan’  

traject
Het traject in een notendop: in een korte periode 
onderzoeken de medewerkers van Il Sogno waar 
het kind is vastgelopen en hoe het verder moet. 
Daarbij werken zij samen met het kind, de ouders, 
de school en een leerplichtambtenaar. 
Tijdens het traject is het werken aan school maar 
ook het nemen van rust, buiten zijn en spelen met 
de dieren volgens Patricia belangrijk. ‘Wij staan 
voor positieve veranderingen.’
 
Met het realiseren van een nieuwe blokhut is er 
in de toekomst ruimte voor acht frisse gezichten. 
Ook voor jongeren van het voortgezet onderwijs 
wordt er gewerkt aan nieuwe mogelijkheden. ‘Het 
liefst wil je iedereen helpen’, zegt Patricia. ‘Ieder 
kind hoort naar te school gaan. Aan ons om ze 
daarbij te helpen.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

Zorgatelier Il Sogno
Zandstraat 9
5056 RM Berkel-Enschot
06-13318840
info@zorgatelier-il-sogno.nl
www.zorgatelier-il-sogno.nl

Aan de rand van Berkel-Enschot, op een 
prachtige locatie te midden van weilanden en 
natuur, ligt Zorgatelier Il Sogno. Een plek voor 
kinderen om tot rust te komen, plezier te ma-
ken en te werken aan zichzelf. Eén project richt 
zich op een mooi doel: terugkeren naar school. 

SChaKEltJESbEDrIJF In bEElD
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aCtIvItEItEnKalEnDEr

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
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
31-3 St. Willibrorduskerk 19.00 uur Paaswake mmv. Tilburgs Byzantijns Koor 

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
14-4 Oisterwijksebaan 19.00-01.00 uur Trekkertrek sportklasse demo + feestavond
15-4 Oisterwijksebaan 9.00-21.30 uur Trekkertrek wedstrijd + feestavond
15-4 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
20-4 CC de Schalm 12.00-16.30 uur KBO muzikale lente lunch  
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
19-5 TC de Rauwbraken 15.30-02.00 uur Feestelijk openingsweekend 
20-5 TC de Rauwbraken 13.00-20.00 uur Feestelijk openingsweekend 
22-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 
23-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 
24-5 CC de Schalm 18.00 uur Avond4daagse 
25-5 CC de Schalm 18.00 uur Avond4daagse 
27-5 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek

Maart

latEr

aPrIl
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Initiator De Dorpsraad kan tevreden zijn. On-
geveer 100 bewoners en 12 van de 14 politieke 
partijen kwamen af op het politiek debat. 

Met een strakke planning en een afwisselend pro-
gramma lukte het om iedereen voldoende aan het 
woord te laten. De partijen kregen 1 minuut voor 
een pitch en daarnaast vier thema’s die spelen in 
het dorp nader te belichten. Ook voor vragen van-
uit de zaal was ruimte.  

Dat de politieke partijen de kans om zich te pre-
senteren voor het dorp met beide handen aan-
grepen, bleek wel aan de vertegenwoordigers die 
aanwezig waren. Van de 5 wethouders, waren er 3 
naar Ons Koningsoord afgereisd. Ook 3 dorpsbe-
woners die op de kieslijst staan, konden hun visie 
op het dorp ventileren. Alle mogelijke bestuurders 
in spe, zagen met eigen ogen hoe schitterend het 
voormalige trappistinnenklooster tot een multi-
functioneel gebouw is verworden. Mario Jacobs 
(Groen Links) deelde zijn herinnering dat hij hier 
een paar jaar geleden nog stond met natte voeten 
in een kelder vol water. 

Ad van der Bruggen gaf namens Platform 533 aan 
dat de ruimte niet voor alle verenigingen een uit-
komst zijn. Niet toegankelijk genoeg voor leden 
van De Zonnebloem, loket B-E, SWO en andere 

clubs en niet groot genoeg voor een KBO en KVG. 
Hij viste naar toezeggingen van de partijen dat er 
één multifunctionele zaal komt in de directe nabij-
heid van het dorpshart. “Groepen moeten hier op 
dit terrein, samen kunnen ontmoeten en niet her 
en der versnipperd.” Joop Blom wist bij de PvdA 
de belofte los te peuteren om in Berkel-Enschot 
in gesprek te gaan over het ouderenbeleid. En hij 
hoopt samen met de huidige dorpenwethouder 
Erik de Ridder (CDA) dat Tilburg de volgende stad 
wordt die in navolging van Den Haag het predicaat 
senior vriendelijk krijgt. 

Uit de zaal
Verder kwamen uit de zaal opmerkingen over de 
sluiting van de spoorwegovergang aan de Raad-
huisstraat. De vraag of de overgang aan De Kraan 
openblijft, werd niet beantwoord. Het uitblijven 
van een goede ontsluiting tijdens de bouw aan 
Koningsoord en Oostkamer kwam aan de orde. 
De Hoolstraat zou slechts éénmaal bij wijze van 
uitzondering gebruikt worden voor bouwverkeer 
de Hoge Hoek; nu weten de bewoners echt niet 
meer waar ze het moeten zoeken door de overlast 
van vrachtverkeer. 
Op www.schakel-nu.nl leest u het volledige artikel.  

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

GESlaaGD PolItIEK DEbat 
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Datum GEvonDEn vindplaats telefoon 
13-3 Wit gouden armbandje met gegraveerd:  Set In Point 013-5400014  
 Amber-Brent. (merkteken 585),
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”

Datum oMSChrIJvInG verliesplaats telefoon
16-3 Gouden kinderring met steentje omgeving St. Caeciliaschool 06-42260440
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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Per 21 november hebben Su-Jing en Bart 
Brouwers een cafetaria geopend in de Bur-
gemeester Brendersstraat in Berkel-Enschot. 
Naast het standaard cafetaria gedeelte is er 
een leuk nieuw concept aan toegevoegd. Ze 
bereiden namelijk sinds 2 weken ook verse 
wok maaltijden!

horeca koppel
Su-Jing en Bart zijn al 21 jaar bij elkaar en heb-
ben altijd in de horeca gewerkt. Sinds zijn 18e jaar 
heeft Bart eigen zaken gehad in de horeca, waar 
zijn hart naar eigen zeggen altijd gelegen heeft. 
Su-Jing komt oorspronkelijk uit Wenzhou, een 
havenstad in China en ook haar familieleden zijn 
allemaal horecaondernemers; ‘alles draait bij hen 
om eten’ zegt Bart lachend. Het vak is hen beiden 
dus met de paplepel ingegoten. Inmiddels steken 
ook hun kinderen Stefan en Emmilie hun handen 
weleens uit de mouwen; ‘dat vinden ze leuk om te 
doen’, zegt Su-Jing trots.

nieuw concept
Na een flinke verbouwing is er een frisse nieuwe look 
gegeven aan de voorkant van het pand. Achterin is 
nog een bargedeelte te vinden, ‘maar dat wordt vol-
gend jaar onder handen genomen’. Sinds een goede 
twee weken hebben de Brouwers ook hun wok-ge-
deelte in gebruik kunnen nemen, wat, gecombineerd 

WoK-CaFEtarIa 
DE oUDE raaDSKElDEr

met de cafetaria, een leuk nieuw concept vormt. De 
wok maaltijden (met als basis vlees of garnalen en 
groenten) worden met verse ingrediënten ter plekke 
bereid. ‘Daardoor moeten mensen soms wat langer 
wachten’, zegt Bart. ‘Maar in tegenstelling tot vooraf 
bereide maaltijden, krijg je er wel veel smaak voor 
terug.’ Dat is te merken aan de opkomst en de vaste 
klanten die zich inmiddels hebben aangediend. ‘We 
zijn goed ontvangen in het dorp en we hebben het 
erg naar ons zin.’ 

Wok-cafetaria informatie
De wok-cafetaria is van dinsdag tot en met zon-
dag geopend van 16:00 tot 20:00 uur. Op dinsdag 
en woensdag zijn er aanbiedingen en er wordt ook 
gewerkt met een wisselend maand menu, waarbij 
ook de traditionelere babi pangang en fu yong hai 
wordt aangeboden. Wegens de opening krijgen 
klanten vanaf nu een kleine attentie mee bij de 
wok maaltijden! (op=op)

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Peter Timmermans

Wok-cafetaria De oude raadskelder
Burgemeester Brendersstraat 5
5056 HX Berkel-Enschot
T 013-5331695
E cafetariadeouderaadskelder@gmail.com

SChaKEltJESbEDrIJF In bEElD
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OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-20u    ZA 10-17u    ZO 12-17u

Slimstraat 90 | 5071 EM  Udenhout | 013-5906272 laater fashion & trends

HANS LEVERT TILBURG EN OMSTREKEN NU AL GELD OP!

Bij inlevering van deze advertentie krijg je 
€25,- KORTING BIJ AANKOOP VANAF €75,-

- Max 1 per klant -

- ONZE MERKEN -

PETROL  |  JACK & JONES  |  BALLIN  |  PUREWHITE  |  COLORS & SONS
MICHAELIS | MATINIQUE | GARDEUR | RESET | CASA MODA | REDPOINT
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De Bibliotheek Midden-Brabant is niet meer 
alleen de plek waar rijen boeken staan, die 
worden uitgeleend. In de nieuwe visie is plaats 
voor een Filosofisch Café, dat iedere derde 
donderdag van de maand wordt georgani-
seerd. Iedere maand wordt een ander thema 
uitgelicht zodat alle aspecten van de filosofie 
aan bod kunnen komen. Een gastspreker leidt 
het thema in, waarna er tijd is om samen in ge-
sprek te gaan. Voorkennis is hierbij geen ver-
eiste. Iedereen is welkom, dus denk ook mee 
tijdens het Filosofisch Café!

anarchisme en Christendom
Er waren donderdagavond veertig mensen aan-
wezig bij het Filosofisch Café over Anarchisme en 
Christendom. Ruud Welten, hoofddocent aan Til-
burg University, stelde in zijn betoog dat het Chris-
tendom een opeenvolging van tradities is, waarbij 
de nieuwe traditie zijn uitgangspunten verdedigt 
met aanhalingen uit de Schrift. Op die manier ont-
staat er in de loop van de tijd een pluriformiteit 
aan tradities.
In het anarchisme wordt ervan uitgegaan dat de 
huidige, ongewenste situatie van de mens alleen 
kan worden verbeterd door een revolte tegen de 
machten die die situatie veroorzaken. De teksten 
in het Nieuwe Testament hebben vaak een anar-
chistisch karakter. Van dat anarchistische karakter 
is in de loop der tijden niet veel meer overgebleven. 
Maar we zien wel steeds filosofen en schrijvers die 
dat denken nieuw leven inblazen. Bekende voor-
beelden zijn Tolstoi, Dostojevski en Kierkegaard. 

Moderniteit en Christendom
In de visie van Ruud Welten is van de oorspron-
kelijke betekenis van de anarchistische teksten 
uit het Nieuwe Testament veel verloren gegaan. 
Het huidige Christendom heeft in hoge mate de 
uitgangspunten van de moderne tijd omarmd: 
ontplooiing van het individu, democratie en zelf-
ontplooiing. Daar tegenover vind je in het Nieuwe 
Testament: onvoorwaardelijk kiezen voor Christus, 

afkeer van geldelijk gewin en verzet tegen het niet-
aanvaarden van God. Hij verbaast zich erover, dat 
die tegenstelling tussen de Nieuwtestamentische 
teksten en de huidige uitgangspunten niet vaker 
onderwerp van discussie en reflectie zijn.

Discussie
Na het betoog van Ruud Welten ontstond een le-
vendige discussie. Diende het Oude Testament 
ook niet in de beschouwing te worden betrokken? 
Is de aanpassing aan de moderniteit niet een nor-
maal proces, dat door velen als gewenst wordt 
ervaren? 
Al met al een interessante gedachtewisseling over 
een niet zo gangbaar onderwerp. De bibliotheek 
heeft een goed initiatief genomen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Sandra Peerenboom/Stichting Thomas More

FIloSoFISCh CaFÉ: 

anarChISME En ChrIStEnDoM

Het verzet tegen de huidige, 
ongewenste situatie is het wezen  

van het menszijn

Het volgende Filosofisch Café is op 
donderdag 19 april a.s. met als thema: 
Verbeelding aan de Macht
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Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl

KOOPZONDAG 25 MAART
Geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

MAAK 
KENNIS 

MET ONZE 
WINKEL!

VOORDEEL 
SPAREN MET 
MODECHEQUES

Onze coupeuse kan alles 
perfect voor u vermaken. 
Op maat gemaakt voor u!

Vakkundige
coupeuse

NIEUW 
voorjaarscollectie 

is binnen!

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Parkeren voor 
de deur

Bij ons kunt u gratis 
parkeren voor de deur, 

op onze eigen 
parkeerplaats.
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Tussen 8 maart tot 14 maart 2018 heeft een 
schaapskudde onze gemoederen beziggehouden. 
Schaapherder Ekkendonk, van de Lachende Ooi 
uit Dongen, trok met zo’n 200 Kempische heide-
schapen door het Brabantse landschap. De route 
ging over de openbare weg van Loon op Zand 
naar Berkel, waar de kudde verbleef op de voor-
malige weide van familie Van der Loo in het buurt-
schap Den Berkelschen Heikant. Een paar dagen 
later trok de kudde weer verder naar een volgende 
sappige weide.

bIJZonDEr taFErEEl

bijzonder tafereel
Het was een schitterend gezicht, wat je in tijden 
van moderne bedrijfsvoering niet vaak meer ziet: 
een kudde blatende schapen begeleid door een 
schaapherder en zijn honden. Veel mensen heb-
ben foto’s gemaakt en gefilmd. Ook onze fotogra-
fen zijn op pad geweest. Ga naar onze website 
voor de fotoalbums en het filmpje.

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Peter Timmermans
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Win prachtige prijzen!

Is het jouw geluksdag? Elke klant maakt 
aanstaande zaterdag kans op het winnen 
van een grandioze VIP ballonvaart voor 
2 personen t.w.v. € 650.- of één van de 
220 Kärcher Window Vac t.w.v. € 64.95. 

Meedoen is heel eenvoudig: vul de bon in
en gooi deze in de inleverbox. Alle winnaars 
ontvangen voor 31 maart 2018 bericht.

BTW
VRIJE
ZATERDAG**

*Voorwaarden zie achterzijde of multimate.nl

BTW VRIJE 
ZATERDAG

24 MAART

Win een VIP 
Ballonvaart!

MM
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St Willibrordstraat 15
5056 HS Berkel-Enschot
013 5331612
info@driesdhz.nl
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StarS4MUSIC
Op zondag 25 maart aanstaan-
de organiseert Muziekvereni-

ging St.Gregorius uit Haaren het jaarlijkse solis-
tenconcours ‘Stars4Music’. 
Op deze dag zullen muzikanten van Harmonie 
Kunst Adelt (Helvoirt); Muziekvereniging Con-
cordia (berkel-Enschot); Muziekvereniging Sint 
Gregorius (Haaren) en de Cromvoirtse Fanfare 
(Cromvoirt), de door hen zelfgekozen muziekstuk-
ken ten gehore brengen in Ontmoetingscentrum 
Den Domp te Haaren. 
De beoordeling van de muzikanten zal worden uit-
gevoerd door een deskundig jurylid. 
Aan dit concours wordt deelgenomen door zowel 
solisten, duo’s als ensembles, die worden bege-
leid door een cd of door een eigen pianist.
De muzikale dag begint om 10.00 uur en zal rond 
16.00 uur eindigen. 
Iedereen is van harte welkom om deze dag mee 
te beleven. 
De toegang tot Ge-
meenschapshuis Den 
Domp, Kerkstraat 26 
te Haaren, is gratis. 

ovEr 5 MaanDEn 
IS hEt Zo vEr: 
KvW 2018!

Zoals jullie hebben kunnen lezen is het thema van 
dit jaar bekend: KVW TV. De voorbereidingen zijn 
in volle gang en er staan al veel leuke activiteiten 
op het programma.
We zijn natuurlijk ook weer op zoek naar super 
leuke leiding die de groepen kinderen willen be-
geleiden tijdens deze week. Vanaf 24 maart 2018 
kan jij jezelf inschrijven als je 
graag mee wilt doen als leiding, 
zowel bij de onderbouw als bo-
venbouw van KVW. Inschrijven 
kan via www.jeugdwerkberke-
lenschot.nl  
Dus: schrijf je in vanaf 24 maart 
en beleef samen met de kinde-
ren en andere leiding een super 
leuke week!
KVW 2018 is van 6 t/m 10 augustus 2018.

2E PaaSDaG  
GEZEllIGE  
PaaS brIDGEDrIvE

Locatie : Denksportcentrum B-E  Molenstraat 12
Datum : maandagmiddag 02 april 2018
Tijd  : 14.30 uur
Ronden : 7 ronden van 4 spellen
Kosten : € 17,50 per speler

Informatie : tel. 013-5336400
Aanmelden : Karin Poppelaars   
  vissershut@hotmail.com
Restitutie tot 1 week van te voren. Voor een 
bridgemaatje kan worden gezorgd!

Inclusief
- ludieke prijzen in natura
- prijsje voor het koppeltje dat zijn percentage het 

meest nauwkeurig weet te voorspellen
- traditionele Hollandse versnaperingen tijdens 

het bridgen
- warm/koud buffet na afloop
- meesterpunten

FotoGraFErEn oP 
loCatIE
Zaterdag 3 februari zijn we met met 
een aantal leden van FotoBE foto’s 

gaan maken in het NS Componentenbedrijf. Zij 
wilden van het bedrijf graag wat foto’s hebben 
als nieuwe wanddecoratie. De locatie leende zich 
uitstekend voor een ochtendje fotograferen. Ma-
chines, werkmate-
rialen, eindpro-
ducten, stellages 
en ook enkele me-
dewerkers bij ma-
chines. De foto’s 
waren heel bijzon-
der. Behalve een 
mooie serie voor 
aan de wanden is 
hieruit ook de foto 
van de maand fe-
bruari gekomen, 
gemaakt door Mir-
jam van Vooren. 

Gefeliciteerd 
Mirjam.
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halFvaStEnbal 24 
Maart
Waar? Bij Mie Pieters, Heukelom

Gezelligheid, muziek, kletsen, herinneringen opha-
len aan carnaval, vooruitblikken naar volgend jaar, 
dans, carnavalsorkest en Ferry van de Zaande.... 
Dresscode: waar jij je happy in voelt! 
Komen jullie ook? Vanaf 20.30 uur!

SInt Job FEESt 
9 En 13 MEI
De Jobavond, traditioneel vooraf-
gaand aan het Pleinfeest Sint Job, 

is een avond van bezinning. Het verhaal van Job, 
of de verbeelding van het lijden, door de ogen van 
bekende en aansprekende personen. Zoals Com-
missaris van de Koning Wim van de Donk, Gene-
raal Van Uhm, Paul Spapens en Dries van Agt. Dit 
jaar zijn wij bijzonder trots dat Jan Terlouw aanwe-
zig is tijdens de Jobavond. Aanvang 20:00 uur in 
de Sint Caeciliakerk. 

Het Jobfeest op 13 mei begint om 11.00 uur met 
de traditionele Jobviering in de Sint Caeciliakerk.

Vanaf 13.00 uur vindt op het plein voor de Sint 
Caeciliakerk en in de omliggende straten het plein-
feest plaats. Muziek, straattheater, oude ambach-
ten, kinderactiviteiten en nog veel meer. Onder het 
genot van een pintje of een scharretje is het goed 
toeven en ontmoeten. Dit jaar weer met drie po-
dia! Met optredens van onder andere Sfeer&Meer 
Music, Qualawaai, Fource, Klep Your Hands en de 
dansscholen gegarandeerd een gezellige middag!

Ook in de Sint Caeciliakerk wordt de hele middag 
vanaf 13.30 uur een mooi programma uitgevoerd. 
Onder andere treden In Between, ‘t Alternatief en 
BEZ op. In de intieme sfeer van de kerk is dit een 
feest voor alle bezoekers!

Het programma voor Sint Job is klaar, met natuur-
lijk de prachtige tradities. Het pleinfeest is groot-
ser en gezelliger. Veel optredens op maar liefst 
3 podia. Sponsoren, donateurs en Vrienden van 
Sint Job hebben een streepje voor. Wilt u sponsor 
worden of vriend van Sint Job? Stuur dan een be-
richtje naar info@sintjobenschot.nl en wij sturen u 
alle informatie toe.

toEtEr MEE EEn 
Groot SUCCES.
Zondag 11 maart was het lek-

ker druk in ’t Muziekhuis. Vele vaders en moeders 
mét kinderen waren op de uitnodiging afgekomen 
om mee-te-toeteren. Het InstapOrkest liet met 
veel enthousiasme horen hoe snel en goed je op 
een écht instrument kon blazen. Iedereen zat met 
ingehouden adem te luisteren. Daarna mocht ie-
dereen een instrument uitproberen en kreeg men 
uitleg hoe dat dan eigenlijk moest gebeuren. Na-
tuurlijk, er kwamen wel enkele schrille of knallen-
de geluiden uit een trombone maar of dat nou zo 
goed klonk?

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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JonG brabant MEt 
lEGE hanDEn: 1-2
In de ijzige kou ontving Jong Brabant 
sv Reeshof voor een wedstrijd in de 

bovenste regionen van de standenlijst. Het was 
Reeshof dat aan het langste eind trok en met 
1-2 won. Indien Jong Brabant wat zorgvuldiger 
was omgesprongen met de kansen had er meer 
in gezeten, al waren de Tilburgers voorin geluk-
kig ook niet altijd even scherp. Door een werkelijk 
fantastisch afstandsschot van Tijn van Zandvoort 
trok Jong Brabant een opgelopen 0-1 achterstand 
gelijk. Vlak voor tijd trok vervolgens Reeshof uit 
een hoekschop de overwinning naar zich toe. Ko-
mende zondag reist Jong Brabant af naar Elshout. 

Redactie Jong Brabant.

bonDSKaMPIoEn-
SChaPPEn
Afgelopen zaterdagmorgen vertrok 
ons indoorteam al vroeg voor de 

Bondskampioenschappen. 
Na zo’n 130 kilometer in 1,5 uur rijden arriveer-
den ze in Purmerend waar deze wedstrijd werd 
geschoten. 
Bij aanvang van deze wedstrijd stond ons team in 
de C-klasse landelijk gezien op de zevende plaats. 
Na 2x 30 pijlen geschoten te hebben classificeer-
den ze zich voor de halve finale. 
Ook deze halve finale wisten ze zonder veel proble-
men te winnen en stoomden ze door naar de finale. 
In deze finale wisten ze ook ruim te winnen van de 
tegenstanders en behaalde hiermee de eerste prijs. 
Wij feliciteren ons team voor deze geweldige prestatie.
De deelnemers met hun behaalde punten in de 1e 
en 2e ronde van elk 30 pijlen:

Chris Tennebroek: 225+232=457 punten
Robin van Tilborg: 247+236=483 punten 
Pim van Dijken: 232+242=474 punten
Elina Claessens: 226+203=429 punten
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

WhItE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 12 maart 
White Demons DMW1 - 

G.H.V. DMW2 06-02
Dinsdag 13 maart 
United Breda/Orion R DS3 - Wh. Dem. DS3 18-16
Zaterdag 17 maart 
White Demons D1# - Swift D1 18-16
White Demons D2 - Groene Ster D2 17-09
Internos D2 - White Demons D3 28-27
Goodflooring-HMC/HVM/Mixed Up HS1 - 
White Demons HS1 26-35
 
Zondag 18 maart 
Avanti HS2 - White Demons HS2 25-31
Avanti HS3 - White Demons HS3 19-27
Internos DS2 - White Demons DS1 23-23
White Demons/Taxandria DC1 - 
Elshout DC1 12-21
Goodflooring/H.M.C. R’veer DS3 - 
White Demons DS2 13-12
Programma a.s. weekend:
Zaterdag 24 maart 
09:30 uur White Demons D3 - G.H.V. D2
10:30 uur White Demons F1 - The Flyers F1
11:45 uur E.H.V. D2# - White Demons D1#
12:15 uur Roef E1# - White Demons E2
13:15 uur Roef DC1# - White Demons/Taxandria 

DC1#
19:20 uur White Demons DS3 - United Breda/

Orion R DS3
20:40 uur White Demons HS3 - Dongen/Desk 

HS2
Zondag 25 maart 
10:00 uur White Demons HS1 - Avanti HS1
10:00 uur Desk E1# - White Demons E1
11:00 uur HVM D2# - White Demons D2
11:15 uur White Demons DS1 - O.H.C. ‘01 DS1
13:45 uur White Demons HS2 - E.S.Z.V. Okto-

pus HS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com
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oJC’98 nIEUWS
De tweede helft van de veld-
competitie gaat volgende 

week van start. OJC’98 1 zal het niet makkelijk 
krijgen om het resultaat van de zaal te evenaren. 
Bij de senioren speelt naast het tweede team ook 
de midweekploeg weer mee. Voor die ploeg is 
kampioen worden haast gewoon. We zullen zien 
of ze ook dit seizoen er weer in slagen om de bes-
te te zijn. 
Vrijwel alle jeugdploegen zijn heringedeeld, vaak 
in poules van 4 ploegen De junioren 1 staan in 
een sterke poule. Dat worden in elk geval leuke 
wedstrijden. Het tweede juniorenteam treft vooral 
nieuwe tegenstanderts dus daar valt weinig over 
te voorspellen. Dat geldt ook voor de aspiranten 
C. Het valt te verwachten dat die op heel wat meer 
tegenstand zullen stuiten. 
Bij de jongeren gaan de pupillen D veel wedstrij-
den spelen, zij spelen namelijk in een grote poule. 
De pupillen E kunnen misschien gaan meedoen 
om het kampioenschap. Het pupillen E2-team 
speelt in de damescompetitie.  En.. er is een nieuw 
pupillen F-team. Die gaan voor het eerst wedstrij-
den spelen. We zijn erg benieuwd hoe ze het er 
vanaf gaan brengen.
We wensen iedereen fijne en sportieve wedstrij-
den Op ons vernieuwde sportpark Rauwbraken, 
zal het  weer gezellig zijn. Dat sportpark is trou-
wens zeker de moeite waard om eens te komen 
bekijken. Vanaf deze week zijn er op dinsdag en 
vrijdag weer trainingen. En op zaterdag de wed-
strijden.

boWlS anD DIShES 
013 PaDEl 
KaMPIoEnSChaPPEn
Padellers zijn geen watjes!! 15 t/m 18 
maart zijn de Bowls and Dishes Padel 

Kampioenschappen gespeeld op de padelbanen 
bij TVU en TVBE. Af en toe onder barre weers-
omstandigheden. Met muts, handschoenen, maar 
vooral ook met een grote glimlach gingen de deel-
nemers de Padelbanen op. Belangrijker nog, met 
veel enthousiasme kwamen ze de banen af. Vooral 
de winnaars. Hieronder staan de kampioenen.
toPKlaSSE
1e Prijs: Rob Jaspers / Leo Verbeek
2e Prijs: Geert Linders / Guido Weekamp
SUbtoP
1e Prijs: Remi Huybregts / Anthony van Peer
2e Prijs: Ron Boes / Jeroen Leijs

Dank aan alle deelnemers en toeschouwers langs 
de lijn. Respect dat jullie de kou hebben getrot-
seerd. Het hielp natuurlijk wel, dat er heel veel at-
tractieve wedstrijden zijn gespeeld. Wat een leuk 
spelletjes is Padel toch! 

Padelcommissie TVU en TVBE

bESt tEnnISSEnD bEr-
KEl-EnSChot,
Winterse taferelen hebben het verloop 

van de Huis en Hypotheek Berkel-Enschotse kam-
pioenschappen enigszins beinvloed. Na de gezel-
lige apres-ski party op vrijdagavond 16 maart ging 
het sneeuwen en zaterdag en zondag konden de 
(finale)wedstrijden dan ook niet doorgaan.
Door de organisatie is besloten om het toernooi 
in het volgende weekend (24-25 maart) voort te 
zetten, zodat er ook dit jaar kampioenen gehul-
digd kunnen worden. Door de goede onderlinge 
samenwerking van TVBE en TC de Rauwbraken 
konden in de afgelopen week de wedstrijden die, 
tengevolge van te natte banen, niet bij TVBE ge-
speeld konden worden bij TC de Rauwbraken ge-
speeld worden. De wedstrijden van aanstaande 
zaterdag en zondag zullen bij TVBE gespeeld wor-
den. Het tijdelijke paviljoen van TC de Rauwbra-
ken (het paviljoen De Kraacht van White Demons) 
is in verband met een activiteit van de White De-
mons niet beschikbaar.
De organisatie hoopt jullie komend weekend te 
verwelkomen bij TVBE.

Met sportieve groet namens de organisatie van de 
Huis en Hypotheek Berkel-Enschotse kampioen-
schappen,

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

Nooteboom Media
Journalist en tekstschrijver

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

annebellenooteboom@icloud.com
06 31254291
annebellenooteboom.nl
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KUnSt En CUltUUr

FILMCAFÉ BERKEL-ENSCHOT WOENSDAG 
28 MAART 2018, AANVANG 19.30 UUR

lES InnoCEntES
Frankrijk / Polen, 2016, 115 minuten
regisseur: anne Fontaine 
Met lou de laâge, agata buzek, agata Kulesza 

Polen, de winter van 1945. Mathilde Beaulieu is 
een jonge doktersstagiaire die werkt voor een af-
deling van het Franse Rode Kruis, dat zich bezig-
houdt met het vinden, behandelen en repatriëren 
van Franse overlevenden van de Duitse kampen. 
Op een dag, terwijl ze aan het werk is in een zie-
kenhuis in Polen, komt een non Mathilde smeken 
om haar te volgen naar het klooster. Een aantal 
nonnen blijkt namelijk zwanger.
Les innocentes is gebaseerd op de oorlogsnoti-

ties van Madeleine Pauliac. Deze Franse arts stuit 
direct na de bevrijding in Polen op een vrouwen-
klooster waarin ‘bevrijders’ van het Rode Leger 
hebben huisgehouden.
Cameravrouw Caroline Campetier legt in de film 
prachtige beelden vast door gebruik te maken van 
het iconische beeld van habijten, het koude licht 
dat door de ramen naar binnen valt en de warme 
gloed van de olielampen.

Filmcafé Berkel-Enschot wordt georganiseerd 
door Bibliotheek Midden-Brabant en Cultureel 
Centrum De Schalm.
Gespreksleider: Tim van der Avoird.
 
Aanvang: 19.30 uur
Entree: € 7,50 Bibliotheekleden € 6,- 
C.C. De Schalm (tijdens kantooruren),
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ. 
Tel.: 013-5331333  

hele maand maart 10% korting
op het hele tennisassortiment
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Quiz over tilburgse burgemeesters vanwege 
209 jaar stadsrechten

DoE MEE aan DE QUIZ oP 18 
aPrIl!
Inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Uden-
hout, doe mee aan de Tilburgquiz! Op 18 april 1809 
verleende Lodewijk Napoleon stadsrechten aan 
Tilburg. Precies 150 jaar later werd burgemeester 
Theo Weterings in onze stad geboren. Om die heu-
gelijke feiten te vieren organiseren de partners van 
Erfgoed Tilburg op woensdagavond 18 april 2018 
in Theaters Tilburg een burgemeestersquiz.

burgemeestersquiz
Op woensdagavond 18 april staan we stil bij de 
verjaardagen van Tilburg en zijn burgemeester door 
middel van een burgemeestersquiz. Wie weet er 
het meest over de tientallen burgemeesters van Til-
burg, Berkel-Enschot en Udenhout? Welke burge-
meester was er bijvoorbeeld het kortst in functie? 
Welke burgemeester had als bijnaam ‘Cees de Slo-
per’? En welke burgemeestersstraat is de langste? 
De vragen worden niet alleen gesteld door quiz-
master Frank van Pamelen, maar worden ook in-
geleid door het zingen van een lied, het voordragen 
van een column of het tonen van bijzondere burge-
meestersstukken uit Regionaal Archief Tilburg of de 
collectie van Stadsmuseum Tilburg. 

18 april
Het toeval wil dat 18 april ook de verjaardag is van 
onze burgemeester Theo Weterings. Een mooie 
reden om op deze dubbele verjaardag iets bijzon-
ders te doen. Grote vraag was vervolgens: zou 
de burgemeester zijn eigen verjaardagsfeestje in 
huiselijke kring willen inruilen voor deze bijzondere 
bijeenkomst? Het antwoord was: ja! Weet jij meer 

over de burgemeesters van Tilburg, Berkel-En-
schot en Udenhout dan burgemeester Weterings? 
Kom naar deze avond en strijd tegen onze eerste 
burger en zijn team. Wie weet ontvang jij de eerste 
prijs uit handen van de burgemeester! 

Meedoen?
Doe je mee aan deze bijzondere quiz over Tilburg? 
Word jij lid van het Brokx-team, het Panis-team 
of Becht-team? Meld je dan aan, het liefst al met 
een compleet team van vier personen, op info@
erfgoedtilburg.nl. Er is ook de mogelijkheid om je 
als toeschouwer aan te melden. 

Meer informatie over de burgemeestersquiz en 
18 april is te vinden op www.erfgoedtilburg.nl/
agenda/18april.

DIabEtES En hYPo
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert DVN - 
regio Midden en NO Brabant, werkgebied Tilburg 
e.o. een themabijeenkomst. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in MFA 
de Symfonie Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. 
Aanvang 19.30 uur.

Het moeilijkste voor mensen met diabetes is, om de 
bloedglucosewaarden binnen de acceptabele streef-
waarden te houden; ideaal is tussen de 4 en 8 mmol. 
Als men goed gereguleerd wil zijn dan ontkom je er 
niet aan dat je af en toe een hypo krijgt,  maar wat als 
je erg veel hypo’s krijgt of als je een hypo niet of bijna 
niet voelt aankomen. Ben je daar angstig voor? Wat 
zijn de risico’s? Hoe reageert je omgeving?
Op deze avond zal uitvoerig op het verschijnsel 
hypo worden ingegaan: het ontstaan, de verschil-
lende stadia van een lage bloedglucosewaarde, 
hypo-unawareness, etc. het is een interactieve 
avond, waarbij het theoretische gedeelte veel aan-
dacht zal krijgen.
 
De toegang is gratis maar in verband met de ca-
paciteit van de zaal dient u zich vooraf aan te mel-
den of voor meer informatie bij: Ria Rijnen (013) 
5220625  tilburg@dvn.nl 

We hopen van harte u te mogen begroeten op 
deze interessante avond.
De toegang is gratis.



25|

vaStEnaCtIE – Gaan 
Waar nIEManD 
Gaat…

De afgelopen weken hebben wij U verteld over de 
campagne voor het Households in distress-pro-
gramma (HID) in Mbala, Zambia. Door uw bijdrage 
krijgen 300 hiv-positieve mannen en vrouwen een 
opleiding en kunnen we het Sunsuntila weeshuis 
en de Victor Braun school voor gehandicapte kin-
deren voorzien van leermiddelen, speelmaterialen 
en medische hulpmiddelen. Onderdelen van het 
HID-programma zijn: hulp aan weeskinderen en 
kwetsbare kinderen, ondersteuning van aidspa-
tiënten, opleiding en opvang van gehandicapte 
kinderen en volwassenen, armoedebestrijdings-
programma’s.
Ook zijn er bewustwordingsprogramma’s. Hiertoe 
hebben de zusters verschillende activiteiten opge-
zet:
• alfabetiseringsgroepen, waarbij vrijwilligers 

lees-, schrijf- en rekenles geven aan volwasse-
nen én aan steeds meer kinderen;

• lotgenotengroepen, waarbij mensen met hiv/
aids regelmatig bij elkaar komen. Ze bespreken 
bijvoorbeeld het belang van medicijnen en hoe 
je ze inneemt. Ook praten ze over stigmatisering 
en hoe je daarmee omgaat. Ze helpen elkaar de 
ziekte te accepteren;

• een ‘maatjessysteem’ van vrijwilligers die een 
paar keer per week langs gaan bij mensen die te 
ziek zijn om naar de lotgenoten-groepen te ko-
men. Ze ruimen de huisjes op, maken schoon, 
wassen de zieken en koken pap. Zo nodig wordt 
de maïspap vanuit het project verstrekt;

• zorg voor distributie van medicijnen en hulp bij 
het innemen daarvan; het is belangrijk dat de 
patiënten elke dag op vaste tijden hun medicij-
nen innemen;

• workshops waar mensen een ambacht leren 
waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

• het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun 
school voor gehandicapte kinderen.

Stichting MOV Johannes XXIII

FIEtStoCht
2e Paasdag organiseert De Tweewieler Udenhout 
in samenwerking met de ANWB een eerbetoon 
aan onze overleden oprichter Wim Verschuren 
in de vorm van een fietstocht. De fietstocht van 
46.9km lang brengt u langs de vele mooie wegen 
die onze omgeving bied. Onderweg wordt er ge-
zorgd voor de inwendige mens. Met Peerke Don-
ders en eetcafé ’t Draaiboompje hebben wij speci-
aal voor deze fietstocht afspraken gemaakt. Voor 
een gereduceerde prijs kunt u bij hen terecht voor 
een hapje/drankje.

Ook komt u onderweg langs het huis van Wim 
Verschuren waar zijn speciale Opa Wim Boom ge-
plaatst is. Hier staat een appeltje voor de dorst 
klaar.
Vanaf 10.00 uur kan er gestart worden bij ons fi-
liaal in Udenhout. U ontvangt hier een pakketje 
voor onderweg, inclusief kortingsvouchers voor 
de eetgelegenheden. Het evenement duurt tot 
16.00 uur en de deelname is gratis.
Er is genoeg parkeergelegenheid.
Meer informatie? Neem dan contact met ons op.
De Tweewieler Udenhout
Kreitenmolenstraat 43
5071BA Udenhout
info@detweewieler.nl
013-5115990
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bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPStEKErtJE
‘Wie het eerste zijn excuses aanbiedt, is het moe-
digst. Wie het eerste vergeeft, is het sterkst. Wie 
het eerste vergeet, is het gelukkigst.’ Deze wijs-
heid vond ik op een digitaal tegeltje op het inter-
net. Vooral de laatste van deze trits sprak me erg 
aan. Het deed me denken aan de tien tips voor 
een gelukkiger leven die Paus Franciscus ooit tij-
dens een interview gaf. Zijn achtste tip is: ‘Wees 
niet negatief!’ In de korte uitleg bij deze tip zegt 
de paus dat het gezond is om negatieve dingen 
snel los te laten. De mens heeft echter van na-
ture de neiging om dingen vast te houden, zelfs 
als het gevoelens of emoties zijn die ons negatief 
beïnvloeden. Vaak hebben we niet eens door dat 
we ons eigen geluk in gevaar brengen door nega-
tieve gevoelens mee te dragen: ‘ik ben niet boos 
maar terecht verontwaardigd’, ‘ik ben niet koppig, 
ik heb gewoon gelijk’, ‘ik ben best vergevingsge-
zind, maar hij (of zij) moet de eerste stap zetten’. 
Van de ene kant zou je kunnen zeggen dat je eigen 
geluk niet afhangt van anderen: bied excuses aan, 
vergeef de ander, laat negatieve gevoelens los en 
herpak je gelukkige leven! Van de andere kant (en 
deze twee perspectieven vullen elkaar aan) wor-
den we door Christus opgeroepen om zelf die eer-
ste stap te zetten, om een nieuw begin te maken 
en het negatieve achter te laten, vanuit de liefde 
voor onze medemens, maar ook vanuit de liefde 
voor onszelf. Dus wanneer we het hebben over 
‘vergeven en vergeten’, vergeet dan vooral dat 
laatste niet! 
Het bovenstaande geldt in het bijzonder voor de 
veertigdagentijd. Het is nu bij uitstek een tijd om 

dingen los te laten, om schoon schip te maken, om 
met een schone lei het Paasfeest te kunnen vieren. 
Bezinning, rust en grote aandacht voor het spiritue-
le leven kunnen in de aanloop naar Pasen de kracht 
geven om alles los te laten wat je (onnodig) met je 
meedraagt. Jezus Christus roept ons niet alleen op 
om alles wat te zwaar weegt om op onze levens-
weg mee te dragen van ons af te werpen, Hij heeft 
ons ook een krachtig hulpmiddel hiertoe in handen 
gegeven in het Sacrament van Boete en Verzoe-
ning. Dit blijft voor alle gelovigen onverminderd be-
schikbaar als instrument tot geluk en gezondheid. 
Voor meer informatie over dit sacrament kunt u zich 
wenden tot de website van de parochie.

Diaken Szejnoga.

PaaSDoZEnaCtIE 2018
U kunt uw paasdozen inleveren op woensdag 28 
maart bij de parochiezaal in Berkel
(St. Willibrordstraat 3, Berkel-Enschot) tussen 
12:00 en 16:00 ‘s middags. Met een sticker op de 
ingepakte doos kunt u aangeven of de doos voor 
een jongen of een meisje is bestemd, en in welke 
leeftijdscategorie. Het is de bedoeling de dozen te 
vullen met nieuw speelgoed (dus liever niet twee-
dehands) en hoewel de buitenkant versierd mag 
worden liever geen versierselen die uitsteken; de 
dozen worden namelijk tijdens het vervoer gesta-
peld. We hopen wederom op een mooi resultaat!

tEr naGEDaChtEnIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Luus Lie-
bregts-Beerendonk, 100 jaar.

aGEnDa
St. Caeciliakerk:
Donderdag 27 maart 9.00 uur: Bloemengroep
St. lambertuskerk:
Zaterdag 24 maart 13.00 uur: 3e kinderbijeen-
komst communicanten.
St. Willibrorduskerk: 
Donderdag 27 maart 9.30 uur: Bloemengroep 
voor paasversiering.
Donderdag 27 maart 20.00 uur: Bijeenkomst 
Denktank.

vIErInGEn voor DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 24 maart: Palmpasen
18.45 uur St. Josephkerk: Gezinsviering mmv de 
Mortelnootjes.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
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Zondag 25 maart: Palmzondag
09.15 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Mina Van Alphen- van Rijswijk en overl. 
familieleden van Alphen: Tiny, Mark en Rob Kem-
ps en Hans Albers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor. 
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.15 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring en gezinsviering mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Gerda Kennis-Dekkers (1e jrgt); Overl. 
familieleden van Helvoirt-Robben; Jo Adams-van 
Helvoirt; Anna van der Heijden-Robben (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 26 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring en boeteviering mmmv Klein gemengd Koor.

Dinsdag 27 maart:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Woensdag 28 maart in de Goede Week “Schor-
selwoensdag”
19.00 uur St. Lambertuskerk: Boeteviering mmv 
Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Donderdag 29 maart: WIttE DonDErDaG
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Meditatieve vie-
ring: bidden van psalmen en lezing uit de H. Schrift.
10.15 uur Kapel Eikelaar: Witte Donderdagvie-
ring mmv Resonet.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Witte Donderdag-
viering mmv Gemengd Koor. 
Celebrant: pastoor Looyaard.
Collecte in natura tbv de Tilburgse Voedselbank.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Witte Donderdagvie-
ring mmv Gemengd Koor
Celebrant: pastoor van Eijk.
Collecte in natura tbv de Tilburgse Voedselbank.

vrijdag 30 maart: GoEDE vrIJDaG. Dag van 
vasten en onthouding
De parochiesecretariaten zijn deze dag gesloten. 
U kunt bloemen mee naar de kerk nemen voor de 
kruishulde. 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Meditatieve 
viering: bidden van psalmen en lezing uit de H. 
Schrift.

15.00 uur St. Lambertuskerk: Kruisweg mmv 
werkgroep Gezinsviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
16.00 uur St. Caeciliakerk: Goede Vrijdagviering 
mmv klein gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Josephkerk: Kruisweg mmv Fran-
ciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Goede Vrijdagvie-
ring mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Kruisweg mmv Pippijn.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Zaterdag 31 maart: PaaSZatErDaG
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Meditatieve 
viering: bidden van psalmen en lezing uit de H. 
Schrift.
17.00 uur Kapel Eikelaar: Paaswake mmv Seni-
orenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Paaswake volgens 
de Byzantijnse riten mmv Tilburgs Byzantijns Koor.
20.00 uur St. Lambertuskerk: Paaswake mmv 
Gregoriaans Koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
21.00 uur St. Caeciliakerk: Paaswake mmv Ge-
mengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 

Paaszondag 1 april: hooGFEESt van PaSEn
09.30 uur St. Caeciliakerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd Koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis mmv 
Gemengd koor.   
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Paasmaandag 2 april: tWEEDE PaaSDaG
09.30 uur St. Josephkerk: Hoogmis mmv Fran-
ciscuskoor en Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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Specialist bij arbeidsongeschiktheid 

 

Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid komt het voor dat een werknemer niet 
meer in staat is zijn/haar eigen werk (volledig) te verrichten en kan er een 
meningsverschil met de werkgever en/of het UWV ontstaan. Dit meningsverschil 
veroorzaakt dan spanningsklachten wat het herstel niet zal bevorderen.  Een 
oplossing lijkt dan ver weg. 

Wegéon kan u bijstaan bij het komen tot een oplossing. Onze specialisten in 
verzuim- en re-integratiebegeleiding kunnen u samen met onze inhouse- 
outhouse arbeidsjurist/ advocaat  de helpende hand bieden. Zo kunt u rekenen 
op een goede oplossing voor een redelijke prijs. 

Voortaan kunt u iedere dinsdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur voor 
een gratis spreekuur bij Wegéon terecht. U kunt dan in alle rust uw probleem 
met ons bespreken zodat wij kunnen nagaan wat wij voor u kunnen betekenen, 
wat de kosten zijn als wij het probleem moeten gaan oplossen en of deze kosten 
ergens te verhalen zijn. Uiteraard gebeurt dit volgens de privacy wetgeving en 
koppelen wij onze bevindingen alleen aan u terug. Heeft u een laag inkomen en 
moet onze inhouse- outhouse arbeidsjurist/ advocaat  worden ingeschakeld, dan 
komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.   

Met de helpende hand van Wegéon staat u vanaf nu niet meer alleen bij een 
meningsverschil rondom uw arbeidsongeschiktheid.  

  Bespreek uw meningsverschil bij arbeidsongeschiktheid met een in 
arbeidsongeschiktheid gespecialiseerd iemand; 

 Directe schriftelijke eerste bevindingen over uw rechtspositie; 

 Goede en redelijke tarieven bij vervolgondersteuning. 

Wist u overigens dat u voor een beoordeling van een ontvangen 
vaststellingsovereenkomst ook bij ons terecht kunt!  
 
Indien u gebruik wilt maken van het gratis spreekuur verzoeken wij u vooraf 
een afspraak te maken. Dit kan bij onze backoffice welke bereikbaar is via het 
telefoonnummer 013- 533 62 72.  
 

Eikenbosch 2 
5056 GB Berkel- Enschot 
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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 Broekstraat 
12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-5211057, 
e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 25 maart: ds. bram Grandia uit Does-
burg, 10.15 uur
Het is de zesde zondag van de 40-dagentijd. En 
het is Palmpasen! Daarbij hoort de tekst uit Marcus 
11: 1-11: het verhaal van de intocht in Jeruzalem. 
Het thema van de kinderen is: ‘Ik kom naar je toe’. 
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor de 
eigen kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

agenda
21 maart 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen
24 maart 19.30 uur: Club 412
25 maart 15.00 uur: Klassiek gitaarconcert door 
Rolf van Meurs
27 maart 14.30 uur: Paasmiddag senioren
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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GratIS InlooPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. van raak advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877.
www.vanraakadvocatuur.nl.  

aUtorIJSChool KlEIJnGElD. Vanaf 1978 
een vertrouwd adres. Ook voor code 95. 
Tel 013-5333408, 06-20402338. 
www.autorijschoolkleijngeld.nl 

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 

Maandaanbieding Maart: 25% korting op alle 
batterij- en accuverlichting bij de tweewieler 
Udenhout.

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

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

loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s • 
zonnepanelen. Renoveren of verbouwen badka-
mer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 
013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen voor-
rijkosten in berkel-Enschot!

Echtpaar zoekt op korte termijn huurwoning 
omgeving Berkel-Enschot/Oisterwijk. 
Bel of app 06-54345431

Vrouw van 64 jaar oud zoekt een vriendin om 
leuke dingen mee te doen. Telnr: 013-5331558 
Graag na 17:00 uur bellen.

te koop: 3 ZWARTBLES SCHAPEN (ooien) van 
2017. Tel.: 06-54345431

HERINNERING: Kunstmarkt berkel-Enschot 
wordt gehouden op zaterdag 26 mei 2018 in Win-
kelcentrum Eikenbosch. Inschrijven is nog mo-
gelijk! Mail voor meer informatie naar stichting 
expo-be@home.nl t.a.v. Kunstmarkt 2018. 

VERKOOP VAN MERKKLEDING voor kinderen 
0-14jr. Prijzen vanaf 5,-. Open 23, 24 en 26 maart 
10-16 uur. Grip! St. Willibrordstraat 32, bE

Lente/Pasen workshop bloemschikken!! 
Bij bloemenatelier EXtra vIta op 27 en 28 maart. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370
www.extra-vita.nl

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 





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

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij straks 
nodig om voor je ouders 
te kunnen zorgen? 


