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DEZE WEEK:
Van den Hoven Assurantiën lanceert APP

Met Passie: Het Juweeltje van Kees Bril

Leesverhaal: De gestolen chips van Legostad
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BEDriJVEn contActEn

WEEKBLAD DE ScHAKEL
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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.
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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

Vervolg: kappers & schoonheidsspecialisten
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 

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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Assurantiën
Van den Hoven

U kunt bij ons terecht voor 
een hypotheek bij:

Onze vestigingsadressen:
Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67
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Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5060 BW Berkel-Enschot
013-5339118
post@vandenhoven.nl
www.vandenhoven.nl

Van den Hoven Assurantiën, Makelaardij en 
RegioBank gaat met de tijd mee. ‘We hebben 
een diverse klantenkring en willen iedereen 
bedienen’, aldus directeur Patrick van den Ho-
ven over de lancering van de applicatie. Met 
deze handige tool kunnen klanten onder meer 
makkelijk wijzigingen doorgeven, schade mel-
den en een afspraak maken. ‘Het is een ver-
lengstuk van de website.’

De applicatie voor de mobiele telefoon is inmid-
dels al een paarhonderd keer gedownload. ‘Zo zijn 
we voor iedereen bereikbaar. Het is erg makkelijk 
in gebruik en je kan via de app eigenlijk alles re-
gelen.’ Zo kan men naast het maken van een af-
spraak en het doorgeven van wijzigingen ook het 
huizenaanbod checken. 

Laagdrempelig
Laagdrempeligheid en de klant bereiken op de 
manier zoals zij of hij het wil, is dan ook één van 
de belangrijke doelen van het bedrijf. ‘Dat doen 
we nu bij onze doelgroep door de app te lance-
ren, maar we gaan ook bij klanten langs die dat 
willen. We hebben een hele diverse doelgroep en 
passen ons daarop aan. ‘Die persoonlijke betrok-
kenheid staat bij ons hoog in het vaandel’, zegt 
Rogier Kuijpers die in 2017 partner is geworden 
bij Van den Hoven.

Alles onder één dak
Van den Hoven biedt eigenlijk alles onder één dak; 

‘om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken’, 
zegt Patrick. Zij is er voor verzekeringen, pensioe-
nen, hypotheken en kredieten, maar ook voor ad-
vies over bankzaken en de aankoop- en verkoop 
van een woning. ‘Uit het complete aanbod stellen 
we voor iedere klant samen wat hij verlangt en wat 
bij hem past. Zo heeft hij ruime keus in aanbod 
en aanbieders, maar wel alles onder één dak, dus 
één aanspreekpunt.’ Het kantoor is zelfstandig in-
termediair van de RegioBank en brengt bovendien 
verzekeringen onder haar eigen naam uit. ‘Daarin 
zijn we echt onderscheidend.’ 

40-jarig bestaan
Dat zij zich weet te onderscheiden, is wel duide-
lijk. Op 1 juli viert het bedrijf zijn 40-jarig bestaan. 
Naast de vestigingen in Berkel-Enschot en Rijen 
opent Van den Hoven dit jaar ook de nieuwe ves-
tiging in Alphen. ‘We zijn constant in beweging en 
daar is deze nieuwe vestiging onderdeel van’, al-
dus Patrick en Rogier.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans

VAn DEn HoVEn ASSUrAntiën 
LAncEErt EiGEn APP 

BEDriJF in BEELD
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ActiVitEitEnKALEnDEr

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
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 BC 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
15-4 Café Mie Pieters 15.00 uur optreden band: Heavy Duty Rock
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
11-5 Café Mie Pieters 20.30 uur Jaren 60 avond met optreden: After Beat
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

2-6 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
6-6 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
13-6 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
17-6 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
4-7 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
7-7 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
8-7 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
1-8 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-8 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
24-8 Druiventros 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO

MAArt

LAtEr

APriL
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Al meer dan 35 jaar op 35 vierkante meter! 
‘Meer heb ik niet nodig!’ zegt Kees van Berkel 
(65). ‘Als ik thuis kom van mijn wijk in Enschot, 
ga ik eerst een uur met Nelleke wandelen.’ 
Kees wijst op de witte pootjes van de hond en 
zegt droog: ‘Nelleke van Gympen.’ 

Postbode Kees was meteen verliefd op het klein-
ste huisje van gemeente Tilburg, nu een rijksmo-
nument, op de grens met Berkel-Enschot. Hij nipt 
van zijn kopje espresso. Nelleke zit op schoot met 
half toegeknepen oogjes mee te luisteren over hoe 
haar trouwe maatje graag zijn eigen koffiebonen 
maalt, niet doet aan gourmetten, jaren hout kapte 
en stookte, maar nu toch een gaskachel heeft en 
over zijn tv, die verborgen is achter kastdeurtjes. 
Kees draait liever een muziekske!

Muziekfeesten
Kees Bril werkte jaren achter de coulissen van 
grote muziekfestivals. Toen was het een verade-
ming thuis te komen in zijn Juweeltje van rust. Nu 
komen vrienden graag bij Kees ontspannen en zo 
nu en dan is er een tuinfeest. ‘Eerst optredens bui-
ten en dan in de kleinste disco van Tilburg’, lacht 
Kees. ‘Buren komen graag mee feesten, want er 
gebeurt altijd wel iets, zoals Ferry van de Zaande 
die spontaan optreedt of Tony Banks, die met z’n 
orgeltje de boel op stelten zet. ‘Poepgezellig!’

Marktplaats
De bel gaat. Kees doet open en kater Louis Rocky 
wandelt binnen. Ook Nelleke gebruikt het belle-
tje onderaan de voordeur. Boven hangt een oud 
bordje: ‘v. Berkel’s specerijen en slachtproduc-
ten.’ De oude zaak van zijn pa. Bijna alles in en om 
Oranjedijk, zoals Kees’ huisje heet, is afkomstig 
van (Konings)markten, de kringloop, marktplaats 
of heeft hij gekregen. Zo slaapt één van zijn ‘Tok-
kies’ boven op een levensgrote (nep)koeienkop. 
Het nieuw gekregen kippenhok staat klaar, naast 
de twee lange picknicktafels, barbecue en een 
gietijzeren kachel. ‘Die stond zomaar op straat!’ 
Kees zucht. ‘Gelukkig kon ik hem dezelfde avond 
nog ophalen. Dit heeft niks met gierigheid te ma-
ken. Ik vind het gewoon zonde als dingen die nog 
bruikbaar zijn worden weggegooid.’

Onze postbode heeft nooit de behoefte gehad om 
groter te wonen. ‘Ik heb er veel liever van geleefd, 
dan dat ik mijn geld in stenen moet stoppen. Het 
mooiste in huis vind ik de zichtbare dakconstructie 
van dennenbalken, maar de ligging..., nondedju... 
Zó vrij! Ik kan alles doen en laten wat ik wil. Das 
belangrijk man!’  

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Iris de Groot

HEt JUWEELtJE
VAn KEES BriL

MEt PASSiE



12 |

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

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

Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout  •  E info@brasserie-valentijn.nl  •  T 013 - 533 62 30

14 februari, het plaatje is compleet!

Brasserie Robben gaat vanaf 14 februari verder onder een nieuwe naam; Brasserie Valentijn! 
Ik ben blij, enthousiast en super trots om dit nieuws bekend te mogen maken.

Valentijnsdag is voor mij een speciale dag. Niet alleen is het de dag van de liefde, 
maar het is ook mijn verjaardag. Kortom, Valentijn heeft voor mij een speciale betekenis. 

Het kon dan ook niet anders dan de naam worden van mijn eerste eigen horecazaak.

Valentijn staat voor mij voor vriendelijk, persoonlijk, open en gastvrij en past daarom voor mij 
in het plaatje van de brasserie. Vanaf het moment dat Brasserie Valentijn in me op kwam 

wist ik het zeker; dit is de meest passende naam!! Met de nieuwe naam en een paar kleine 
aanpassingen in het concept, is het begin gemaakt. Een begin aan een mooie toekomst samen 

met alle gasten en medewerkers van Brasserie Valentijn. 

Tot snel bij Brasserie Valentijn, ik kijk er naar uit!!
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DE GEStoLEn cHiPS VAn LEGoStAD.
de grote zitzak liggen terwijl hij wat drinkt en de 
trein laat rijden.
Even later stuurt hij de trein naar het kasteel en 
deze stopt bij de poort van Legostad. 

Hij stapt uit de trein en wil de chips gaan lossen.

Sem gaat de Kasteelheer zoeken op om aan hem 
te vragen of hij een tractor mag lenen. Zo kan hij 
de chips naar het pakhuis brengen. Op straat komt 
hij een paar ridders tegen en ook nog een astro-
naut. Onderweg ziet hij zijn oma en opa. Zij vra-
gen: “Sem kunnen wij straks met je meerijden in de 
trein?” “Natuurlijk. Ik ben direct helemaal leeg, dus 
plaats genoeg.” Hij loopt door naar de Kasteelheer. 
“Kasteelheer, kan ik van u een tractor lenen om de 
chips te lossen?” “Ja hoor, dat kan. Breng je ook 
wat chips naar mij?” “Ik zal zien wat ik overhoud.” 
Ja Sem is een goede vervoerder. Als hij iets over-
houdt, dan wil hij dat best met anderen delen.
Hij rijdt de tractor met 3 karretjes naar de trein. Hij 
laadt de chips in de karretjes en rijdt terug naar 
het kasteel. Onderweg wordt Sem tegengehou-
den door drie boeven met een kanon. Zij zeggen 
dat hij moet stoppen!

Het is woensdagmiddag en het regent. Sem ver-
veelt zich.
Vanmorgen heeft hij met Daan proberen af te 
spreken, maar Daan ging bij Joris spelen. Mama 
heeft geen tijd voor hem; ze moet met Noa, zijn 
jongere broertje, naar de kapper. Daarna moet ze 
nog boodschappen doen. Ze heeft tegen Sem ge-
zegd: “Als je zin hebt mag je een zakje chips en 
een glaasje drinken pakken.  En als je je verveelt 
mag je wel televisie kijken.”
Televisie kijken, daar had Sem helemaal geen zin 
in! Hij wil met iemand samen spelen. “Er zit niks 
anders op dan mezelf maar bezig te houden,” zegt 
Sem tegen zichzelf. Sem zet zijn blauwe bouwpet 
op. Hij pakt de Lego en begint te bouwen.

Wat het wordt weet hij nog niet. Hij begint met een 
grote poort en uitkijktoren. Naast de poort gaat 
hij verder met een muur en kleinere torentjes. Na 
een uurtje bouwen besluit Sem dat het een stad 
wordt, met een politiebureau, pizzeria, een pak-
huis en veel huisjes. Hij legt ook een groot meer 
aan met haaien erin. Dan is al zijn Lego op. Hij 
gaat naar de kast en ziet daar de doos met het 
Legokasteel van Noa. Hij pakt de doos en gaat 
verder met bouwen. Het kasteel komt aan de rand 
van de stad te staan. 
Dan pakt hij alle Legopoppetjes: de ridders, de 
politieagenten, de kok, de motorrijders en nog 
veel meer en zet die overal neer. Ook de auto’s, 
motors en paarden worden erbij gezet. Daarna 
legt hij de rails van de Legotrein uit. Deze loopt 
vanuit de keuken zo naar het station van zijn stad. 
Hij krijgt dorst van al dat bouwen en schenkt drin-
ken in en pakt uit de kelder een zakje chips. Sem 
zet de trein met 3 wagons op de rails en in de 
bakjes van de trein doet hij de chips uit zijn zakje. 
Sem is er moe van geworden. Hij gaat lekker op 

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

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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www.facebook.com/wc.eikenbosch
✰✰✰✰

Deelname is gratis en wordt je  
aangeboden door Winkelcentrum Eikenbosch.

Volg
ons op

PAASPLEZIER
Zaterdag 31 maart van 10.00 tot 16.00 u. 

ER ZIJN OP WINKELCENTRUM  

EIKENBOSCH VERSCHILLENDE PAAS ACTIVITEITEN! 

ZO KUN JE EEN PAASKNUFFEL MAKEN, 

PAASGOLFEN EN ER WORDT GESCHMINKT!



VErEniGinGSniEUWS
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onS KoFFiE-
UUrtJE

Woensdag 4 april is het weer zover.
De senioren die het prettig vinden om 
bij een kopje koffie of thee andere seni-
oren te ontmoeten zijn dan, tussen tien 
en twaalf uur, van harte welkom.
Het eerste kopje koffie wordt u aange-

boden door de KBO/SWO. Bent u niet in staat om 
op eigen kracht te komen dan kunt u voor vervoer 
bellen naar: Ine van de Wiel: T 013-533 37 57, of 
naar Els van der Meijden T 013-533 26 04 Wilt u 
voor de eerste keer komen en hebt u nog behoefte 
aan meer informatie dan kunt u bellen naar Ria van 
de Kam, T 013-533 26 21.
Schrijf a.u.b. onderstaande data in uw agenda of 
op uw kalender zodat u het niet vergeet. Wij hopen 
u allen te ontmoeten.

KBO/SWO Werkgroep SocMa
de data voor onze koffieuurtjes in 2018 zijn:
4 april / 2 mei / 6 juni / 4 juli / 5 september / 
3 oktober / 7 november / 5 december. 

SAMEn Uit 
DinErEn BiJ 

BoErDEriJ DEniSSEn 
oP DonDErDAG 5 APriL
Alle senioren van Berkel- Enschot zijn 
weer uitgenodigd om alleen of met 
partner, vriend, vriendin of buur voor € 

18,- p.p. (exclusief de drankjes), van een heerlijke 
3-gangenmaaltijd te gaan genieten.
5 april zijn we welkom bij Boerderij Denissen
Het menu vindt u op de website van de KBO t.w. 
www.kboberkelenschot.nl. U kunt zich ook aan-
melden via deze website.
Telefonisch kunt u zich opgeven bij Ine van de Wiel 
T 013-533 37 57 of bij Ria van de Kam, T 013-533 
26 21. Geef a.u.b. aan of u vlees of vis wilt en of u 
een dieet hebt. Donderdag 5 april bent u vanaf half 
zes uur van harte welkom bij de Boerderij, om zes 
uur starten we met het diner.
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Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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 Word lid van KBO Berkel-Enschot!  
  

 

 

 

In september 2017 heeft KBO Berkel-Enschot huis aan huis bij de Schakel het programma- en 
informatieboekje 2017/2018 van KBO en SWO Berkel-Enschot bezorgd.  

Bent u 50+ maar nog steeds geen lid van de KBO? Kom dan nu in actie. 

Als lid kunt u onder andere binnenkort: 

 advies en invulhulp krijgen bij uw belastingaangifte mits u voldoet aan de daarvoor 
geldende voorwaarden, en wellicht kunt u dan ook nog geld terug krijgen in verband met 
aftrek voor zorgkosten of aanpassing van huur- of zorgtoeslag. Foto: ons team zit voor u 
klaar. 

 uitstekende voorkeurplaatsen krijgen bij voorstellingen in Theaters Tilburg in het nieuwe 
seizoen door vóór 10 april in te schrijven voor onze Theaters Tilburg groep 

En dat allemaal (en nog veel meer) voor een contributie van slechts € 20,- per jaar! 

Meldt u zich nu aan! …. Hoe ?  

 via www.kboberkelenschot.nl of 
 per email naar info@kboberkelenschot.nl of 
 bel naar het secretariaat: Joke van Oudheusden 013-5333162 

 

Voelt u zich van harte welkom! 
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Alice-mary Vrutaal, Hadja Kadiatou Diallo, Mou-
nir Bouzakri, Reyson Abukar, Amber Van Balkom, 
Jasper Bink, Kiki Gestel, Romy Gestel, Lars van 
de Wal, Milou van den Berk, Anne Vromans, Char-
lotte Smulders, Senn van der Heijden, Boet Ver-
burgt, Sanne van Liempt, Chelsey Rijpert, Sam 
Kammers, Lars van Gansen
Diploma B: Mohammed Hussein Omar, Raber  
Said; Djenna Meeuwissen; Thierno Toure; Stef 
Metzke; Jimmy Hultermans; Joris De Beer; Ashley 
Küster; Laura Saly; Hugo van Duppen; Niels van 
Hulten; Kasper Steenbergen; Stefanie van de Rijt; 
Robin van Iersel; Harre Vermeer; Saar Vissers
Diploma c: Valeria van Halteren; Sali Toure; Se-
bastian Wzietkowiak; Janna van der Zanden; Kyra 
Brett; Cas Heerkens; James van Hest; Alex Dijck; 
Shania Oerlemans; Anwar Ruijs; Milou Appels; 
Lisa Verhoeven; Fabian Van der Kaaij; Djenna van 
Beurden; Iris Horsten; Delijah Broos
Zwemvaardigheid 1: Sim Janssen; Allison Kuij-
pers; Luca Oganesiants
Zwemvaardigheid 2: Stijn Hegeman; Ola Wielgat
Allemaal van harte gefeliciteerd!

oJc’98 niEUWS
Het eerste staat op de eerste 
dag van de veldcompetitie 

meteen voor de vuurproef. Wil het kampioen-
schap niet meteen achter de horizon verdwijnen, 
dan moet er gewonnen worden van Olympia. maar 
die ploeg is de ongeslagen koploper. We zijn be-
nieuwd.
Alle teams moeten aan de slag dus dat zal zater-
dag 31 maart een flinke drukte geven op Sport-
park Rauwbraken.
Het wedstrijdprogramma is:
Zaterdag 31 maart:
OJC’98 1 - Olympia 1 15.30 uur
OJC’98 2 - Focus 1 13.50 uur
OJC’98 jun. 1 - Rust Roest jun 1 12.15 uur
OJC’98 jun 2 - Animo jun 3 14.00 uur
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2 13.00 uur
OJC’98 pup D1 - Ready pup D1 12.00 uur
OJC’98 pup E1 - Rust Roest pup E2 11.15 uur
DAKOS pup E2 - OJC’98 pup E2
OJC’98 pup F1 - Rust Roest pup E2 11.15 uur
Dinsdag 3 april:
SDO mid 1 - OJC’98 mid 1
Kom ook kijken naar de herstart van de veldcom-
petitie.

WHitE DEMonS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 24 maart 
White Demons D3 - G.H.V. D2 15-03

E.H.V. D2 - White Demons D1 13-28
Roef DC1 - White Demons/Taxandria DC1 20-15
White Demons DS3 - 
United Breda/Orion R DS3 18-16
White Demons HS3 - Dongen/Desk HS2 29-27
Zondag 25 maart 
White Demons HS1 - Avanti HS1 25-28
HVM D2 - White Demons D2 09-25
White Demons DS1 - O.H.C. ‘01 DS1 17-17
Wh. Demons HS2 - E.S.Z.V. Oktopus HS2 37-21

Programma a.s. weekend:
Donderdag 29 maart 
19:30 uur Avanti DMW2 - White Demons DMW1
Donderdag 05 april
20:00 uur G.H.V. DMW1 - White Demons DMW1
Zaterdag 07 april
10:35 uur White Demons E2 - Goodflooring/
 H.M.C. Raamsdonksveer E2
10:50 uur G.H.V. F1 - White Demons F1
11:40 uur White Demons D2 - DOS ‘80 D2
12:35 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 handbalshop.nl/Witte Ster DC1
19:00 uur Olympia’89/DOS’80 HS4 - 
 White Demons HS3
Zondag 08 april 
11:00 uur Swift HS3 - White Demons HS2
12:10 uur H.V.M. DS2 - White Demons DS3
12:45 uur Desk/Camelot DS2 - 
 White Demons DS1
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandijK@gmail.com.

DiPLoMA ZWEMMEn 
WAtErrAttEn

Op zondag 25 maart  was het diplo-
mazwemmen bij Zwemvereniging de 
Waterratten uit Berkel-Enschot. Alle 
waterratten zijn geslaagd voor hun di-
ploma: 

Diploma A: Janak Kunwar, Manisa Kunwar, Da-
mian Mager, Jamael Paansa, Rilana Broeders, 
Mohamed Kuyateh, Teun Schaap, Ebru Koc, 
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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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Best tennissend Berkel-Enschot,

Vorige week konden de finale wedstrij-
den niet doorgaan in verband met de 

sneeuw en een gevoelstemperatuur van -12. Af-
gelopen weekend zijn de finalewedstrijden ge-
speeld. Als schrijfster van dit stukje vond ik het 
ook een bloedstollend finaleweekend. 
Inmiddels zijn de kampioenen bekend:
Groen Dubbel
1 Floris Snellens en Mees Groet
2 Floor De Bruin en Isa Dobbelsteen
Dubbel 14
1 Jelle Denissen en Joris Stalpers
2 Daan De Bruin en Job Dobbelsteen
3 Bram Groet en Joep Staats
4 Harm Hamers en Beau Trommelen
oranje Dubbel
1 Dirk Verhoeven en Bela Wennink
2 Thijmen Bertens en Teun Van Agt
3/4 Mattis Vissers en Maurits Vissers
3/4 Thomas Van Rulo en Diewertje Vromans
Groen Enkel
1 Sem Reterink
2 Sasha Rutten
3/4 Floris Snellens
3/4 Mees Groet
Enkel 14
1 Daan De Bruin
2 Bram Risseeuw
oranje Enkel
1 Koen Ceelaert
2 Teun Van Agt
3/4 Bela Wennink
3/4 Thijmen Bertens
HE4 17+
1 Joris Kroot
2 Mikel Maas
HE6 17+
1 Rombout Castelijns
2 Max Lemmens
HE7/8 17+
1 Wil van Turnhout
2 Jimmy Krijnen
GD5/6 17+
1 Ronnie v. Rulo en Janka Verkerke-De Ridder
2 Toon Klaassen en Annet De Wit-Rovers
GD7/8 17+
1 Marc Dobbelsteen en Bernadette Van Laak [1]
2 Ben De Bruin en Nicolle De Bruin
3/4 John Tactor en Renske Van Zoest
3/4 Jeroen Peters en Miranda Kristelijn [2]

HD5/6 17+
1 Ron Boes en Jeroen Leijs [2]
2 Michiel Jobsen en Remon Van Eijl
3/4 Fred Loonen en Harald Van Diemen
3/4 Marc Hamers en Ron Van Riel
HD7/8 17+
1 Jan Huybers en Berry Van Hest [1]
2 Arthur Giesberts en Guido Moonen
3/4 Remon Van Eijl en André Van Helvoirt [3]
3/4 John Rietjens en Arjen Wennink [2]
DD6 17+
1 Monique Boers en Miriam v. Hussen-Beerendonk
2 Maud Santegoets en Mariska van Berkel
DD8 17+
1 Maartje Spronk en Bouke Van Esch
2 Sophie Bekkers en Marian De Kort
DE7/8 17+
1 Susanne Kuijten
2 Dionne Rijnen

KArAtE FUrinKAZAn
Zaterdag 24 maart was de sportzaal 
van b.s de Bunders weer omgebouwd 
tot karate dojo. Pupillen en junioren 
(van de diverse training locaties)de-

den, onder toeziend oog van de examinatoren en 
van familie, hun uiterste best om te laten zien wat 
zij de afgelopen periode geleerd hadden. Velen 
stoten en trappen, alleen en met partner, kumite, 
kihon en kata stonden op het programma. Zeer 
uitgebreid programma wat begon met als laagste 
graad de witte tijger en eindigde met een 1e kyu 
examen (3e bruine band in voorbereiding voor het 
Dan examen, zwarte band )



22 |

  

2X GENOMINEERD 

HAir2DAY WEEr GEnoMinEErD Voor 
DE coiFFUrE AWArD
Kapperszaak Hair2day doet alweer voor het 9de jaar mee aan de Coiffure Award. De meest prestigi-
euze haarmode wedstrijd in de branche. Ieder jaar komen er vanuit het hele land honderden inzen-
dingen binnen. Hair2day heeft in deze 9 jaar al 15 nominaties behaald. 

Met een nominatie behoor je bij de beste 10 kappers van Nederland. Tijdens de prijsuitreiking eind april 
wordt bekend of jouw inzending bij de Top 3 behoort. Hair2day won al één keer de 3 de plaats in de cate-
gorie consumer en vorig jaar won Hair2day de 2de plaats in de categorie Dames. 

Het hele concept voor de inzending is door het team van Hair2day bedacht. In samenwerking met foto-
graaf, visagist en stylist én het hele team komen de beelden tot stand. Deze topfoto’s hangen ook een heel 
jaar in de etalage van de zaak. ‘Wij vinden het gaaf om ons eigen beeldmateriaal aan de klanten te laten 
zien. Daaruit maak je toch wel uit op wie we zijn en waar we onze creativiteit, vaktechniek en liefde voor het 
vak in steken. Geen reclamebeelden van een leverancier maar eigen werk in de etalage. Hier hebben we 
met man en macht aan gewerkt’, vertelt Cindy Stoopen.
 
‘Dit jaar zijn we voor de categorie Heren en Young talent genomineerd. Op deze manier ben je zo anders 
met je vak bezig. Je blijft op zoek naar vernieuwing en het is een uitdaging om steeds weer een betere 
versie van je talent neer te zetten. 
Het hele team leeft er elk jaar ontzettend naar toe; het is super voor de teambuilding. In de advertentie kun 
je zien waar deze passie voor ons vak ons dit jaar weer toe heeft gebracht.’

Onze klanten leven heel erg mee. ‘We zijn blij met zoveel steun van onze huidige klanten. Hiervoor hebben 
we een ‘tell a friend’ aktie. Voor iedere nieuwe klant die zij aanbrengen krijgen zij €10 korting op een behan-
deling bij een besteding boven €30. De actie is geldig tot en met 30 juni 2018.
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KUnSt En cULtUUr

Een bijzondere gebeurtenis voor Berkel-Enschot. 
Een spraakmakend optreden van een wereldvermaarde gastdirigent voor het HarmonieOrkest Concordia.
Gerardo Estrada Martinez uit Venezuela dirigeert een Latijns-Amerikaans programma. 
Ook deze keer is Ons Koningsoord te klein voor een succesvolle voorstelling, vandaar dat we uitwijken naar Oisterwijk, 
naar CC Tiliander.

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
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DrAAGt U DE 
nEDErLAnDSE 

HArtSticHtinG ooK EEn 
WArM HArt toE?
Voor de collecte van de Nederlandse Hartstichting 
in de Nationale Hartweek die zal plaats vinden van 
8 april t/m 14 april zoeken we nog collectanten 
voor verschillende wijken in Berkel-Enschot.
De Hartstichting besteedt de gelden in de strijd 
tegen Hart en vaatziekten door aan onderzoek en 
voorlichting ter verbetering van zorg en behande-
ling.
Als Vrienden van Hartstichting proberen we ieder 
jaar weer een succes te maken van de collecte.  
Hiervoor hebben uw medewerking hard nodig! 
Heeft u 1 à 2 uurtjes tijd om ons te helpen in de 
Hartweek kunt u zich melden bij: 
Elly van Gorp Tel: 5331035 of email: e.vangorp@
hetnet.nl

Vrienden van de Hartstichting Berkel-Enschot

ZonnEBLoEM 
LEntE-BinGo
Terwijl afgelopen zaterdagmiddag 
24 maart buiten de eerste lentezon-
nestralen zich uitbundig lieten zien, 
namen zo’n zeventig Zonnebloem-

gasten in het Muziekhuis verwachtingsvol plaats 
achter de tafeltjes: klaar voor de jaarlijkse bingo-
middag. 
Om te beginnen was er natuurlijk koffie en thee 
met iets lekkers, maar als snel zat iedereen vol 
spanning te kijken naar zijn of haar bingo-tablet, 

in de hoop  als eerste een rijtje cijfers te zien vol-
lopen en ‘bingo’ te kunnen roepen.
Tijdens de twee rondes – met tussendoor tijd voor 
een hapje en een drankje – was een groot aan-
tal leuke prijzen te verdienen, kleine en grotere. In 
het oog springend waren bijvoorbeeld een kwar-
taal lang elke week een prachtige bos bloemen en 
voor vijftig euro gratis winkelen bij de Jumbo in 
het dorp. Natuurlijk waren de twee gelukkige win-
naars in hun nopjes met deze prijzen. Helemaal 
top was de hoofdprijs: een heerlijk dagje uit voor 
twee personen, met auto en chauffeur!  De geluk-
kige winnares , mevrouw van Oosterwijk kon haar 
geluk niet op!  Voor alle gasten was er bovendien 
een kleine Paasverrassing. Door een gift van de 
Peerke Donders stichting kregen zij allen een zak-
je met heerlijke chocolade paaseitjes. Mede door 
de inzet van vele vrijwilligers en de muzikale bege-
leiding van Willem Bruggeling kan de Zonnebloem  
terug kijken op een geslaagde middag!
(tekst en foto: Jan Simons)

ronDLEiDinG in 
‘onS KoninGSoorD’

Op woensdag 4 april van 11.00 tot 12.00 uur vindt 
de volgende rondleiding plaats in de voormalige 
abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de 
zusters Trappistinnen.

Bij deze zesde thematische rondleiding staat de 
Kapittelzaal, later ook in gebruik als refter of eet-
zaal in het middelpunt van de belangstelling. 
De kapittelzaal werd in 1936 in neogotische stijl 
gebouwd, als onderdeel van het totale klooster-
complex Koningsoord. Na de voormalige kloos-
terkerk is het de grootste ruimte van de vroegere 
abdij. Na 1985 werd deze ruimte door de zusters 
ook gebruikt als refter of reflectorium, de nieuwe 
eetzaal. Voor die tijd aten de zusters in een van de 
gangen in het souterrain bij de oude keuken. 
In deze éénbeukige hoge zaal besteden we aan-
dacht aan de glas-in-loodramen o.a. het samen-
gestelde Heilige Geest raam. Ook bestuderen 
we het plafond met zijn kruis-ribgewelf gebouwd 
in neogotische stijl. Hoe zag de Kapittelzaal er 
vroeger uit, welk meubilair stond er in en wat is 
eigenlijk “kapittelen”?? 
De zusters moesten in hun eigen levensonder-
houd voorzien, volgens de regel van Benedictus 
van Nursia: “ora et Labora “ (bid en werk). 
De boerderij met kippenhok en de groententuin 
(trappistinnentuin) met boomgaard maakten de 
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zusters zelfvoorzienend wat voeding betreft. Wat 
aten de zusters als vegetariërs, wat waren hun ta-
felgewoontes en tafelservies?? 
Weer meer dan genoeg te zien en te vertellen over 
de Kapittelzaal in Koningsoord door uw gids Jack 
van der Sanden. 
Aan de wanden kunt U nog de oude vergrootte 
foto’s op canvas bekijken uit vroeger tijden.

De bibliotheek zorgt voor koffie of thee na de 
rondleiding op de tussenverdieping van de kerk 
boven de bieb. 
Verplicht aanmelden i.v.m. het maximaal aantal 
deelnemers voor deze gratis rondleiding bij de 
balie in de bibliotheek of via: berkelenschot@bi-
bliotheekmb.nl 

De Bibliotheek Berkel-Enschot, woensdag 4 april 
van 11:00 tot 12:00 uur

oP ZoEK nAAr 
GEZELLiGHEiD 

En VriEnDScHAP? 
Kom dan eens langs  bij een van de inlopen van 
de Vriendschapsbank in Tilburg.. Wij zijn dinsdag, 
woensdag en donderdag  open  tussen 10 en 12 
uur op 3 verschillende locaties . U kunt daar onder 
het genot van een kopje koffie kennismaken met 
anderen, en u opgeven voor allerlei activiteiten. 
Drempelvrees? Is niet nodig, want u wordt warm 
onthaald door onze gastvrouwen en gastheren.
Besluit u lid te worden van de Vriendschapsbank, 
dan krijgt u een uitgebreider kennismakingsge-
sprek waarbij we samen met u bespreken waar uw 
behoeftes liggen. Persoonlijke aandacht staat bij 
de Vriendschapsbank hoog in het vaandel.  
De Vriendschapsbank is een stedelijk project en 
telt inmiddels meer dan 400 leden. De deelnemers 

Kapittelzaal van Koningsoord. Foto: Peter Timmermans

ontmoeten elkaar  bij de inlopen maar ook tijdens 
tal van activiteiten. Zo is er een film-, wandel-, 
fiets- terras en uit eten club. Heeft u zelf een lief-
hebberij en wilt u dit graag delen met anderen? 
Ook hierin is van alles mogelijk.
Interesse of vragen? Neem dan contact op met 
Annemarie Vermeulen van ContourdeTwern via tel: 
013-542 1664 of 06-451 33 696 of annemariever-
meulen@contourdetwern.nl. 
Ook kunt u voor meer informatie terecht op onze 
site: www.contourdetwern.nl/vriendschapsbank

JUBiLEUMJAAr VAn HEt 
AnDAntinoKoor GAAt VAn 
StArt oP KoninGSDAG!
Dit jaar viert het koor Andantino het 30-jarig jubi-
leum. En dat vieren we natuurlijk met onze vele 
trouwe fans die we in de loop van de jaren hebben 
gekregen mede door de uitvoeringen van grote 
theaterproducties zoals Flashback, Ticket to Ame-
rica en natuurlijk De Passion. 
Er staan ook in dit jubileumjaar weer een aantal 
leuke optredens gepland. 
En de eerste activiteit is al volgende maand. In 
navolging van andere plaatsen wordt op Ko-
ningsdag, vrijdagavond 27 april, voor het eerst 
Udenhout Zingt door ons georganiseerd. Het An-
dantinokoor heeft in hun bestaan inmiddels 6 suc-
cesvolle meezingavonden gehouden maar deze 
zevende editie wordt er dus een met een konink-
lijk randje.  We zingen niet alleen ‘’gouwe ouwe’’  
maar ook eigentijdse songs.
Ook dit keer worden wij weer begeleid door onze 
vaste band die bestaat uit muzikanten op topni-
veau. Dat wordt dus een heerlijk meezingfeestje 
voor jong en oud.
Udenhout Zingt vindt plaats in Ontmoetingscen-
trum ’t Plein. Aanvang 20.30 uur en de entree is 
gratis. Noteer 27 april alvast in je agenda en sluit 
dit jaar Koningsdag gezellig af in Udenhout.
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Bestuur en medewerkers 

wensen u 

Fijne Paasdagen!
 

Volgende week 
verschijnt De Schakel 

op donderdag. 

Inleveren kopij en advertenties 
dinsdag 3 april vóór 10:00 uur
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rabobank publiceert geïntegreerd jaarverslag 2017

SAMEn GroEiEn in nEDErLAnD En DAArBUitEn 

bijeenkomst van de jubilerende coöperatie in Es-
beek. Fantastisch om te zien wat de mensen daar 
met elkaar en voor elkaar kunnen betekenen. Daar 
kunnen wij van leren én aan bijdragen, ook in an-
dere dorpen en kernen.’

> Jaarverslag 2017 (link naar https://www.rabo-
bank.com/nl/images/jaarverslag-2017.pdf)  

> Infographic maatschappelijke impact in onze re-
gio (link naar lokale infographic, PDF)

> Jaaroverzicht 2017 (link naar www.rabobank.nl/
samengroeien)

Onderdelen van dit persbericht worden door 
Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die 
direct of indirect op Rabobank betrekking heeft 
zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening 
marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van 
de Verordening marktmisbruik.

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

Donderdag 15 maart publiceerde 
Rabobank haar geïntegreerd jaar-
verslag 2017. De bank legt hierin 

maatschappelijke en financiële verantwoording 
af. Ook illustreert het uitgebreide verslag de be-
tekenis van Rabobank voor mens, milieu en maat-
schappij. En welke groei er in 2017 plaatsvond. 

Als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende 
F&A bank wil Rabobank een belangrijke bijdrage 
leveren aan de welvaart en het welzijn in Neder-
land en aan het duurzaam voeden van de wereld. 
De bank gaf hieraan het afgelopen jaar concreet 
vorm met de missie “Growing a better world toge-
ther”. Dit met als resultaat verschillende pakkende 
initiatieven in Nederland en daarbuiten, meer te-
vreden klanten, baanbrekende innovaties en be-
tere financiële resultaten. Op 15 februari werden 
de jaarcijfers al bekend gemaakt.

Geïntegreerde verslaglegging 
Het geïntegreerde jaarverslag 2017 bevat ook de 
jaarrekening 2017 en het Pillar 3 report. Naast het 
jaarverslag 2017 publiceren alle 102 lokale Rabo-
banken tevens een compacte infographic met hun 
maatschappelijke impact in de regio. Ook geeft 
onderstaande link een totaaloverzicht met info-
graphics, animaties en de jaarcijfers van 2017.

Maatschappelijke bijdrage in regio hart van 
Brabant 
Ook lokaal wil Rabobank het verschil maken. De 
speerpunten daarbij zijn klanten verder helpen op 
het gebied van zelfredzaamheid en ondernemer-
schap. Ook het versterken van de lokale leefom-
geving en bijdragen aan een duurzame voedsel-
productie zijn belangrijk. Directievoorzitter Lilian 
Damen aan het woord over de maatschappelijke 
rol en bijdrage van Rabobank Hart van Brabant 
in de regio: ‘We initieerden huiskamersessies met 
agrariërs. Deelden onze kennis met ondernemers 
tijdens de speciale masterclass. En organiseerden 
een Brexit-ontbijt. Ook waren we betrokken bij de 
Beursvloer in Hilvarenbeek en Oisterwijk om pro-
fessionals te matchen met maatschappelijke or-
ganisaties met hulpvragen. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van activiteiten van het afgelopen 
jaar. We willen ook graag de zelfredzaamheid van 
verenigingen en organisaties in ons werkgebied 
helpen vergroten. Er zit een enorme kracht in de 
dorpen en kernen. Zo was ik aanwezig tijdens de 



UITNODIGING
Wij als initiatiefnemers, willen u graag informeren over de voortgang van de 
planvorming van de woningbouwlocatie De Kolenvense Akkers. 

Het plan voorziet in de realisatie van 23 woningen om de sanering en de 
bedrijfsbeëindiging van twee agrarische gezinsbedrijven mogelijk te maken, te 
weten Heikantsebaan 4 - 4a en Heikantsebaan 5 -7. Met de bedrijfsbeëindiging en 
bouw van nieuwe woningen wordt flinke milieuwinst behaald en voorzien in een 
woningbehoefte. 
Voor realisatie van het plan dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Wij willen u graag uitnodigen op dinsdag 3 april 2018 in De Druiventros 
(Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot). Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 
om 20.00 uur wordt middels een presentatie een toelichting gegeven op onze 
plannen. 
Deze avond is onderdeel van de omgevingsdialoog voor de 
bestemmingsplanprocedure. Het doel van de omgevingsdialoog is om te 
onderzoeken of er wensen van omwonenden/ belanghebbenden zijn waar in het 
bestemmingsplan rekening mee kan worden gehouden.

Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst zijn? Dan kunt u binnen 2 weken na het 
ontvangen van deze uitnodiging uw opmerkingen of vragen per email naar ons 
sturen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u naar aanleiding 
van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons.
Met vriendelijke groet,

Initiatiefnemers De Kolenvense Akkers
Jos van Kasteren
Leo en Henk van Kasteren

Mooi wonen op de akkers van Berkel

Initiatiefnemers:
A.W.J. van Kasteren B.V.
van Kasteren V.O.F.

info@dekolenvenseakkers.nl www.dekolenvenseakkers.nl
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

tEr nAGEDAcHtEniS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Marguerite 
van Gorp-van Heijst, 72 jaar en in de St. Willibror-
duskerk van Annie van Gorp-van Rijsewijk, 92 jaar.

HAKEnDoVEr
Op tweede Paasdag (maandag 2 april) zal weer de 
jaarlijkse bedevaart met heilige Mis en aansluitend 
processie plaatsvinden naar Hakendover in Bel-
gië, ter ere van onze goddelijke Zaligmaker. Indien 
U zich bij ons wil aansluiten kunt U contact opne-
men met: Rob Elings tel. 06-55386708 .  

ViErinGEn Voor DE KoMEnDE WEEK
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 vie-
ring: 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 vol-
gens 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. 
Intenties: Overl. fam. Noud van Esch; Harrie van 
Esch (jrgt.); Mina van Esch; Annie van Antwerpen-
Massuger (jrgt.); Mien Traa-van den Bijgaart; overl. 
fam. van Esch-van Roessel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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.
Intenties: Overleden leden KBO; Overl. ouders van 
Dongen-Brenders; Bert Sas; Ouders Marietje en 
Noud van Vught-Pijnappels en grootouders Elisa-
beth en Jan Pijnappels-van de Velden.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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U hoeft dit niet alleen te doen. U kunt 
hierbij een deskundige inschakelen die 
naar u luistert, begrijpt wat u wilt en in 
staat is u vervolgens positief te verras-
sen op het gebied van styling, mate-
riaal- en kleurkeuze en creativiteit. We 
hebben het hier over een interieuron-
twerper.
Bij een interieurproject komen ver-
schillende vakgebieden bij elkaar. De 
interieurontwerper zorgt ervoor dat u 
slechts één aanspreekpunt heeft voor 
het hele project: hijzelf. De overige 
contacten lopen via de interieuront-
werper; hij coördineert alle communi-
catie en ontzorgt u.
Interieurontwerp is heel divers. Het 
gaat daarbij o.a. om wandafwerking, 
kleuren, vloeren, gordijnen en een 
lichtplan. De combinatie van deze 
onderdelen moet voor u kloppen. Met 
de bestaande meubelen die u mee-
neemt, dient uw nieuwe woning dan 
weer als een ‘thuis’ te gaan voelen.

Bij de juiste interieurontwerper gaat het altijd om uw 
omgeving. Of het nu uw woning, buitenverblijf of kan-
toor betreft. Het is daarbij belangrijk om te weten wie 
u bent en wat uw woondromen zijn. Welke elementen 
en sfeer passen bij u? Wat vindt u belangrijk? Pas als de 
antwoorden op deze vragen in het bezit zijn, gaat de in-
terieurontwerper, samen met u, aan de slag en zet al zijn 
kennis en creativiteit in. Er zijn bij kleiner wonen twee mo-
gelijkheden: een bestaand interieur wordt aangepast 
of er komt een volledig nieuw interieur. Het is prettig als 
een interieurontwerper daarbij zo volledig mogelijk kan 
zijn, doordat hij een showroom met een grote diversite-
it aan meubelen, stoffen, wandafwerking, vloerkleden, 
verlichting heeft. U kunt zich in de showroom dan al een 
voorstelling maken van een voor u gewenst interieur.

Bij aanpassing van bestaand inter-
ieur wordt dit in de nieuwe woonsitu-
atie ingetekend en worden eventuele 
nieuwe meubelen daarbij uitgekozen. 
Zitcomfort is belangrijk. Dit kan in huis 
worden aangepast of er wordt gebruikt 
gemaakt van de showrooms van fabri-
kanten in Nederland. Uiteindelijk wordt 
het zitcomfort naar uw wens aangepast 
bij de bank of fauteuil die u heeft uitge-
kozen.

Kleiner wonen is een lastig en emotion-
eel proces: wat neem ik mee, wat laat ik 
achter? Een appartement bijvoorbeeld 
is een totaal andere leefruimte dan een 
woonhuis.
Het is een volgende stap in uw leven, 
een uitdaging, een nieuwe fase.
Een interieurontwerper begeleidt en 
helpt u daarbij graag, zodat de zorg en 
stress van het proces wordt 
weggenomen.

Om diverse redenen kunnen mensen het besluit nemen om kleiner te gaan wonen. Er dient dan afscheid te worden 
genomen van diverse huisraad. Maar er worden ook bestaande meubelen mee over verhuisd. Hierop dienen dan 
vervolgens aanvullingen te worden gevonden, welke passend zijn voor de nieuwe leefomgeving. Dat valt nog niet 
mee, want vaak komen mensen van een landelijk c.q. klassiek interieur in een veel moderner ingerichte woning 
c.q. appartement terecht. Denk daarbij o.a. aan een modernere keuken welke moet gaan matchen met het 
vertrouwde landelijke c.q. klassieke interieur. Twee verschillende werelden in één woning is niet wenselijk. Daarbij is 
het belangrijk, in een dergelijke situatie, dat het nieuwe interieur bij uw identiteit past. U moet er zich thuis voelen.

Gemullehoekenweg 59 5062 CA Oisterwijk      T +31 (0)13 522 06 40      www.keesvanstrijdhoven.nl

VERHUIZEN NAAR EEN APPARTEMENT

INTERIEURADVIES
door Huis van Strijdhoven
Kees van Strijdhoven
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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.

Dinsdag 3 april:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 5 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 6 april: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

ProtEStAntSE 
GEMEEntE 
oiStErWiJK c.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-

straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Witte Donderdag 29 maart: ds. Winanda de 
Vroe, 20.00 uur
We vieren de Maaltijd van de Heer, en delen in een 
kring brood en wijn met elkaar. 
De collecte is voor de diaconie.

Goede Vrijdag 30 maart, 20. 00 uur
We herdenken het lijden en sterven van Christus. 
De lezingen uit het evangelie worden begeleid 
door beelden van de Kruiswegstatie in de kapel 
van het Diocesaan Centrum Groenhove Virgo Fi-
delis in Torhout, België. Deze viering is voorbereid 
door de taakgroep Liturgie.

Paaswake, zaterdag 31 maart: ds. Winanda de 
Vroe, 22.00 uur
We waken bij het graf. En we herinneren ons onze 
doopbelofte.

Pasen, zondag 1 april: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het is Paasmorgen! De nieuwe Paaskaars, het 
licht van Christus, wordt binnengebracht. We vie-
ren dat er Leven is bij God – ook dwars door de 
dood heen. Het is volop Paasfeest waarbij we zin-
gen en vieren dat de Opgestane leeft. Het Paase-
vangelie mag volop klinken!
De collectes zijn voor Kerk in Actie: project Dalit-
kinderen, en voor de eigen kerk.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche. 

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

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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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. 

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

013-5111525

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 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

Bloemenwinkel raoul vd Veer Openingstijden 
maandag 9.30 t/m 17.30 Dinsdag t/m vrijdag 8.30 
t/m 17.30 Zaterdag 8.00 t/m 17.00 Eikenbosch 35 
Boeketten/plantenbakken voor leuke prijzen Deze 
week hyacinten 3 bol in pot 1euro

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 bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-En-
schot!

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

training “StErK nAAr DE BrUGKLAS!” 
en SociALE VAArDiGHEiDStrAininG 
start na meivakantie op woensdag in Kindcentrum 
Berkel-Enschot. www.praktijkeigenwijzer.nl of 
06-11151057.

Te koop: Nieuw bankstel: 1 bank 2, 5 zits en 1 bank 
2 zits. Hebben we te groot gekocht. Kleur: zand. 
Nieuwprijs € 1700,- Nu te koop voor € 625,- of 
T.E.A. BOD. Te bevragen: 0135334927 

Goedkoop boodschappen doen? Woensdag 28 
t/m Zaterdag 31 maart 2018, 4 dagen lang 21% 
korting op alles wat in de zak past! Actiezak in 
de winkel verkrijgbaar. DA Drogisterij Venmans 
Udenhout

rEnE BErtEnS tUinEn ZoEKt: VAKAntiE/
ZAtErDAG HULP. Voor meer informatie mail of 
bel: info@renebertenstuinen.nl of 0627295175

Bestuur en medewerkers wensen u 
FiJnE PAASDAGEn!

Volgende week verschijnt De Schakel op 
donderdag. Inleveren kopij en advertenties 
DinSDAG 3 APriL Vóór 10:00 UUr

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 
Dag en nacht bereikbaar
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

“Bij ieder uniek mens past een
 bijzondere uitvaart’’





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

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij 
straks nodig 
voor hun studie?


