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DEZE WEEK:
Annebelle Nooteboom, bedrijfsjournaliste met frisse blik

Dimphy van Nieuwburg ontvangt gouden Zonnebloemspeld

Laatste huurcontracten Ons Koningsoord getekend

Bouwplan Durendaelweg 2-4 stuit op protest

Koperen jubileum Uitvaartbegeleiding In Harmonie
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Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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cOLOFON

OvErHEID

GEMEENtE tILBUrG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

DOrPSrAAD BErKEL-ENScHOt
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DOrPSINFOrMAtIEPUNt ‘LOKEt BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12 in 
Torentjeshoef. Telefoon nummer tijdens openingstijden 
06-53768978 of via de e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

ALArMNUMMEr  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 

WIJKAGENtEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

HUISArtSENPOSt  0900–33 22 22 2

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

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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ADvOcAAt, JUrISt & NOtArIS

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

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

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

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

vAN rAAK ADvOcAtUUr & MEDIAtION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

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

BANKEN

rABOBANK HArt vAN BrABANt
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANvErWANtE BEDrIJvEN

vAN ANtWErPEN ELEKtrOtEcHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

ScHILDErWErKEN tON vAN DE WOUW
tEL: 06-51108539

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

StAAtS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

HErMAN PEtErS ScHILDErWErKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

cULtUrELE INStELLINGEN & KUNSt

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

DIvErSEN

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

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

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

Louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

GEZONDHEID

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

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

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

OStEOPAtHIE vAN EIJcK D.O.-MrO lid NvO/NrO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl
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FYSIOtHErAPIE DE HOOGE rIJt (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOtHErAPIE UDENHOUt / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

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

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

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

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

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

Lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.Lout4Kids.nl / 06-252 939 92

OStEOPAtHIE MAUrA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

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

FYSIOtHErAPIE BErKO fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

FYSIO OP MAAt Berkel-Enschot, FYSIOtHErAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

MINDFULNESS +/YOGA/cOAcHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

tANDArtS M.J.M. NAAIJKENS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

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

KAPPErS & 
ScHOONHEIDSSPEcIALIStEN

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

ASJA HAIrStYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MONIQUE’S HAIrStYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

ScHOONHEIDSSALON c`ESt MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUr wellness & massage 06-51225761.

YOUr BEAUtY INSPIrAtION, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

Vervolg op pagina 6
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SALON OrtEGA, KAPSALON
cArEFOrSKIN BY rOOS, ScHOONHEIDSSALON
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86

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 

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 
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Trouwe Schakellezers zullen haar ongetwijfeld 
kennen, of haar naam in ieder geval wekelijks in 
ons blad voorbij zien komen. Al jaren komt de 
22-jarige journaliste Annebelle Nooteboom in 
de bekende tot minder bekende hoeken van het 
dorp. Om vervolgens achter haar laptop te kruipen 
en binnen een mum van tijd een verhaal op papier 
te zetten. Dat is wat ze doet en wat ze, als het 
aan de onlangs afgestudeerde journalist ligt, heel 
haar leven blijft doen. ‘Een verhaal overbrengen 
doe ik het best op papier.’ Met haar diploma op 
zak wil Annebelle zich richten op bedrijfsjournalis-
tiek werk. 

Bedrijfsjournalistiek 
De bedrijfsjournalistiek is geen onbekende wereld 
voor Annebelle. Al in het eerste jaar van haar stu-
die kwam ze terecht bij de Schakel, waar ze van-
daag de dag veel van de bedrijf-in-beeld artikelen 
voor schrijft. ‘Je leert dingen die je anders nooit 
zou hebben geweten. Laatst kwam ik als leek bij 
een kaasboer. Na één gesprekje wist ik van alles 
over kaas. Vervolgens stond ik bij schoenmaker 
Joep op de stoep, en luisterde ik naar zijn verhaal. 
Ieder mens heeft een passie. De kunst is om die 
passie over te brengen op papier bij de lezer.’ 
Naast haar werkzaamheden bij de Schakel voerde 
Annebelle opdrachten uit voor onder andere grote 
namen als Zoover en het ANP. 

BEDrIJFSJOUrNALISt 
MEt EEN FrISSE BLIK

NOOtEBOOM MEDIA:

Frisse blik 
Met haar eigen freelancebedrijf krijgt Annebelle 
leuke, uitdagende opdrachten in de bedrijfsjour-
nalistiek. Met haar achtergrond en specialisatie 
in internetjournalistiek, heeft Annebelle bedrijven 
veel te bieden. ‘Als journalist vind ik het belangrijk 
om te denken vanuit het publiek’, vertelt ze. ‘Ga 
het contact met je doelgroep aan. Met mijn frisse 
blik denk ik daar zeker een aandeel in te kunnen 
hebben.’ 
Ook haar flexibiliteit en snelle schakelen komen 
in het vak van pas. ‘Een klus in de avond of het 
weekend vind ik geen enkel probleem. Dat hoort 
erbij voor een journalist.’ 
Verder heeft Annebelle een brede interesse en kan 
ze met diverse onderwerpen uit de voeten. 
Interesse in een samenwerking met Annebelle 
Nooteboom? Bekijk de mogelijkheden op haar 
website www.annebellenooteboom.nl of bereik 
haar telefonisch via 0631254291. 

Tekst: Sabine Doevendans
Fotograaf: Bas Haans 

Met meer dan vier jaar schrijfervaring bij de 
Schakel, is het de hoogste tijd dat correspon-
dent Annebelle Nooteboom zelf plaatsneemt 
op de interviewstoel. Afgelopen juli zette ze 
een noemenswaardige stap in haar journalis-
tieke carrière: ze ging van start met haar free-
lancebedrijf Nooteboom Media. 

Nooteboom Media
Annebelle Nooteboom
06-31254291
annebellenooteboom@icloud.com
www.annebellenooteboom.nl

BEDrIJF IN BEELD
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ActIvItEItENKALENDEr

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
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
13-5 Plein St. Caeciliakerk 13.00-18.30 uur St. Job pleinfeest
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
17-6 St. Caeciliakerk 11.00 uur Eucharistieviering ivm 50-jarig bestaan Gemengd 

Koor St. Caecilia
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
1-9 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
5-9 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
12-9 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
16-9 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
25-9 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO

APrIL

LAtEr

MEI
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Het was een bijzondere dag voor Dimphy van 
Nieuwburg afgelopen donderdag. Ze was 25 
jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem en kreeg 
daarvoor de gouden Zonnebloemspeld met 
oorkonde uitgereikt door Joke Roovers, regio-
voorzitter van De Zonnebloem.

vrijwilligster
Dimphy wilde als meisje al graag in de zorg gaan 
werken. Maar vertelt ze: “Hoe ging dat vroeger? 
Wij werden naar de huishoudschool gestuurd en 
daarna was het werken geblazen. Pas toen de 
kinderen het huis uit waren, kon ik me met an-
dere zaken bezighouden. Dat werd dus de Zon-
nebloem”. Daarnaast heeft ze al meer dan tien jaar 
de bloemen geschikt in de St. Caeciliakerk. En ze 
maakte vaak kerstkaarten voor de Zonnebloem. 
“We gingen ook al vroeg met jeugdgroepen op 
kamp.” Voor mensen zorgen heeft ze steeds graag 
gedaan; mensen die hulp goed kunnen gebruiken 
zijn er gelukkig mee. Het zijn dan ook vrijwilligsters 
als Dimphy die allerlei werk doen, dat anders blijft 
liggen. Ze zijn onmisbaar.

Een lange dag
Rond half twaalf kwamen de kinderen en klein-
kinderen plotseling het woonhuis van Dimphy 
binnen. Ze was stomverbaasd, want dat was met 
niemand afgesproken. Haar verbazing werd nog 
groter toen er om 12 uur een heel lange, witte li-
mousine met chauffeur voorreed. Of ze maar met 
haar man Jan in wilde stappen? Om 13 uur nam 
de chauffeur de bocht naar de achteringang van 

de St. Caeciliakerk. Daar stonden bekenden en 
andere vrijwilligers van de Zonnebloem klaar om 
haar een welkom toe te zingen. 

Binnen stond een lunch klaar en iedereen schoof 
gaan. We waren nauwelijks aan het eerste broodje 
begonnen, of Ruud Brugmans, de voorzitter van 
de Zonnebloem Berkel-Enschot nam het woord 
en bedankte haar in lovende woorden voor zoveel 
jaren inzet voor andere mensen. Zij kreeg een ca-
deau uitgereikt.

Maar het de echte verrassing moest nog komen. 
Joke Roovers, regiovoorzitter van de Zonnebloem 
nam het woord en spelde Dimphy de gouden Zon-
nebloemspeld op. Iedereen liet haar broodje staan 
en begon te klappen. Het duurde nog een flinke 
tijd voor de gasten afscheid namen van Dimphy. 
Het was voor haar een onvergetelijke dag.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

Vrijwilligerswerk is geweldig  
om te doen

DIMPHY vAN NIEUWBUrG 
IS 25 JAAr vrIJWILLIGStEr
EN ONtvANGt DE GOUDEN 
ZONNEBLOEMSPELD 
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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
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Op 27 maart werd in de bibliotheek van Ons 
Koningsoord de huurovereenkomst getekend 
tussen de Bibliotheek Midden-Brabant en de 
eigenaar van Koningsoord Roozen van Hoppe. 
Daarmede hebben alle huurders van Ons Ko-
ningsoord hun handtekening onder een huur-
overeenkomst gezet. Het begin van een nieuw 
tijdperk voor dit imposante gebouw.

Ons Koningsoord
Het was heel gezellig in de Kenniswerkplaats, 
waar een tafel was neergezet met de huurover-
eenkomsten. Er waren mensen van de bibliotheek, 
Cultureel Centrum De Schalm en van Roozen van 
Hoppe. Er stonden borrelhapjes en we konden het 
glas heffen. Het licht viel adembenemend mooi 
door de glas in lood ramen. Op zo’n moment be-
sef je hoe goed het besluit was om Koningsoord 
opnieuw te gebruiken. Kortom, het was Ons Ko-
ningsoord zoals het hoorde te zijn.

Peter Kok en Herman Horst, directeuren van de bi-
bliotheek en Hendrik Roozen lieten hun glas staan 
en schoven aan om de stapel papieren te onder-

tekenen. Iedereen was onder de indruk van dit 
moment. Het was de laatste huurder die zijn hand-
tekening onder het huurcontract zette. Peter Kok 
toostte op “de samenwerking tussen alle partijen 
die er op is gericht om van Ons Koningsoord een 
bruisend dorpshart voor Berkel-Enschot te maken”.

De Schalm
Na de ondertekening schoof ook Ton Wentink, 
voorzitter van Cultureel Centrum De Schalm, aan. 
De Schalm was de voorlaatste ondertekenaar van 
een huurcontract een paar weken geleden. Na 
de afronding van de ondertekening vertelde Ton 
Wentink me, dat “alles nog niet echt op orde was. 
De oude locatie in het winkelcentrum mag dan niet 
goed vergelijkbaar zijn met Ons Koningsoord, je 
kon er tenminste wel terecht met een flink gezel-
schap”. In Ons Koningsoord is de capaciteit van 
de grote zaal echter beduidend minder. Hij en ve-
len met hem vinden dat een fors probleem.
Hendrik Roozen en Anouk Horrevorst van Roozen 
van Hoppe zien dit probleem ook: “De ombouw van 
Koningsoord is een gigantisch project geweest en 
dan valt niet alles direct op zijn plaats. We zijn druk 
bezig om samen met De Schalm en Platform 533 
naar een concrete oplossing te zoeken”. Ze hebben 
er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Het is te hopen 
dat deze laatste hobbel ook wordt opgelost.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

Koningsoord is nu echt Ons 
Koningsoord geworden

Vlnr: Herman Horst, Ton Wentink, Hendrik Roozen en 
Peter Kok.

DE BIBLIOtHEEK MIDDEN-BrABANt 
ONDErtEKENt HEt HUUrcONtrAct
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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

Datum OMScHrIJvING verliesplaats telefoon
18-3 Tasje (Panasonic filmcamera) met oplader,  Boerderij Denissen 06-51553235  
 batterijen, kabels, etc. Opschrift   
 ‘Brandwondenvereniging’ en naam: M. Panis.
16-3 Gouden kinderring met steentje omgeving St. Caeciliaschool 06-42260440

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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Net voorbij Boerderij Denissen maakt de Du-
rendaelweg een flauwe bocht. Daar staan de 
gebouwen van de kinderopvang. Daarvoor was 
het een school. De kinderopvang is vertrokken 
en nu ligt er een plan van BPD Ontwikkeling 
uit Eindhoven om de gebouwen te slopen en er 
huizen te bouwen. Niet iedereen is daar geluk-
kig mee.

Bomen kappen langs de Durendaelweg
De bewoners van huizen van de erachter gelegen 
Erasmuslaan zien hun woonomgeving flink veran-
deren. De gebouwen van de kinderopvang zijn een 
paar meter hoog, terwijl de te bouwen huizen ruim 
elf meter hoog worden. Er moeten ook 19 bomen 
verdwijnen, die in de weg staan. Ze kijken in het 
vervolg tegen de hogere huizen aan en er verdwijnt 
weer groen. Daar zit niemand op te wachten.

Janiek Bothe heeft mede namens andere bewo-
ners van de Erasmuslaan al snel contact met de 
gemeente en BPD gezocht. Zij hebben toegezegd 
om één en ander in samenspraak met de bewo-
ners van de huizen aan de Erasmuslaan te gaan 
realiseren. Maar vertelt ze: “Ze zeggen dat wel, 
maar we krijgen de indruk dat ze toch gaan doen 
wat ze willen en dat er niet veel aan de plannen zal 
veranderen. We voelen ons niet gehoord”. 

De gemeente en BPD werken samen met de 
burgers
Gemeente Tilburg vertelt ons dat er uiteraard re-
gelmatig plannen worden uitgevoerd, waarbij op 
bestaande locaties huizen worden gebouwd. Ze 
hebben voor dit soort gevallen een Omgevings-
dialoog vastgesteld. Deze is ook hier toegepast. 

Volgens die richtlijnen is er door BPD een inloop-
avond georganiseerd. Daarna zijn de direct om-
wonenden uitgenodigd voor een nader gesprek. 
Op basis hiervan wordt een wijziging van het be-
stemmingsplan ingediend. Dat betekent dat het 
proces van overleg met omwonenden nog niet is 
afgerond.

In een gesprek met Frans van den Boomen van 
BPD wordt dit bevestigd: “Wij voeren dit soort 
plannen alleen maar uit in goed overleg met ge-
meente en omwonenden. Maar dat betekent na-
tuurlijk niet dat omwonenden in alles hun zin kun-
nen krijgen”.

Janiek Bothe zou het liefst zien dat het hele plan 
van tafel gaat en dat de bestemming van gemeen-
schappelijke voorziening wordt gehandhaafd. 
“Dan kunnen we altijd nog zien wat er daar gaat 
komen”. Afwachten dus. 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: redactie

BOUWPLANNEN 
LANGS DE 
DUrENDAELWEG 
2-4

Moeten er nog meer bomen in 
Berkel-Enschot worden gekapt? 
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KOPErEN JUBILEUM 
UItvAArtBEGELEIDING IN HArMONIE: 
ALtIJD EEN rESPEctvOL AFScHEID

Als eerste vrouwelijke uitvaartondernemer in 
Tilburg begon Monique van Houtum in septem-
ber 2005 haar eigen uitvaartonderneming: Mo-
nique van Houtum Uitvaartbegeleiding. Negen 
jaar later is het bedrijf gefuseerd met dat van 
Harrie van Dun zorg voor overledenen en om-
gedoopt tot Uitvaartbegeleiding In Harmonie. 
Dit voorjaar bestaat het bedrijf 12,5 jaar.

Alles onder één dak
Uitvaartbegeleiding In Harmonie is een kleine on-
derneming. Toch beschikt ze over alle faciliteiten 
die nodig zijn voor het verzorgen van een uitvaart. 
Er zijn twee rouwauto’s en er is ruimte voor op-
baringen. Naast uitvaartleidsters Gerrie, Monique 
en Rina zijn er ook enkele verzorgenden in dienst. 
“Het voordeel dat we alles onder één dak hebben, 
is dat mensen steeds maar één gezicht zien, ook 
van de verzorgende”, vertelt Gerrie van Oirschot.
Vanaf de eerste kennismaking neemt In Harmonie 
je bij hand. “Iedereen is uniek en daarom bieden 
we een afscheid op maat. Voor ieder budget is er 
een uitvaart mogelijk”, aldus directeur Harrie van 
Dun. “Soms zijn er weinig financiële middelen, 
maar ook dan wil je op een respectvolle manier 
afscheid van iemand nemen.”

Opbaring
De een kiest ervoor zijn dierbare overledene thuis 
op te baren, de ander maakt gebruik van opbaring 
in Het Afscheidshuis; een locatie met een verzor-
gingskamer voor de overledene, twee sfeervolle 
familiekamers waar de overledene wordt opge-
baard en een huiskamer met open keuken, voor-
zien van alle gemakken.

“Het Afscheidshuis is een honderd procent alter-
natief voor de thuissituatie. Met een sleutel kun-
nen nabestaanden hier 24 uur per dag binnen.” 
Direct naast Het Afscheidshuis is er afgelopen jaar 
een sfeervolle lindentuin aangelegd, voorzien van 
een overkapping. Hier kunnen nabestaanden zich 
even terugtrekken.

Inspelen op de vraag van de consument
Belangrijk is dat de overledene en nabestaanden 
centraal staan. Harrie: “Een afscheid hoeft bij-
voorbeeld niet altijd in een kerk of crematorium 
plaats te vinden, het kan bijvoorbeeld ook in het 
favoriete café van de overledene of bij ons in Het 
Afscheidshuis.” Gerrie vult aan: “Alles staat bij ons 
in het teken van kwaliteit en maatwerk. Afscheid 
nemen kun je immers maar één keer doen.”

Informatie
Iedere tweede en vierde zondag van de 
maand is Het Afscheidshuis van 11.00 tot 
12.00 uur geopend voor een informatief be-
zoek of om vrijblijvend vragen te stellen.

Tekst en foto: Redactie (bron: In Harmonie)

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
06-24556106
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

BEDrIJF IN BEELD
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MAANDPUZZEL

HOrIZONtAAL
1. onverhard weggetje; 7. stellig; 12. pulverig; 13. po-
sitieve elektrode; 14. kever; 15. Amsterdams peil (afk.); 
17. betrekkelijk hoge temperatuur; 19. Grieks snaar-
instrument; 21. langspeelplaat (afk.); 22. lijm; 24. groot 
muziekinstrument; 27. dierenverblijf; 28. listig; 30. giet-
vorm; 31. nachtroofvogel; 32. Franse schrijver; 33. ge-
temd; 35. afdruk (duplicaat); 37. koeienmaag; 38. van de 
lading ontdoen; 41. deel van gelaat; 42. godvruchtig; 44. 
Frans modehuis; 46. honingdrank; 47. hemellichaam; 48. 
deel van een paardenhoofdstel; 49. kermislekkernij; 50. 
smeervloeistof; 52. deel van een stoel; 54. klein oorlogs-
schip; 56. rond voorwerp; 58. ijsstadion in Heerenveen; 
61. scheepsvloer; 62. bedehuis; 64. snijwerktuig; 65. on-
wrikbaar; 67. Raad voor Economische Aangelegenheden 
(afk.); 68. vreemd; 70. ontkenning; 72. rekenopgave; 73. 
hoog lichtbaken aan de kust; 76. insect; 77. in memoriam 
(afk.); 78. dunne twijg; 79. koraaleiland; 81. drugs ano-
nymous (afk.); 82. Sociaal Economisch Raad (afk.); 83. 
dopheide; 84. smalle ondiepte in zee; 86. reuzenhagedis; 
87. eerbied (ontzag).

vErtIcAAL
1. poedervormig houtafval; 2. nummer (afk.); 3. por; 4. 
kleefstof; 5. Amsterdamse beurs; 6. klimtolletje; 7. Euro-
pees land; 8. koppel; 9. oude lap; 10. titel (afk.); 11. buf-
fet in een café; 16. aardkluit; 18. vertragingstoestel; 20. 
tenger; 21. plezier; 23. hoofddeksel; 25. uurwerk; 26. ge-
castreerde hengst; 27. houten blaasinstrument; 29. huis-
houdelijk apparaat; 32. telwoord; 34. bloeimaand; 36. 
festival bij Landgraaf; 37. energiezuinig lampje; 39. mar-
terachtig waterdier; 40. nimmer; 42. bewaarplaats voor 
goederen; 43 gestold dierlijk vet; 45. gordijnrail; 46. klap; 
51. glansverf; 53. eenheid van elektrische weerstand; 
54. versteend overblijfsel van plant of dier; 55. plaats in 
Noord-Holland; 56. staaf van goud; 57. bouwsteentjes 
voor kinderen; 59. levenslucht; 60. iemand met veel ver-
beeldingskracht; 62. deel van huis; 63. onderwijzer; 66. 
jongensnaam; 67. grote toeloop; 69. klein paardje; 71. 
explosieven opruimingsdienst (afk.); 73. Nederlandse 
omroep; 74. gaard; 75. onaardig; 78. mannetjeshond; 
80. deel van mond; 82. soortelijk gewicht (afk.); 85. ijzer 
(scheik. afk.).

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van E 20,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Geerts 
Schoenen, Eikenbosch 11 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

7 83 63 79 65 11 20 49 68 59 13 70 22 77 54 74 55
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MUZIKALE LENtE LUNcH   
Op vrijdag 20 april a.s. organiseert de 
KBO een heerlijke 3 gangen lente-lunch 
met aansluitend een vrolijke optreden 
van damescabaretgroep ‘Tis aalt wa’ 

uit Boskant (St. Oedenrode).

Lekker smullen én een sprankelende middag vol 
sketches en liedjes!
Datum: 20 april 2018
Locatie: Kerkzaal de Schalm-Koningsoord 
aanvang 12.30 uur, zaal open 12.00 uur. einde pro-
gramma 16.00 uur.
Entree: € 9,50  incl. 3 gangen-lunch én muzikaal 
optreden.
Kaartverkoop op maandag  9 april van 13.00-14.00 
uur in de foyer van de Schalm in Koningsoord  
of telefonisch reserveren bij: Marja van Oorschot: 
533 10 80 of Ria v.d. Berg: 533 31 07           
Let op! Beperkt aantal plaatsen vOL =vOL

StArS4MUSIc 
WEDErOM EEN SUc6

Zondag 25 maart vond in Haaren het jaarlijks te-
rugkerende evenement 
Stars4Music plaats. Met 
deelnemers uit verschillen-
de dorpen heeft voor onze 
vereniging Lotte Keultjes 
in de 4e divisie met alt 
saxofoon de meeste pun-
ten behaald in dit solisten-
concours. Zij ontving een 
prachtige wisseltrofee. Bij 
de leerlingen was Stijn Ver-
donck de gelukkige. Stijn 
en Lotte, gefeliciteerd! Veel 

bewondering was er ook voor de groep jeugdige 
muzikanten van Concordia die het bekende num-
mer “Despacito” op geheel eigen wijze ten gehore 
brachten. Petje af voor álle deelnemers!

LAAt MUZIKANtEN 
StrALEN

Zondag 8 april vindt om 11.30 uur een uitwisse-
lingsconcert plaats in ’t Muziekhuis.
Het Jeugdorkest van de Koninklijke Muziekvereni-
ging Dongen en het MiddenOrkest van Muziek-
vereniging Concordia Berkel-Enschot treden na 
elkaar op. 
Het jeugdorkest uit Dongen speelt onder leiding 
van Rolf Rombouts diverse moderne muziekstuk-
ken. Het MiddenOrkest van Concordia zal aanslui-
tend ook een divers programma ten gehore bren-
gen, onder leiding van Marieke Machado. Een volle 
zaal laat de muzikanten stralen! Wat zou het leuk 
zijn als u op zondag een uurtje naar de, veelal jeug-
dige, muzikanten komt luisteren. Entree gratis!

vrIENDENLOtErIJ
Achterban clubs en verenigingen in Berkel-
Enschot brengen 8.114 euro bij elkaar voor de 
clubkas 
Een mooie opsteker voor 5 verenigingen in Berkel-
Enschot. Dankzij hun achterban komt er dit jaar 
8.114 euro extra binnen in de clubkas. Zij steunen 
hun vereniging door specifiek voor deze club mee te 
spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder lot 
waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. 
 
MHC Berkel Enschot ontving de grootste bijdrage, 
namelijk 3.871 euro.

Meespelen voor je eigen club 
Naast MHC Berkel Enschot zijn er in Nederland 
nog enkele duizenden andere clubs en verenigin-
gen die via de VriendenLoterij extra inkomsten 
genereren voor de clubklas. Dit jaar is er in totaal 
ruim 4,8 miljoen euro uitgekeerd, 300.000 euro 
meer dan vorig jaar. Steeds meer organisaties, van 
voetbalclubs tot toneelverenigingen, sluiten zich 
aan bij deze manier van fondsenwerving. Daar-
naast spelen deelnemers die meespelen met een 
lot voor hun club steeds langer mee.

De VriendenLoterij is hierdoor een structurele fi-
nancier voor veel organisaties. Clubs en vereni-
gingen die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich 
aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubsLotte, de grote winnaar! 

Proficiat.



18 |



19|

cULtUUr SNUIvEN 
MEt DE KBO 
BErKEL-ENScHOt

Al zo’n 28 jaar is de werkgroep Theaters Tilburg 
van de KBO Berkel-Enschot uiterst actief in het 
organiseren van theaterbezoeken voor de leden. 
Ria van Beurden is vanaf het eerste uur bij de 
werkgroep betrokken. Ook de vier andere leden, 
t.w. Ad Oomen, Rinie Fijnaut, Hanny Jong en Anny 
van Gool dragen al jarenlang hun steentje bij in 
het stimuleren van bezoeken aan de Tilburgse 
schouwburg, de concertzaal. Het is zeer bijzon-
der dat KBO-B-E als enige afdeling in de regio een 
overeenkomst heeft met Theaters Tilburg, waar-
door met name de plaatselijke leden kunnen profi-
teren van een aantal privileges.
Na al die actieve jaren is de werkgroep nog steeds 
vol enthousiasme. Niet in de laatste plaats door 
het grote aantal deelnemers, maar zeker ook van-
wege de sociale cohesie tussen de bezoekers.

Enthousiasme
Al vanaf de start in 1990 was er een grote be-
langstelling om “samen” het theater te bezoeken. 
Geen vervoer? De werkgroep regelde vervoer naar 
en van het theater. Nu, anno 2018, is nog steeds 
mogelijk om bij gebrek aan eigen vervoer mee te 
liften met andere bezoekers, al gaan nu – meer 
dan in het verleden – de leden op eigen gelegen-
heid. Wat in de loop van die 28 jaar hetzelfde is 
gebleven, is het enthousiasme van de deelnemers 
en de verbondenheid in een gelijk gestemde pas-
sie. Voor de werkgroep leden een motivatie om 
ook de komende jaren door te gaan.

voorbereiding 2018 gestart
Een nieuw theaterseizoen staat voor de deur. Tussen 
april en juli moet er heel wat werk worden verricht om 
alle deelnemers de gewenste voorstellingen te laten 
bijwonen. Door de goede samenwerking met The-
aters Tilburg kunnen Berkel-Enschotse KBO-leden 
al vóór dat het programma aanbod officieel bekend 
is, kennismaken met de aanbod in het komende 
seizoen. De vaste “B-E- klanten” ontvangen als eer-
ste het totale programma-overzicht. Het reserveren 
van toegangskaarten kan daardoor al geschieden 
voordat de officiële verkoop plaatsvindt. Bijkomend 
voordeel is dat er ook rekening kan worden gehou-
den met voorkeursplaatsen! Zodra de inschrijvingen 
zijn afgerond, worden de verzoeken kortgesloten 
met Theaters Tilburg. Op die wijze zijn de deelne-
mers verzekerd van hun toegangsbewijzen en van 
een eersteklas plaats. Toegangskaarten worden 
door de werk¬groep als extra service thuisbezorgd.

Op tijd bestellen
De vaste kern deelnemers weet dat zodra het pro-
gramma bekend is, er snel moet worden gerea-
geerd om ervan verzekerd te zijn dat de wensen 
worden gehonoreerd. Wie voor het eerst gebruik 
wil maken van de unieke mogelijkheden die de 
KBO B-E biedt, dient eveneens snel te reageren. 
Voorwaarde is wel dat men lid moet zijn van de 
plaatselijke afdeling.
Overigens kunnen leden van andere afdelingen in 
de regio ook profiteren van de geboden facilitei-
ten. Voor deze KBO-leden geldt wel dat ze een 
contactadres (lid) in Berkel-Enschot moeten heb-
ben én een gastlidmaatschap (€ 11,50) moeten 
aanvragen bij KBO-B-E.
De totale kosten van de toegangsbewijzen worden 
via een automatische incasso in drie termijnen ge-
ind, zodat de kosten worden gespreid.

Meer info
U kunt zich vrijblijvend inschrijven door een formu-
lier te downloaden via de website www. kboberke-
lenschot.nl. Meer informatie kunt u ook verkrijgen 
bij enkele leden van de werkgroep:
Ad Oomen (533 20 23), Rinie Fijnaut (533 20 28) of 
Hanny Jong (533 20 69).

UItSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand maart zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Marjanke van Ommen, De Kraan 15
 
2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  Adje Fijneman,  Jan Tinbergenlaan 63 

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel maart:
vOETBAlcOMPETITIE.
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7E EN LAAtStE rONDE 
WINtErcOMPEtItIE
De wintercompetitie is weer tenein-
de. De teamcompetitie, bestaande 

uit zes ronden, is voor De Meierijers weer succes-
vol verlopen. In poule 1, waarin zeven teams ston-
den, wist het team Meierijers 1 de 1e plaatst te 
behalen. In poule 2, waarin eveneens zeven teams 
stonden, behaalde het team Meierijers 2 de 2e 
plaats. De zevende ronde is een individuele strijd 
onder de schutters waarbij een zo hoog mogelijk 
percentage boven je gemiddelde geschoten dient 
te worden. Ook hierbij wisten De Meierijers drie 
bekers binnen te halen. In poule 1, waarin 35 deel-
nemers stonden, wist Johan Pullens de 3e plaats 
te behalen en Rob Tennebroek de 2e plaats. In 
poule 2, waarin 24 deelnemers stonden wist Pim 
van Dijken de 2e plaats te behalen. Binnenkort 
beginnen we weer met de buitenwedstrijden. Ons 
buitenveld, waar tot 90 meter geschoten kan wor-
den,  is afgelopen week weer up-to-date gemaakt 
om de schutters gelegenheid te geven om te oe-
fenen en/of wedstrijden te schieten.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden) of 
06 23583948 (Henk Adams).

FUrINKAZAN
Sarah van der Meijs heeft haar 700 
punten bij elkaar gestreden en heeft 
haar 1e beeldje van de Vanencom-
petitie bin-
nen. In poule 

A is Sarah nu klaar en gaat 
zij door naar poule B. De 
700 punten zijn verzameld 
over een aantal Vanen-
toernooien, deze toer-
nooien bestaan uit een 
A,B en C poule. Succes 
Sarah in poule B.

vErDIENDE OvErWINNING 
JONG BrABANt: 1-0
Voor Jong Brabant niet alleen eieren op 
1 ste Paasdag, maar ook 3 punten en 

daarmee altijd nog uitzicht op een plekje in de na-
competitie. Volgens trainer Boy v.d. Bogaard had 
de wedstrijd tegen Chaam na een goede start ook 
al na een half uur in het slot kunnen zitten. Des-
alniettemin volop tevredenheid over het resultaat, 
inzet en spelbeleving van het jonge Jong-Brabant. 
Door hard werken en effectief verdedigen aan 
Jong Brabant zijde kon Chaam nooit echt gevaar-
lijk worden. Aan de andere kant werden met regel-
maat kansen gecreëerd en met afstandsschoten 
doelpogingen gedaan. Alles bij elkaar een terechte 
overwinning met volop perspectief voor de ko-
mende weken. Met de getoonde werklust en met 
soms nog meer oog voor het collectief kunnen we 
met Jong Brabant nog interessante wedstrijden 
tegemoet zien!

Redactie Jong Brabant

OJc’98 NIEUWS
Ondanks 19 doelpunten kwam 
OJC ’98 tekort tegen Olympia, 

de gedoodverfde kampioen. Goede berichten wa-
ren er van de junioren 1 die een concurrent ver-
sloegen. Ook bij de pupillen werden er punten ge-
haald. Grote overwinningen van de pupillen D1 en 
E1 en ook een puntje voor de E-2 ploeg.

De uitslagen waren:
OJC ‘98 1 - Olympia 1 19 – 25
OJC ‘98 2 - Focus 1    6 – 9
OJC ‘98 A1 - Rust Roest A1 11 – 9
OJC ‘98 A2 - Animo A3   6 – 9
OJC ‘98 C1 - SDO C2   3 – 7
OJC ‘98 D1 - Ready ‘60 D 14 – 7
OJC ‘98 E1 - Rust Roest E2 14 – 2
DAKOS E2 - OJC ‘98 E2   6 – 6
OJC ‘98 F1 - Rust Roest F2   2 – 4

Volgende week zijn er maar enkele wedstrijden, 
zie hieronder.
za  7/4 OEC D2 - OJC ‘98 D1
di 10/4 OJC ‘98 MW1 - PSV / lifovragen.nl MW1 
– 20:00 uur

Zie voor meer info op de website www.ojc98.nl
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WHItE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Donderdag 29 maart 
Avanti DMW2 - 
White Demons DMW1 07-03

Programma a.s. weekend:
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. Raamsd’veer 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 
edithvandij@gmail.com

BErKEL-ENScHOtSE JEUGD 
KAMPIOENScHAPPEN

Vorige week zijn we de uitslagen van Rood verge-
ten, maar ook de jongste jeugd deed mee aan de 
Huis & Hypotheek Berkel-Enschotse Jeugd Kam-
pioenschappen. Onder leiding van Dave, tennis-
trainer TcdR, werd een leuke, zonnige tennismid-
dag afgesloten met een paar wedstrijdjes. 

Uitslagen rood: 
1.Casper Maas 
2.Casper Ossewaarde  
3.Bram Baetsen, Feline Bloem, Lonneke Reker en 
Stef Boelen 

Foto’s van de jeugd kampioenschappen zijn te-
rug te vinden op de Facebook pagina’s van Jeugd 
TVBE en Jeugd TC de Rauwbraken. 

Met sportieve groet,
Namens de organisatie,

Joep Risseuw

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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27 april:

KONINGSDAG 2018
Ook dit jaar organiseert Stichting 
Jeugdwerk Berkel-Enschot, in samen-

werking met de horecagelegenheden uit het Bren-
dersstraatje Koningsdag 2018. Er is van alles te 
doen, voor jong en oud! 
Het programma ziet er die dag als volgt uit:
Programma Koningsdag 2018
13:00u Opening koningsdag
13:00-17:00 Vrijmarkt
  Springkussen, stormbaan, 
  oud Hollandse spelen, schminken 

en een talentjacht.
15.30 Start van de Oranje Pubquiz 
13:00-19:00 Bruisend avondprogramma Bren-

dersstraatje
Feestdag voor jong en oud!
Samen willen we er weer een feestdag maken 
voor iedereen, waarin activiteiten worden georga-
niseerd voor jong en oud. De locatie van Konings-
dag is wederom de Burgemeester Brendersstraat.  

vrijmarkt & activiteiten
Dit jaar hebben we gekozen voor een vrijmarkt. 
Iedereen is welkom (met uitzondering van hande-
laren)! We hebben als vanouds weer kraampjes 
waar je de spulletjes kan verkopen. Een kraam-
pje kost €7,50. Wil je graag je spulletjes verkopen 
schrijf je dan in bij Multimate (St. Willibrordstraat 
15). Inschrijfformulieren zijn via de website te 
downloaden of verkrijgbaar bij Multimate. 
Daarnaast zijn er weer diverse (oud-Hollandse) spe-
len, een springkussen, een stormbaan en kan je ge-
schminkt worden. Hiervoor zijn activiteitenkaarten te 
koop tijdens de vrijmarkt. Ook zullen diverse (sport)
verenigingen uit Berkel-Enschot zich presenteren.
Nieuw: oranje pubquiz en open podium
Dit jaar gaan we iets nieuw introduceren. We begin-
nen met een open podium: jong en oud mag laten 
zien wat hij/ zij in huis heeft. Daarnaast is er om half 4 
een oranje pub quiz. Voor de oranje pub quiz betaal 
je inschrijfkosten van €3 en teams van maximaal 4 
personen. De oranje pubquiz is voor jong en oud. De 
winnaar maakt kans op leuke prijzen. Deze zal plaats 
gaan vinden bij het podium tegenover van Opstal. 
Voor beide kun je je ter plekke inschrijven. 

We hopen je graag te zien op vrijdag 27 april!
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Maak van uw zorg onze zorg! 
 
Advocaat mr. Melanie Hermes en Arno Linkels van arbodienstverlener Wegéon bundelen hun krachten  
om u te kunnen helpen bij uw hulpvraag rondom arbeidsongeschiktheid!  

 Bezwaar tegen een besluit van UWV? 
 Second opinion (niet eens met de bedrijfsarts)? 
 U moet weer aan het werk doch bent van mening dat dit niet mogelijk is?  
 Uw werkgever heeft geen passende werkzaamheden?  
 U wilt graag een onafhankelijke daartoe opgeleide casemanager die de  

Wetgeving door en door kent? 
 U vermoedt dat uw werkgever de wettelijke regels vanuit de  Wet verbetering Poortwachter  

niet volgt? 

    Bespreek uw hulpvraag gratis met ons en maak van uw zorg onze zorg. Dit kan wekelijks  op     
    dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur op ons kantoor in Berkel- Enschot na een  
    afspraak te hebben gemaakt. 

 
Melanie Hermes ESQ Advocaten   Arno Linkels  Wegéon 
Kade 10   Oudenbosch   Eikenbosch 2 Berkel-Enschot 
T: 0165-744021 E: melanie@esq.nl   T: 013-5336770 E: a.linkels@wegeon.nl 
 

 

 
www.zieke-werknemer.nl 
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HEt HOE EN 
WAArOM vAN 
“MAAtJE” ZIJN.

Geïnterviewde: Mw. De Kort en Mw. van Sprang
Interviewer: N. Luijbregts
Het maatjesproject van ContourdeTwern koppelt 
vrijwilligers aan mensen die behoefte hebben aan 
sociaal contact/ ondersteuning en helpt hierdoor 
vaak bij het ontlasten van hun mantelzorgers. Om 
meer bekendheid aan dit project te geven en aan 
te geven hoe leuk het is om “maatje” te zijn, ko-
men hieronder twee “maatjes” aan het woord. 

Waarom zou je maatje worden?
We hebben tijd, zijn gezond en weten dat er veel 
eenzaamheid onder met name ouderen is en veel 
mantelzorgers overbelast zijn. Het is daarom erg 
fijn dat er vrijwilligers zijn die voor deze mensen 
iets kunnen betekenen. Dit is de voornaamste re-
den dat we “maatje” zijn. 
Maatje zijn kost tijd, maar je krijgt er zo veel dank-
baarheid en waardering voor terug. Niet alleen 
vanuit die ene persoon, maar ook uit de omge-
ving. Kinderen geven bijv. aan dat hun moeder/
vader erg uitkijkt naar ons momentje samen in de 
week. In het begin is het soms wennen natuurlijk, 
omdat je elkaar nog niet kent. Daarna ga je als 
vrijwilliger ook naar dat contactmoment uitkijken, 
omdat je samen een band opbouwt. Het contact-
moment is gezellig en de voldoening van de ander 
geeft er een extra dimensie aan. 
Er wordt vaak benoemd vanuit zorgvragers dat zij 
zich bezwaard voelen omdat zij niets terug kun-
nen doen, maar een kop koffie en een koekje is 
voor ons al genoeg. Het is niet de bedoeling dat 
wij giften van cliënten accepteren. Dat hoeft ook 
niet, want hun dankbaarheid geeft al voldoening. 

Wat biedt contourdetwern?
Wanneer je jezelf aanmeldt als vrijwilliger, vindt er 
eerst een selectiegesprek plaats. Bij de koppeling 
wordt gekeken naar gezamenlijke interesses, leef-
tijd, zorgvraag, etc. Als er een ‘match’ is ga je, op 
een onderling afgesproken moment, samen iets 
ondernemen, afhankelijk van de behoeften. Dit 
kan van alles zijn: wandelen, een praatje maken, 
puzzelen, etc.. Zo heb je als maatjes allebei een 
leuke dag!
ContourdeTwern organiseert bijeenkomsten voor 
maatjes. Deze zijn heel gezellig. Zo worden er ei-

gen ervaringen over het maatjesproject met an-
dere maatjes gedeeld. Het is erg bijzonder om te 
zien hoe veel mensen zich hiervoor inzetten. Te-
vens biedt ContourdeTwern ook de mogelijkheid 
tot het volgen van cursussen. 
Het is een heel prettig idee dat ContourdeTwern 
achter hun zorgvragers en vrijwilligers staat. Er is 
contact met beiden en zij kunnen bij deze contact-
persoon altijd terecht met vragen. 

Meld je aan!!
Wij zouden mensen die de tijd en wil hebben, 
graag op willen roepen om vrijwilliger te worden 
bij het maatjesproject. Het is zo hard nodig en zo 
leuk om te doen. Je krijgt er veel dankbaarheid en 
plezier voor terug, en het is absoluut een verrijking 
voor jezelf!!!

Interesse?
Contactpersoon: Chantal van den Broek
0610932179
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl

Minecraft: 

‘KONINGSOOrD IN 
crEAtIvE MODE’ 

Vroeger werd Koningsoord bewoond door de 
Trappistinnen. Niemand mocht in het klooster naar 
binnen. Nu de nonnen er niet meer wonen, is het 
klooster verbouwd naar een prachtige plek om te 
wonen en te werken. 
Op woensdag 25 april gaan we samen de toe-
komst van ons Koningsoord bouwen in Minecraft! 
Wat denk jij dat er in Koningsoord gaat gebeuren? 
Doe mee en bouw het zelf op 25 april! Op het eind 
van de middag gaan we gezellig samen pizza’s 
snacken!!
Van 14:00 tot 17:30 uur. Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 
Meld je aan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl
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FILOSOFIScH cAFÉ 
KONINGSOOrD

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op 
donderdag 19 april a.s. een vierde filosofie café 
Koningsoord.  
Dit Filosofisch Café Koningsoord staat in het te-
ken van Verbeelding en Verhalen.
Vijftig jaar geleden werd Europa opgeschud door 
een reeks protesten. ‘Nu gaat het gebeuren! Dit is 
de revolutie!’ dacht men in ‘68. De grote omme-
keer bleef echter uit. Sindsdien hebben filosofen 
het Einde van de Grote Verhalen aangekondigd. 
Waar vroeger het hele leven in het teken stond 
van één verhaal, bijvoorbeeld het marxisme of het 
christelijk geloof, zijn het nu veeleer verschillende 
verhalen die ons maken tot wie we zijn.  
Maar kunnen de kleine verhalen de plaats van gro-
te verhalen eigenlijk wel vervangen? En algeme-
ner: welke rol spelen verhalen eigenlijk in de be-
tekenis die we aan ons leven geven? Samen met 
moderator Daan Keij en filosoof Lynn de Bruijn 
zullen we deze vragen tegen het licht houden en 
stilstaan bij de rol die verhalen in ons leven spelen.
Donderdag 19 april van 20.00 tot 21.30 uur in de 
Kerkzaal. Inloop vanaf 19.45 uur.

Grote Struik-
margriet

Deze bloeit de 
hele zomer. 

In 18cm-pot.
7.99

Elke zondag open 
van 12 tot 17 uur!

3.99
Aanbieding geldig van 4  t/m

 15 april 2018 en zolang de voorraad strekt.

Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

MEGA SALE 
KINDERKLEDING

Vrijdag 6 en 13 april
Zaterdag 7 en 14 april

Woensdag 11 april

-  10:00 tot 16:00
-  10:00 tot 16:00
-  10:00 tot 16:00
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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

NAAr EEN LEvEN vANUIt DE HEILIGE GEESt
Op Pinksteren vieren we dat de heilige Geest 
neerdaalde over alle aanwezigen. Het is een heel 
bijzondere gebeurtenis die de geschiedenis heeft 
veranderd. In de Bijbel lezen we nog meer van 
deze bijzondere momenten, die keerpunten zijn in 
de geschiedenis van de mens. De heilige Geest 
rust mensen toe, die openstaan voor de belofte 
van de Vader.
De leerlingen komen samen in de bovenzaal: 
wachtend tot de belofte van de Vader in vervul-
ling gaat. De tijd van voorbereiding, die loopt 
vanaf Pasen tot Pinksteren kan ook voor ons een 
goede tijd zijn om vervuld te worden van de heilige 
Geest. In onze parochie willen we op zes avonden 
ingaan op de heilige Geest. De volgende thema’s 
komen aan bod:
17 april: De Persoon van de heilige Geest. Pasto-
rie St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2.
Overige bijeenkomsten zijn in het zaaltje van de 
St. Willibrordkerk, St. Willibrordstraat 3
25 april: De belofte van de heilige Geest.
16 mei: Met de heilige Geest gedoopt worden
30 mei: De gaven van de heilige Geest
13 juni: De vruchten van de heilige Geest
27 juni: Het nieuwe leven vanuit de heilige Geest
De avonden beginnen om 20:00 uur. We zullen 
luisteren naar een inleiding en samen onze er-
varingen in kleine groepjes delen. Wat de heilige 
Geest doet is heel concreet. De bijeenkomsten 
willen ons helpen te ‘zien’, dat Hij ook werkzaam is 
in ons leven. Uitgangspunt is de Bijbel.  Naarmate 
we Hem leren kennen, zullen we meer ontvanke-
lijk worden voor Hem en vanuit Hem leven. De 
deelnemers ontvangen na elke bijeenkomst een 

aantal meditatieve teksten om thuis te overwegen.  
Om ieder gastvrij te kunnen ontvangen is opgave 
wenselijk. Dit kan per mail: pastoorvaneijk@johan-
nesxxiiiparochie.nl. of  telefonisch: 013 533 1216

tEr NAGEDAcHtENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Lieske Claas-
sen-Lathouwers, 86 jaar.

AGENDA
St. caeciliakerk:
Donderdag 12 april 20.00 uur: doopvoorbereiding.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 10 april 20.30 uur: doopvoorbereiding.
Zaterdag 14 april 13.00 uur: 4e kinderbijeenkomst 
communicanten.

vIErINGEN vOOr DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 7 april: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur: St.Willibrorduskerk: Gezinsviering 
mmv EigenWijs.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 8 april: 
09.30 uur: St. caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Jan van Rijswijk(verj.) en Miet van Rijs-
wijk-Segers; Annie Robben-van Esch.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Antoon Loots; Frans Voermans (jrgt.); 
Nellie van Rijsewijk-Mommersteeg (verj. nms 
broederschap Hakendover)
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 9 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 10 april:
09.00 uur: St. caeciliakerk: Eucharistieviering.
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ALS ‘t IN APrIL rEGENEN WIL, 
BLIJvEN DE BOErEN NIEt StIL.

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Donderdag 12 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

vrijdag 13 april: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring. 
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

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

Zondag 8 april: ds. Dick Pranger uit rotterdam, 
10.15 uur
Het is de eerste zondag na Pasen. Deze zondag 
wordt ‘Beloken Pasen’ genoemd. Het betekent 
dat de paasweek (het Paasoctaaf) wordt afge-
sloten. Het Paasoctaaf zijn de eerste acht dagen 
(octaaf) van de paastijd. Deze acht dagen worden 
allemaal gevierd als hoogfeesten. Met ‘Beloken 
Pasen’ wordt de vreugde van Pasen afgesloten. 

De collectes zijn voor de diaconie, en voor de lan-
delijke kerk: JOP Jeugdwerk. Er is kinderneven-
dienst en crèche.

Agenda
11 april 14.30: Gesprekgroep ‘Verhalen rond de 
Bijbel’

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

Bij Haans Carwash 
is elke dag wasdag.
Ook op zondag!
 

Zondag’s geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur.

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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te koop gevraagd: garagebox in Berkel-Enschot. 
Tel 06-38352303

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. 

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 !

tuinman gevraagd voor ± 1 uur per week. Student 
of senior. Tel 5331937

Voor Speciaal Bloemwerk is bloemenatelier 
EXtrA vItA het juiste adres. St. Willibrordstraat 5 
Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 
Heidestraat 4 Udenhout www.electroservice.nl 

Zoekt u een hovenier voor uw tuinonderhoud, 
winterbeurt, voorjaarsbeurt? Van gazon maaien 
tot het snoeien van beplanting. Natuurlijk in over-
leg. 06-38211643

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

corry’s snuffelpaleisje kringloopwinkeltje.
Slimstraat 36 in Udenhout. 06 3030058
We nemen spullen aan en halen woningen leeg.

Denken en doen

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





Bereid je nog beter 
voor op je nieuwe 
huis tijdens de Rabo 
Woonweken.

Kom maar op met de toekomst

Kijk voor

locaties en tijden op

Rabobank.nl/

wonen

Behoefte aan een persoonlijk gesprek? Van 3
t/m 14 april zijn wij extra geopend.


