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DEZE WEEK:
Spectaculaire Menwedstrijden in Heukelom

Kookkunstenaars inspireren elkaar bij BEADK

Waarderingsspeld Scouting voor Maarten Pijnappels

Mariëtte van der Meijden loopt voor KIKA Marathon in New York

De Groene Pluim voor NS Componentenbedrijf
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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.

ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder BEDrIJvEN CoNtACtEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

AANBIEDING: U ontvangt een gratis 
redactioneel artikel ‘Bedrijf in Beeld’ 
(t.w.v. € 250,-) bij een 2 jarig contract.

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00
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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 

Helemaal op maat gemaakt!

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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Afgelopen weekend werden Nationale Men-
wedstrijden op Laag Heukelom gehouden. Dat 
ging om één, twee of vier paarden, die voor een 
fraai en licht rijtuig draafden. Er waren meer 
dan honderd deelnemers.

De Marathon
Op zondagmiddag is het prachtig weer. De zon 
schijnt, het speenkruid langs de slootkanten staat 
te pronken met felgele bloemen, en de buizerden 
zeilen op thermiek boven het beekdal en roepen 
miauwend naar elkaar. Het is lente. En het is de 
dag waarop de Marathon wordt gereden. Dat is 
een parcours van 15 kilometer, waarin enkele hin-
dernissen zijn opgenomen. Toeschouwers staan 
vooral bij de hindernissen, waar het erop aankomt 
om de paarden snel en elegant door de hindernis-
sen heen te krijgen.

Het mennen van de paarden vraagt 
de volle concentratie

Tegenover manege De Gulle Ruif ligt de meest 
spectaculaire hindernis: een waterbak waar de 
paarden doorheen moeten en waar het water 
hoog opspat. Hier moet je als menner het paard 
en het rijtuig goed kennen. Soms zien we dat het 

paard niet veel zin heeft om een hindernis te ne-
men: het paard treuzelt of staat stil. Dat kost veel 
strafpunten. Dan eindig je niet in de top.

De Menner en de Groom
De Menner zit op de bok, heeft de teugels in han-
den en geeft het paard aanwijzingen. Ook wordt 
er hard naar het paard geroepen om aan te geven 
waar het naar toe moet. De vaardigheden van de 
menner zijn heel belangrijk. Als hij of zij niet goed 
ment, komt er niet veel van terecht. 

Maar zeker zo belangrijk is de Groom. Hij of zij 
zit achterop en verplaatst zich afhankelijk van de 
positie van het rijtuig net zoals een zeiler dat in 
een zeilboot doet. Als de Groom dat niet goed 
aanpakt, raakt het rijtuig uit balans en zou het om 
kunnen slaan. Menner en Groom hebben dan ook 
een flinke helm op. De Groom heeft de sterkste 
band met het paard. Hij of zij verzorgt het paard 
en let op onregelmatigheden, die dan vaak weer 
om actie vragen. 
Omdat je op allerlei plaatsen langs het parcours 
kunt gaan kijken, krijg je niet het gevoel dat het 
druk is. Maar overal staan mensen. Het is ook dit 
jaar weer een geslaagd en gezellig evenement.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

PAArDEN, MENNErS EN GrooMS
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De Swæn 
restaurant & lounge

WE ZIEN U GRAAG

Wij zijn op zoek naar een leerling-kok,een barman  
of barvrouw en medewerkers voor de bediening.

Vind jij het leuk om in een jong, energiek team te werken in 
een gerenommeerd restaurant? Stuur dan een mail naar: 
de.swaen@home.nl of bel 013 523 09 40
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Aandacht voor eten en het leren kennen van 
dorpsgenoten zijn ingrediënten van “Berkel-
Enschot aan de kook”. 

Of je nu het plezier haalt uit het klaarmaken van 
gerechten, het inkopen van bijzondere en verse 
producten, een ware kunstenaar bent in het pre-
senteren op het bord, uitgebalanceerde en ver-
fijnde smaakcombinaties weet te verzinnen of 
slechts een partner hebt die goed kan koken. Het 
maakt niet uit. De voornaamste reden is dat je van 
kokkerellen houdt en je passie voor eten deelt. Via 
Berkel-Enschot aan de kook ontmoet je dorpelin-
gen op een andere manier. Bijna 80 mensen heb-
ben in deze 7de editie hun kookkunsten gedeeld, 
recepten uitgewisseld en wellicht nog een tweede 
kookdate gemaakt.  

Geen bakje friet
Nicole van Zon, een van de drie organisatoren, 
weerspreekt dat sommige mensen afhaken omdat 
het niveau te hoog ligt. Vooral ook als je weet dat er 
professionele koks mee doen. “Je kunt het nooit fout 
doen. Alles wat je zelf maakt en waar je je best voor 
doet is goed. Iets leuks op tafel zetten is voldoende. 
Tja, je moet natuurlijk niet met een bakje friet of een 
stuk pizza aan komen zetten”, grapt Nicole. 
Helemaal enthousiast komt één van de deelne-

KooKKUNStENAArS 
INSPIrErEN ElKAAr

mers op Nicole af. “Geweldig, echt heel leuk ge-
had.” Ze hoopt dat de organisatie volgend jaar 
ook mee komt eten. Die kans is klein, want bij 
onverwachte uitval van deelnemers, springt ze in. 
 
Parelhoentje en truffel
Omdat er vier gasten aanschuiven aan tafel, is het 
niet erg dat je af en toe de keuken in duikt. Een 
keukenprinses licht toe: ”Je kookt eigenlijk in twee 
etappes. Eerst ga je alles voorbereiden en in de 
tweede fase hoef je het alleen nog een beetje op 
te warmen. Mijn parelhoentje was al klaar voordat 
de visite kwam. Nog heel even in de oven, maar 
niet doorgaren, want dan wordt het te droog. In 
totaal heb ik drie uur in de keuken gestaan. De 
meeste tijd was ik kwijt aan de oesterzwambit-
terbal. Eerlijk gezegd heb ik die niet zelf bedacht, 
maar in een restaurant een keer voorgeschoteld 
gekregen. Ik heb zes jaar kooklessen gehad met 
een vriendinnenclubje. Een kookboek lees ik als 
een leesboek. De uitgesproken smaak van truffel 
mag niet overheersen. Daarom heb ik de truffeljus 
niet over het parelhoen gegoten, maar het gevo-
gelte op de saus gelegd. Hopelijk mag ik volgend 
jaar weer het hoofdgerecht bereiden”, lacht ze 
vooruitkijkend naar de volgende editie van 6 april.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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ACtIvItEItENKAlENDEr

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
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
22-4 ons Koningsoord 11.00 uur  Koffieconcert Tilburgse Opera
27-4 Brendersstraatje 13.00-19.00 uur Koningsdag Berkel-Enschot

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
6-6 Denksportcentrum 10.00 uur Fiets Bridgedrive
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
21-6 Brasserie Valentijn 17,30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
24-6 Terrein Boerderij Denissen 10.00-11.00 uur Start Galgenwandeling
24-6 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur Start div. kinderlopen Galgenloop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur Start 10 EM en 10 km. loop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur Start 5 km. loop
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
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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In 2018 is Maarten Pijnappels 15 jaar vrijwil-
liger bij Scouting Berkel-Enschot. Hij werd in 
november 1995 jeugdlid en daarna vrijwilliger. 
Jaap Spooren, voorzitter van Scouting Berkel-
Enschot spelt hem ter gelegenheid daarvan de 
bronzen waarderingsspeld op. 

Bronzen waarderingsspeld
Het is prachtig, zonnig weer. De koolmezen roe-
pen volop in de struiken. Het is voorjaar. Voor de 
Blokhut van de scouts staan banken. Daarop zit-
ten ouders en vrijwilligers en voor hen zitten de 
welpen in een halve kring op de grond. Iedereen 
weet wat er gaat gebeuren, maar Maarten weet 
dat nog niet. Als hij door Jaap Spooren naar voren 
wordt geroepen dringt het langzaam tot hem door 
dat het om hem gaat.

Scouting Berkel-Enschot draait 
geheel op vrijwilligers

De verdiensten van Maarten als vrijwilliger worden 
in een toespraak onderstreept. “Zonder vrijwilli-
gers kan een organisatie als Scouting niet draaien. 
Daarom zijn we blij dat mensen als Maarten zo-
lang vrijwilliger zijn. Een waarderingsteken is op 
zijn plaats”. Jaap spelt hem het lintje op en over-

handigt hem ook een speld voor op zijn goeie pak. 
De welpen vinden het allemaal geweldig: ze klap-
pen heel hard en heel lang. Daarna gaan ze gauw 
naar de klaargezette tafel voor een koekje en een 
drankje.

vrijwilliger worden
Maarten vertelt me dat hij door zijn ouders naar 
scouting is gebracht. Later ging hij dat erg waar-
deren en besloot hij ook vrijwilliger te worden. “Je 
bent goed bezig met kinderen, die zich kunnen uit-
leven in bezig zijn en spel. Daar doe ik graag aan 
mee. Vrijwilligers hebben we hard nodig”. Maarten 
vertelt dat het een heel karwei is om alles goed 
draaiende te houden. Je hebt geld nodig voor van 
alles en nog wat en de Blokhut moet ook nog on-
derhouden worden.
Er is een wachtlijst voor kinderen die lid willen 
worden. Dat heeft te maken met een gebrek aan 
vrijwilligers in Berkel-Enschot. Over het algemeen 
vinden ouders het niet leuk als hun kinderen lang 
op een wachtlijst staan en dan willen ze nog wel 
eens wat anders zoeken voor hun kind. Mede 
daardoor is Scouting Berkel-Enschot relatief klein 
in de regio. Dat ligt niet aan vrijwilligers als Maar-
ten, die zich helemaal inzetten voor Scouting Ber-
kel-Enschot.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

MAArtEN PIJNAPPElS IS 
15 JAAr vrIJWIllIGEr BIJ 
SCoUtING BErKEl-ENSCHot
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout, tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl
info@ vanhoofudenhout.keurslager.nl

bij Keurslager
Jan Karel van Hoof!

Geldig van 12 t/m 21 april 2018. Op=op 

•  4 varkensfiletlapjes  

naturel of gemarineerd 

• 4 VIB burgers

•  500 gram lentekriebels  

met broodjes en roerbaksaus

•  100 gram gekookte achterham  

uit eigen keuken

• 100 gram gebraden fricandeau

Samen van 27.00 voor

2195  + GRATIS bakje asperge-salade uit eigen keuken

Voorjaarsactie
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Veel mensen beginnen met een looptraining 
om steeds beter te hardlopen. Veel mensen ha-
ken ook weer af. Mariëtte van der Meijden (53) 
startte 4 jaar geleden en was wel succesvol. 
Ze legde steeds grotere afstanden af. Totdat 
ze via de Ten Miles Tilburg (16 km) en de halve 
marathon (21 km) in Eindhoven ineens een hele 
marathon (42 km) kon hardlopen. Vorig jaar in 
Tilburg en in Valencia. En dan lonkt de grote 
droom van iedere hardloper: De Marathon van 
New York.

Inmiddels heeft ze 28 medailles bij elkaar gerend 
en voelt ze zich fitter dan ooit. ‘Met het hardlopen 
kon ik een voor mij heftige tijd achter mij laten. 
De combinatie van bewegen, mijzelf afsluiten met 
heerlijke muziek in mijn oor (‘I run for life van Me-
liassa Etheridge haalt het beste uit mij naar bo-
ven’). Ik wil graag gezond blijven en merk dat ik 
door het hardlopen mentaal en fysiek heel sterk 
ben geworden’.  

Voor de Marathon in New York is Mariëtte al bezig 
met een mooi trainingsschema. ‘Ik loop drie keer 
per week hard. Ofwel korte en snelle afstanden, 
langzamere maar verdere afstanden of echt lang, 
maar dan in een nog rustiger tempo. Gemiddeld 
rent Mariëtte 9,8 km per uur. ‘De halve marathon 
rende ik in 2 uur, de Tilburg marathon in 4 uur en 
48 minuten en Valencia in 4 uur en 28 minuten.’

Bij alle loopevenementen kwam ze in contact met 
mensen die niet alleen hardlopen voor zichzelf, 
maar ook voor het goede doel. ‘Hoe fijn is het om 
je gezonde fitte lijf in te zetten voor groepen men-

MArIëttE looPt 
voor KIKA 
DE MArAtHoN
IN NEW YorK

sen die dat niet hebben. Om geld in te zamelen 
voor het goede doel’.

Voor Mariëtte was dat KIKA. ‘Ik ren niet specifiek 
voor mensen die ik ken met kinderen met kanker. 
Ik ren, omdat ik vind dat geen enkel kind zou mo-
gen overlijden aan deze ziekte. Dat ik daar met 
mijn gezondheid aan kan bijdragen.’

Naast een strak trainingsschema heeft Mariëtte 
ook een intensief inzamelingsprogramma opge-
zet. ‘In de maanden april en mei ben ik volop bezig 
met acties. Zo zijn er emballagebonnen punten, 
ga ik collecteren en sta ik op meimarkt (tijdens 
Pinksteren). Mensen kunnen mij deze maanden 
dus niet alleen rennend tegenkomen. Ik hoop na-
tuurlijk op heel veel steun. Als iemand nog spullen 
heeft die ik mag verkopen op de meimarkt houd ik 
mij daar voor aanbevolen’. 

Volg Mariëtte op Facebook voor haar voorberei-
dingen en in november ook tijdens de Marathon.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans
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Datum GEvoNDEN vindplaats telefoon 
9-4 Diverse paraplu’s, sjaal, leesbril Denksportcentrum Berkel-Enschot 013-5336400
19-3 Fel groene halsband met hangslot sleuteltje en Berkel-Enschot 06-20780000  
 doorzichtig paardje met Linde erop
13-3 Wit gouden armbandje met gegraveerd:  Set In Point TERECHT  
 Amber-Brent. (merkteken 585),
9-3 Bruine Tod’s portemonnee (helaas helemaal leeg) Bosjes bij de Burg. Adamslaan TERECHT

Datum oMSCHrIJvING verliesplaats telefoon
8-4 Sleutel met sleutelhanger in de vorm van groene Hoge Hoek 06-45317710  
 bouwhelm met opdruk BAM
5-4 Dubbele fietstas met blauwe paraplu en big Berkel-Enschot 06-54968282  
 shopper erin
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

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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Bas Wasser (rechts) en 
Ronald Smits (links)

DE GroENE PlUIM voor NS 
CoMPoNENtENBEDrIJF IN 

BErKEl-ENSCHot 

Het NS Componentenbedrijf is koploper in de 
railindustrie als het op duurzaamheid aankomt. 
Als eerste bedrijf in Midden-Brabant ontvingen 
zij daarom de Groene Pluim. Ze zorgen niet al-
leen voor het verlengen van de levensduur van 
treinen, maar hanteren ook een efficiënte en 
gestructureerde werkwijze. Reden genoeg om 
een kijkje in de keuken te nemen van deze bij-
zondere fabriek in Berkel-Enschot.

Het Componentenbedrijf is de enige vestiging van 
de Nederlandse Spoorwegen die onderdelen revi-
seert. Alle onderdelen van treinen van de NS die 
gereviseerd kunnen worden, komen hier binnen 
om aan een tweede leven te beginnen. ‘We zijn 
een one-stop-shop: alle onderdelen die gerevi-
seerd kunnen worden, komen binnen onder één 
dak’, zegt projectmanager Bas Wasser.

Groene Pluim 
In 2008 is de vestiging verhuisd van Tilburg naar 
Berkel-Enschot. Locatiemanager Ronald Smits en 
projectmanager Bas Wasser hebben meegewerkt 
aan het ontwerp van deze vestiging en zijn ver-
volgens blijven hangen. ‘Het is toch een beetje je 
kindje. Je wil weten of wat we bedacht hebben 
daadwerkelijk werkt’, zegt Smits. Dat het werkt, 
blijkt nu weer met de ontvangst van de Groene 
Pluim. De prijs werd begin maart uitgereikt door 
de Tilburgse wethouder Berend de Vries.

Deze duurzaamheidsprijs is een initiatief van de 
grootste werkgeversorganisatie, VNO-NCW Bra-

bant Zeeland. Bedrijven die Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen (MVO) maken kans op de 
prijs. Denk daarbij aan het besparen van energie, 
het scheiden van afval maar ook het hergebruik 
van materialen. 

lean 
Het Componentenbedrijf heeft bijvoorbeeld een 
energiebesparingsplan en werkt volgens de Lean 
Manufactering ideeën. Laatstgenoemde is een 
methode om continu te verbeteren en verspilling 
tegen te gaan. Zoals Smits het noemt: ‘iedere dag 
kijken wat we morgen nodig hebben om een beet-
je beter te worden.’

Die instelling zie je ook bij de werknemers: het 
bedrijf geeft veel vrijheid en biedt kansen. ‘Als je 
goed bent voor je personeel, krijg je dat ook terug. 
Wie een idee heeft wordt gemotiveerd om dat uit 
te werken en maakt kans op prijzen’, zegt Smits. 
Maar zij benoemen ook de investeringen in ar-
beidsmiddelen en veiligheid. ‘We zeggen altijd: we 
werken veilig of we werken niet.’

Werknemers
De werkwijze van het bedrijf zorgt ervoor dat het 
tweetal, maar ook andere werknemers, het vak 
met veel passie kunnen uitoefenen: ‘het is mooi 
om te zien hoe we op deze manier onze bijdrage 
leveren aan het comfortabel en veilig vervoeren 
van 1.2 miljoen reizigers per dag.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Peter Timmermans

SCHAKEltJESBEDrIJF IN BEElD
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   Word lid van KBO Berkel-Enschot!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de lente in het land is kunt u ook met de KBO gaan genieten van het mooie weer. KBO 
Berkel-Enschot organiseert voor haar leden onder meer: 

 Twee keer per week een nordic walking tocht, met koffie bij Venkraai 
 Wekelijks een wandeling met rek- en strekoefeningen en koffie na bij Mie Pieters 
 Wekelijkse fietstochten met verschillend tempo: 13, 18 of 25 km  per uur 
 Jeu de boules op donderdagmiddag bij Gilde St. Hubertus aan de Kraan 
 Maandelijks een natuurwandeling in een mooie streek in Noord-Brabant 
 Wekelijks biljarten, bridgen en rikken 
 Tegen gereduceerd tarief sporten bij Sportschool Joop Ooms 

U leest het goed: De KBO is volop in beweging! 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! 

Samen onderweg…. 
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vErZAMElAArS-
vErENIGING 
“DE torENHoEK”
Verzamelaarsvereniging “De Toren-
hoek” heeft op zondag 15 april weer 

een ruilbeurs in Koningsoord, Cultureel Centrum 
“De Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Ber-
kel-Enschot. Wij zitten in de foyer. Van 10.00 tot 
13.00 uur kan men er terecht voor het ruilen van 
postzegels, speelkaarten, reclamebalpennen, sui-
kerzakjes en bierviltjes.  

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

DE SCHAlM BIlJArt-
toErNooI 2018
Het 24e toernooi in 2018 kende weer 
69 inschrijvingen.

Na vele spannende poules, vervolgrondes en 
eindrondes kwamen de finalepoules in zicht.
De finalepartijen werden op donderdag 29 maart 
gespeeld. De uitslag is:
Poule A: 1e Theo Maes  Toernooikampioen 2018
 2e Toon Verschuren
 3e Jan Freijse
 4e Leo Elias
Poule B: 1e Jan Mathijssen
 2e Frans van der Hamsvoord
 3e Cees Smetsers
 4e Ed Visser
Poule C: 1e Ties van Rijsewijk
 2e Ties van den Berg
 3e Hans IJzer
 4e Jan van Esch
De besturen van de KBO en Cultureel Centrum De 
Schalm hebben het wederom mogelijk gemaakt om 
dit inmiddels traditionele toernooi te organiseren.
In 2019 gaan we ons opmaken voor het 25e bil-
jarttoernooi in Koningsoord
Gesteund door onze trouwe sponsoren, tekst-
schrijver Jan Harting en de fotografen Jan van 
Esch en Toon Fouchier proberen we als organisa-
tiecommissie er weer iets van te maken.
Het organiserende team: John Hopmans, Tiny 
Huijben, Ad Verheijden en Huub van Beurden.
Alle prijswinnaars KBO – De Schalm Biljarttoer-
nooi 2018

WANDElEN IN 
DE MortElEN.
Op donderdag 19 april wandelen wij in 
de Mortelen en op het landgoed Hee-

renbeek. In dit prachtige natuurgebied – gelegen 
tussen Oirschot en Boxtel – wanen wij ons in het 
oude Brabant. De door heggen en populieren om-
zoomde weilanden, het “oerbos“,de bloemrijke 
slootranden, de fluitende vogels, alles wat de na-
tuur zo mooi maakt. De grote ruilverkaveling – in 
de jaren 50-60 van de vorige eeuw – heeft dit na-
tuurgebied gelukkig met rust gelaten. Na de wan-
deling drinken wij een bakske koffie.
Wij vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug. Wij carpoolen 
en betalen twee euro aan de chauffeur
Aanmelden is niet nodig, goede wandelschoenen wel.

KBo/DE 
SCHAlM 
rIKtoErNooI 
2017-2018

Het KBO/De Schalm Riktoernooi van 2017 – 2018 
is succesvol verlopen. 
De finale vond plaats op donderdagmiddag 22 
maart 2018.
Het was een geslaagd toernooi gedurende 6 don-
derdagmiddagen van oktober 2017 t/m maart 
2018, waaraan gemiddeld 34 mensen deelnamen.
De 1e prijs was voor mevr. Lies Bankers (965 pun-
ten). Zij kreeg de wisselbeker van de Schalm.
Mevr. Riet van Mensvoort (958 punten) behaalde 
de 2e prijs en mevr. Ria Verhoeven (949 punten) 
ging met de 3e prijs naar huis.
De poedelprijs was voor dhr. Ad van Kasteren.
Deze winnaars kregen een levensmiddelenpakket.
Voor iedereen was er ook weer een prijs.
Het geheel werd georganiseerd onder leiding van 
Willie Stroot en Marga v.d. Ven.
�Dank aan de Schalm voor de goede zorgen en de 
volgende sponsoren: 
De Bloemenkamer, Jumbo (tassen voor de prijzen) 
en Hemels (bitterballen)
We hopen dat het voor iedereen gezellige midda-
gen waren en dat we u volgend jaar weer terug-
zien.

Namens bestuur KBO,
Jeanne Rodenburg
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ZONDAG

ZATERDAG
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KUNSt EN CUltUUr
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CC DE SCHAlM
Op zondag 22 april 2018 organiseert De Tilburgse 
Opera in samenwerking met Cultureel Centrum de 
Schalm een koffieconcert in de kapel van “Ons 
Koningsoord”; Trappistinnentuin 77 in Berkel En-
schot. 
De Tilburgse Opera zal, onder leiding van dirigent 
Lex Wiersma, werken zingen van onder andere: 
Verdi, Bellini, Donizetti, Leoncavallo en Smetena. 
Aan dit concert werken de volgende solisten mee: 
Nancy Verschuuren (sopraan) en Peter van Hoesel 
(bas).

Dit concert begint om 11.00 uur en zal duren tot 
ongeveer 13.00 uur (incl. Pauze)
Tijdens de pauze wordt een gratis kopje koffie/ 
thee geserveerd.
Toegangskaarten á 10 euro zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij mevr. I Koopman; tel. 0161-
451961; email fmckoopman@hetnet.nl
Deze kaarten zijn ook verkrijgbaar voor aanvang 
van de uitvoering bij de kapel.

Cultureel Centrum de Schalm / Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot
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GAlGENlooP & GAlGENWAN-
DElING ZoNDAG 24 JUNI 2018
Staat de Galgenloop 2018 ook al in uw agenda? 
De 24e editie van het Berkel-Enschotse loopfestijn 
start op zondag 24 juni, met op het programma: de 
10 EM Galgenloop (wedstrijd- en prestatieloop), 
10 km prestatieloop en de 5 km prestatieloop. 
Voor de kinderen afstanden van 400, 800, 1200 en 
1600 meter. 

3e Galgenwandeling
Iedereen, jong en oud, kan aan de Galgenwande-
ling meedoen. Er kan worden gestart tussen 10.00 
en 11.00 uur. 
Voor informatie www.galgenloop.nl. 

locatie
Start en finish bij Boerderij Denissen, Generaal 
Eisenhowerweg 1. Springkussens, muziek, een 
hapje en drankje zijn aanwezig .

vrijwilligers gezocht
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons kun-
nen helpen op 24 juni bij de opbouw van het terrein, 
als verkeersregelaar of waterpost op het parcours!!! 
Heb je interesse om ons een paar uurtjes te helpen 
neem dan contact op via info@galgenloop.nl

JUDoClUB BErKEl-
ENSCHot ‘tEN SHI’
Op zondag 8 april vond in Sporthal 
Hercules in Diessen het 8e HilDie 

toernooi plaats. Verdeeld over vier judomatten 
namen ongeveer 150 judoka’s het tegen elkaar 
op. Daaronder tien judoka’s van Judoclub Berkel-
Enschot ‘ten shi’, t.w. Jurgen van Gansen, Rafael 
Gitz, Tygo Hoevenaars, Jelte Lensvelt, Nikita Ma-
chielsen, Stijn van den Oetelaar, Luke van Pop-
pel, Loek Seuntjens, Veerle van de Ven en Tessa 
Verhoeven. Voor veruit de meesten van hen was 
het een eerste kennismaking met een judotoer-
nooi, maar hun inzet en enthousiasme in hun tien 
poules liet niets te wensen over en resulteerde 
in wisselende resultaten. Voor negen van de tien 

leverde dat een welverdiende 
derde prijs op, terwijl Jelte (zie 
foto) op het erepodium een 
tweede prijs in ontvangst mocht 
nemen. Hij was deze keer dus 
onze best presterende judoka. 
Maar wij hebben weer genoten 
van de inzet van ál onze deelne-
mers en willen ze dan ook graag 
ook langs deze weg bedanken 
en feliciteren met de behaalde 
resultaten. Dus Jelte, Jurgen, 
Loek, Luke, Nikita, Rafael, Stijn, 
Tessa, Tygo en Veerle hierbij 
nogmaals onze hartelijke geluk-
wensen met jullie mooie prijzen! 
Prima gedaan en welverdiend!

Judoclub Berkel-Enschot 
‘ten shi’ 

(www.judotenshi.nl).

WHItE DEMoNS
Uitslagen afgelopen weekend:
Donderdag 05 april
G.H.V. DMW1-Wh. Dem. DMW1 08-10

Zaterdag 07 april
White Demons D2 - DOS ‘80 D2 17-06
White Demons/Taxandria DC1 - 
handbalshop.nl/Witte Ster DC1 22-15
Olympia’89/DOS’80 HS4 - Wh. Dem. HS3 23-36
Zondag 08 april 
Swift HS3 - White Demons HS2 20-29
H.V.M. DS2 - White Demons DS3 14-12
Desk/Camelot DS2 - White Demons DS1 14-18

Programma a.s. weekend:
Zaterdag 21 april
09:30 uur White Demons F1 - Taxandria F2#
09:30 uur White Demons E2 - Taxandria E2#
09:30 uur White Demons F2 - Roef F1#
10:25 uur White Demons E1 - Taxandria E1#
10:30 uur White Demons D1# - E.H.V. D1
11:25 uur White Demons D3 - G.H.V. D2
11:25 uur White Demons D2 - Blauw Wit D1#
12:15 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 Elshout DC1#
12:15 uur White Demons E3 - Groene Ster E2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandijk@gmail.com
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JoNG BrABANt BlIJFt 
PUNtEN PAKKEN:1-2
Met opnieuw jeugdkeeper Floris Jon-
kers op doel wist Jong Brabant in Heus-

den te winnen van de plaatselijke  Heusden Herpt 
Combinatie 2009 (HHC ‘09). Strikt genomen moei-
zamer dan nodig, want al snel kwam Jong Bra-
bant op 0-1 voorsprong (strafschop Christian v.d. 
Linden) en kwam Heusden met 10 man te staan 
na een aanval met gestrekt been op Marnick Mus-
kens, die de wedstrijd gelukkig kon voortzetten. 
Toch wisten de gastheren met ondertal op 1-1 te 
komen. Door opnieuw een doelpunt van Christian 
van der Linden in de tweede helft kon Jong Bra-
bant de terechte overwinning binnenloodsen om 
daarmee de vierde plek op de ranglijst te bemach-
tigen. Komende zondag wacht EDN 56 aan de 
Berkelseweg. Mooi dat Jong Brabant de laatste 
tijd de punten weer weet te pakken! Om die lijn 
voort te zetten is de steun zondag a.s. van voet-
balminnend Berkel-Enschot altijd meegenomen. 
Tot zondag 14.30 uur dus! Redactie Jong Brabant 

oJC’98 NIEUWS
De zaalfinale in de Ziggodome 
kreeg alle aandacht in korfbal-

land. Daarom was er geen volledig programma dit 
weekend. De twee wedstrijden die er deze week 
waren, leverden een overwinning en een verlies-
partij op. De uitslagen waren:
SDO mid 1 - OJC’98 mid 1 11 - 14
OEC pup D2 - OJC’98 pup E1   8 - 5
Komend weekend is er weer een volledig program-
ma. Het eerste weet wat het te doen staat; alle res-
terende wedstrijden winnen, dan is er nog een kans 

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

om als beste tweede te promoveren. Verder is er 
nog niet zo veel van de kansen van de verschillen-
de teams te zeggen; ze zijn allemaal heringedeeld 
en hebben pas een wedstrijd gespeeld.
Het programma van komende week is:
dinsdag 10 april:
OJC;98 mid 1 - PSV mid 1 20.00 uur
zaterdag 14 april
OJC’98 1 - ‘t Capproen 1 15.30 uur
OEC 2 - OJC’98 2 
Klimop jun 1 - OJC’98 jun 1
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 2
Tilburg asp C2 - OJC’98 asp C1
OJC’98 pup D1 - KVS ‘17 pup D1 14.30 uur
PSV pup E1 - OJC’98 pup E1
Rooi pup E2 - OJC’98 pup E2
VVO pup F2 - OJC’98 pup F1
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GrEEN FlASH IN ACtIE

Teun heeft voor de lange afstanden een rolstoel 
nodig.
Zijn rolstoel heeft hij zelf mogen uitkiezen, het is 
een fel groene en in beide wielen zit een plaat met 
een voetbal erop.
Bij een bezoek aan PSV heeft Teun er aan beide 
kanten een handtekening van André Oyer op de 
voetbal laten zetten.
Teun vindt zijn rolstoel heel stoer.
Liever had hij geen rolstoel nodig gehad.
Liever had hij gewoon kunnen lopen, maar zijn 
beenspieren zijn te slap!
Niemand weet, dat zijn rolstoel een supersonische 
rolstoel is, waar Teun heel veel avonturen mee 
gaat beleven.
Toen Teun de rolstoel kwam ophalen zei de man 
die Teun hielp: “Teun dit is een hele speciale rol-
stoel, dit is een Turbostoel! Je kunt met deze rol-
stoel niet alleen je zelf maar ook anderen helpen!”
Hij gaf aan Teun een speciaal horloge.
Op dat horloge worden aan Teun de noodoproe-
pen doorgegeven en hij kan deze ook gebruiken 
om met iemand te praten.
In het geheim is Teun hierdoor een Superheld ge-
worden met zijn rolstoel!
Als er gevaar is piept het horloge van Teun en krijgt 
hij op zijn horloge door waar er iets aan de hand is.
Teun kleedt zich dan heel snel om, gaat in zijn rol-
stoel zitten en vliegt of rijdt met de turbostoel naar 
de plaats waar ze hem nodig hebben.
Als Green Flash heeft Teun een grijs pak aan met 
een groen masker en een groene mantel.
Zo weet niemand dat Teun, Green Flash is!
De rolstoel van Teun heeft geheime knoppen 
waardoor de rolstoel supersnel wordt.
Snel op de weg maar ook supersnel in de lucht!
Dat gebeurt alleen als het nodig is en als niemand 
het ziet.
De enige die weten dat Teun, Green Flash is, zijn 
papa, mama en Pepijn.
Teun is net thuis uit school. Hij heeft zin in een 
lekker stukje chocolade en dan piept zijn horloge.
Teun drukt op een knopje en een stem zegt: ”Ga 
snel naar boerderij Jansen in de Kraan!” Teun 
roept mama, die helpt hem snel in zijn speciale 
superpak.

Green Flash zet zijn turbo aan en vliegt naar de 
boerderij van de familie Jansen.
Als hij daar aankomt hoort hij: “Help, help!” Green 
Flash rijdt naar het geluid.
Hij ziet dat boer Jansen in de gierput ligt, in de 
stront!
Green Flash pakt snel een touw, bindt dit aan 
zijn Turbostoel en gooit het touw naar de boer en 
roept: “Goed vastpakken dan trek ik je eruit!”
De boer grijpt het touw vast, Green Flash zet zijn 
Turbostoel aan en in een mum van tijd is de boer 
uit de gierput.
Boer Jansen zegt: “Bedankt, dat was maar op het 
nippertje, wie ben jij?”
“Ik ben Green Flash, ik kom overal waar hulp no-
dig is!”
“Nou Green Flash, bedankt!”
Green Flash is al weer op weg naar huis.
Thuis vraagt Pepijn: ”Waar kom jij vandaan en 
waarom stink jij zo?”
Teun heeft zijn groene kleren al uitgedaan en hij 
vertelt Pepijn wat er gebeurd is.
Pepijn geeft Teun een high five en een box.
Daarna gaat Pepijn verder met tekenen en Teun, 
pakt zijn chocolaatje en gaat lekker spelen met 
zijn Playmobil....

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

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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vEElZIJDIG WEI-
FEESt BIJ DE PIEt 
vAN MEINtJES-
HoEvE

Ze staan te popelen…. Na een hele winter op stal, 
vieren de koeien op de Piet van Meintjes Hoeve 
in Heukelom aanstaande zaterdag 14 april hun 
WEI-feest. Da’s altijd een vrolijke boel! Wil je dit 
ook meemaken? Dan ben je van harte welkom. 
En je kunt meteen de zuivel van deze koeien 
proeven tijdens de proeverij van De Smaak van 
Heukelom. 

Behalve genieten van de blije koeien, is er nog 
meer te doen. Er is namelijk een primeur deze 
dag. De zuivel van de Piet van Meintjeshoeve 
heeft sinds kort een eigen naam gekregen, name-
lijk ‘De Smaak van Heukelom’. Tijdens het WEI-
feest wordt deze naam gelanceerd met een proe-
verij van de zuivelproducten van De Smaak van 
Heukelom. De bezoekers kunnen ook zelf verse 
melk tappen uit de melk-tap die op de hoeve is 
geïnstalleerd. 

Het WEI-feest vindt plaats op de Piet van Mein-
tjes Hoeve aan Hoog-Heukelom 11, 5059 AD in 
Heukelom. Belangstellenden zijn welkom vanaf 
12.30 uur. Zorg dat je om 13.00 uur aanwezig 
bent om de koeien te zien swingen. De staldeu-
ren gaan rond die tijd open. De entree is gratis. 
Saskia Broers van ‘Bloemen van Sas’ geeft een 
demonstratie bloemschikken en de naastgelegen 
moestuin D’n Ekker zet haar poorten open. Kom 
bij voorkeur op de fiets (of te voet), want er is 
beperkt parkeerruimte beschikbaar.

JAArlIJKSE 
ZoNNEBloEM
lotEN vErKooP 
Op 13 en 14 april vindt in en rondom 
het Winkelcentrum de jaarlijkse Zon-

nebloem loten verkoop plaats. Onze vrijwilligers 
staan deze dagen weer paraat om maar liefst 1000 
loten te verkopen.

Naast de hoofdprijs van € 25.000 zijn er tal van 
fraaie prijzen te winnen. Een belangrijk deel van de 
verkochte loten a € 2,00 gaat rechtstreeks naar de 
Zonnebloem afdeling Berkel-Enschot.

Mede door deze opbrengst stelt u ons in staat 
om onze 125 gasten, veelal met een fysieke be-
perking, te laten genieten van ontspanningsmid-
dagen, busreisjes, een picknick en een sfeervolle 
kerstviering.

Bent u niet in staat onze vrijwilligers te treffen dan 
kunt u loten telefonisch bestellen bij onze voorzit-
ter, Ruud Brugmans 06 21811340. De loten wor-
den dan bij u thuis bezorgd

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
De Zonnebloem activiteitencommissie

BASISSCHool 
BErKEloo 
ZINGt IN 

tIlBUrGS DIAlECt tIJDENS 
KèNDErKWèèK
Het Kènderkwèèk-festival met liedjes voor Til-
burgse basisscholen werd op woensdagmorgen 
11 april 2018 voor de twaalfde keer gehouden. 
Dit landelijk unieke festival is een wedstrijd waarin 
door leerlingen van basisscholen uit Tilburg en 
omgeving liedjes in het Tilburgs en over Tilburg 
worden gezongen. Er wordt op een muzikale ma-
nier aandacht besteed aan het Tilburgs immate-
rieel erfgoed, een onderwerp dat de laatste jaren 
steeds belangrijker wordt gevonden. 
Niet alleen basisscholen uit Tilburg hadden be-
langstelling om aan Kènderkwèèk mee te doen, 
ook scholen uit omliggende dorpen hadden zich 
voor de editie van 2018 ingeschreven. Uit Berkel-
Enschot deed Basischool Berkeloo mee. Met be-
hulp van het lesmateriaal kunnen leerkrachten op 
een eigentijdse manier aandacht besteden aan het 
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Tilburgs dialect en erfgoed. In het lesmateriaal is 
een twintigtal liedjes met zowel tekst als muziek 
opgenomen. Deze liedjes zijn speciaal geschreven 
en gecomponeerd voor Kènderkwèèk. Veel liedjes 
hebben een actueel Tilburgs thema waardoor dia-
lect en erfgoed heel dicht naar de belevingswereld 
van de kinderen worden gebracht. Onderwerpen 
zijn onder andere de bibliotheek, de Spoorzone, 
de Tilburgse kermis, Tilburg University en de Trap-
pisten. Alle liedjes staan op een cd. Om het zingen 
te oefenen is er ook een karaoke-versie.
Tijdens het afsluitende festival op 11 april namen 
de scholen het tegen elkaar op. Elke school bracht 
twee liedjes ten gehore. De liedjes werden beoor-
deeld door een deskundige jury.

Kan zowel binnen als buiten en 
is verkrijgbaar in diverse kleuren. 
2.25

Franse geranium

Elke zondag open 
van 12-17 uur
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Oisterwijk Heukelomseweg 26 www.coppelmans.nl



KErKBErICHtEN

27|

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

FIEtSBEUGElS
Bij de St. Willibrorduskerk de fiets stallen, gaat wel 
maar het kan beter. Vooral als mensen een elektri-
sche fiets hebben, willen ze deze goed vast zet-
ten. Het voornemen is om een aantal fietsbeugels 
bij de St. Willibrorduskerk te plaatsen, zodat u uw 
fiets gemakkelijker kunt stallen en op slot zetten. 
De aanschaf van fietsbeugels is tamelijk duur en 
daarom is een gift zeer welkom. Hecht u er waarde 
aan, dan kunt u een gift storten op de rekening van 
de St. Willibrorduskerk:
NL96 RABO 0106 8041 54. Bij voorbaat dank.  
Mede namens het parochiebestuur.

GEZEllIG KoFFIE-UUrtJE 
BIJ DE WIllIBrorDUSKErK
Op donderdag 19 april is er in de parochiezaal 
van de St. Willibrorduskerk voor alle parochianen 
vanaf 10.00 tot 11.30 uur gelegenheid om elkaar 
onder het genot van een kopje koffie/thee te ont-
moeten. Misschien leert u zo nieuwe mensen ken-
nen of ontmoet u iemand die u al lang niet meer 
gesproken hebt. Wij vinden het in ieder geval heel 
gezellig als u even binnenloopt. De deur staat voor 
u open en u bent van harte welkom.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Vrijdag 20 april 15.00 uur: torengroep.
St. lambertuskerk:
Zaterdag 14 april 13.00 uur: 4e kinderbijeenkomst 
communicanten.
Dinsdag 17 april 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
St. Willibrorduskerk:
Maandag 16 april 20.30 uur: ouderbijeenkomst 
communicanten.

Donderdag 19 april 10.00 uur: koffie uurtje tot 
11.30 uur.
Donderdag 19 april 20.00 uur: doopvoorbereiding.

vIErINGEN voor DE KoMENDE WEEK
Zaterdag 14 april: 
19.00 uur: St. Josephkerk: geen viering.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 15 april: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Clasien Smulders-van Hees (verj); Cato 
Vugs-van de Wiel (nms broederschap Hakendover.)
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Pippijn. Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 16 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 17 april:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 19 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 20 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 Broekstraat 
12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-5211057, e-
mail: janvanekris@home.nl
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Berkel-Enschot 
St Willibrordstraat 15 
Tel 013-5331612 info@driesdhz.nl 
www.multimate.nl 
 

NU MET 

25% 
KORTING 

#Multimatehelpt 

 

b e t o n m a t t e n

Bouwstaalmatten
    Onbehandeld en gegalvaniseerd
Wapeningskorven
Betonstaal
Draadgaasmatten (Gegalvaniseerd)
Supportliggers
Wapening op maat gemaakt

Regio de Kempen
06-12240506

Regio Tilburg
06-57818346

info@dg-betonmatten.nl
www.dg-betonmatten.nl

Wij leveren direct uit voorraad tegen de scherpste prijzen.
Bezorging aan huis of af te halen in Berkel-Enschot
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Zondag 15 april: ds. ds. Winanda de vroe, 10.15 
uur
De collectes zijn voor de restauratie van het kerk-
je van Kafro in Turkije, en voor de eigen kerk: het 
jeugdwerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
15 april 14.30: Lenteconcert door Elckerlyc Speel-
lieden
18 april 20.00: Lezing Leon van Ekeren over de 
Blockchain

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

lAAt HEt WEEr ZIJN 
ZoAlS HEt WIl, 

oNtKlEED U NIEt voor 
HAlF APrIl

WEErSPrEUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

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

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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GrAtIS INlooPSPrEEKUUr Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. van raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877. 
www.vanraakadvocatuur.nl

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 

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 !

Corry’s snuffelpaleisje kringloopwinkeltje
Slimstraat 36 in Udenhout 013 3030058
We nemen spullen aan en halen woningen leeg.

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

tE KooP (i.v.m. verbouwing) Diverse maten
hardhouten donkergrijze kozijnen; zonnescherm 
donkergrijs uitval 3 m breedte 3.30m; metalen 
garagedeur met loopdeur links; schuifpui 
(hefschuif); achterdeur. Voor info tel 5331846

Het team van Boerderij Denissen zoekt leuke en 
spontane versterking voor de bediening. 
Ben je 17 jaar of ouder, stuur dan jouw reactie 
naar: personeel@boerderijdenissen.nl

Training “StErK NAAr DE BrUGKlAS!” en So-
CIAlE vAArDIGHEIDStrAINING start na mei-
vakantie op woensdag in Kindcentrum Berkel-En-
schot. www.praktijkeigenwijzer.nl of 06-11151057.

ASPErGES. Ze zijn er weer, de lekkerste asper-
ges van Udenhout. Iedere dag vers gestoken. De 
boerderijwinkel is vanaf heden dagelijks geopend 
vanaf 9.00 uur. Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404 Onze 
boerderij is gelegen naast rest. Bosch en Duin.

Zit uw kind of puber niet lekker in zijn of haar vel? 
Doe een beroep op een KINDEr- of JoNGErEN-
CoACH. Heeft u oPvoEDvrAGEN? 
Voor informatie: www.praktijkeigenwijzer.nl

MEGASAlE baby-en kinderkleding. Kortingen 
tm 75%. Vrijd. 13 en zat. 14 april 10 - 16 uur. 
Grip!Kidswear, St. Willibrordstraat 32, BE

Vele soorten tuinplanten voor veilingprijzen. 
Bij raoul van der veer Bloemen en planten 
Eikenbosch 35. Ook boeketten en kamerplanten 

BANEN
AVOND
m a a n d a g
23 april a.s.
om 19.00 uur

Graag aanmelden via:
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

1001918-2018

BANEN





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.


