
Jaargang 53, week 16, 18 april 2018

DEZE WEEK:
Veiver: intuïtief schilderen met Anja Robben

JAZORG staat cliënten in de zorg al 10 jaar bij

Veel herinneringen tijdens reünie van De Kraan

Trekkertrek afgelast: Tot volgend jaar!
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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 

Dé plek om:
- lekker te schilderen
- te ontspannen
- én om weer thuis te komen bij jezelf

Nieuw in Berkel-Enschot

Veiver.nl - praktijk voor heling & intuïtieve kunst - Durendaelweg 16a - Berkel-Enschot - 0650851578

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het leukste, toegankelijkste & gezelligste 
atelier voor intuïtieve kunst!

Er worden regelmatig workshops gegeven!
Volg me via facebook ‘Veiver’ of bel me op!

Anja Robben v. Dinther
Graag tot gauw,
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Praktijk Veiver
In 2005 is Anja begonnen met haar eigen bedrijf 
waarin coaching, maar ook massage onderdeel van 
de behandeling uitmaken. Mensen die in haar prak-
tijk komen hebben vaak last van pijn in bijvoorbeeld 
schouders, nek of rug. De achterliggende emotie 
bij die pijn is Anja al snel op het spoor. De touch 
of matrix methode die zij gebruikt om blokkades te 
verlichten die pijnen veroorzaken, is gebaseerd op 
de quantum fysica: alles is licht en informatie. 

nieuw atelier
Zo’n 10 tot 12 jaar geleden is Anja gaan schilderen 
en heeft daarvoor van allerlei workshops en cur-
sussen gevolgd en afgerond. Ze exposeert soms 
met haar werk, zoals bijvoorbeeld tijdens de ope-
ning van Ons Koningsoord. Ze vernam daar dat er 
behoefte was aan een plek om intuïtief te kunnen 
schilderen. Anja heeft in Oisterwijk een atelier ge-
deeld met een vriendin, maar toen haar schoonou-
ders gingen verhuizen, heeft Anja dankbaar gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om in hun oude wo-
ning in Berkel-Enschot een nieuw atelier te betrek-
ken, dat officieel op 1 en 2 juni wordt geopend.

Workshop intuïtief schilderen
Daar heeft een workshop intuïtief schilderen al 
plaats gevonden op 11 april. Een paar zomers ge-

leden merkte Anja toen zij buiten zat te schilde-
ren dat de verf al snel droog was en dat er tijdens 
het poetsen mooie effecten ontstonden die ze is 
gaan uitwerken. Zo laat zij ook haar deelnemers 
kennismaken met verschillende materialen en 
kleuren. ‘Wij worden geboren als tabula rasa, een 
onbeschreven blad’, zegt Anja. ‘Met ieder nieuw 
werkvlak krijgen we een nieuwe kans onszelf in 
te kleuren’. Deelnemers zijn erg enthousiast over 
de workshop en Anja zelf. In steekwoorden noemt 
men: rust, verwendag, warm, inspirerend, veilig, 
en afgestemd op wat jij nodig hebt, terwijl je lek-
ker vrijgelaten wordt om te schilderen.
‘Je hoeft niet te kunnen schilderen en iedereen is 
welkom, dat is de lol van intuïtief schilderen’ zegt 
Anja. 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans

VEiVER PRAKTiJK
VOOR hElinG En
inTUïTiEVE KUnST

Veiver Praktijk voor heling en
intuïtieve kunst
Durendaelweg 16a
5056 ZA Berkel-Enschot
T 013-533 4523   |   M 06-50851578
E veiver@veiver.nl

Anja Robben van Dinther is
 de eigenaresse van Veiver, 
dat staat voor Veiligheid en 

Vertrouwen. Ontspanning is 
het hoogste goed voor Anja. 

Dat is wat o.a. wordt bewerk-
stelligd tijdens de workshops 

intuïtief schilderen die zij geeft 
in haar nieuwe “leukste, 

gezelligste en toegankelijkste 
atelier voor intuïtieve kunst”.

bEDRiJF in bEElD
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AcTiViTEiTEnKAlEnDER

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
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
9-5 St. Caeciliakerk 20.00-22.00 uur Joblezing door Jan Terlouw
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
3-10 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
6-10 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
21-10 ons Koningsoord 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek

APRil

lATER

MEi
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De zorg verandert continu en de wetten kun-
nen erg ingewikkeld zijn. Gezondheidsjurist 
Bart Dirkx staat patiënten in de zorg bij met 
zijn bedrijf JAZORG. Dit doet hij inmiddels al 
tien jaar en met veel succes: ‘het hoeft niet al-
tijd tot een procedure te leiden. Ik vind het juist 
een ‘sport’ om op zoek te gaan naar lichtpunt-
jes die tot een oplossing leiden.’ 

Cliënten kunnen bij JAZORG terecht voor advies 
en bijstand over WMO-indicaties, het persoonsge-
bonden budget, patiëntenrechten zoals zaken over 
privacy in de zorg, maar ook over medische fouten 
door artsen. ‘Patiënten weten vaak niet welke weg 
zij moeten bewandelen, zijn soms te ziek, hebben 
de energie niet of durven gewoon niet.’

luisteren en samenwerken 
Naast de voldoening en diversiteit aan zaken staat 
de werkwijze voor JAZORG hoog in het vaandel. 
‘Ik werk stapsgewijs en oplossingsgericht. Ik luis-
ter naar de cliënt en werk ermee samen. Er gaat 
bijvoorbeeld geen brief de deur uit zonder dat de 

cliënt deze heeft gezien en zich erin herkent. Cli-
enten vinden het daarnaast prettig dat ik bij hen 
thuis kom’.

Klachtenfunctionaris 
Dirkx zet zich ook in voor cliëntenbelangenorga-
nisaties en zorgaanbieders. Eerstgenoemde leg-
gen cliëntgerichte juridische vraagstukken op zijn 
bordje. Zorgaanbieders adviseert hij over het be-
leid: ‘de wetgeving is vaak complex en vooral klei-
nere zorgaanbieders of zzp’ers kloppen daarvoor 
bij mij aan.’ Bij conflicten kunnen zij hem ook in-
huren als onafhankelijk klachtenfunctionaris: ‘om 
te voorkomen dat de klacht escaleert en een be-
vredigende (gezamenlijke) oplossing kan worden 
bereikt. Ik bemiddel en stel me dan neutraal op.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans Het is mijn ‘sport’ op zoek te gaan 

naar een oplossing

JAZORG STAAT cliënTEn 
in DE ZORG Al TiEn JAAR biJ 

JAZORG
Durendaelweg 10
5056 ZA Berkel-Enschot
06-30422766
info@jazorg.nl
www.jazorg.nl

Zie gegevens voorin Bedrijven Contacten

bEDRiJF in bEElD
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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

Datum OMSchRiJVinG Verliesplaats Telefoon
14-4 Damesfiets Gazelle Chamonix met insteekketting Fietsenstalling Voetbal vereniging 06-36222537  
 slot om de stang bij het zadel Jong Brabant
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
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

VOLOP AANDACHT 
VOOR BABY’S

kinderopvanghumanitas.nl

Kinderdagverblijf Pepino
Hazelaarlaan 32 

Berkel-Enschot 

Kinderopvang Humanitas helpt je graag in je nieuwe rol als werkende 
ouder. Kom gerust eens bij ons kijken, we laten je graag onze locatie zien.
 
	 •		Kleinschalige	en	flexibele	opvang
 •  Voeding en luiers inbegrepen
 •  Hoge klanttevredenheid
  
Bel voor meer informatie met ons regiokantoor 073 - 711 94 00 of 
mail naar regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl
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Hevige regenbuien en een onder water gelopen 
terrein brachten Trekkertrek, de jaarlijkse tractoren-
race van Berkel-Enschot en Heukelom, dit week-
end veel te vroeg tot een eind. Waar het op zater-
dagavond tijdens de demowedstrijd nog goed leek 
te gaan, begon het rond 22.00 flink te regenen. De 
bui hield aan tot 4 uur in de nacht. Een kletsnatte 
wedstrijdbaan en modderige parkeerplaats de vol-
gende ochtend waren het resultaat. 

Een prettige nacht was het voor KPJ Berkel-En-
schot en de gasten niet. Zo moesten bezoekers 
die met de auto waren gekomen met een trekker 
van het land worden gesleept, laat organisator 
Twan van de Brand weten. Na vroeg in de ochtend 

berkel-Enschotse Trekkertrek afgelast:

‘DAT WORDT WAchTEn 
TOT VOlGEnD JAAR’ 

een ronde over het terrein te hebben gemaakt, 
werd het evenement door het team definitief afge-
last. Verzet wordt de Trekkertrek niet. ‘Het wordt 
wachten tot volgend jaar.’ 

Gelukkig liep de dertiende editie van Trekkertrek 
niet helemaal in de soep; zondagmiddag konden 
bezoekers terecht in de bruisende feesttent. Geen 
competitie tussen tractoren om van te genieten, 
wel van de wedstrijd PSV-Ajax die op een groot 
scherm werd afgespeeld. ‘Geen excuus meer om 
thuis te blijven’, aldus het Trekkertrek-team op Fa-
cebook. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Iris de Groot



12 |

Een interieurontwerper kan u hier-
in optimaal ondersteunen en zal 
met de door u verzamelde infor-
matie en bouwtekening aan de 
slag gaan. Samen met de inter-
ieurontwerper ontwikkelt u een 
plan, waarin u aangeeft wat er 
wel en wat er niet bij past. Bijvo-
orbeeld het verwerken van eigen 
meubilair in het interieurontwerp: 
meubels waar een emotioneel 
verhaal achter zit, bijvoorbeeld 
een erfstuk of een mooi kunstwerk. 
Hierna werkt de interieurontwerper 
het concept interieurplan uit en ki-
est, in overleg met u, voor de stijl, 
sfeer en beleving die het beste bij 
u past. Hij betrekt daarbij de door 
u aangegeven materiaalkeuze, 
waardoor hij een totaalinterieur voor badkamer, keu-
ken, woonkamer etc. realiseert.U kunt overal een bad-
kamer/keuken, interieurbouw en/of vloer halen, maar 
een goede interieurontwerper neemt voor u de zorg 
van het regelen weg door de partners waarmee hij 
samenwerkt. Partners zijn o.a. interieurbouwers, bad-
kamer-/keukenspecialisten, houten vloerenbedrijven, 
marmer-natuursteen bedrijven etc. Belangrijk is dat 
de prijs, kwaliteit en uitstraling van 
de materialen klopt met wat u 
zoekt. De stalen van deze partners 
heeft de interieurontwerper in huis, 
dus kan hij deze betrekken bij de 
collages en moodboards die hij 
samen met u maakt.

Als u aangeeft een eigen idee 
te willen realiseren voor bijvoor-
beeld de badkamer of keuken, 
dan gaat de interieurontwerp-
er deze zelf tekenen/ontwerpen 
volgens uw persoonlijke wensen. 
Dit wordt uiteraard een andere 
prijs-kwaliteit badkamer/keuken 

dan wanneer u zelf naar een bad-
kamer-/keukenspecialist gaat. Op 
het moment dat u tevreden bent 
over het totale ontwerp, maakt 
de interieurontwerper een plan-
ning. In de planning worden alle 
betrokken partijen c.q. partners en 
de volgorde van werkzaamheden 
meegenomen. De interieurontwer-
per ontzorgt u dan opnieuw door 
alle communicatie voor zijn rek-
ening te nemen, bijvoorbeeld op 
het gebied van aanleveren van 
technische gegevens en aansluit-
punten. Hij is uw contactpersoon; 
hij plant de betrokken partijen in en 
regelt dat ieder onderdeel netjes in 
uw interieur verwerkt wordt.

Een interieurontwerper streeft met zijn partners naar 
de meest hoge kwaliteit van maatwerk. Het komt 
ook voor dat de interieurontwerper aanwezig is ti-
jdens bouwvergaderingen, juist omdat hij de spil is 
tussen bijvoorbeeld een elektromonteur, loodgieter 
of aannemer. Bij het stuk ‘ontzorgen’ hoort ook het 
lichtplan, de wandafwerking en het meubilair.
Ondanks dat u al bent over verhuisd kan het inter-

ieur nog niet helemaal klaar zijn. Dit 
kan komen door tegenvallers in het 
project en het schuiven met dead-
lines. Ook hier heeft de interieuron-
twerper een stuk nazorg. Voor de 
verhuizing loopt hij met u door het 
huis en neemt hij alle noodzakelijke 
punten met u door en communi-
ceert deze weer met betrokken 
partijen. Op het einde van het 
project belt de interieurontwerper 
u altijd nog na. Ook om uw tevre-
denheid te peilen.
Als u zich thuis voelt in uw nieuwe 
woonomgeving, is de missie van de 
interieurontwerper geslaagd!

Door de komst van Internet kunt u met het grootste gemak voorbereidingen treffen op het door u gewenste inter-
ieur. U kunt via Pinterest collages maken: combinaties van materialen, merken, sfeerbeelden, foto’s op Instagram, 
kortom alles op het gebied van interieur, via social media. U weet sneller wat u mooi vindt en wat u precies zoekt. 
Tegen de tijd dat u gaat bouwen of verbouwen zit u vol met ideeën, maar u heeft iemand nodig die u daarin stuurt 
en begeleid.

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

UW THUIS, ONZE ZORG

INTERIEURADVIES
door Huis van Strijdhoven
Kees van Strijdhoven
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Veel volk bij de reünie van het berkelse gedeel-
te van de langste straat van het dorp.
Bijna honderd (oud)bewoners haalden vol plezier 
herinneringen op. Ze woonden in de oorspronke-
lijke 16 woningen. Joost Versteijnen woonde lange 
tijd op nr. 41. Zijn vader had een loonbedrijf en 
hield van paarden. Omstreeks 1963 plaatste hij de 
eerste bak voor paarden. Dit zou later de manege 
worden waar De Cavalieren nog steeds hun rond-
jes draven en waar nu de reünie wordt gevierd. 

Familie Van Laak had 14 kinderen en een ge-
mengd veebedrijf. Marlies van Rijzingen-van Laak, 
één van de organisatoren, vertelt lachend: ”Vroe-
ger heette het hier de Doode Kraan, totdat wij met 
ons grote gezin kwamen”.  Al in de vijftiende eeuw 
hoorde je van de dode en de levende kraan. Waar-
schijnlijk komt die naam van een waterbron die er 
bij de levende lag en bij de dode was een bron 
opgedroogd. Maar met veel kinderen zal dat al-
lesbehalve een dode boel zijn geweest.

Sowieso hielp iedereen elkaar. Met hooien of het 
lenen van allerlei landbouwmateriaal of een paard. 
Ook de beer werd “geleend”.  De beer-boer was in 
de wijde omtrek een begrip. Dat was de opa van 
Joost Versteijnen. Die had een mannelijk varken 
en ruim voordat kunstmatige inseminatie een be-

Vlnr: Ad van Laak, Marlies van Reizingen-
van Laak, Ad Hultermans en Wil van Laak.

grip was, trokken hele families met hun vrouwelijk 
varken op de kar naar Wim Versteijnen. “Er werd 
verteld dat de zeug naar Franse les ging”, aldus 
Marlies. En Ad Hultermans vult aan: ”de daad 
mochten we natuurlijk niet zien. Als de beer op de 
zeug ging, moesten wij kinderen ons omdraaien”.  

Oudste bewoonster van De Kraan was Anna Cor-
nelia van Rijswijk-Brekelmans. Ze werd 102 en 
vierde in 1938 haar honderdste verjaardag. Haar 
bijnaam was “Keeke de Kommies”. Waaraan 
ze de bijnaam dankte is officieel niet bekend. In 
Brabant ging zo’n bijnaam over van generatie op 
generatie.  Ze woonde met haar man de klompen-
maker Cornelis van Rijswijk en ongetrouwde zoon 
Marinus aan de Doode Kraan 90. Ze hadden er 
wat vee, een bijenstal en natuurlijk het cafeetje. 
Niet te verwarren met voormalig café De Hemel-
tjes, dat elders lag, helemaal aan het einde van 
De Kraan tegen Udenhout aan. “En daarom zeiden 
we vroeger altijd dat we woonden in de straat die 
liep van de kerk tot aan de hemel”, mijmert Marlies 
naar de goeie oude tijd.   

lees het volledige artikel op www.schakel-nu.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

“DE KRAAn iS VAn DE KERK 
TOT AAn DE hEMEl”
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cURSUS FOlKlOREDAnSEn 
Wist u dat er op Ons Koningsoord wekelijks een 
cursus:
inTERnATiOnAlE FOlKlOREDAnSEn wordt 
gegeven?
Met veel plezier wordt er gedanst op oude en 
nieuwe muziek uit verschillende landen o.a. Israël, 
Roemenië, Rusland, Nederland. 
Folklore-dansdocente Ans Visser leert ons de 
dansen met veel enthousiasme stap voor stap. 
Het samen dansen geeft, naast dat het gezond is 
om als mens in beweging te zijn, goed is voor de 
conditie en de coördinatie, ook veel gezelligheid.
Er is ook altijd een pauze met thee of koffie.
Kom gerust vrijblijvend een keertje kijken en/of 
meedansen; u bent van harte welkom.

De cursus wordt georganiseerd door Stichting 
Welzijn Ouderen (S.W.O.); 
De kosten bedragen € 80,00 per jaar.
Plaats: Kapittelzaal in het klooster van Ons Ko-
ningsoord 
Tijd: Elke dinsdagmiddag van 13.45 uur – 15.15 
uur (vakanties uitgezonderd).
Inlichtingen/opgave bij de contactpersonen:
Lieneke Groenenboom: 013-5331153
Marianne de Leuw-Bremer: 06-44796492

OPEninG 
ZOMER-

PROGRAMMA 2018
In het kader van het zomerprogramma Jeu de 
Boule werd op donderdag 12 april jl. een ope-
ningstoernooi georganiseerd:
De einduitslagen werden als volgt genoteerd:
Dames:
1e pr. Ricky Verdaasdonk. 1gew.w. -3pnt.
2e pr. Annelies v Gisteren. 1gew.w. -5pnt.
3e pr. Nelly  Weyters. 1gew.w. -7pnt.
4e pr. Joke de Rooy. 1gew.w. -7pnt.
5e pr. Coby Vink. 1gew.w. -8pnt.
6e pr. Cor Mathijsen. 1gew.w. -8pnt.
heren:
1e pr. Cees de Rooy. 3gew.w. +25pnt.
2e pr. Jan v Groenendaal. 3gew.w. +23pnt.
3e pr. Phil v Soest. 3gew.w. +19pnt.
4e pr. Ad Zoontjes. 3gew.w. +19pnt.
5e pr. Gerrit op ‘t Hoog. 2gew.w. +11pnt.
6e pr. Jo vd Bruggen. 2gew.w. +11pnt.

De door het Gilde beschikbaar gestelde sponsor-
bon van Catering Wolfs werd verloot en gewon-
nen door Riet vd Schoot.De poedelprijs was voor 
Joost vd Breugel

JObSTiJDinG VOOR 
DE PlAnEET?
Sint Joblezing op woensdag-
avond 9 mei door Jan Terlouw

De jaarlijkse Sint Joblezing in de Sint Caeciliakerk 
van Enschot wordt dit jaar verzorgd door schrijver 
en oud-politicus Jan Terlouw. Op woensdagavond 
9 mei vertelt hij over het lijden van de natuur. Al-
lerlei technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen om ons heen hebben een schaal gekregen 
die in sommige opzichten onbeheersbaar lijken. De 
natuur zucht daaronder. Het is de hoogste tijd dat 
de hedendaagse Job en zijn vrienden de discussie 
aangaan over de manier waarop we met de natuur, 
waar we deel van uitmaken, om moeten gaan. De 
lezing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. 

De Stichting Sint Job die de lezing organiseert, 
trok de eeuwenoude bedevaart naar Enschot in 
1990 een nieuw jasje aan. Door deze modernise-
ring werd de traditie gered en ze is nu nog steeds 
springlevend. Een van de onderdelen van deze 
pelgrimage-nieuwe-stijl is een jaarlijkse Joblezing.
In de loop van de jaren is ze een begrip gewor-
den; we noemen slechts enkele sprekers uit het 
verleden: Wim van de Donk, commissaris van de 
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koning in Noord-Brabant, Paul Spapens, Generaal 
Van Uhm, oud-premier Van Agt, Marc Mulders, 
Antoine Bodar, rabbijn Soetendorp.

Natuurkundige, politicus en schrijver van (vooral) 
jeugdboeken Jan Terlouw (1931) is de volgende 

 
Berkel-Enschot 
St Willibrordstraat 15 
Tel 013-5331612 info@driesdhz.nl 
www.multimate.nl 
 

NU MET 

25% 
KORTING 

#Multimatehelpt 

 

gerenommeerde spreker in deze reeks. Hij werd 
geboren in een boerendorp op de Veluwe en 
groeide op temidden van de natuur, die voor hem 
een belangrijke bron van inspiratie werd. De na-
tuur vervult hem met grote verwondering en niet 
aflatende liefde, maar ook met intense bezorgd-
heid. De aarde valt immers in hoog tempo ten 
slachtoffer aan het menselijk handelen; het is de 
hoogste tijd voor een nieuw partnerschap met de 
planeet. Terlouw spreekt hierover niet als een acti-
vist op de barricaden, maar als een bezorgde va-
der: hij brengt een ode aan de natuur en houdt een 
vurig pleidooi om de aarde in goede staat achter 
de laten voor onze kinderen en kleinkinderen. 
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KUnST En cUlTUUR

Wereldvermaarde dirigent doet holanda aan. 

DiRiGEnT 
GERARDO 
ESTRADA 
MARTinEZ 
uit Venezuela gaat  HarmonieOrkest Concordia 
uit Berkel-Enschot dirigeren in een bijzonder 
Latijns-Amerikaans concert.

Het concert vindt plaats in CC.Tiliander in Oisterwijk.
Zondag 22 april. Aanvang: 14.30 uur. Entrada li-
bre. (gratis entree)

Maestro Martinez is als gastdirigent aangetrokken 
door Concordia om zijn grote voorliefde van de 
Latijns-Amerikaanse muziek. Over de hele wereld 
promoot hij deze bijzondere muziek met zijn spe-
ciale ritmische variëteiten, vooral onder de jeugd. 
Tijdens zijn Europa-tour doet hij “Holanda” aan. In 
deze periode gaat hij naar Belgrado, van Alicante 
naar Oisterwijk, daarna naar Minsk in Wit-Rusland.

Martinez heeft in zijn carrière grote faam weten 
te bemachtigen door het winnen van de “Gouden 
Baton” van de Internationale Dirigentenwedstrijd 
3.0 in Paraguay. Grote prijzen daarna tijdens de 
Danube Conducting Competition in  Budapest en 
de International Black Sea Conducting Competi-
tion in Constanza (Roemenië). Opgeleid als violist 
en percussionist ging hij studeren als dirigent in 
Venezuela en Spanje en studeerde af aan de Royal 
Academy of Music in Londen.

Maestro Martinez gelooft in het creëren van een 
betere wereld met behulp van muziek. Zijn ge-
dachtegoed wordt over de hele wereld neergelegd 
en zoveel mogelijk uitgedragen met of zonder zijn 
aanwezigheid.

Gezien Martinez’ staat van dienst in de internatio-
nale muzikale wereld, zullen bij dit concert hoog-
waardigheidsbekleders uit Zuid- en Noord-Ame-
rika worden uitgenodigd. Vanuit de ambassade 

in Nederland zal een afgevaardigde acte de pré-
sence geven evenals de (loco)burgemeester van 
Tilburg en mogelijke collega uit Oisterwijk.
 
In 2016 tijdens de dirigentenwedstrijd in Budapest 
ontmoette Gerardo Martinez Henk Mertens, de hui-
dige dirigent van HarmonieOrkest Concordia. De 
aangehouden contacten door beide getalenteerde 
dirigenten heeft geresulteerd in dit bijzondere con-
cert dat op zondag 22 april op de agenda staat.
Het programma zal in het teken staan van de Zuid-
Amerikaanse (Latino-Americano) muziek en het 
orkest zal onder andere Danzon no.2 van Arturo 
Marquez ten gehore brengen.
Maestro Gerardo Estrada Martinez zal in de week 
voorafgaande aan het concert het orkest danig 
onderhanden nemen met enkele stevige repe-
tities. Tevens zal hij met de jeugdige percussie-
groep aan de gang gaan.

Een unieke muzikale ontmoeting die zijn weerga 
niet kent.
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WIJ GAAN 
TROUWEN!

• PETROL • JACK & JONES • PUREWHITE • COLORS & SONS • MICHAELIS • MATINIQUE • GARDEUR • 
• RESET •  CASA MODA • REDPOINT • FORTEZZA • VAN GILS • THE GENTLEMEN’S CLUB •

• LYLE & SCOTT • GENTI • JOB86 • TRAMAROSSA • WELLINGTON • MELIK • 
• CALVIN KLEIN • THOMAS MAINE • ROY ROBSON • BLUE INDUSTRY • WOOL & CO • GREVE • 

• PART TWO • TOMMY JEANS WOMEN: TJW • KING LOUIS • MINIMUM • GUESS JEANS • 
• CIRCLE OF TRUST • KOCCA • ESQUALO • ICHI • FREEQUENT •

KNIP UIT, NEEM MEE EN 

ONTVANG

*Bij besteding vanaf 100 euro

Trots en met wederzijdse instemming geven wij kennis van ons voorgenomen huwelijk 
‘in gemeenschap van goederen’ op donderdag 19 april 2018

Laater Fashion & Trends         Si’Legno Mannenmode
Ter ere hiervan pakken we feestelijk uit van 19 t/m 22 april. Met taart, drankjes & hapjes, 
live muziek en natuurlijk met tal van vele feestelijke aanbiedingen. Zo ontvang je als gast 
een kortingsbon van 25,- euro, uit de bruidsschat die we samen hebben meegekregen. 

Ons nieuwe adres wordt: Slimstraat 90 te Udenhout. 
Onze getuigen:
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Stichting EXPO presenteert:
Zaterdag 21 april 2018, 20.00 uur, 
c.c. De Schalm berkel-Enschot, entree € 8,00 
(inclusief consumptie in de pauze), 
reserveren: 013 - 5331333

ROSSiGnOl 
STRiJKKWARTET
Het Rossignol Strijkkwartet is een jong en gedre-
ven professioneel ensemble dat bestaat uit Rolin 
van Opstal (viool), Tiara Kobald (viool), Anne Cop-
poolse (altviool) en Cor Coppoolse (cello). Het 
kwartet kwam tot stand in 2012 .
Een van de eerste strijkkwartetten die het Ros-
signol strijkkwartet speelde was het tweede strijk-

kwartet van Borodin. Het langzame derde deel 
van het strijkkwartet deed erg denken aan de zang 
van een nachtegaal, waardoor de naam Rossig-
nol Strijkkwartet ontstond. Borodins strijkkwartet 
staat ook in dit concert op het programma.
Daarnaast speelt het kwartet het bekende “Der 
Tod uns das Mädchen”van Schubert.

meer info: www.rossignolstrijkkwartet.nl

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Sigma  
S2U Allure.
Klaar voor  
de komende 
10 jaar.

Nu met 
25% korting!
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl
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RAYOnKAMPiOEn-
SchAPPEn 25M1P
Afgelopen zondag zijn bij De Meie-
rijers de rayonkampioenschappen 

recurve 25meter1pijl gehouden. 
Het rayon waartoe de Meierijers behoort beslaat 
een groot deel van Zuid Holland, Zeeland en 
Noord Brabant. 
In totaal deden 48 schutters mee in 7 klassen. De 
beste prestatie op deze dag werd geleverd door 
Kimbly Pullens die met grote overmacht in haar 
klasse de 1e prijs binnen sleepte. 
De schutters van De Meierijers eindigden op de 
volgende plaatsen:
Senioren Klasse 1:
Rob Tennebroek 14e met 439 punten.
Senioren Klasse 3:
Jan Scheepens 9e met 415 punten.
Senioren Klasse 4:
Chris Tennebroek 11e met 358 punten.
Senioren Klasse 4:
Martin Landzaat 8e met 390 punten.
Senioren Klasse 4:
Kimbly Pullens 1e met 449 punten.
Junioren Klasse 2:
Elina Claessens 2e met 411 punten.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

JOnG bRAbAnT RUiM 
VOORbiJ EDn: 4-0
Heel Berkel-Enschot en Haghorst le-

ken uitgerukt om deze inmiddels feestelijke klas-
sieker mee te maken. In een sportieve wedstrijd 
was Jong Brabant duidelijk te sterk voor EDN, 
hoewel het bij rust nog 0-0 was. Wel hadden de 
roodwitten al de nodige kansen gehad. De kansen 
werden gelukkig in de tweede helft wel benut na 
enkele goede aanvallen, waardoor een overtui-
gende overwinning bijgeschreven kon worden. Na 
de wedstrijd werd samen met de tegenstander en 
hun supporters de afterparty gevierd. Met 9 pun-
ten uit de laatste 3 wedstrijden doet Jong Brabant 
goede zaken om uitzicht te behouden op de na-
competitie en een mooie eindklassering. Volgende 
week ontvangt Jong Brabant OVC 26. 

Redactie Jong Brabant

OJc’98 niEUWS
Een goed weekend voor de 
seniorenploegen van OJC’98. 

Het eerste won gedecideerd vooral door een 
spetterend eerste kwartier, het tweede speelde uit 
verdienstelijk gelijk tegen OEC en de midwekers 
wonnen ook hun tweede wedstrijd.
Bij de jeugd was het resultaat duidelijk bescheide-
ner. De junioren 1 wonnen, evenals de D-pupillen 
en de E1-pupillen. Leuk was het eerste puntje voor 
onze allerjongsten. De andere ploegen verloren.
De uitslagen waren:
OJC’98 mid 1 - PSV mid 1 11 - 9
zaterdag 14 april
OJC’98 1 - ‘t Capproen 1 20 - 9
OEC 2 - OJC’98 2 15 - 15
Klimop jun 1 - OJC’98 jun 1 10 - 15
Tilburg jun 3 - OJC’98 jun 2 11 - 8
Tilburg asp C2 - OJC’98 asp C1   9 - 7
OJC’98 pup D1 - KVS ‘17 pup D1 11 - 5
PSV pup E1 - OJC’98 pup E1   2 - 12
Rooi pup E2 - OJC’98 pup E2 13 - 1
VVO pup F2 - OJC’98 pup F1   5 - 5
Komende week luidt het programma
dinsdag 17 april
BMC mid - OJC’98 mid
zaterdag 21 april
Volharding/Emergo - OJC’98
Rust Roest 6 - OJC’98 2
Tilburg jun 2 - OJC’98 jun 1
NKV asp C1 - OJC’98 asp C1
Tilburg pup D2 - OJC’98 pup E1
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup E2 - Argades pup E1 10.00 uur
Corridor pup F1 - OJC’98 pup F1 
Vandeweek werd ook nog bekend dat OJC’98 de 
tweede prijs heeft gewonnen van de landelijke 
KNKV-actie om jonge leden te winnen. 10 spik-
splinternieuwe wedstrijdballen werden ons deel. 
Leuk zo’n prijs, maar vooral leuk dat we weer een 
beetje groeien. Dankzij de zeer actieve commis-
sies die zich daarmee bezighouden.

WhiTE DEMOnS
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
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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

White Demons D2 kampioen! 
Deze groep meiden uit Berkel-Enschot, Udenhout 
en Tilburg spelen al ruim 4 jaar samen handbal. 
Twee keer per week trainen en in het weekend een 
wedstrijd met als hoofddoel plezier in het spel. 
Met ieder zijn eigen kwaliteit hebben ze als team ge-
zorgd dit te bereiken! KAMPIOEN! En dik verdient!
Meiden Proficiat en op naar het volgend seizoen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

DEnniS bOUDEWiJnS 
WinT ZilVER in hET 
bElGiSchE nEERPElT.
Afgelopen zondag vond in Neerpelt 

een nieuwe editie van het internationaal sterk be-
zette Zipangu Pro plaats.
Dennis Boudewijns was 1 van de lichtste in zijn ca-
tegorie, maar haalde via een aantal sterke winst-
partijen met overtuiging 
de finale.
Hierin mocht de 12 jari-
ge karateka uit Berkel-
Enschot aantreden te-
gen een sterke Vlaming 
maar verloor de partij 
met minimaal verschil.
Voor Dennis is het 
“Belgische” zilver zijn 
eerste prijs in het bui-
tenland maar zeker niet 
zijn laatste.

o.a. Afrikaantjes, Begonia’s, 
Lobelia’s en Vlijtige Liesjes.
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag open 
van 12-17 uur

PANTALON 5,99

COLBERT 7,99

OVERHEMD 2,50

ROK 5,99

TRUI/VEST 4,99

9,99JACK/JAS

Stomerij Eikenbosch

Uitgezonderd suède, leder, gala- en bruidskleding

Primera Eikenbosch
Eikenbosch 26

5056 GB  Berkel-Enschot
013 533 2494
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✰✰✰✰

Volg
ons op

ZATERDAG 21 APRIL 11.00 - 15.00 u.

Deelname is gratis en wordt je  
aangeboden door Winkelcentrum Eikenbosch.

Laat je verwonderen  

door spel, verhaal, muziek  

en uiteraard de leukste  

balloncreaties!
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Aal en oma presenteerde 
op woensdag 11 april ’18 
Kènderkwèèk. (Dat is een 

liedjeswedstrijd in het dialect.) (Aal en oma zijn 
twee mannen die verkleedt zijn als vrouw.)

5 scholen deden mee aan Kènderkwèèk. Elke 
school moest twee liedjes voordragen aan de jury. 
Zo heb je de liedjes: Het Waandelbos, De Pius-
haove, Willem twee, Pirke Donders, kôoningsdag, 
De Bieb, enz. Na elk liedje was er een kleine be-
oordeling. Toen alle liedjes waren geweest ging 
de jury in overleg. In de tussentijd gingen we met 
Aal en oma een spel doen, dan moest je Neder-
landse woorden in het Tilburg dialect leggen. En 
’t Schrijverke won en won toen voor de hele klas 
tatoeages.

Toen de jury terug kwam kreeg elke klas een kleine 
zilveren beker, maar waar het natuurlijk om ging 
was de grote gouden beker. Het werd heel span-
nend…………

En DE WinnAAR iS…………………….

bERKElOO !

Ze waren heel blij !!!!
Groetjes Carst en Manon, groep Seven Bee.

WilT U GRATiS UW 
VERKEERSKEnniS 
OPFRiSSEn? 

Bent u boven de 50 en inwoner van de gemeente 
Tilburg dan organiseert Veilig Verkeer Nederland 
een aantal gratis 2-daagse opfriscursussen (per 
dag 2 uur) over de veranderde verkeersregels. On-
der het genot van een kopje koffie of thee wordt 
u door een gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat 
over alle verkeersregels die in de loop der jaren 
veranderd zijn. 
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan 
deze cursus om zich aan te melden voor een in-
dividuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrij-
blijvend). Verdere informatie hierover ontvangt u 
tijdens de cursus. 

is dit iets voor u?
U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de cur-
sus inschrijven via de onderstaande link van Veilig 
Verkeer Nederland: vvn.nl/opfristilburg
In de link vindt u de cursusdata en tijden.

U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een 
bevestigingsbrief met de locatiegegevens.

VOOR DAMES - HEREN - JEUGD

Verjongende gezichtsbehandelingen, permanente make-up, 

couperose/ rode huid, peelings, behandeling van littekens,

mesotherapie, microneedling, verven, harsen, 

epileren van de wenkbrauwen, verven wimpers.

ACNÉ - PUISTJES - ONZUIVERE HUID

Bestel eenvoudig en snel uw cosmetica via onze

ONLINE COSMETICA WINKEL

Bosscheweg 33

5015AA Tilburg

I 013-5360944

I esthetischcentrumtilburg.nl

ESTHETISCH CENTRUM TILbURG
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GAAT U MEE nAAR lOURDES!
Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er 
een bedevaart naar Lourdes (per vliegtuig) wor-
den georganiseerd. De Lourdes¬groep Bisdom 
‘s Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar 
bedevaartreizen naar Lourdes, in samen¬werking 
met het ‘Huis van de Pelgrim’. De groep bestaat 
uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand 
en spandiensten verrichten tijdens de reis en in 
Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt 
voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie 
van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder 
zijn. Deelnemers die extra zorg nodig hebben kun-
nen in het zorghotel verzorgd worden door onze 
eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van 
de Pelgrim’. Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht 
Airport, maar er worden vanuit Brabant bussen in-
gezet naar Maastricht. Tijdens de bedevaart naar 
Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma 
aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, pro-
cessies, verdiepingsmomenten, wandelingen door 
Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Voor 
aanvullende informatie, brochure en opgave belt U 
met Joke, Wilma of Peter. Bezoek ook onze web-
site www.lourdes-groep.nl, Cliënten bij Zorgverze-
keraar CZ kunnen onder voorwaarden in aanmer-
king komen voor een flinke korting op de reissom. 
Meer informatie hierover bij Joke, Wilma of Peter.
• Joke Hoekman, reisleidster
 013-5216701 06-42 34 77 29
 jokehoekman@ziggo.nl of 
 contact@lourdes-groep.nl

• Wilma Caiffa, reisleidster
 06-12157507 (na 18.00 uur)
• Peter v.d. Brand, medewerker                 
• 06-44340035
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VANAF

€ 199,-
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bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

TER nAGEDAchTEniS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Angelie de 
Graaij-de Weijer, 68 jaar.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 25 april 20.00 uur: 1e bijeenkomst 
“Naar een leven vanuit de Heilige Geest”. 

VERJAARDAG PASTOOR VAn EiJK
Op zondag 22 april is pastoor van Eijk jarig. Graag 
wil hij dit heugelijke feit met u samen vieren na de 
eucharistieviering van 11.00 uur in de St. Willibror-
duskerk. U bent allen van harte welkom in de pa-
rochiezaal van Berkel voor koffie met iets lekkers. 

ViERinGEn VOOR DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 21 april: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 22 april: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Corrie Mommers- Fonken (jrgt.) en Ad 
Mommers (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Klein Gemengd koor
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties; Cees en Toos Coppelmans-van Gorp; 
Marinus en Jeanne van Esch-van Hattum; Francis-
cus van de Bruggen en Christina van de Bruggen-
Denissen; Nellie de Kort-van de Laak (namens Be-
devaart Hakendover); Wim Koenraad (jrgt.); Overl. 
Fam. van der Bruggen-Verhoeven.
Na de viering bent u van harte welkom in de pa-
rochiezaal om de verjaardag van pastoor van Eijk 
mee te vieren. 

Maandag 23 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 24 april:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 26 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 27 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

Zondag 22 april: ds. henk van Tilburg uit Den 
bosch, 10.15 uur
De eerste collecte is voor Exodus, een organisa-
tie die opvang en begeleiding biedt aan ex-gede-
tineerden, gedetineerden en hun familieleden. De 
tweede collecte is voor de eigen kerk. Er is kinder-
nevendienst en crèche.
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De kinderen praten vandaag over De goede herder. 
Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. 
Een herder die alles voor zijn kudde over heeft. Zo 
zorgt Jezus voor mensen: Hij loopt niet weg voor 
dreiging en gevaar, maar blijft bij ze. Met de kinde-
ren denken we aan de hand van dit verhaal na over 
trouw en zorgzaamheid.

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

Boomrooierij Weijtmans

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

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

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

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

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

MEDEWERKERS GEVRAAGD Wij zoeken men-
sen voor in het weekend. Leeftijd van 16-99 jaar. 
Wok - cafetaria de oude Raadskelder. Loop 
even binnen of bel/mail Berkel-Enschot 013-
5331695 cafetariadeouderaadskelder@gmail.com

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 !

ASPERGES, de favoriete groente van Nederland. 
Binnen een half uur een bijzondere en gezonde 
maaltijd op tafel De boerderijwinkel is dagelijks 
geopend vanaf 9.00 uur Aspergeboerderij van Ier-
sel, Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404 
Onze boerderij is gelegen naast rest. Bosch en 
Duin

Te huur: Opslagruimte ± 150m2.  Tel 06-52396020

Ze zijn er weer! VERSE ASPERGES van de 
‘Heukelomse grond’! Wij verkopen voor U tot eind 
juni dagelijks gestoken ASPERGES. 
Ook geschilde asperges en overige benodigdhe-
den! Verkoop maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 
uur,zaterdag 9.00-18.00 uur, zondag 10.00-18.00 
uur. J. Schuurmans, Hoog Heukelom 3, Heukel-
om. Tel 013-5334720 

Training “STERK nAAR DE bRUGKlAS!” 
en SOciAlE VAARDiGhEiDSTRAininG start 
na meivakantie op woensdag in Kindcentrum 
Berkel-Enschot. www.praktijkeigenwijzer.nl of 
06-11151057.

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





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

Kom maar op met de toekomst

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


