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DEZE WEEK:
Fabulous Hairdesign: ontspanning en kwaliteit voor iedereen 

Omwonenden blij verrast door Heijmans

Café ’t Raadhuis nu officieel van Ellen Grimmelius

Thijs van Doormaal (13) fietst met passie voor d’Alpe d’HuZes
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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.

Deze kuipplant is 
verkrijgbaar in de 
kleuren wit, 
roze en rood.  
14.99

SundAvilLe

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 t

/m
 2

9 
ap

ril
 2

01
8 

en
 z

ol
an

g 
de

 v
oo

rr
aa

d 
st

re
kt

.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Koningsdag open  
van 10-17 uur

9.99
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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 

De Swæn 
restaurant & lounge

Iets te vieren? Steeds meer mensen 
ontdekken de intimiteit van onze Lounge.

Wilt u een besloten partij, zakelijk diner of familiefeest organiseren? 
Vraag eens naar de mogelijkheden vanaf 10 personen. 
Stuur een mail naar de.swaen@home.nl of bel 013 523 09 40

WE ZIEN U GRAAG

De Lind 47 - Oisterwijk
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Fabulous Hairdesign aan de Kerkstraat richt 
zich al achttien jaar op een ontspannen be-
handeling voor jong en oud. Daniël Groeneweg 
begon op 26-jarige leeftijd zijn eigen salon en 
oefent zijn vak nog steeds met veel passie uit. 
Dit doet hij samen met zijn rechterhand en 
topstylist Mandy Brühns.

Kwaliteit en service staan bij de salon hoog in het 
vaandel en zij doen er alles aan om dit na te stre-
ven. ‘We laten ons bijscholen in binnen- en buiten-
land door exclusieve merken zoals Macadamia en 
La Biosthetique.’ Samen met de merken TIGI en 
Beverly Hills zijn dat ook de kwaliteitsproducten 
waar de salon mee werkt. 

Naast de kwaliteit wil Fabulous ontspanning bie-
den en voor iedereen toegankelijk zijn. ‘We zorgen 
ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt en geven 
vakkundig advies dat ook echt bij de klant past’, 

zegt Daniel. Als het op ontspanning aankomt, ko-
men klanten niets tekort. De salon is een aantal ja-
ren geleden verbouwd en voorzien van luxe mas-
sagestoelen die gebruikt worden bij het wassen 
van de haren. 

Je kan bij de kapsalon terecht voor het knippen, 
föhnen en verven van je haar, maar ook voor kera-
tinebehandelingen en kleuradvies. Fabulous Hair-
design werkt van dinsdag tot en met zaterdag op 
afspraak: ‘zo hoeft de klant nooit lang te wachten.’ 
Parkeren kan voor de deur. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans 

Als het op ontspanning aankomt, 
komen klanten niets tekort.

Vlnr: Mandy Brühns, 
Daniël Groeneweg en Chelly Udes

Fabulous Hairdesign:

OnTSPAnninG En KWAliTEiT
vOOR iEDEREEn 
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ACTiviTEiTEnKAlEnDER

t/m 30-4 CC de Schalm openingstijden expositie foto’s/schilderijen Martin en Helma Jansma
27-4 Brendersstraatje 13.00-19.00 uur Koningsdag Berkel-Enschot

2-5 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
2-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
5-5 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
9-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
16-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
30-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+

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
6-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
13-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
20-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
27-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
4-7 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
11-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
16-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
23-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO

APRil

lATER

MEi
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Zelf noemen ze het een klein gebaar. Het uitde-
len van vrolijke bossen bloemen om te vieren 
dat de bouw van het winkelcentrum en wonin-
gen in Koningsoord kan beginnen. 

“Alle procedures, bestemmingsplanwijzigingen en 
bezwaarschriften liggen achter ons. Met het uitde-
len van bloemen, danken we ook het dorp en haar 
bewoners voor hun geduld”. Tussen de woorden 
van Raymond Willemse van Heijmans, hoor je het 
enthousiasme in zijn stem. Op deze zonnige zater-
dagmiddag 21 april, in de schaduw van de hoge 
oude bomen voor het park in Koningsoord, is Wil-
lemse namens Heijmans aanwezig om de bloe-
men uit te delen samen met medewerkers van het 
makelaarskantoor. In een haast serene rust in een 
stukje voormalige kloostertuin en met een gezel-
lige drukte op het terras van Hemels, is het een 
voorproefje hoe straks wonen, winkelen, en even 
een adempauze in een druk leven eruit gaat zien. 
Het nieuwe dorpshart is in wording. Heijmans ver-
wacht dit jaar met de bouw te starten en denkt in 
2020 op te gaan leveren.

ludieke actie
“Bedankt voor uw begrip en geduld”. Krijgen de 
mensen te horen die bloemen in ontvangst ne-

bliJ vERRAST 
DOOR HEiJMAnS

men. Die zijn zichtbaar verrast en kunnen de lu-
dieke actie wel waarderen. “Wij zijn ook blij met 
Heijmans”, zegt een mevrouw terug. Er zijn ook 
veel gesprekjes over waar mensen nu wonen en 
dat ze van plan zijn om naar de nieuwbouw te ver-
huizen. Een mevrouw uit de Dr. Schaepmanstraat 
heeft zich al ingeschreven. Vanuit haar achtertuin 
ziet ze het plan verrijzen en kan dan over naar een 
nieuwe woning, zonder de last van het tuinieren. 

“En een mooie bos bloemen ook”, roept een me-
vrouw verheugd als ze haar neus in de ruikers 
steekt. De Bloemenkamer heeft 2 rekken vol vro-
lijk kleurende boeketten gemaakt. Ook zij zullen 
straks een nieuwe winkel huren in het nieuwe win-
kelgebied. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

Bedankt voor uw begrip en geduld

Makelaardij Shirley Kneepkens 
overhandigt namens Heijmans 

een bos bloemen
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Datum GEvOnDEn vindplaats Telefoon 
16-4 Sleutelbos met Smiley Voetbalveld Hoge Hoek 06-45049770
18-4 Sleutel aan ring (voordeur?) Fietspad bij de oversteek 06-47450430  
  Enschotsebaan Caecilia naar wijk   
  bij Juttepeer. Sleutel lag aan de   
  zijkant van de Ladies Gym
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 Fietssleutel axa 690326 Tussen de Kraan en sportveld 073-5476151  
  Korfbal
14-4 Damesfiets Gazelle Chamonix met insteekketting Fietsenstalling Voetbal 06-36222537  
 slot om de stang bij het zadel vereniging 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

SCHAKElTJESGEvOnDEn

SCHAKElTJESvERlOREn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de bEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

SCHAKElTJESbEAPP

Wanneer kiest u voor Kozion?

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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Café ’t Raadhuis aan de Raadhuisstraat is al elf 
jaar een begrip in Berkel-Enschot. Jong en oud 
komt hier samen voor een borrel, een potje bil-
jart, dart of om te kaarten. ‘Ik ben er altijd en ik 
weet wat de vaste gasten drinken’, zegt Grim-
melius die sinds 1 maart officieel eigenaresse is 
van het pand. Zij runde het bruin café hiervoor 
al jaren, maar met dank aan haar lieve schoon-
broer kon ze nu haar wens verwezenlijken.   

‘Het geeft een veel fijner gevoel dat het nu echt 
van mij is, maar we gaan gewoon op oude voet 
verder’, zegt Ellen. Voorlopig ziet zij het ook nog 
niet zitten om te stoppen. ‘Ik ga nog veertien jaar 
door en daarna zien we wel.’ 

Familiaire sfeer 
Dochter en kleindochter helpen nu al mee in de 
zaak. ‘Mijn kleindochter van acht stapt net zo lief 

achter de bar om een biertje te tappen.’ Dat huis-
kamergevoel is de kracht van ’t Raadhuis. ‘Ik heb 
altijd al in de horeca gewild, maar ik wist niet dat 
het zo gezellig was.’ 

Vanaf mei zal ’t Raadhuis ook broodjes en 
uitsmijters serveren voor een kleine prijs. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Het huiskamergevoel is de kracht 
van ’t Raadhuis

CAFÉ ’T RAADHUiS 
nU OFFiCiEEl vAn 
EllEn GRiMMEliUS

Op zaterdag 28 april

is ’t Raadhuis alleen geopend 

voor genodigden wegens 

het 50-jarig jubileum van 

Ellen Grimmelius.

Café ’t Raadhuis   -  Raadhuisstraat 54  -  5056 HD Berkel-Enschot  -  013 533 1728
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Presenteert 

Een hilarische klucht in drie bedrijven 
Geschreven door: Vincent van Rijsewijk    
Geregisseerd door: Harrie van Rijsewijk 

 

Weer eens ouderwets tranen met tuiten lachen?  
Een leuk ongedwongen avondje uit? 

 

Kom dan vrijdag 8 juni of zaterdag 9 juni genieten van 
een avond hilarisch toneel! 

Aanvang: 20.00u (zaal open: 19.30u) 
De Druiventros, Berkel-Enschot 

Kijk voor meer info op https://www.facebook.com/stichting.voto 
 

Kaarten à €8,50 
Te koop bij De Druiventros en Tamoil Robben 
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Vorig jaar kreeg Thijs van Doormaal (13) een cli-
nic van Marianne Vos en Lars Boom. ‘Dat was 
gaaf!’ aldus Thijs, die met zijn carbonframe-
wielerfiets op de rechte stukken snelheden van 
40 tot 50 km/uur haalt. ‘De ambulance moet re-
gelmatig komen opdraven’, zegt Thijs cooltjes, 
‘dat hoort nu eenmaal bij de sport.’

Sinds 2015 rijdt Berkel-Enschotse Thijs bij de 
Tilburgse Wielerclub (TWC) Pijnenburg. In het zo-
merseizoen, vanaf maart, traint hij wekelijks twee 
keer. In het weekend zijn er verschillende wedstrij-
den in Nederland: op de weg, een industrieterrein 
of op een wielerparcours. Twee keer per jaar is er 
een klassieke wedstrijd. In het winterseizoen ga-
met Thijs meer dan hij traint. ‘Gamen is ook een 
passie!’ Een grote glimlach siert zijn gezicht als hij 
even dit zijspoor inrijdt. 

Wedstrijden
Om wedstrijden te rijden heb je een wedstrijdli-
centie nodig. De fiets is voorzien van een chip die 
rondesnelheden registreert, maar ook een valse 
start. Voor vertrek wordt gecontroleerd of iedereen 
dezelfde reeks versnellingen gebruikt. De jonge-
ren worden met loting naar de start geroepen. Er 
zijn camera’s onderweg. Bij de klassiekers rijden 
de motoren en voorrijdwagens voor de groep uit 
en sluiten de busjes met reservefietsen het geheel 
af. Heel officieel allemaal. 

Adrenaline
Thijs vertelt over een wedstrijd waarin hij twee keer 
was weggereden uit de groep. ‘Ja’, vult zijn vader, 
tevens trainer, enthousiast aan. ‘Ik kon je niet zien, 
maar hoorde plots door de luidspreker: demarage 
van Thijs van Doormaal! Dan ben ik trots.’ Thijs 
neemt het woord over. ‘In een andere wedstrijd zat 
ik op kop, stak er iemand de weg over, 100 meter 
voor de finish. Kom op zeg! Ik vol op de rem. Werd 
ik toch nog ingehaald!’ 

Alpe d’HuZes
Omdat Thijs bij Pijnenburg rijdt, zit hij toch in 
het Cobbenhagen Fietsteam 2018 voor de Alpe 
d’HuZes. Normaal gesproken doet alleen de bo-
venbouw mee aan dit evenement. Thijs en zijn 
team hebben lol in het organiseren van allerlei 
sponsoractiviteiten. Ze zijn op weg het startbe-
drag te behalen.
Het wielerseizoen is weer van start en de Franse 
Alpen komen dichterbij. ‘Soms heb ik niet veel zin 
om te trainen.’ bekent Thijs eerlijk. ‘Maar als hij op 
de fiets zit’, vult vader aan, ‘heeft hij altijd een gro-
te glimlach.’ Thijs knikt en zegt: ‘D’Alpe d’HuZes, 
daar ga ik voor trainen!’

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
cobbenhagenfietsteam

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Thijs van Doormaal

WiElREnnEn En 
AlPE D’HUZES

MET PASSiE
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Boer zoekt...?

Bediening
Vind jij het leuk om wat bij te verdienen in de horeca?

Boerderij Denissen zoekt leuke en spontane versterking voor
de bediening. Ben je 17 jaar of ouder, stuur dan jouw reactie naar: 

personeel@boerderijdenissen.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



vEREniGinGSniEUWS
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ClUbKAMPiOEnEn 
2017-2018
Ons eerste bridgeseizoen in Ons 
Koningsoord zit er op en na enig 

wennen kunnen we zeggen, dat het goed toeven 
is in de foyer van Cultureel Centrum De Schalm in 
Koningsoord.
De clubkampioenen zijn bekend en voor de derde 
keer op rij zijn dat op de dinsdagavond Cees Ze-
bregs en Bert Piersma geworden.
 
De kampioenen van de donderdagavond zijn Ine 
Bouwman en Chris Bastin.
 
Op beide avonden zijn de kampioenen met een pla-
quette en een bos bloemen in het zonnetje gezet. 

Vanaf 23 juli kunt u bij ons op zes maandagavon-
den  gezellig bridgen. Dan kunt u kennis maken 
met onze club of alvast een beetje warm draaien 
voor het nieuwe seizoen. Locatie: foyer Konings-
oord.  Aanvang: 19.45 uur.

Nieuwe leden zijn bij BCBE van harte welkom. 
Bridgeclub Berkel-Enschot heeft veel te bieden:
We zijn een grote club (plusminus 130 leden) met 
deskundige wedstrijdleiders. We spelen  op dins-
dag- en donderdagavond in de foyer van Konings-
oord in meerdere lijnen, zodat iedereen tegen 
bridgers van gelijke sterkte speelt. We zijn aan-
gesloten bij de Nederlandse Bridgebond, daarom 
krijgen alle leden maandelijks het mooi verzorgde 
en leerzame bridgeblad in hun brievenbus.
Naast de clubcompetitie verzorgen we elk jaar een 
aantal gezellige drives met hapjes en prijzen. Bij-
voorbeeld de kerstdrive, einddrive, dinerdrive en 
wandeldrive. Bovendien organiseren we elke twee 
jaar de bekende Hart van Brabant Bridgedrive 
waarvoor ook niet-leden zich  kunnen inschrijven.  
De eerstvolgende Hart van Brabant drive zal zon-
dag 7 oktober 2018 plaatsvinden.
Bent u nou een beetje nieuwsgierig geworden 
neem dan eens een kijkje op onze website: www.
bcbe.nl
Hier kunt u alles vinden wat u weten wilt. Vindt 
u niet de gewenste informatie, dan kunt u altijd 
contact opnemen met onze secretaris,  Ruud Ko-
ningen (06-50486673).

Bridgeclub Berkel-Enschot

48STE AvOnD-
viERDAAGSE in 
bERKEl-EnSCHOT
Van dinsdag 22 mei tot en met 

vrijdag 25 mei 2018 kent Berkel-Enschot weer 
de traditionele avondvierdaagse. Dit jaar zijn er 
een aantal nieuwe routes van 5 kilometer en 10 
kilometer, die deels door het dorp, maar voor een 
groot gedeelte door ons prachtige buitengebied 
lopen.

Op dinsdag en woensdag is de start en finish bij 
voetbalclub Jong Brabant aan de Berkelseweg. De 
start en finish op donderdag en vrijdag is, anders 
dan voorgaande jaren, vanuit Ons Koningsoord. 
De deelnemers kunnen starten tussen 18.00 uur 
en 18.30 uur. Op vrijdag starten de 5km lopers la-
ter en wel om 18.45 uur. 

Ook de gezamenlijke feestelijke intochtroute is 
dit jaar vanwege wegwerkzaamheden gewijzigd! 
Deze vertrekt vanuit het Wilhelminaplantsoen en 
gaat dan via de Pr. Christinastraat, Pr Irenestraat, 
Dom S. Dubuissonstraat, Pandgang naar Ons Ko-
ningsoord.  
Ook dit jaar kunnen de routes door middel van een 
QR-code op je smartphone worden gedownload.

De individuele inschrijving is mogelijk in de biblio-
theek van Berkel-Enschot op zaterdag 19 mei van 
11.00 uur tot 13.00 uur. De inschrijfkosten bedra-
gen € 5,00 per persoon.
Voor de senioren van ons dorp bestaat de moge-
lijkheid om zowel dinsdag 22 mei als vrijdag 25 
mei een korte wandeltocht te maken. Inschrijving 
hiervan is bij Torentjeshoef. De laatste avond zul-
len zij ook deelnemen aan de feestelijke intocht.

In het kader van ‘houd uw dorp schoon’ doen wij 
dit jaar een beroep op de ouders/verzorgers, om 
de kinderen nogmaals op het hart te drukken alle 
papiertjes en verpakkingen tijdens de wandeling 
ergens in een afvalbak te doen of gewoon weer 
mee naar huis te nemen.

Wij danken tenslotte onze hoofdsponsor Van den 
Hoven Assurantiën – Makelaardij – Regiobank  en 
andere sponsoren voor hun donaties

De laatste informatie kunt u vinden op onze web-
site: www.avondvierdaagseberkelenschot.nl

Stichting Avondvierdaagse Berkel-Enschot
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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

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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RbC AlERT
(Rookvrije bridge Club AlERT)
Afgelopen donderdag zijn Han-

nie en Will van der Heijden er weer in geslaagd om 
onze clubkampioenen te worden. Slemkampioen 
werden het echtpaar Jan en Rian Maas.
Van harte gefeliciteerd!!
De volledige uitslag kunt u zien op onze site 
www.nbbclubsites.nl/club/29026.

Het seizoen werd vrijdag definitief afgesloten met 
een heel geslaagde Bezige Bijen fietstocht, dat is 
een fietstocht naar drie locaties voor de ruim 20 
personen die iets voor onze club doen.
En nu met het mooiste weer sinds het begin van 
ons 25-jarig bestaan.
Met ’s middags een lekkere lunch voor rekening 
van Alert.
We hebben zelfs kluitenbridge gespeeld en dat 
was wel even wennen.

Het nieuwe competitie-seizoen start op donder-
dag 13 september, vooraf gegaan door een vrije 
inloop-avond voor onze leden op 6 september, om 
er weer in te komen.
Inlichtingen bij Ben Maes (secretaris):
tel. 013-5334426 of e-mail secretaris@rbcalert.nl.
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ABN AMRO
stapt op.
Wij
blijven.
Kom naar ons kantoor en ervaar zelf hoe 
persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

RegioBank is ervoor u! Komlangs of bel vooreen afspraak!

Van den Hoven Assurantiën
Stationsstraat 81
5121 EC RIJEN
T(0161) 22 32 67
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl

Van den Hoven Assurantiën
Craenweide 1
5056 BW BERKEL ENSCHOT
T (013) 53 39 118
E info@vandenhoven.nl
I www.vandenhoven.nl
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OJC’98 niEUWS
Het eerste deed wat verwacht 
werd, ruim winnen in Zeeland. 

Dat kon niet gezegd worden van de midweek-
ploeg die de laatste jaren grossierde in titels. BMC 
bleek veel te sterk.
Bij de jeugd leverden de junioren 1 een goede 
prestatie door tegen Tilburg gelijk te spelen. Sa-
men staan ze nu bovenaan in hun poule. de D-
pupillen boekten hun tweede overwinning.
De uitslagen waren (voor zover bekend)
dinsdag 17 april
BMC mid - OJC’98 mid 23 - 12
zaterdag 21 april
Volharding/Emergo - OJC’98 10 - 19
Rust Roest 6 - OJC’98 2 10 - 9
Tilburg jun 2 - OJC’98 jun 1 14 - 14
Tilburg pup D2 - OJC’98 pup D1   2 - 6
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1 14 - 9
Volgende week is er maar een beperkt programma 
vanwege de mei-vakantie:
dinsdag 24 april:
OJC’98 1 - BMC mid 1 20.00 uur
zaterdag 28 april
Oranje Zwart/Hoekse 1 - OJC’98 1
Rodebo/Maaskanters jun 1 - OJC’98 jun2
OJC’98 pup E2 - NKV pup E2 10.00 uur

RAYOnKAMPiOEn-
SCHAPPEn 25M1P 
TEAMS

Afgelopen zondag hebben het team De Meierijers 
1 de rayonkampioenschappen recurve 25meter-
1pijl teams geschoten. 
Omstreeks 9.30 uur waren we in Baarschot zodat 
we om 10 uur konden starten met de eerste serie 
van 25 pijlen. 
Na deze serie stonden we reeds op de eerste 
plaats met een voorsprong van 21 punten. 
Maar er moest nog een tweede ronde van 25 pijlen 
geschoten worden waarbij er nog flinke verschui-
vingen plaats kunnen vinden. 
Ondanks dat we deze tweede ronde met 11 pun-
ten minder schoten dan de eerste ronde wisten we 
toch de eerste plaats te behouden met een voor-
sprong van 12 punten. 
De uitslagen:
De Meierijers 1 Berkel Enschot: 1074 + 1063 = 
2137 punten.

Nimrod 2 Etten Leur: 1053 + 1072 = 2125 punten.
Aurora 1 Oirschot: 1042 + 1067 = 2109 punten.
Voor informatie: www.meierijers.nl 
tel. 013 5906151 (tijdens openingstijden)
of 06 23583948 (Henk Adams).

WHiTE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend:
Donderdag 19 april
White Dem. D1 - E.H.V. D1 25-40

Zaterdag 21 april
White Demons D3 - G.H.V. D2 13-09
White Demons D2 - Blauw Wit D1 18-13
White Dem./Taxandria DC1 - Elshout DC1 12-24
 
Programma a.s. weekend:
Donderdag 26 April
20.00 uur  White Demons DMW 1 - Desk DMW 2
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com

ieder werkt zelfstandig onder 1 dak

Telefoon: 013 - 533 15 61 | Adres: Kerkstraat 25b
5056 AA Berkel-Enschot | Op maandag zijn wij gesloten

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

Azin: 06 - 45 72 65 29 Charlotte: 06 - 34 08 99 21

Lotte: 06 - 38 16 65 31 Margo: 06 - 15 22 62 91

Bij Anthé-Kappers;
 Heren met en zonder afspraak
 10 minuten kleuring van Megix
 Woensdag kinderen <14 jaar €16,-
 Donderdag 10% Studentenkorting
 Zaterdag tot 18:00 open
 ‘s morgens van 8:00 tot 9:00 & vrijdagavond 

 van 18.00 tot 19.00 op aanvraag
Tot ziens bij Anthé-Kappers



20 |

 

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

VRIJDAG 27 APRIL 
GEOPEND 

VAN 8.30 UUR 

T/M 

17.00 UUR 
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STiCHTinG MOv 
JOHAnnES XXiii.
Op zoek naar extra vrijwilligers.
De MOV groep van Udenhout, Ber-

kel Enschot en Biezemortel is op zoek naar vrij-
willigers. Binnen de parochie geven wij vorm aan 
missie, vrede en ontwikkeling via de diverse acties 
van het bisdom. U kunt bijdragen aan het werk 
van de MOV in en voor de parochie door:
- Zitting te nemen in het bestuur van de MOV  

(het bedenken en organiseren van activiteiten)
Of aan een van de onderstaande activiteiten als 
vrijwilliger een bijdrage leveren:
- MIVA actie
- Unentse Mert
- Vredesweek
- Wereld missie maand
- Verkoop derde wereld producten
- Adventsactie
- Kersttocht
- Driekoningen zingen(Biezemortel)
- Vastenactie.
We zijn op zoek naar mensen die hun steentje wil-
len bijdragen. Dit kan op vele manieren zoals: het 
(mede) organiseren van activiteiten, hand en span 
diensten tijdens activiteiten, vasten zakjes rond-
brengen, kraam bemensen tijdens de Unentse 
Mert. Uw helpende hand kunnen wij goed gebrui-
ken. Heeft u interesse dan kunt u mailen/ bellen 
naar: Corné van den Burg (voorzitter MOV)
Met elke bijdrage zijn we blij. Uw steun en bijdrage 
is nodig om het werk van de MOV binnen de paro-
chie vorm te geven.
MOVJohannesXXIII@kpnmail.nl
of 013512944/0683673553

GEEF vOOR GEZOnDE 
lOnGEn
14 t/m 19 mei 2018: collecte-
week longfonds

Van 14 t/m 19 mei is de collecte van het Long-
fonds. Meer dan 30.000 vrijwilligers gaan dan op 
pad met maar één doel: geld inzamelen voor de 
strijd tegen longziekten.
Finn is geboren met maar één long. Hij is niet de 
enige. Meer dan 1 miljoen mensen in ons land 
hebben een ongeneeslijke longziekte. Voor hen is 
ademen een voortdurende of terugkerende strijd. 

Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen. Daar-
om strijdt het Longfonds voor gezonde lucht en 
gezonde longen. Van 14 t/m 19 mei is de collecte 
van het Longfonds. Help ook mee! Geef aan de 
collectant of ga naar longfonds.nl

HARTEliJK DAnK! 
De Vrienden van de Hartstich-

ting Berkel-Enschot bedankt de inwoners van Ber-
kel-Enschot en Heukelom heel hartelijk voor uw gift 
tijdens de collecteweek van de Hartstichting. 
Ook voor alle collectanten een welgemeende dank 
voor uw medewerking.
Door de enthousiaste inzet van de collectanten en 
uw vrijgevigheid is het mooie bedrag van € 3.938,63 
opgehaald.  Hartelijk dank!

Namens de Vrienden van de Hartstichting 
Berkel-Enschot. Elly van Gorp-Cloïn

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

Tijd voor zomerbloeiers
komt eraan.

Heel de zomer kleurrijke terras- tuin

Wij hebben weer grote sortering perkplanten

Kuipplanten, grote Sundaville’s

Magrieten.  Solanum op stam of in Hangpotten

Hortensia’s ook For ever.

Erysimum bloeit heel de zomer.

Ilex een goed vervanger voor de Buxus

Loop gerust vrijblijvend binnen 
om een kijkje te nemen.

Koningsdag geopend 9 uur tot 16.00 uur.
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De bouw van het nieuwe dorpshart 
begint binnenkort!

www.koningsoord.nl

KO adv A5.indd   1 19-04-18   22:37
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bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Maria Maand 
Wanneer U dit opstekertje leest staan wij aan de 
vooravond van een bijzondere maand, de Maria 
maand. Velen steken weer een kaarsje op bij de 
beeltenis van Maria. Wie een katholieke kerk bin-
nengaat, zal onmiddellijk worden getroffen door 
het feit dat er in de ruimte kaarsen staan: de 
Paaskaars, kaarsen op het altaar en kaarsen bij 
beelden van heiligen, ook en vooral bij Maria. Wij 
noemen dit devotie kaarsen, omdat het opsteken 
van een kaarsje door gelovigen hun eerbied tot 
uitdrukking wordt gebracht. Kaarsen geven licht, 
kaarsen geven warmte. Wie een kaarsje opsteekt 
bij Maria of een andere heilige en om voorspraak 
bidt voor verhoring van zijn gebeden, wil dat er 
-als hij is vertrokken - een stoffelijk, waarneem-
baar teken achterblijft, waarmee als het ware de 
herinnering aan zijn gebed gegeven is. Het op-
branden van een kaarsje zouden wij misschien 
ook kunnen zien als teken van de manier waarop 
een mens zich moet geven bij het realiseren van 
Gods unieke bedoeling met zijn leven; gezuiverd 
door de vlam en opgaand in en naar het licht der 
wereld dat Christus is. 

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER nAGEDACHTEniS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid van Harrie Geerts, 81 jaar, 
van Ton Walschots, 82 jaar en in de St. Joseph-
kerk van Anna van den Brand-van der Loo, 91 jaar.

MEIMAAND MARIAMAAND
In mei is er elke dag de gelegenheid om ergens het 
rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel van de 

St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 
19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en 
vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcen-
trum de Eikelaar te Udenhout elke werkdag om 
19.00 uur. In het kapelletje aan de Schoorstraat te 
Udenhout elke werkdag om 19.00 uur. We bidden 
voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. U bent 
van harte uitgenodigd om mee te bidden.

SinT JOblEZinG 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. 

SECRETARiAAT GESlOTEn
In verband met vakantie is het secretariaat van En-
schot gesloten van 27 april tot 7 mei. U kunt met 
uw vragen terecht bij de secretariaten van Berkel 
of Udenhout.

AGEnDA
St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 1 mei 9.30 uur: bijeenkomst torengroep.

viERinGEn vOOR DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 28 april: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: Mgr. R. Mutsaerts.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 29 april: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: Mgr. R. Mutsaerts.
Intenties: Jeanne van den Oetelaar – Huijbregts en 
Jan van den Oetelaar.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Mgr. R. Mutsaerts.
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Intenties: Overl. ouders Voermans-van Esch; Nel-
lie de Kort- van de Laak (namens de Bedevaart 
O.L.V. Scherpenheuvel).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie. 

Maandag 30 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 1 mei:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: VIERING VERVALT.
18.30 uur: St. Willibrorduskerk: HEILIG UUR 
VERVALT.

Donderdag 3 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: VIERING VER-
VALT.

vrijdag 4 mei: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: VIERING VER-
VALT.

PROTESTAnTSE 
GEMEEnTE 
OiSTERWiJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 29 april: ds. Wim de leeuw uit Eindho-
ven, 10.15 uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor de ei-
gen kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

De Bijbeltekst van deze zondag is Genesis 6:5-
22: het verhaal van Noach, een mens die leeft in 
verbondenheid met God. Hij is een rechtschapen 
man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de 
basis waarmee God verder wil. Hij vraagt Noach 
om een ark te bouwen waarin het goede leven zal 
worden bewaard. 

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

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

“Bij ieder uniek mens past een
 bijzondere uitvaart’’
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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

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 !

De KOninGin van de GROEnTE bereiden tot 
een Koningsmaal Voor lekkere verse asperges 
moet u bij ASPERGEbOERDERiJ vAn iERSEl 
zijn. Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur, 
Schoorstraat 63 Udenhout tel. 013 5113404

Ze zijn er weer! vERSE ASPERGES van de ‘Heu-
kelomse grond’! Wij verkopen voor U tot eind juni 
dagelijks gestoken ASPERGES. Ook geschilde 
asperges en overige benodigdheden! 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, Heukelom. 
Tel 013-5334720 

I&L Logistiek zoekt autowasser (16 uur per week) 
voor vaste werkzaamheden (o.a. vast op zater-
dag). Mail naar vacatures@il-logistiek.nl.

Bent u, net als ik, teleurgesteld in de dienstverle-
ning van de bank? Neem na 19.00 uur contact met 
mij op en ik help u gratis verder. Ronald van Vliet 
06-23722689

ASPERGESTEKERS GEZOCHT. Wie, aow, vut-
ter of andere belangstellende, wil ons komen hel-
pen met het steken van de asperges? Het betreft 
enkele ochtenden en enkele avonden in de week. 
Jan en Arina Schuurmans, Hoog Heukelom 3, 
Heukelom. Tel 013-5334720

I&L Logistiek zoekt vaste orderpicker (dagelijks, 
ma t/m vr, tussen 15:00 en 19:00 uur). Tijden in 
overleg. Mail naar vacatures@il-logistiek.nl

informatieavond investeren in collectieve 
zonnepanelen Een zonnedak geeft iedereen de 
mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te 
wekken in eigen omgeving! Dat kan door (via de 
Energiecoöperaties Udenhout en Berkel-Enschot) 
te investeren in het collectieve zonnedak bij recy-
clingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 in 
Udenhout. Wilt u meer weten over dit mooie pro-
ject? Kom dan naar de informatieavond op 22 mei 
as. om 20.15 uur in De Druiventros. Ook open 
voor niet-leden van de coöperaties. Meer info zie: 
ecudenhout.nl

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34,Udenhout, ingang achter-
om. 013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

Bel Mark van der loo voor al uw graafwerk. 
06-20429682 of 013-5334960

I&L Logistiek zoekt enthousiaste chauffeurs voor 
koeriers- en distributiewerkzaamheden. 
Kijk op www.il-logistiek.nl voor actuele vacatures

Altijd al met anderen in een kleine groep een boek 
willen bespreken onder leiding van een deskun-
dige. Neem dan contact op met Berti Oprins: 
013-4683447 of jam.oprins@wxs.nl 

WinACTiE!!! Like en deel mijn facebookpagina 
Extra vita en win een plukboeket!!! St. Willibrord-
straat 5 Achterom 06-22114370 www.extra-vita.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





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

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij 
straks nodig 
voor hun studie?


