
Jaargang 53, week 18, 2 mei 2018

DEZE WEEK:
Koningsdag: Oud-Hollandse spelletjes, vrijmarkt en muziek!

Henk Vlielander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Honderdduizend hartjes: baden in liefde 
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inleveren schakeltjes:
Particulier: Tot zaterdag 17:00 uur tegen betaling 
bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.
Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.

activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Maartje van Beurden

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans, 
Iris de Groot, Jan van der Straaten
coverfoto: Iris de Groot

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink, Piet Denissen, Iris de Groot

bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.100 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

cOLOFON

OVErHEiD

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

DOrPSraaD bErKEL-ENScHOt
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

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

Stichting Hulpcentrale UbE  tel.nr. 013 50 30 919

aLarMNUMMEr  112

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

WiJKaGENtEN  0900-88 44

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

HUiSartSENPOSt  0900–33 22 22 2

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

Heeft een rijke, lange bloei. 
Geschikt als hangplant of 
als bodembedekker. 
In diverse kleuren. 
1.75 p.st.

PetuNia SurfInia
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag open  
van 12-17 uur

0.99
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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   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

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 
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HEriNricHtiNG  
EiKENbOScHWEG-
’t ZWaaNtJE

Informatiebijeenkomst op maandag 7 mei 2018 - 
start werkzaamheden maandag 14 mei 2018
De gemeente start op maandag 14 mei met de 
herinrichting van de Eikenboschweg-’t Zwaantje. 
Dit is inclusief de kruising met de Raadhuisstraat 
en de Kerkstraat. Hierbij voeren Enexis en Brabant 
Water ook werkzaamheden uit aan de kabels en 
leidingen. Omwonenden waar dit gevolgen voor 
heeft, ontvangen meer informatie hierover van 
Enexis en/of Brabant Water. Afhankelijk van het 
weer duren de werkzaamheden tot medio januari 
2019. 

Werkzaamheden
Op het gedeelte Raadhuisstraat - Antonie van 
Dycklaan wordt er aan de hoofdriolering gewerkt. 
Daarbij wordt ook een extra hemelwaterriool aan-
gelegd. 

In de rijbaan worden geluid reducerende betons-
traatstenen toegepast. De fietspaden worden in 
asfalt uitgevoerd. Op het gedeelte van de Raad-
huisstraat tot de Eikenboschweg wordt een vrij 
liggend fietspad aangelegd. Het fietspad aan de 
noordzijde blijft langs de rijbaan liggen. 

Op de kruising met de Raadhuisstraat wordt een 
verhoogd plateau aangelegd. Dit geldt ook voor 
de kruising met de Kapittellaan. Het verhoogd pla-
teau op de kruising van de Abdijlaan met de Dr. 
Schaepmanstraat wordt verwijderd. De aansluiting 
van de diverse zijstraten met de Eikenboschweg 
worden door een inritconstructie gerealiseerd.

Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan 
de openbare verlichting waarbij diverse lantaarn-
palen worden verplaatst. Daarnaast wordt er ook 
aan het groen gewerkt (aanbrengen haag, heester 
bloembollenmengsel en inzaaien gras). De bomen 
zullen zoveel mogelijk behouden blijven. 

bouwkundige opname
Voor het begin van de werkzaamheden aan het 
riool wil de gemeente enkele woningen laten in-
specteren. De werkzaamheden worden zorgvuldig 
uitgevoerd. Toch is er altijd een risico op schade 
aan de nabij gelegen woningen. Het bedrijf Quattro 

Expertise neemt contact op met omwonenden om 
een afspraak voor een inspectie te maken. Inspec-
teurs bekijken vervolgens de woningen van binnen 
en buiten. Zij noteren en fotograferen gebreken die 
vooraf al aanwezig zijn. Het is in uw eigen belang 
om de inspectie te laten uitvoeren. Voor zo’n scha-
de kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. 
Een expert (niet Quattro Expertise) van de verzeke-
ring van de gemeente zal vervolgens onderzoeken 
of de schade is veroorzaakt door het werk. De lijst 
met bestaande gebreken is daarbij van belang.

Globale planning
Het werk wordt in fasen uitgevoerd om de overlast 
voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 
Ter hoogte van de werkzaamheden zijn de trottoirs 
en/of rijbaan afgesloten.

Fase Gedeelte Planning
1 Raadhuisstraat t/m medio mei - eind juli 
 toegang winkelcentrum
2 Toegang winkelcentrum medio juni - eind juli  
 tot Abdijlaan
3 Abdijlaan t/m Antonie medio augustus - 
 van Dycklaan eind september
4 Antonie van Dycklaan eind september - 
 t/m Beukendreef eind oktober
5 Beukendreef tot  eind oktober - 
 ‘t Zwaantje 21 eind november
6 ‘t Zwaantje 21 t/m eind november - 
 Kerkstraat  medio januari

Bovenstaande planning kan afwijken als gevolg 
van slecht weer of onvoorziene omstandigheden. 
De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, pro-
beert de aannemer in overleg met bewoners de 
bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen. 
Het werkverkeer en de werkzaamheden kunnen 
geluidsoverlast veroorzaken. Ook hiervoor vraagt 
de gemeente uw begrip. 

Voorzorgsmaatregelen rioleringswerkzaamheden
Op het moment dat er rioleringswerkzaamheden 
in uw straat plaatsvinden, wordt de rioolaanslui-
ting tijdelijk dichtgezet. Dit betekent dat u overdag 
zo min mogelijk gebruik moet maken van uw toilet, 
vaatwasser, wasmachine, douche of bad. Anders 
loopt u het risico dat het afvalwater uw woning 
instroomt. Om eventuele stankoverlast tegen te 
gaan, kunt u het beste op het einde van de dag 
het toilet een paar keer doorspoelen en alle kranen 
in het huis even open zetten.
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actiVitEitENKaLENDEr

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 CC de Schalm 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+
8-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
9-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
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 CC de Schalm 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
30-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
4-8 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder

MEi

LatEr

JUNi
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tijdelijke verkeersmaatregelen
Ter hoogte van de werkzaamheden zijn de trottoirs 
en rijbaan afgesloten. Tijdens de werkzaamheden 
gelden aangepaste routes voor hulpdiensten. Het 
autoverkeer van en naar het centrum van Berkel- 
Enschot wordt omgeleid via de Pucinilaan, Gene-
raal Eisenhowerweg, Past. Van Tilborgstraat en de 
Willibrordstraat. Het fietsverkeer wordt omgeleid 
via de aangrenzende woonstraten.

afvalcontainers
De (duo)containers moeten tijdens de werkzaam-
heden buiten de wegafzetting staan en goed be-
reikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag 
blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de contai-
ners zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.

Meer informatie 
De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoe-
ren wil voorafgaand aan de start nog een informa-
tiebijeenkomst houden. U bent daarom van harte 
uitgenodigd voor een inloopavond op:

maandag 7 mei 2018
tussen  17.00 en 19.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum De Schalm in Ons Ko-
ningsoord
Trappistinnentuin 77, (Kapittelzaal), Berkel-Enschot

Tijdens deze  inloopmiddag/-avond kunt u vrij bin-
nen lopen om geïnformeerd te worden en vragen 
te stellen. 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden is een omgevingsmanager het 
aanspreekpunt  voor de omgeving. Hebt u vragen 
of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met 
Jan-Hein Heijmans van de fa. Heijmans. Hij is be-
reikbaar via telefoonnummer 06-51282629 of 
jheijmans3@heijmans.nl. 
Voor de start van iedere fase informeert de aan-
nemer de direct omwonenden en aanliggende be-
drijven.
U kunt de uitvoeringstekeningen bekijken op 
www.tilburg.nl\wegwerkzaamheden; klik op de 
kaart of gebruik het zoekwoord Eikenboschweg.

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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ScHaKELtJESGEVONDEN

ScHaKELtJESVErLOrEN

ScHaKELtJESbEaPP

Datum GEVONDEN Vindplaats telefoon 
25-4 Sleutel Enschotsebaan t.h.v. tuin pastorie 06-21924715
20-4 Knuffel groen (kikker) Hondenuitlaatveldje nabij BS 06-15137451  
  Berkeloo
16-4 Sleutelbos met Smiley Voetbalveld Hoge Hoek 06-45049770
18-4 Sleutel aan ring (voordeur?) Fietspad bij de oversteek Enschotse- 06-47 450 430  
  baan 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 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

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

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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HONDErD biJZONDErE MENSEN 
iN HEt ZONNEtJE GEZEt

Ons dorp heeft op dit moment 100 inwoners 
met een koninklijke onderscheiding. Deze ge-
decoreerden werden zaterdag door de Dorps-
raad nogmaals bedankt voor alle uren vrij-
willigerswerk. Muziekvereniging Concordia 
trakteerde op muziek en Gilde Sint Joris en 
Sint Sebastiaan bracht de vendelgroet. 

De voorzitter van de Dorpsraad, Tineke Donga, 
bedankte iedereen nogmaals en in het bijzonder 
de zes nieuwste leden in de Orde van Oranje-
Nassau, die sinds 2017 in Berkel-Enschot zijn be-
noemd: Wim Doors, Natascha Brouwers, Mart van 
Rijsewijk, Henk Denissen, René van Broekhoven 
en Henk Vlielander. 

Scheidsrechter
Henk Vlielander werd afgelopen donderdag on-
derscheiden door burgemeester Theo Weterings. 
De medaille heeft hij onder andere verdiend voor 
vrijwilligerswerk bij sportclubs in Berkel-Enschot.  
Voor de KNVB was hij wekelijks inzetbaar als 
scheidsrechter. 27 jaar lang floot hij voetbalwed-
strijden in de regio van de A en B jeugdteams. Na-

dat zijn zoon overstapte van voetbal naar hockey, 
verhuisde hij mee van Jong Brabant naar de hoc-
keyvelden van MHC Berkel-Enschot. Lang heeft 
hij niet aan de zijlijn gestaan; ook hier kon de club 
op hem rekenen als scheidsrechter.

Jeugdcommissie
Bij de jeugdcommissie coördineerde hij de jeugd-
scheidsrechters. Vanaf de C teams is het de be-
doeling dat iedereen zijn scheidsrechterkaart haalt. 
“We willen de jonge scheidsrechters goed bege-
leiden voordat ze hun eerste wedstrijden fluiten en 
ook bij de wedstrijden zijn we er van de scheids-
rechtercommissie om ze te helpen en tips te geven. 
Over de afkoop van fluitbeurten kan hij kort zijn. 
“Het is niet toegestaan, maar het gebeurde toch. 
Daarom hebben we er duidelijke regels aan gege-
ven. Een maximaal bedrag en een goede ruilpartner 
vinden. Maar voorstander zijn we er niet van.” 

Sinds 2001 is Henk Vlielander actief voor de hoc-
keyclub. Eerst als scheidsrechter en daarna lid van 
de jeugdcommissie en nu ook in het dagelijks be-
stuur. Elk weekend is hij druk in de weer met het 
fluiten van gemiddeld drie wedstrijden, het bege-
leiden van de jonge scheidsrechters en de corres-
pondentie naar de tuchtcommissie van de KNHB. 
Daarom is het op deze zaterdag voor hem extra 
bijzonder niet op de velden te zijn, maar even ach-
terover te kunnen leunen en te genieten van alle be-
dankjes die hij in ontvangst neemt. Samen met alle 
andere gedecoreerden luistert hij naar de serenade 
van de muziekvereniging en de groet van het gilde. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans
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Sixties Party
bij café Mie Pieters
Sixties Party
bij café Mie Pieters

met een optreden van

AFTERBEATmet een optreden van

AFTERBEAT
datum: 11 mei 2018
aanvang: 20.30 uur
datum: 11 mei 2018
aanvang: 20.30 uur

WWW.MIEPIETERS.NL
WWW.MIEPIETERS.NL

gratis entreegratis entree

SiXtiES PartY biJ MiE PiEtErS
 
Een swingend feest met muziek uit het decennium 
waarin ‘peace & love’ centraal stond. Haal die hotpants, 
minirok of fleurige broek uit de kast en ga met ons mee 
terug naar de jaren ’60! De muzikale noot wordt ver-
zorgd door de Eindhovense band Afterbeat. 
 
Afterbeat treedt al 25 jaar in Nederland op. De band 
speelt muziek van veel verschillende Britse en Ameri-
kaanse groepen uit de jaren 60. In een levendige show 
wordt een afwisselend muzikaal overzicht gegeven 
van dit roemruchte tijdperk.

Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis!

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

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

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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Anneke Kuijken uit Berkel-Enschot is initia-
tiefneemster van een bijzonder project. Op 10 
mei zal ze een badkuip vol laten lopen met ge-
haakte hartjes. Iedere willekeurige voorbijgan-
ger kan zich dan laten onderdompelen in een 
warm bad vol aandacht en geluk.

Op de Tilburgse Heuvel wil ze op donderdagmid-
dag 10 mei een inspiratiebron zijn voor iedereen 
die veel liefde in zich heeft en het wil delen. Ze 
hoopt dat mensen lief zijn voor elkaar. Dat mensen 
die zich eenzaam voelen of een moeilijke periode 
hebben, door een simpel gebaar even een beetje 
liefde en aandacht voelen. 

Walnoot als inspiratie
Anneke vond een halve walnoot in de vorm van 
een hartje en nam het mee naar huis. Elke keer 
als ze ernaar keek, kreeg ze een glimlach. “Het 
was veel meer dan een noot voor me. Het gaf me 
een sprankje hoop op liefde en geluk, dat ik toen 
goed kon gebruiken. Een paar weken later lag in 
de winkelstraat en plankje met het woord “LOVE” 
erop. Ik dacht nog “Oh, de liefde ligt gewoon op 

HONDErDDUiZEND 
HartJES 

straat”. Eerst liep ik het gewoon voorbij omdat ik 
het stom vond om op te rapen. Gelukkig liep ik 
terug en nam het mee. Beide vondsten maakte me 
blij en dat inspireerde me om ook anderen zo’n 
geluksmomentje te laten beleven.” 
Ze begon met het haken van hartjes. Prikte die op 
een kaartje en legde die her en der weg. Al snel 
spreidde de liefdesboodschap zich uit en begon-
nen mensen mee te haken. Sindsdien stromen de 
gehaakte hartjes binnen op het adres in Berkel-En-
schot. Vanuit alle delen van Nederland en ver daar-
buiten, kreeg ze kleurige hartjes opgestuurd. Inmid-
dels zakken vol en genoeg voor een bad vol. In elk 
hartje zit liefde van diegene die het gehaakt heeft. 

baden in Liefde
Ruim 6.500 uren aandacht en 100.000 hartjes aan 
liefde moet overweldigend voelen. Het schenken 
van liefde. Belangeloos. Voor en door mensen. 
Dat warme bad staat op Hemelvaartsdag van 
12.00 tot 16.00 uur voor je klaar met het project 
Baden in Liefde van Anneke.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Frans van der Meer
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KONiNGSDaG iN HEt 
brENDErSStraatJE 2018

Het kan je niet ontgaan zijn, Koningsdag! Vrij-
dag vierde heel Nederland weer de verjaardag 
van zijne Koninklijke Hoogheid. En uiteraard 
was dat in het Brendersstraatje in Berkel-En-
schot niet anders. Wat leek, het hele dorp was 
uitgelopen voor deze feestelijke middag.

Oud Hollandse spelletjes
Stichting Jeugdwerk heeft weer alles uit de kast 
getrokken om het de kinderen en hun ouders naar 
de zin te maken. De kinderen kochten een acti-
viteitenkaart met alle aanwezige spelletjes er op. 
Zo mochten zij sjoelen, blik gooien, een levens-
grote versie van Jenga spelen of een mooie kroon 
knutselen. Ook konden zij naar hartenlust ren-
nen, springen en hangen op de stormbaan en het 
springkussen. Het laatste vinkje op de kaart was 
voor ranja en wat lekkers. Dat ging er wel in na al 
dat spelen! 

Vrijmarkt en brendersstraatje
Ook de vrijmarkt kon natuurlijk niet ontbreken; 
kraampjes met oud speelgoed, kleding of boek-
jes kleurden het grasveld oranje. Tevens was het 

een mooie gelegenheid voor pottenbakker Camiel 
Potters om zijn vaardigheden te tonen en hadden 
kinderen en volwassenen de gelegenheid om het 
zelf eens uit te proberen. Ook boden twee meiden, 
onder toeziend oog van hun vader, al voor het 4e 
jaar op rij, trots een ritje op hun paard aan.

Er was voor iedereen wat wils op deze mooie dag! 
Net toen het zonnetje door de wolken heen brak, 
speelden “The Rockin’ Drifters swingende Rock & 
Roll zoals “Living Doll” en “Johnny be good”. Ook 
Fien en Fleur deden een duit in het zakje bij de 
talentenjacht; samen zongen zij “Fight song”. Om 
15.30 was er een pubquiz en de sfeer zat er de 
hele dag goed in!

Op naar de volgende bruisende en hopelijk weer 
zonnige verjaardag van onze Koning!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Iris de Groot 

Fotoalbum en video staan op schakel-nu.nl
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MaaNDPUZZEL

HOriZONtaaL
1. meermaals (vaak); 7. amfibie of reptiel; 12. slaapplaats; 
13. land in Azië; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. 
aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. 
zware metaalsoort; 21. Hoge Raad (afk.); 22. deel van 
oor; 24. schuine schrijftafel; 27. herkauwer; 28. een 
ogenblik; 30. uitroep van schildwacht; 31. lokspijs; 32. 
drinkgelegenheid; 33. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 
35. te reinigen vaat; 37. reuzenslang; 38. borstkas; 41. 
rivier in Utrecht; 42. geel (Engels); 44. hetzelfde (Lat.); 
46. balsport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold 
stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige term; 
52. twaalf dozijn; 54. oude taal; 56. mobiele telefoon; 58. 
claxon; 61. mollengang; 62. dierentuin in Amsterdam; 64. 
vogeleigenschap; 65. advies; 67. nagerecht; 68. kerel 
(vent); 70. zuivelproduct; 72. bouwland; 73. afbranden 
van een gerecht; 76. gevangenis; 77. centraal station 
(afk.); 78. zeer kwaad; 79. deel van voet; 81. rijksuniversi-
teit (afk.); 82. droog (kaal); 83. mannelijk huisdier; 84. Ja-
panse munt; 86. mossteppe in Rusland; 87. trek in eten.

VErticaaL
1. streektaal; 2. koninklijk besluit (afk.); 3. algemeen voor-
schrift; 4. gevoelig voor vleierij; 5. middagdutje in Spanje; 
6. inval (plan); 7. jammer genoeg; 8. smerig en smoezelig; 
9. plechtige belofte; 10. titel (afk.); 11. bekende vogel; 
16. Bulgaarse munt; 18. onderricht; 20. Organisatie van 
Amerikaanse Staten (afk.); 21. omheinde ruimte (tuin); 
23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. brandkast; 26. re-
putatie; 27. haarloos; 29. trammelant; 32. Amfitheater in 
Rome; 34. verfrissing; 36. zinnelijk genot (drift); 37. gong; 
39. dat wat grappig is; 40. Spaans wijngebied; 42. vilten 
Nomadentent; 43. dun opgerold wafeltje; 45. drinkbeker; 
46. president directeur-generaal (afk.); 51. maand (afk.); 
53. gehoororgaan; 54. bereide schotel (spijs); 55. land 
in Azië; 56. gewicht; 57. gebarenspel; 59. telwoord; 60. 
pas aangeworven soldaat; 62. land in Noord-Amerika; 
63. Franse schrijver; 66. meisjesnaam; 67. insect; 69. 
ontkenning; 71. oude lap; 73. Amerikaans automerk; 74. 
letter van het Griekse alfabet; 75. vogelverblijf; 78. be-
keuring; 80. troefkaart; 82. lidwoord; 85. heden.

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

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

50 53 14 56 49 46 62 26 75 55 29 8 5 70 35 30 86
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SENiOrENbriDGE-
cLUb bErKEL-
ENScHOt – SbE. 
Woensdag 25 april was onze 

laatste bridgemiddag. Gedurende de zomermaan-
den van 2 mei t/m 29 aug. zijn ook niet-leden (50+ 
en tegen betaling van € 1.50) van harte welkom 
op onze bridgemiddag in CC de Schalm, Konings-
oord, iedere woensdag van half 2 tot ± half 5.
OPGELET: Gedurende de vakantieweken van 16 
juli t/m 5 augustus bridgen wij in CC de Schalm 
op de MAANDAGEN t.w. 16–23 en 30 juli (dezelfde 
tijd.) samen met de KBO.

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

cosmeticabestellen.nl

Bosscheweg 33
5015AA Tilburg
I 013-5360944
I esthetischcentrumtilburg.nl

ESTHETISCH CENTRUM TILbURG

     Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en een gratis uitvaart
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.
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Berkel-Enschot 
St Willibrordstraat 15 
Tel 013-5331612 info@driesdhz.nl 
www.multimate.nl 
 

NU MET 

25% 
KORTING 

#Multimatehelpt 

 

www.nachtlenzen.nl

Overdag scherp zien zonder bril of lenzen Actie is geldig t/m 30 juni 2018. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

MAAK KANS OP 
EEN NACHTJE 

WEG MET 
NACHTLENZEN®
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1 PUNt VOOr ENEr-
GiEK JONG brabaNt
Een hardwerkend Jong Brabant moest 
met 1 punt genoegen nemen bij Ne-

velo in Oisterwijk. Niet voor het eerst dit seizoen 
had er meer ingezeten voor de Berkel-Enschotse 
formatie, dat qua voetbal  voor nagenoeg niemand 
onder doet in de poule. Ook heeft Jong Brabant 
volop individuele klasse in huis. Zo schoot Tho-
mas van Esch met een geweldige omhaal kort 
na rust raak. Ook liet Joep Ooms met een fraaie 
kopbal een persoonlijke kwaliteit zien na een ook 
scherpe en fraai aangesneden vrije trap van Zeger 
Vugts, ook een mooie kwaliteit. Voor een plek in 
nacompetitie zal Jong Brabant nu alles op alles 
moeten zetten en een beetje geluk moeten heb-
ben. Hoe dan ook, weer zorgde Jong Brabant voor 
gezonde strijd en een energieke pot voetbal. Ko-
mende zondag mag die lijn thuis tegen Blauw Wit 
worden voortgezet!

Redactie Jong Brabant

OJc’98 NiEUWS
Het eerste deed opnieuw wat 
verwacht werd: met flinke cij-

fers winnen. Het midweekteam moest opnieuw 
erkennen dat BMC veel beter is. Bij de jeugd ver-
raste de junioren 2 met de eerste punten op het 
veld. De andere teams verloren.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - BMC mid 1    9 - 28
Oranje Zwart/Hoekse 1 - OJC’98 1   8 - 18
Rodebo/Maaskanters jun 1 - OJC’98 jun2  5 - 14
NKV asp C1 - OJC’98 asp C1 10 - 5
OJC’98 pup E2 - NKV pup E2  8 - 10
Volgend weekend is er geen competitie. De week 
daarop zijn er enkele doordeweekse inhaalwed-
strijden en een volledig programma op 12 mei. 
Sommige ploegen spelen dus twee keer. Het vol-
ledige programma luidt:
dinsdag 8 mei:
Animo jun 3 - OJC’98 jun 2
woensdag 9 mei:
Corridor pup F1 - OJC’98 pup F1
zaterdag 12 mei:
OJC’98 1 - Voltreffers 1 15,30 uur
OJC’98 2 - Rust Roest 6 13.50 uur
OJC’98 jun 1 - Tilburg jun 2 12.15 uur
OJC’98 jun 2 - Maaskanters/Rodebo jun 1 13.50 uur

OJC’98 asp C1 - NKV asp C1 12.45 uur
OJC’98 pup E1 - NKV pup E1 10.45 uur
OJC’98 pup E2 - Arcades pup E2 11.45 uur
OJC’98 pup F1 - Corridor pup F1 11.45 uur

WHitE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Donderdag 26 april
White Demons DMW 1 - 
Desk DMW 2 11-07

Programma a.s. weekend:
Dinsdag 08 mei 
18:30 uur White Demons E3 - G.H.V. E1
Zaterdag 12 mei 
09:30 uur White Demons F1 - Taxandria F1
09:30 uur White Demons F2 - DOS ‘80 F1
09:30 uur White Demons D1 - United Breda D1
10:20 uur White Demons D3 - R.H.V. D2
11:10 uur White Demons/Taxandria DC1 - 
 RED-RAG/Tachos DC1
11:25 uur White Demons E1 - Dongen E1
12:25 uur White Demons D2 - Avanti D1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

caVaLiErEN
Onlangs gaven Peter 
Versteijnen en Ilona 

van Loon aan dat ze hun bestuurstermijn helaas 
niet wilden verlengen ivm tijdgebrek. Ilona was 8 
jaar bestuurslid en Peter was maar liefst 25 jaar 
voorzitter van onze vereniging en hiermee pas de 
3e voorzitter in het 89 jarig bestaan van de club! 
Wij vinden het bijzonder 
jammer maar respecte-
ren hun keuze. Tijdens 
onze ALV hebben wij 
hen in het zonnetje ge-
zet en hartelijk bedankt 
voor hun jarenlange in-
zet! Gelukkig hebben 
beiden aangegeven hun 
bijdrage aan de club te 
willen blijven leveren. 
En we zijn blij dat Jac-
queline Olyslagers en Ineke van Rijsewijk door 
onze leden zijn gekozen als nieuwe bestuursle-
den. Gefeliciteerd en succes!
Namens het bestuur
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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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HaPKiDO YONG iS
GEScHiKt VOOr
iEDErEEN EN OP 
ELKE LEEFtiJD

Berkel-Enschot was weer even het centrum van 
spanning. Niet alleen de leden van complete self-
defence Hapkido “Yong” werden aan de tand ge-
voeld, maar ook leden van afdeling Best.

Om exact 10.00 u werd er in rijen opgesteld en 
begon het jeugdexamen. De examencommissie 
bestond uit Ron van Beukering (5e Dan),Marcel 
Dohmen (2e Dan) en Marco van Gulik (1ste Dan). 
Er was veel publiek om de kandidaten waar nodig 
aan te sporen.
Deze methode van zelfverdediging bestaat uit een 
mix van verschillende stijlen, wat natuurlijk zicht-
baar was in de stof. Gestart werd met bokstechnie-
ken, gevolgd door traptechnieken als bij Tae-kwon-
do, daarna allerlei klemmen en valbreken. 

Geslaagd zijn:
Arthur oranje, Sjackoo oranje, Jesse groen/blauw, Jesse 
v Gulik blauw, Sil groen, Sem groen, Michiel groen, 
Dennis groen, Rens oranje.

Na iedere techniek moesten de jongeren opdruk-
ken, kniebuigingen maken en buikspieroefeningen 
doen. Voor de meesten was het een hele belasting.
Gelukkig hadden de kandidaten zich goed voor-
bereidt. Het resultaat was dat iedereen geslaagd 
was! Een daverend applaus volgde na iedere di-
ploma-en band uitreiking.
Om 11.30 begonnen de volwassenen. De leeftijd 
van deze groep varieerde van 13 jaar tot 58 jaar.
Voor 50 plus bestaan er speciale eisen, zodat 
ze, ondanks hun leeftijd, instaat zijn zich verder 
te ontwikkelen tot een hoog niveau. De jongste, 
Tristan, hield zich goed staande tijdens het exa-
men van de veelal oudere tegen kandidaten. Dit 
examen duurde ongeveer 11/2 uur. Ook zij waren 
allemaal geslaagd in deze Koreaanse vorm van 
mixed martial arts. 

Hapkido is geschikt voor iedereen en op elke leef-
tijd. Er bestaat ook een damesgroep op maan-
dagavond. De derde week van augustus wordt 
er gestart met een speciale groep voor winkeliers 
en personeel. Heeft u belangstelling? Kijk dan op 
www.completeselfdefence.nl
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rONDLEiDiNG 
iN ‘ONS 
KONiNGSOOrD’.

Op woensdag 9 mei van 11.00 tot 12.00 uur vindt 
de volgende rondleiding plaats bij de voormalige 
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de 
zusters Trappisten. 

Bij deze zevende thematische rondleiding staat de 
KLOOStErbOErDEriJ, nu verbouwd tot Ge-
zondheidscentrum, centraal. 
Het is de eerste buitenrondleiding van het seizoen. 
Denk bij slecht weer (niet te hopen) aan een para-
plu ! We verzamelen voor deze rondleiding bij 
de hoofdingang van het Gezondheidscentrum 
Koningsoord aan de Pandgang no.2 
De Abdij O.L.V. van Koningsoord met nevenge-
bouwen werd opgetrokken in neogotische stijl in 
de periode 1933-1937. onder architectuur van Jos 
van Dijk uit Breda. 
De kloosterboerderij werd als eerste in 1933 ge-
bouwd. Als de zusters in 1937 arriveren in hun nieu-
we abdij is de boerderij al enkele jaren in bedrijf. 
De L-vormige boerderij gebouwd met bakstenen 
heeft spitsboogvormige inrijpoorten en neogoti-
sche ramen. De dakranden worden gesierd met 
tandlijsten en spitsboogfriezen. 
De kloostergemeenschap moest in haar eigen le-
vensonderhoud voorzien. Ze zusters leefden o.a. 
van de opbrengsten van de boerderij. De veesta-
pel bestond uit een twintigtal koeien en wat kal-
veren, twee varkens en een paar honderd schar-
relkippen.  
De Cisterciënzerinnen leefden volgens de Regel 
van St. Benedictus van Nursia. Dit staat nog te le-
zen onder de nis van het verdwenen Benedictus-

beeld: “Dan zijn zij waarlijk monniken, als zij van 
de arbeid hunner handen leven”.  
In 1986 werd gestopt met de boerderij, omdat die 
niet meer rendabel was. Na enkele jaren hadden 
de zusters een ander verdienmodel. Het interieur 
van de hooizolder werd verbouwd tot boekbin-
derij. In de koestal kwam een atelier voor de ver-
vaardiging van liturgische gewaden en een iconen 
atelier. 
Bij de tekst vindt U een mooie oude foto van de 
zusters vóór de boerderij, verzorgd door fotograaf 
Peter Timmermans. 
Tot het boerderij complex behoorden ook de 
Open Veeloods (gesloopt 2015) en het Karschop 
(gesloopt 2014). Voorlopig nog aanwezig zijn het 
Kippenhok en de Boerderijpoort. Hopelijk blijven 
die wel behouden !! 
Weer meer dan genoeg te zien en te vertellen, 
door uw gids Jack van der Sanden.

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

De Bibliotheek Berkel-Enschot, woensdag 9 mei 
van 11:00 tot 12:00 uur

FOTO van Peter Timmermans
Oude foto van de zusters vóór de boerderij.

Boomrooierij Weijtmans

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

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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9 MaaNDEN LatEr…
 

ken – onze buurt is echt aan het verpauperen en 
achteruitgegaan terwijl vriendelijkheid en respect 
naar een ouder iemand zoals ik ver te zoeken is. 
Wat mankeren de stedelingen toch en ik denk dat 
je ze zelfs “stadse knurften” mag noemen zo wordt 
er met mensen omgegaan en dat zijn wij hier zeker 
niet gewend en komt ook niet voor.

Wat een genot alweer toen we voor het spoor-
bruggetje stonden bij de Enschotsebaan en Oud 
Lovenstraat – achter onze rug de strakke zwarte 
en rode asfalt, herrie en hoge gebouwen. Wat een 
verschil met net onder het bruggetje door een 
open weiland met ook asfalt maar smaller en wat 
hobbeliger – zeker de rode fietspad waar de na-
tuur zelf heeft geprobeerd dat rode spul weg te 
dringen met de wortels van de bomen al is dat 
soms wel gevoelsmatig als over een wasbord te 
rijden en krijgt het zitvlees het nodige te verdu-
ren – zowel op scootmobiel als fiets maar wat een 
charme heeft dat dan als je denkt aan die heksen-
ketel die je net achter je hebt gelaten.

Minpuntje? Natuurlijk, toen we deze woning heb-
ben geaccepteerd hadden we eigenlijk wel ver-
wacht dat de verhuurder een aquarium zou geven 
– huisdieren kan niet vanwege de gezondheid – 
maar we hebben drie soorten vissen in huis die 
niet te bestrijden zijn en hardnekkig blijven terug 
komen – de zilvervis, papiervis en ovenvis...over-
al…keukenlades, kastjes, slaapkamers en ik hou 
niet zo van die drukte in huis…

Moustache
Foto: Peter Timmermans

De titel doet vermoeden dat het om een geboorte 
zou gaan maar niets is minder waar of je zou die 
kunnen gebruiken als metafoor voor de pas op-
geleverde woningen die hun voordeuren openen 
voor de nieuwe bewoners die binnenkort onze wijk 
zullen bevolken.

Met plezier kijk ik terug, evalueren noemen ze dat 
dacht ik, op de afgelopen periode van 9 maanden 
die werkelijk voorbij zijn gevlogen! Wat gaat de tijd 
dan hard of heeft dat toch ook weer te maken met 
ouder worden? Nog steeds ervaren wij, Joke en ik, 
vriendelijkheid en spontaniteit rondom en als dat 
komt door het “dorpse” dan hadden wij eigenlijk 
nooit in Tilburg geboren moeten zijn.

Ook de afgelopen Carnaval hier was een beleving 
in de goede zin van het woord en zonder in su-
perlatieven te treden kunnen we zeggen in een 
woord: GEWELDIG! Geen enkele wanklank heb-
ben wij gehoord toen we onderweg waren tijdens 
dat grote feest – alom plezier en dan bedoel ik ook 
echt plezier – zonder nare gebeurtenissen maar 
gewoon spontaan uit je dak gaan en rustig een 
biertje kunnen happen zonder dat een of andere 
dronken sjaak je lastig valt en dat hebben we aan 
de andere kant van het spoor wel eens anders ge-
zien, ook in de tijd dat ikzelf met die grote sousa-
foon de sterren van de hemel blies.

Noodgedwongen waren we kortgeleden toch weer 
in de stad bij een van de bekende ziekenhuizen en 
deed toch even een rondje oude buurt en centrum 
maar wat een verschil met toen wij daar vertrok-
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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
Op zoek.
Vele mensen zijn in deze tijd op zoek naar een beet-
je geluk en zingeving in hun leven. Het is een op 
weg zijn. Je kunt dit alleen doen maar ook samen. 
Wanneer je samen op weg gaat kun je met elkaar 
optrekken en leuke dingen delen maar ook kun je 
elkaar steunen op de momenten dat het moeilijk 
gaat. Toch is samen zijn geen vanzelfsprekend 
gegeven. Wanneer je op het internet het woord 
eenzaam in de zoekmachine van Google intoetst, 
dan vindt je bovenaan in de lijst het gegeven dat 
meer dan de helft van de 1,3 miljoen Nederlanders 
ouder dan 75 jaar zich eenzaam voelt. En wat te 
denken van eenzaamheid onder jongeren. Het lijkt 
misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden 
hebben, maar toch is er een grote groep jongeren 
in Nederland die zichzelf alleen voelt. Uit onder-
zoekcijfers blijkt dat tussen de 3 en 14 procent van 
de kinderen en jongeren chronische gevoelens 
van eenzaamheid hebben. Chronische eenzaam-
heid betekent hier dat ze zich gedurende meerde-
re jaren eenzaam voelen. Er wordt in Nederland al 
ruim 50 jaar onderzoek naar eenzaamheid gedaan 
en wanneer je naar de meest recente cijfers van 
het RIVM kijkt, dan schrik je hiervan, ikzelf ten-
minste wel. In alle leeftijdscategorieën tussen 19 
en 85+, zijn er in Nederland drieënhalf miljoen (!) 
mensen die zich eenzaam voelen. Hiervan zijn er 
ruim een miljoen mensen die zich sterk eenzaam 
voelen. Er ligt hier een grote taak voor de samen-
leving maar zeker ook voor ons christenen. Door 
ons geloof hoeven wij ons nooit eenzaam te voe-
len, want God heeft altijd aandacht voor ons. Maar 
wat als je niet zo’n sterk geloof hebt. Willen wij als 

christenen aandacht hebben voor onze eenzame 
naaste. Een bezoekje, een luisterend oor, kan zo-
veel beteken. Beste mensen, zoekt elkaar op, hebt 
aandacht voor elkaar. Dan wordt de weg van het 
leven wat vrolijker en minder eenzaam.

Diaken Ton.

aGENDa
St. caeciliakerk:
Woensdag  9 mei 20.00 uur: Joblezing door Jan 
Terlouw.

ViEriNGEN VOOr DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 5 mei: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: GEEN viering.

Zondag 6 mei: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
Gezinsviering mmv Eigen Wijs
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken Szejnoga
Intenties: Overl. fam. Noud van Esch; Overl. leden 
van de KBO; Mina van Esch; Overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: M. Peeters en diaken Szejnoga.
Intenties: Martien Dielen (2e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie. 
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Maud Naaijkens, Nino Lommers en Klaske van 
Roessel.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Lieke de Bie en Luuk Willems.

Maandag 7 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 8 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN viering.

Woensdag 9 mei:
13.30 uur St. Josephkerk: Gouden huwelijksvie-
ring echtpaar de Groot-Pijnenburg.
Celebrant: pastoor Looyaard.
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Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.

Vrijdag 11 mei: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie. 

PrOtEStaNtSE 
GEMEENtE 
OiStErWiJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail 
wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 
(niet bereikbaar 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 6 mei: ds. Marja van den beld uit Vught, 
10.15 uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor het mis-
sionaire werk van de landelijke kerk.
Er is kindernevendienst en crèche. 

Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdienst in til-
burg, 10.00 uur
We vieren Hemelvaart samen met de protestantse 
gemeentes van Hilvarenbeek in Tilburg. De dienst 
vindt plaats in de Opstandingskerk, Cobbenhagel-
aan 8 in Tilburg. Voorganger is ds. Ruth Jellema. 
Het thema is ‘Licht en Luchtig’. 

agenda
9 mei 14.30: Gespreksgroep ‘Verhalen rond de 
Bijbel’

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

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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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. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877. 

Mei maandaanbieding: 10% korting op alle nieu-
we kinderfietsen t/m 26 inch. Bij de tweewieler 
Udenhout

Loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. Ook voor 
cv-onderhoud. Wij rekenen geen voorrijkosten 
in berkel-Enschot !

Met HEMELVaart organiseren wij onze jaarlijkse 
aSPErGEDaG Van 12.00 uur tot 17.00 uur Er is 
dan van alles te zien en te beleven op de asper-
geboerderij. Onze boerderijwinkel is iedere dag 
open vanaf 9.00uur aspergeboerderij van iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel 0135113404

Op zoek naar een persoonlijk en origineel 
moederdagcadeau? Geef haar een kleding-
kleuradvies! Prijs kleuradvies incl. make-up 
€ 55,00. Monique Oomens, tel 06-40611768

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

Vrouw is op zoek naar huishoudelijk werk. 15 jaar 
ervraring. Tel 06-85228892

te koop: Vrij nieuwe garage in Tilburg. (± 3 mtr 
bij 6 mtr) Omg. Berkdijksestraat. Tel 06-22609418

Laatste kans: hoge kortingen in onze 
UITVERKOOPHOEK. 50% korting op kleding, 
50 % korting op tassen en schoenen voor maar 
€25. Bij de tweewieler Udenhout

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

bLOEMENatELiEr EXtra Vita Voor al uw 
bloemwerk St. Willibrordstraat 5 Achterom 
06-22114370 www.extra-vita.nl

Gevr.: zelfst. huish. hulp, 1 x 4 uur per wk 
Tel. 013-5336232 na 18.00 u.

Oppas aan huis gezocht voor donderdag vanaf 
12u of 15u en vrijdag vanaf 12u voor 2 kinderen 
(7 en 5 jaar). School Berkeloo. Vakantie hele dag. 
Bij interesse bel: 06-31014932

Laatste kans: hoge kortingen in onze uitver-
koophoek. 50% korting op kleding, 50 % korting 
op tassen en schoenen voor maar €25. Bij de 
tweewieler Udenhout

UitSLaG MaaNDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
-  Steffie Puls, Erasmuslaan 17, B-E
 
2e prijs:
Waardebon E 10,-
-  Gemma d. Kok-Willems, V. v. Goghln. 17 

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

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

Uitslag maandpuzzel april:
BELAStINGAANGIftE.





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?


