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DEZE WEEK:
3-Dees: ‘laat kinderen lekker kind zijn’

Picknick voor jong en oud

Dag van de Bouw op De Kraan 100

Ommetje Nieuwe Warande 

Met Passie: Leve de bidprentjes

Samen uit dineren 
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cOLOFON

OvErhEiD

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

DOrPSraaD BErKEL-ENSchOt
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

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

Stichting hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

aLarMNUMMEr  112

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

WiJKaGENtEN  0900-88 44

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

hUiSartSENPOSt  0900–33 22 22 2

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

Ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder BEDriJvEN cONtactEN?

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

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

Boomrooierij Weijtmans

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

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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aDvOcaat, JUriSt & NOtariS

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

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

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

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

vaN raaK aDvOcatUUr & MEDiatiON
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

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

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

BaNKEN

raBOBaNK hart vaN BraBaNt
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & aaNvErWaNtE BEDriJvEN

vaN aNtWErPEN ELEKtrOtEchNiEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPaNELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

SchiLDErWErKEN tON vaN DE WOUW
tEL: 06-51108539

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

StaatS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

hErMaN PEtErS SchiLDErWErKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

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

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

cULtUrELE iNStELLiNGEN & KUNSt

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

DivErSEN

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

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

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

Louis verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

DiErENartS

anicura Dierenziekenhuis tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

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

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
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tOPFYSiOthEraPiE BErKEL-ENSchOt, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

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

OStEOPathiE vaN EiJcK D.O.-MrO lid NvO/NrO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

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

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

OStEOPathiE MaUra JaNSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

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

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

Vervolg op pagina 6
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PUUr wellness & massage 06-51225761.

YOUr BEaUtY iNSPiratiON, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

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 

Jurkjeswebshop Dresses Only vertrekt uit tilburg 
en organiseert nog één keer een magazijnsale

Jurkjeswebshop Dressesonly.nl krijgt een nieuwe eigenaar en vertrekt daarom uit 
Tilburg. Voordat het bedrijf verhuist, is er voor een laatste keer nog een grootse 
magazijnsale. 
Op zaterdag 26 mei openen de deuren (tussen 9 uur en 13 uur) van het magazijn 
en zijn daar jurkjes, blazers, vestjes, blouses van bekende merken te shoppen voor 
outletprijzen (maten 34 t/m 46). Betalen kan cash en met pin! 

Dus wil je goed voorbereid de zomer in? Ga dan zeker een kijkje nemen. 
Adres: Bruijellestraat 4, industrieterrein Kraaiven (Tilburg). 
Parkeren kan voor de deur. https://www.dressesonly.nl/magazijnsale
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Op een laagdrempelige manier, met aandacht voor 
het kind en gezin, ondersteunt zij bij verschillende 
hulpvragen. ‘Het kan om een gedragsprobleem 
gaan, angstproblemen,  of op sociaal- emotioneel 
vlak’, zegt Desiree. Spelenderwijs en op een losse 
manier probeert zij met het kind te werken naar 
een oplossing. Dit alles in de setting van het gezin. 
‘Je bent daardoor al drie stappen verder: je krijgt 
de omgeving mee en voelt wat er speelt, terwijl het 
kind in zijn veilige omgeving is.’

‘Kinderen steunen in hun proces is 
van grote waarde’

voldoening
Desiree haalt veel voldoening en dankbaarheid uit 
haar werk. ‘Het is fijn dat je die rol mag spelen 
en de spiegel mag zijn.’ 3-Dees staat open voor 
iedere hulpvraag, het belangrijkste hierin; dat er 
een klik is samen. Vervolgens werkt zij vanuit haar 
intuïtie, pedagogische opleiding en achtergrond.

Expertise
Uniek aan Desiree is haar expertise op verschillen-
de gebieden: ‘ik ben begonnen in de zorg en heb 
ervaring met pedagogiek en ondernemerschap.’ 
Maar ook hoe zij is als ‘persoon’ draagt bij aan 

3-DEES KiNDErcOach:

‘Laat KiNDErEN 
LEKKEr KiND ZiJN’

een effectieve methode: ’Zorgen en kinderen: dat 
hoort gewoon bij mij.’

Bijscholen
Daarnaast laat zij zich bijscholen en heeft ze een 
netwerk opgebouwd zodat zij ook naar de juiste 
persoon kan doorverwijzen. De ondersteunen-
de trajecten zijn vaak een aantal weken. ‘Op dit 
moment zie ik veel kinderen waarvan de ouders 
in scheiding liggen.’ Volgens Desiree is het in dit 
geval goed om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. ‘Kin-
deren durven hun mening niet makkelijk te geven, 
daar ze loyaal zijn aan beide ouders. Ze steunen in 
HUN proces is van grote waarde.’

vergoeding
Dat kindercoaching effectief is, benadrukt ook de 
gemeente Tilburg. Zij hebben besloten dat een 
deel van deze coaches in de toekomst in de ver-
goedingssfeer valt. 3-Dees is één van de coaches 
die hier voor in aanmerking komt waardoor de be-
geleiding nog laagdrempeliger wordt.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Bieke Dusee (links), Tara Dusee 
(links op coverfoto) en Desiree 
van den Aker (rechts).

Met 3-Dees ondersteunt Desiree van den Aker kinde-
ren en hun ouders bij diverse hulpvragen. ‘Dat doe ik 
ontdekkingswijs: kinderen wijs laten worden door hun 
eigen ontdekkingen.’ In haar werkveld ziet de kinder-
coach dat kinderen steeds meer prikkels krijgen: ‘de 
maatschappij is aan het hollen en een kind moet daarin 
happy zijn.’

3-dees kindercoaching
Desiree van den Aker
06-50278012
www.3-dees.nl

SchaKELtJESBEDriJF iN BEELD
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activitEitENKaLENDEr

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 
26-5 Winkelcentrum Eikenbosch 11.00-16.00 uur Kunstmarkt Berkel-Enschot
27-5 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
27-5 Café Mie Pieters 15.00 uur Elbrimale tour, luisterliedjes terras
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
3-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden The Magical History Tour
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
17-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden St.Louis Slim, Bluesmuziek 
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
22 t/m 26-6   Wilhelmina plantsoen openingstijden Kermis
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
25-6 Molenstraat e.o. 18.00-21.30 uur Ronde van Berkel, 
25-6 Brendersstraatje 21.00 uur Straatfeest Ronde van Berkel
27-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
30-6 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert mmv. alle orkesten Concordia

1-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Het Oisterwijks Orkest
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
8-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
15-8 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+

MEi

LatEr

JUNi
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Deze jaarlijkse wandeling met picknick wordt ieder 
jaar door ’t Heem georganiseerd. Dit doen zij in 
samenwerking met het Gilde, de KBO, SWO, ba-
sisschool Rennevoirt en kinderopvang Humanitas. 
Ook dit jaar was het weer een gezellig samenzijn 
voor jong en oud.

Zonnige dag 
Na de wandeling kwamen de ouderen, peuters 
en basisscholieren samen op het terrein van het 
Gilde. Nadat iedereen een plekje had uitgezocht in 
de warme, maar schaduwrijke tent, werd er geno-
ten van een kopje koffie of thee.

De peuters van Humanitas zaten op de grond in 
het midden van de tent. Omringd door de oude-
ren zongen zij samen liedjes. Terwijl er lekkere 
broodjes klaar werden gezet, voerden de basis-

scholieren een toneelstukje uit. Om het extra leuk 
te maken, had de basisschool een spelelement 
toegevoegd. De senioren mochten raden bij welk 
boek of sprookje het toneelstuk hoort.

Lachende gezichten 
Na de voorstelling van Roodkapje en Jip en Jan-
neke kon iedereen heerlijk ontspannen genieten 
van de picknick, met dank aan AH Heuneind. Na 
het eten gingen de voorstellingen van de kinde-
ren door. De toneelstukjes zorgden voor lachende 
gezichten. Wie tussen de voorstellingen wat meer 
spanning zocht, kon onder begeleiding van het 
Gilde in de roos schieten. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

De ouderen van zorgcentrum Torentjes-
hoef wandelden vorige week dinsdag 
samen met peuters en basisscholieren 
naar het gildeterrein van Sint-Hubertus. 
Na deze zonnige wandeling genoot jong 
en oud van een welverdiende picknick. 
De peuters van kinderopvang Humanitas 
zongen voor de ouderen en de basisscho-
lieren voerden leuke toneelstukjes op. 

PicKNicK vOOr 
JONG EN OUD 
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout, tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl
info@ vanhoofudenhout.keurslager.nl

bij Keurslager
Jan Karel van Hoof!

Geldig van 24 mei t/m 2 juni 2018. Op=op 

• 4 Siciliaanse worstjes

• 4 Duitse biefstukjes

• 4 gemarineerde kipfilet

•  500 gram rauwkost  

naar keuze

Samen van 26.95 voor

1995  + GRATIS 
bakje 

krieltjes

Voorjaarsactie
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Bouwend Nederland organiseert 2 juni de lan-
delijke Dag van de Bouw. Door het hele land 
doen zo’n 117 projecten mee waaronder een 
nieuwbouwproject aan De Kraan 100 in Ber-
kel-Enschot. Iedereen die iets met bouwen en 
duurzaamheid heeft, mag een kijkje komen ne-
men. ‘Maar we willen de bouw vooral interes-
sant maken voor kinderen en jongeren’, zegt 
Hans Wolfs, directeur van HAWEE Bouw B.V. 
in Udenhout.  

HAWEE Bouw heeft dit project aangemeld voor de 
Dag van de Bouw. ‘Het huis zit nu in een leuke 
bouwfase om te bekijken’, zegt Hans. Het gaat 
om een passief huis. ‘Het wordt ook wel een ener-
gieneutrale woning genoemd. Het huis heeft een 
aansluiting op het elektriciteits- en waternetwerk, 
maar eigenlijk is het zelfvoorzienend.’

Bouwen is nooit saai

Nieuwe bouwmethode
Ook bijzonder is de manier van bouwen die voor 
dit project is ingezet. ‘We werken met een nieuwe 
bouwmethode: geen metselwerk, maar een volle-
dige constructie uit staal en beton. De schil van 
het huis is afgewerkt met staal, zonnepanelen en 
hout.’ Met dit project wil HAWEE Bouw scholieren 

en jongeren op alle niveaus motiveren om voor de 
bouw te kiezen. ‘Het is een dynamisch vak: bou-
wen is nooit saai.’

Wij willen scholieren en jongeren op 
alle niveaus motiveren om voor de 

bouw te kiezen.

Volgens Hans is het beroep van de bouwvakker 
ook bijzonder omdat het een scheppend vak is. 
‘Het geeft een fijn gevoel als je aan het eind van 
de dag kunt omkijken en tegen elkaar kunt zeg-
gen: “kijk dat hebben we vandaag gemaakt”. Het 
is heel tastbaar en zichtbaar.’

Gasloze woning 
Ook architecten, zakelijke relaties en geïnteres-
seerden zijn welkom om het project te bezoeken. 
Wie de Kraan op 2 juni wil bezoeken, krijgt het 
pand te zien in de ruwbouwfase. ‘We geven uitleg 
over het bouwsysteem, maar staan ook stil bij vra-
gen zoals: wat houdt het in om een woning gas-
loos te maken?’ Ook zijn er installateurs aanwezig 
om vragen te beantwoorden over de zonnepane-
len en warmtepompinstallatie.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: HAWEE Bouw

DaG vaN DE BOUW BiJ iNNOvatiEF 
PrOJEct iN DE KraaN 
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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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Donderdag was het een mooie lentedag; niet 
te warm en een heldere lucht. ’s Avonds ver-
trokken ongeveer dertig wandelaars via het 
Ommetje Nieuwe Warande. De start was bij 
brasserie Valentijn op de grens van Udenhout, 
Berkel-Enschot en Tilburg. De stichting Nieu-
we Warande stimuleert natuur en recreatie in 
het buitengebied tussen Udenhout en Berkel-
Enschot en organiseerde deze tocht.

Een oud gebied
“Eigenlijk is het een heel oud gebied”, vertelt Lam-
bert Winkelmolen, bestuurslid van de stichting. 
“De nog steeds onverharde Waalwijksebaan is 
een overgebleven deel van een oude handelsweg 
tussen Maastricht en Holland, die reeds in de pre-
historie bestond.” Hier loop je over een weg, waar 
karren en mensen in het verre verleden hun weg 
hebben gezocht. In 1920 werd het gebied ont-
gonnen en kwamen er akkers en weilanden. Deze 
ontginningen worden jonge heide-ontginningen 
genoemd. Er zijn meestal weinig typische land-
schapselementen, maar de openheid is ook de 
charme van deze landschappen. Ten oosten van 
De Kraan lagen overigens tweehonderd jaar gele-
den al akkertjes en weilanden. 

Waterloopjes en De Brand
Er zijn kleine waterloopjes, die naar het noordoos-
ten lopen en die als Kasteelloop en Zwaluwenloop 
water leveren voor de Zandleij. Het overtollige wa-
ter in de Zwaluwenbunders zakt in de grond en 
komt in De Brand ten noorden van Udenhout weer 

naar boven. Zonder dat water zou De Brand geen 
belangrijk moeras zijn. Ook de leemlaag in de bo-
dem speelt een rol. Daardoor kan het regenwater 
moeilijk wegzakken en blijft het er lang vochtig. 
Die vochtige omstandigheden kun je in het voor-
jaar zien langs de Heuvelstraat, waar in de bermen 
volop bosanemonen staan, die van vocht houden.
Andrea Dekkers en Margriet Schipper, voorzitter en 
secretaris van de stichting Nieuwe Warande, vertel-
len dat de Roodborsttapuit en Groene specht in het 
gebied voorkomen. Dat zijn vogels die het van een 
gevarieerd landschap moeten hebben. Een das-
senfamilie heeft het gebied jaren geleden ontdekt. 
Die komen ’s nachts naar buiten om voedsel als 
regenwormen te zoeken. Door een goede bescher-
ming is de Das de laatste jaren flink toegenomen. 

Het gebied van de Nieuwe 
Warande was tot 1920 een vochtig 

heidegebied.

Het is te hopen, dat dit buitengebied niet onder de 
bebouwing van het nieuwe industrieterrein gaat 
verdwijnen. Aan de mensen van de Nieuwe Wa-
rande zal het niet liggen.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

OMMEtJE NiEUWE 
WaraNDE

Bestuur stichting Nieuwe Warande 
op de Waalwijksebaan. Vlnr: Mar-

griet Schipper, Andrea Dekkers en 
Lambert Winkelmolen
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LEvE DE BiDPrENtJES

Rinus van der Loo (59), amateur heemkundige, 
spaart alles wat je maar kunt verzinnen van Ber-
kel-Enschot en Heukelom. Rinus: ‘Ik kom zelf 
van de Berkelse Heikant en daar ben ik best wel 
trots op!’ Na 39 jaar sparen houdt Rinus er een 
mooie verzameling bidprentjes op na. 

Rinus’ verzameling geeft een overzicht van de 
evolutie van de bidprentjes van zowel tekst, af-
beelding en vormgeving. Zij bestaat uit duizenden 
bidprentjes, geordend op alfabetisch volgorde, 
met geschreven boekhouding. Alle dubbelzijdige 
(voor 1960) zijn netjes in albums gestoken, de mo-
dernere (boekvorm)prentjes staan open in doos-
jes. Het oudste (uit 1826) is van pastoor Vitalis 
Bernullij, overleden te Enschot.

hoe het begon
Van 1979 – 1983 zijn er bij Rinus thuis opgravingen 
geweest, waarbij oude munten en potscherven 
gevonden werden. Nieuwsgierig geworden naar 
zijn eigen familielijn, werd een oud sigarendoosje 
vol bidprentjes van familieleden omgekeerd. Vanaf 
toen begon het zoeken, kopen en ruilen op beur-
zen. Ook op het kerkhof, waar Rinus 29 jaar werk-
zaam was, kreeg hij van de koster vele bidprentjes 
voor zijn verzameling. 

Bijzondere bidprentjes
Rinus wijst naar een oud bidprentje vooraan op 
tafel. ‘Tijdens de oorlog, zeven mensen uit één 
gezin, zes kloosterlingen en hun broer, heel dra-
matisch’. Zijn aller bijzonderste bidprentje vertelt 

het verhaal van een echtpaar, waarvan de een 
boven en de ander beneden op dezelfde dag zijn 
gestorven. ‘Ik heb ook hele mooie van de “Fien-
fleurs”. Dat woord heb ik zelf verzonnen voor het 
chique volk.’ Rinus lacht. ‘Zoals de burgemeester, 
pastoor of de vroegere elite aan de Bosscheweg. 
Deze is bijvoorbeeld met zilverachtig op de voor-
kant; beetje Glitter and Glamour.’ 

Nuttige hobby
‘Als nabestaanden de grafrechten opzeggen is “ie-
mand kwijt” en dan is het handig om een bidprent-
je te hebben’, aldus Rinus. ‘Soms bellen mensen 
op en vragen: Hedde gij prentjes van ons familie?’ 
Geïnteresseerden bezoeken Rinus in verband met 
stamboomonderzoek. Ook als je over mensen van 
vroeger wilt schrijven zijn de prentjes prettig. ‘De 
geboortedatums en met wie ze getrouwd zijn ge-
weest. Dat is zeer belangrijk!’ aldus Rinus. ‘Anders 
kan ik er niks mee.’ 

Oproep
Rinus vraagt ons dorpsgenoten de bidprentjes 
van vroeger en nu niet weg te gooien. ‘Helaas be-
landen ze nog weleens in de papierbak. Eeuwig 
zonde! Je kunt het origineel of een kopie bij mij 
afgeven, maar ook bij Heemkundekring De Klei-
ne Meijerij.’ De “Rinus van der Loo verzameling” 
wordt nagelaten aan De Kleine Meijerij, dus bij Ri-
nus leven de bidprentjes voort!

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Peter Timmermans

MEt PaSSiE
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De KBO organiseert tien keer per jaar een ge-
zellig driegangendiner voor alle senioren uit 
Berkel-Enschot. Vorige week dinsdag was het 
de tweede keer dat de avond plaats vond bij 
Hemels Eten en Drinken. Zoals altijd was het 
volgens organisatoren Ine van de Wiel en Ria 
van de Kam weer een geslaagde avond.

Van de Wiel en van de Kam van de werkgroep so-
ciaal-maatschappelijk bij de KBO Berkel-Enschot 
hebben het idee elf jaar geleden in het leven ge-
roepen. ‘We keken naar de behoefte van mensen. 
Wat zou er nou leuk zijn voor senioren (50+)? Zo 
is het idee tot stand gekomen’, aldus van de Kam.  

verschillende restaurants 
Het ‘Samen uit Dineren’ wordt tien keer per jaar 
georganiseerd. ‘Elke horecagelegenheid komt 
twee keer per jaar aan bod’, zegt Van de Wiel. 
Het begon ooit bij restaurant Riddershoeve, hotel-
restaurant De Druiventros en Boerderij Denissen. 
‘Nu zijn we alweer voor de tweede keer bij He-
mels Eten en Drinken en de volgende keer gaan 
we weer naar Brasserie Valentijn of De Bron voor 
de afwisseling’, zegt Van de Kam. 

Voor de senioren is er eigenlijk geen avond die tot 
nu toe nog níet in de smaak is gevallen. ‘Het is een 
avondje uit waarop mensen elkaar leren kennen, 
leuke gesprekken kunnen voeren en ideeën met 

elkaar uitwisselen’, zegt Van de Wiel. Gemiddeld 
komen er zo’n 42 personen naar het diner. ‘Er zijn 
mensen die er bijna altijd bij zijn, maar we zien ook 
vaak nieuwe gezichten. Het is ook leuk voor ons 
om te zien dat het zo goed bevalt.’

‘Een gezellig avondje uit waarop 
mensen elkaar leren kennen en leuke 

gesprekken kunnen voeren’

Uitproberen 
Buiten het ‘Samen uit Dineren’ organiseert de KBO 
ook één keer per jaar een diner bij een andere eet-
gelegenheid in de omgeving. ‘We proberen soms 
iets uit in de maand dat we geen ‘Samen uit Di-
neren’ hebben ingepland. In juli gaan we bijvoor-
beeld naar restaurant Onsz in Berkel-Enschot’, 
zegt Van de Kam. 

Wie zich wil inschrijven voor het dineren, kan dat 
ongeveer een maand van tevoren telefonisch of 
via de website van de KBO doen. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 

SaMEN Uit DiNErEN 
vOOr aLLE SENiOrEN 
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SchaKELtJESGEvONDEN

SchaKELtJESvErLOrEN

SchaKELtJESBEaPP

Datum GEvONDEN vindplaats telefoon 
16-5 Ketting met medaillon waarin een foto Jola Winkelcentrum Eikenbosch 013-5334270
16-5 Vier sleutels aan ring, 2 keer zwart, geel en blauw Burg. Brendersstraat 06-42725461
13-5 Kinderjasje, Kleur turquoise/gebroken wit.   Omgeving Basisschool Berkeloo 06-15127451  
 Kunstleer. In label is naam Mara te lezen.
6-5 Sleutelbos (4 stuks waaronder huissleutel) Fietspad Spoordijk, gedeelte tussen 013-5333200  
  Kapelletje Streepstraat en viaduct   
  oude dierenasiel
30-4 Zwarte Batavus Omafiets Petrus Debyelaan 06-18835518
25-4 Sleutel Enschotsebaan t.h.v. tuin pastorie 06-21924715
20-4 Knuffel groen (kikker) Hondenuitlaatveldje nabij 06-15137451  
  BS Berkeloo

Datum vErLOrEN verliesplaats telefoon
10-5 Zwarte Liverpool FC Trainingstrui met rood vlak Kunstgrasveld Jong Brabant  06-28989736  
 op de linker borst en met sponsor ‘BETVICTOR’   
 erop, van het merk New Balance
7-5 Gymtasje groen. Inhoud: wit 2 College shirt,  Tussen ’t Ruiven en Abdijlaan 06-55833847  
 blauw Nike sportbroek en Panther grijs/zwarte   
 gymschoenen

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

Erik van Poppel, Uw WitteWoning Makelaar

Jeroen Boschlaan 39 5056 CV  Berkel Enschot

www.wittewoningmakelaars.nl

06 28 78 53 67    erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
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Heb jij ook zin om jouw foto’s met anderen te be-
spreken, je te laten inspireren en samen met ande-
re amateur fotografen je fotografie stukje bij beetje 
te verbeteren? We hebben weer een plaatsje vrij. 
Kijk op www.fotobe.nl en neem contact op.

BEDaNKt St JOB
Pastoor van Eijk, gemeente leden 
van de Rooms- Katholieke kerk te 
Berkel-Enschot,
Organisatiecomité van het plein-

feest St Job, Piet van Gils
Iedereen die de actie van Jyambere mogelijk heeft 
gemaakt,

Op 13 mei 2018 
heeft de Stichting 
Jyambere op het 
pleinfeest St Job 
gestaan. Onze 
dank gaat uit naar 
iedereen die oude 
telefoons heeft in-
geleverd bij ons.
Ondanks dat het 
de hele dag heeft 
geregend konden 
we 55 telefoons 
verzamelen en 
hebben we dona-
ties gekregen en in 
totaal spullen voor 
€ 82,65 kunnen 
verkopen.
Hiernaast heeft onze toezichthouder van de kin-
deren in Rwanda, vader François, aan de mis 
meegedaan. Hij heeft het op prijs gesteld en is 
dankbaar aan de kerk die aandacht besteed aan 
ons goed doel door de collecte te willen doneren.
Hoeveel weten we nog niet want het bedrag is nog 
niet op de rekening van Jyambere 
overgemaakt.

We willen jullie uitnodigen de ontwikkeling van 
de stichting Jyambere te blijven volgen via haar 
nieuwsbrieven op de website: www.jyambere.org

Tot volgende keer.
Hartelijke groet, 
Beatrice Nyirampunga
Voorzitter van de Stichting Jyambere.

vErZaMELaarS-
vErENiGiNG
“DE tOrENhOEK”
Op zondag 27 mei is er de maandelijkse 

ruilbeurs in Koningsoord, Cultureel Centrum “De 
Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-
Enschot. U kunt er terecht van 10.00 tot 13.00 uur. 

Men kan er o.a. postzegels, suikerzakjes en bal-
pennen ruilen.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

StErK BEELD
Nu trekken we er wel eens samen 
op uit, volgende week bijvoorbeeld 
naar Breda, maar Marokko: daar 
moet je zelf naartoe gaan. Gé Haans 

maakte op zijn reis een paar prachtige foto’s.  Bij-
gaande foto werd de winnaar van Foto van de 
maand. De kleuren, het contrast en de scherpte 
van de personen bovenop de berg  zullen hiervoor 
gezorgd hebben. Mooi, Gé!

Foto: Piet van Gils
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Stichting vOtO speelt
klucht in drie bedrijven

hiLaritEit aLOM iN ‘hEt 
LaatStE avONDMaaL’
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni aanstaande speelt 
Stichting VOTO de klucht in drie bedrijven ‘Het 
laatste avondmaal’ in De Druiventros in Berkel-
Enschot. In dit stuk worden de avonturen van de 
nonnen na hun vertrek uit het klooster Konings-
oord gevolgd. Het is een bijzonder avontuur dat 
garant staat voor de nodige lachsalvo’s. Het stuk 
is geschreven door Vincent van Rijsewijk en wordt 
geregisseerd door Harrie van Rijsewijk.

Onbedoelde tussenstop  
‘Het Laatste Avondmaal’ handelt over het vertrek 
van de zusters uit Koningsoord, met in hun kielzog 
Pastoor Jansen en koster Harrie. Op weg naar hun 
nieuwe bestemming maken ze een ‘onbedoelde’ 
tussenstop. De vrome gelovigen krijgen te maken 
met een huishouden dat – op zijn zachts gezegd- 
niet alledaags is. Daar blijkt maar weer dat ieder 
huisje haar kruisje heeft. Zeker wanneer de pastoor 
een dubbele agenda blijkt te hebben. Geheime mis-
sies, misverstanden, complotten en andere verwik-
kelingen leiden tot doldwaze en komische taferelen. 

De Druiventros
Zin in een avond lekker ouderwets lachen? Kom 
dan op vrijdag 8 of zaterdag 9 juni 2018 kijken 
naar ‘Het Laatste Avondmaal’ in De Druiventros 
in Berkel-Enschot. De entree bedraagt € 8,50 
en kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
De Druiventros en bij Tamoil Robben in Berkel-
Enschot of voorafgaand aan de voorstellingen ’s 

avonds aan de kassa. De voorstellingen beginnen 
beide avonden om 20.00 uur. 

Meer informatie is verkrijgbaar via 
stichting-voto@hotmail.com.

ONS KOFFiE-
UUrtJE

Woensdag 6 juni is het weer zover.
De senioren die het prettig vinden om bij een kopje 
koffie of thee andere senioren te ontmoeten zijn 
dan, tussen tien en twaalf uur, van harte welkom.
Het eerste kopje koffie of thee wordt u aangebo-
den door de KBO/SWO.
Bent u niet in staat om zelf te komen dan kunt u 
voor vervoer bellen naar: Ine van de Wiel: 
T. 013-533 37 57.
Wilt u voor de eerste keer komen en hebt u nog 
behoefte aan meer informatie dan kunt u bellen 
naar Ria van de Kam: T 013-533 26 21.
Wij hopen u allen te ontmoeten.

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

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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EcLataNtE OvErWiNNiNG 

JONG BraBaNt: 8-3
Tegen Audacia werd afgelopen zondag 

de zegereeks voortgezet door Jong Brabant. Al 
duurde het even, uiteindelijk wisten de Berkelse-
wegbewoners overtuigend te winnen. Wel was het 
bij rust door onrustig uitverdedigen pas 2-2. 
In de tweede helft leek Audacia uiteindelijk kapot 
gespeeld en kon Jong Brabant een pardoes opge-
lopen 2-3 achterstand snel en effectief ombuigen 
naar een daverende 8-3 overwinning. Daar was 
wel een hattrick voor nodig van Yannick Pagie, 
die daar als invaller slechts 20 minuten voor no-
dig had. Een ware recordtijd dus! Als Yannick de 
hele wedstrijd had meegedaan had hij zomaar 13 
keer kunnen scoren in dit tempo!  Hoe dan ook, de 
vele bezoekers aan de Berkelseweg hebben een 
attractieve laatste thuiswedstrijd gezien van Jong 
Brabant. Komende zondag staat de afsluiter in en 
tegen Riel op het programma. Misschien dat nog 
een nacompetitieticket in de wacht gesleept kan 
worden! Onder meer is dat ook afhankelijk van het 
resultaat in Alphen, waar rivaal Viola het solide en 
sterke RKDSV ontvangt. Redactie Jong Brabant

WhitE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend
Donderdag 17 mei 
RED-RAG/Tachos DC1 - 
White Demons/Taxandria DC1 25-13

Programma a.s. weekend:
Zaterdag 26 mei 
09:00 uur DOS ‘80 F1 - White Demons F1
09:15 uur Taxandria F2# - White Demons F2
10:00 uur DOS ‘80 E2 - White Demons E2
10:20 uur G.H.V. D1# - White Demons D2
Zondag 27 mei 
09:35 uur H.C.B. ‘92 DC1# - 
 White Demons/Taxandria DC1#
11:00 uur White Demons HS1 - Oranje Wit HS1
11:00 uur R.H.V. E3 - White Demons E3
11:05 uur H.V.M. D1 - White Demons D1#
11:55 uur HVM E1# - White Demons E1
13:00 uur De Beuk HS1 - White Demons HS1
13:20 uur RED-RAG/Tachos D2 - 
 White Demons D3
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

OJc’98 NiEUWS
Er werd maar weinig gekorf-
bald in het pinksterweekend. 

Onder andere omdat veel clubs dan hun jeugd-
kamp houden, zoals ook OJC’98.
de midwekers wonnen weer eens en de E2-pupil-
len slaagden erin hun tweede punt te halen.
de uitslagen waren:
OJC’98 mid - SDO mid 13 - 7
OJC’98 pup E 2 - Arcades pup E1   4 - 4
Volgende week is er weer een volledig programma:
22 mei:
PSV mid - OJC’98 mid
26 mei:
ZKV 1 - OJC’98 1
Focus 1 - OJC’98 2
Rust Roest jun 1 - OJC’98 jun 1
SDO asp C2 - OJC’98 asp C1
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E1
Klimop pup E2 - OJC’98 pup E2
Rust Roest pup F2 - OJC’98 pup F1
Voor de meeste teams is dit alweer de laatste 
wedstrijd van het seizoen.

FEEStELiJK ÉN LEKKEr OPE-
NiNGSWEEKEND tc DE raUW-
BraKEN
Zaterdag 19 en zondag 20 mei jongstleden
Tennisclub de Rauwbraken is vernieuwd! En dat 
hebben we gevierd! 

Niemand minder dan tenniscoryfee Jacco Eltingh 
heeft op zaterdag, na een door hem verzorgde 
tennisclinic, samen met het jongste en oudste lid 
de officiële opening verricht. 
Het was een reunie voor de leden van het eerste uur. 
Zij konden bijkletsen en oude tijden herbeleven.
Maar er was meer...
 
Het programma was een mooie mix van sport, 
spel, plezier en dansen. Natuurlijk omlijst met een 
lekker hapje en drankje verzorgd door Catering 
Wolfs. Na de clinic, opening en receptie sloten we 
de zaterdag af met een gezellige, dampende Sum-
mer Partydisco met DJ Bramario. 

De zonnige zondag stond in het teken van het 
‘Bring-Your-Own-Friend-invitatietoernooi. Ook 
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voor de kinderen was er aan het nodige vermaak 
gedacht met een Stormbaan, Mep ‘m d’r in, Beach 
Tennis, Tennis, Parcours en een Quiz.
De winnaars van het ‘Bring-Your-Own-Friend-in-
vitatietoernooi:
heren Dubbel
Poule 1 Mark Bertens
 Jan van der Broek
Poule 2 Freek van Agt
 Rene Boelen
Dames Dubbel
Poule 1 Marieke van Ganzewinkel
 Ilse van der Voorden
Poule 2 Froukje Schellekens
 Janka Verkerke
Poule 3 Wendy Eykenbos
 Chantal Van Der Nat
Gemengd Dubbel
Poule 1 Will Denissen
 Thijs Denissen
Poule 2 José Konings
 Marc La Fors
Poule 3 Amie Vieane
 Jan Cruijssen
Poule 4 Veronique Somers
 Frank Van Kalkeren

Om geheel in stijl het openingsweekend af te 
sluiten kon iedereen genieten van een smakelijke 
‘Meat & Greet’-BBQ verzorgt door Catering Wolfs. 

Om enthousiaste niet/oud-leden de mogelijkheid 
te geven weer kennis te maken met het tennisspel 
heeft TC de Rauwbraken een Zomer Challenge aan-
bieding. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden 
om in juni, juli en augustus gratis lid te zijn van de 
KNLTB, zodat je kunt deelnemen aan toernooien. 
Tevens wordt hierbij een tennis clinic aangeboden.

Met sportieve groet namens de Organisatie Ope-
ningsweekend TC de Rauwbraken,

Claudia Kuiper
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OPrOEP: 
thEatErGrOEP UDENhOUt
Door persoonlijke omstandigheden moet onze re-
gisseur, al na 1 jaar, stoppen bij onze theatergroep.
Wij zijn nu naarstig op zoek naar een nieuwe re-
gisseur (m/v), die voor het seizoen 2018/2019 het 
regisseurschap op zich kan en wil nemen. Naast 
het regisseren maakt de regisseur ook deel uit van 
het productieteam.
Ervaring in het toneelgebeuren en inzicht in het 
aansturen van spelers is belangrijker dan een af-
geronde regisseursopleiding. 
Onze repetitieavonden vinden plaats van eind 
September tot half februari op de Woensdagavon-
den in de Peppel, en daarna op de Donderdag-
avonden in ’t Plein. Dit tot eind Maart ,wanneer we 
onze uitvoeringen hebben. Repetitietijden zijn van 
20.00 uur tot  plusminus 22.00 uur.
Onze theatergroep bestaat, naast medewerkers 
die achter de schermen een belangrijke rol heb-
ben, uit 10 spelers. (8 dames en 2 heren) Allen in 
de leeftijd boven de 40 jaar.
Mocht u ambitie en interesse hebben in deze 
mooie uitdaging of wenst u meer informatie neem 
dan contact op met onze voorzitter, Clemens 
Schoonus, tel.5112614

BEN JiJ aL KLaar 
vOOr DE DOrPSQUiZ?
De vierde editie van de Dorpsquiz 

staat gepland! Vrijdagavond 28 september zal Ber-
kel-Enschot/Heukelom weer geheel in het teken 
staan van gezelligheid, denk- en doe-opdrachten 
en natuurlijk een spetterend afsluitend feest.
De organisatoren zijn al een aantal maanden druk 
bezig met de voorbereidingen en zij weten nu al 
dat  het een gezellige avond gaat te worden! 
Doe dus gezellig mee! Vorm een team en schrijf 
je in. Leeftijd speelt geen rol, maar let op: er zijn 
niet alleen kennisvragen, maar ook actieve doe-
opdrachten die op verschillende locaties in het 
dorp plaatsvinden. Een samengesteld team van 
jong en oud is aan te bevelen.

Inschrijven kan per direct op www.dorpsquizbe.nl 
Op de website vind je ook het programma, de spel-

regels en sfeerimpressies van voorgaande jaren.
Voor meer informatie kijk op de site of mail naar 
info@dorpsquizbe.nl

Ben jij klaar voor de Dorpsquiz? Wij wel!
De organisatie is in handen van: V.l.n.r. Patricia 
Wouters, Peter de Rooij, Sabine Hekkens, Tim 
Vugs, Joost de Beer, Aniek Vlemminx, Jeanette 
Vrinds, Koen Wouters, Lotte de Rooij, Jeff Denis-
sen, Iris Coolen, Wendy Dassen, Ine Mustert, As-
trid Frijters en Marnick van de Brand.
Foto: Bas Haans

DEKENaat tiLBUrG E.O. Gaat 
OP BEDEvaart Naar KEvE-
LaEr
In de afgelopen jaren zijn verschillende parochies 
en vereniging vanuit het dekenaat Tilburg en om-
streken op bedevaart gegaan naar Kevelaer om 
daar Maria te vereren.
In de afgelopen maanden hebben De Rijwielbede-
vaart Tilburg-Kevelaer, en de parochies Johannes 
XXIII, Peerke Donders en de Broederschap O.L.V. 
van Kevelaer zich verenigd om op 8 en 9 septem-
ber een grootse dekenale Bedevaart te houden 
naar dit mooie Duitse Bedevaartoord. We hopen 
dat vanuit het hele Dekenaat Tilburg e.o. gelovigen 
zullen aansluiten.
Op zaterdag 8 september stapt in alle vroegte een 
grote groep pelgrims op de fiets om de tocht van 
ca 100 km naar Kevelaer te maken.
Enkele uren later zullen bussen volgen die op en-
kele opstapplaatsen de bedevaartgangers zullen 
ophalen. 
Net na het middaguur zullen alle Pelgrims zich 
in Kevelaer bij elkaar voegen om als grote groep 
de Kruisweg te bidden en in processie door de 
hoofdstraat van Kevelaer te gaan om in de grote 
Basiliek de Heilige mis te houden.
De buspelgrims zullen op zaterdag weer terug 
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naar huis gaan, de fietspelgrims overnachten in 
Kevelaer en zullen op zondag na een dienst de te-
rugreis aanvaarden.
Hoewel de programma’s van fiets– en busbe-
devaart enigszins van elkaar verschillen, zal het 
overgrote deel van het programma gezamenlijk 
worden gehouden. Publicatie van het programma 
en de adressen voor opgave volgen in een latere 
publicatie, onder meer in parochiebladen en op 
flyers in de kerken.
Het pastorale team en de besturen van de deel-
nemende bedevaartgroepen hopen op deelname 
van veel pelgrims.
Wilt u zich nu alvast aanmelden, dan kan dat via: 
kevelaer.johannesxxiii@gmail.com (voor de bus-
bedevaart) of freekvanderheijden@planet.nl (voor 
de fietsbedevaart).

JEUGDWErK 
BErKEL-ENSchOt
Over een paar maanden is het 
schooljaar alweer afgelopen en is het 

vakantie! Wil uw kind meedoen aan een leuke, ac-
tieve spelletjesweek van 6 t/m 10 augustus? Stem 
dan af op onze speciale KVW-TV zender. We ne-

men een kijkje achter de schermen van de televi-
siewereld. Uw kind(eren) zijn van harte welkom om 
samen met vriendjes en vriendinnetjes een fantasti-
sche week te beleven bij KinderVakantieWerk 2018!

De TV studio van de onderbouw, voor kinderen uit 
groep 1 t/m 4 bevindt zich in Manege de Kraan. 
De TV studio van de bovenbouw, voor kinderen 
uit groep 5 t/m 8 bevindt zich bij de voetbalvel-
den van Jong Brabant. De kosten per deelnemer 
bedragen €40,00. Voor de vroege vogels hebben 
we in mei nog een speciale vroegboekkorting: tot 
1 juni betaalt u €37,50 per kind. Dus profiteer nu 
en schrijf uw kind(eren) in! Inschrijven kan via de 
site www.jeugdwerkberkelenschot.nl Inschrijven 
via de meedoenregeling van de gemeente Tilburg 
kan ook. Stuur dan een mail naar info@jeugdwerk-
berkelenschot.nl
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPStEKErtJE
Bidden
Bidden moet. Het is geen kwestie van zin of inspi-
ratie. Het is een plicht van geloof en noodzakelijke 
voorwaarde om het geloof in stand te houden, en 
God in het middelpunt van je leven te laten staan. 
Trouwens, als je van iemand zou denken, dat hij 
niet zou hoeven te bidden, dan is het Jezus wel. 
Hij die in Zijn Godheid één met de Vader was, in 
wie de heilige Geest in volheid woonde. En toch 
getuigen de evangelisten, dat Hij bad, soms uren 
lang, en dat Hij deelnam aan de wekelijkse syna-
gogedienst. We lezen in de bijbel hoe Jezus Zijn 
volgelingen biddend aanbeveelt bij de Vader. Je-
zus geeft ons in Zijn menszijn een voorbeeld van 
hoe wij moeten bidden. Ook Jezus had het gebed 
nodig om als mens de wil van de Vader te ken-
nen en in Hem te blijven. Hij spoort ons ook  aan 
te bidden, vasthoudend te bidden, niet met om-
haal van woorden maar met vertrouwen, in geest 
en waarheid. Hij leerde ons het Onzevader, als het 
gebed van de christengelovige dat alles bevat. 
Bidden staat in het hart van het kerkelijk leven, 
bidden hoort in het hart van het leven van iedere 
gelovige, wil hij zich gelovig kunnen blijven noe-
men. In de morgen dienen wij de Heer te prijzen 
om de nieuwe dag die ons geschonken wordt en 
Hem om  hulp en bijstand te vragen, opdat wij die 
dag leven volgens Zijn wil. Aan tafel danken wij 
voor het voedsel dat Hij ons schenkt en waarmee 
Hij ons leven onderhoudt. Voor wij gaan slapen 
vragen wij vergeving voor alles wat fout was de 
afgelopen dag en bescherming voor het donker 
van de nacht. Dat zijn de dagelijkse gebeden. Vol-
harden in dit gebed, dat is het hart van ons ge-

lovig zijn. God weet wat wij nodig hebben, maar 
Hij geeft het slechts als wij Hem erom vragen: dat 
geldt bovenal voor zijn Geest, de heilige Geest van 
Pinksteren.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard   

tEr NaGEDachtENiS
In de St. Willibrorduskerk namen we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid van Antoon Sanders, 89 
jaar en in de St. Caeciliakerk van Corry Wehmeijer-
Zwanenburg, 92 jaar.

aGENDa
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 26 mei 20.00 uur: kerk versieren 1e com-
munie.

viEriNGEN vOOr DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 26 mei: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: Pastoor Looyaard.

Zondag 27 mei: hoogfeest heilige Drieëenheid.
09.30 uur St. Caeciliakerk Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Frans van Gorp en Lies van Gorp-Ma-
thijssen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eerste Communie: 
Eucharistieviering mmv de Mortelnootjes. In deze 
viering doen 21 kinderen hun Eerste Communie.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Nettie en Rene Wijnands-Habets.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 28 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Dinsdag 29 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 31 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

vrijdag 1 juni: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Reuze vlijtige lies

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Elke zondag 
open  

Of Balsemien. In diverse 
kleuren. 2.25 p.st.

Helemaal op maat gemaakt!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? Kom dan 
naar onze showroom in Udenhout
voor een vrijblijvende offerte.

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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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 27 mei: Mattijs Jonker uit Utrecht, 10.15 
uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor de eigen 
kerk: kerkblad Samen op Weg. Er is kinderneven-
dienst en crèche. De kinderen gaan vandaag aan 
de slag met de lezing uit Johannes 3:1-16. In dit 
verhaal komt de Farizeeër Nikodemus naar Jezus 
toe. Hij zegt: ‘Wij weten dat u een leraar bent die 
van God gekomen is…’ Nikodemus is verder voor-
al benieuwd naar wat hij nog niet weet en niet be-
grijpt. En Jezus legt uit, als een joodse rabbi.

agenda
24 mei 19.30: Gemeenteavond over het Avondmaal
25 mei 17.30: Ontmoeting rond de tafel
26 mei 19.30: Club 412

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

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

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, Slim-
straat 8a, Udenhout. www.vanraakadvocatuur.nl. 
013-5908877. 

TV, internet of WIFI problemen? 
Wasmachine, droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

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 bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-Enschot!

Iedere dag vers gestoken aSPErGES en vers 
geschilde aSPErGES. De boerderijwinkel is 
dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. 
aspergeboerderij van iersel Schoorstraat 63
Udenhout tel: 013 5113404

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

vOtO presenteert ‘het laatste avondmaal’ De 
laatste zusters vertrekken uit Koningsoord. Daar 
wordt tenslotte een heel nieuwe bestemming aan 
gegeven. Maar dat vertrek gaat niet zonder slag of 
stoot. En waar gaan ze terecht komen? 
Het gezegde ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’ is hier 
duidelijk van toepassing… 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! 
Kaarten à €8,50 te koop bij De Druiventros en 
Tamoil Robben. Info: stichting-voto@hotmail.com

Primera heeft entreekaarten voor Eviva ESPaNa 
op 26 mei. Een wervelende show met after-party 
door De Parelmuzikanten

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

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

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

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

Te huur: Opslagruimte. 100m2. Omgeving Berkel-
Enschot. Tel 06-82748432

PartiJ (Dames) leren slippers-sandalen € 30,- 
Dichte schoenen € 35,-  Alles op maat achter 
in de winkel. Geerts Schoenen. Eikenbosch 11
Berkel-Enschot

Nieuw in Berkel-Enschot!
Uw woning full-service verkopen

voor € 995,-

- Waardebepaling 

- Funda plaatsing met 30 foto’s

- Foto’s door professioneel fotograaf

- Inmeten met Nen 2580 en plattegrond

- Onderhandelingen

- Opmaken koopovereenkomst

- Bezichtigingen

- Een maand promolabel bij Funda
 

Maak een afspraak met
Gert-Jan Verzaal,

gediplomeerd makelaar
Info@huizenbalie.nl

tel 06-41 366 166





Ga naar rabobank.nl/leden voor informatie en aanmelden

Lid zijn van Rabobank heeft voordelen. Als lid ontvang je bijvoorbeeld het

ledenmagazine Dichterbij, kun je gebruik maken van ledenaanbiedingen en

beslis je mee over de financiële ondersteuning van jouw favoriete club. 

Ben jij al lid van Rabobank Hart van Brabant?

van het
lidmaatschap
van Rabobank?

Weet jij wat de
voordelen zijn


