
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 11, 13 maart 2019

DEZE WEEK:
De Smaak van Hier: ‘terug naar vroeger’

Retail Compleet Bouw: ‘snel schakelen in een hoog bouwtempo’ 

Adverteren in de Paaseditie?



EETCAFÉ

18p.p.

12p.k

Kids tot 12 jaar

Spareribs avond!
Vrijdag 22 maart a.s.

De dolle donderdagen !! 
Driegangen menu voor slechts

12,50

 
Vanaf 12 maart zijn we weer geopend!

Een tafeltje voor U klaar zetten?
 Bel, sms of app naar: 06 245 845 36

Geopend: Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 18.00uur
Burg. Brendersstraat 3 Berkel Enschot

Op onze actiedagen kunt u ook
van onze nieuwe kaart bestellen!
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s

14 maart
Romig kerriesoepje

stoofpotje van kip en witte rijst
Dame blanche

21 maart
Zoete tomatensoep met kruidenroom
Kipsate met satesaus en frietjes

Chocolade mousse

28 maart
Lente bouillon

Broodje hamburger met 
garnituur en frietjes

vanillecreme met oreocrumble
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

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 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.250 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

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  nihat.karacan@politie.nl  
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.

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

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

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

NIEUW
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten – Wmo.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor vragen, het doorgeven van een verhuizing of 
het maken van een afspraak in de stadswinkel, 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

COACHING

3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

FYSIOTHERAPIE
TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFTSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSOORD
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 
Huisartsen M. v. Ierland, M. Evers T: 013-5332165
Huisarts 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
FAM, verloskunde praktijk  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
Logopedie praktijk Schaapveld  T: 013-5333306
Move-Ing Kinderfysiotherapie T: 06-20448374
Thebe, Thuiszorg   T: 088-1176773
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl
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PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

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 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

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

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of 
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

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

KAPPERS 

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

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot 

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
Voor optimale kindontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl

OUDEREN

KBO B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162
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MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
Bel 013-5442513 voor bestelformulier (herfst/winter)

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

UITVAARTBEGELEIDING

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel  maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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
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Koeienboer en melkpionier Rob Denissen le-
vert zijn producten rechtstreeks aan de lokale 
consument op zijn boerderij de Piet van Mein-
tjeshoeve in Heukelom. ‘Als boer kom je in een 
spiraal waarin je zo goedkoop en zoveel mo-
gelijk melk moet produceren. Je verliest het 
contact met de consument. Ik dacht: dat kan 
anders en heb het heft weer in eigen hand ge-
nomen’, zegt Rob. Met het concept, de Smaak 
van Hier, brengt hij dat nu in de praktijk. 

Iedere donderdag en zondag kan men bij de 
boerderij van Rob verse zuivel halen zoals melk 
en yoghurt, maar ook slagroom, vla en haver-
moutpap. ‘Het assortiment bestaat nu uit 14 
producten, maar dat willen we verder gaan uit-
breiden’, legt de boer uit. Een jaar geleden be-
gon hij met de Smaak van Hier. ‘Het is een con-
cept dat uiteindelijk toepasbaar is voor andere 
boeren. We testen het op deze locatie uit. Hier 
spreken we van de Smaak van Heukelom, maar 
daar kunnen meerdere regio’s bijkomen.’

Volhoudbaarheid
Nu Rob het heft in eigen hand heeft genomen, 
kan hij het precies uitvoeren zoals hij het voor 
ogen heeft. ‘Onze koeien lopen zo lang moge-
lijk buiten: van april tot Sinterklaas. De weides 
zijn onbespoten en de druk voor de koeien is 
verlaagd.’ Voorheen liepen de kosten voor de 
veearts nog weleens hoog op. ‘Maar de koeien 
blijven nu gezonder. We willen niet het uiterste 
uit de koe halen qua melkproductie.’ 

Rob vindt het belangrijk om de kracht van de 
natuur te gebruiken in zijn bedrijfsvoering. ‘In 
Zuid-Afrika spreken ze ook wel over ‘volhoud-
baarheid’, dat is een mooie term die de lading 
dekt. We gaan een beetje terug naar hoe het 
vroeger was, maar dan met de middelen die we 
nu hebben.’ Daarnaast draait het ook om trans-
parantie. ‘Ik sta veel dichter bij de consument 
en kan mijn verhaal kwijt. Je hebt een praatje 
en kan vragen beantwoorden. Het is niet meer 
anoniem.’ 

De Bollekens
Wie zuivel van de boerderij wil, kan online be-
stellen via de webshop. Daarnaast levert de 
boer ook aan verschillende horecagelegenhe-
den in de regio. De producten van Rob liggen 
sinds kort ook in de schappen bij Landwinkel 
de Bollekens. ‘Daar zijn we heel trots op.’ Wie 
de producten wil testen, kan 15 maart naar de 
proeverij in de Bollekens komen.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

‘TERUG NAAR VROEGER’
DE SMAAK VAN HIER: 

De Smaak van Hier
Hoog-Heukelom 11
5059 AD Heukelom
06-22477675
info@desmaakvanhier.nl
www.desmaakvanhier.nl

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

MAART

LATER

APRIL

14-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
14-03-19 Druiventros 20.00 uur Interne competitie Schaakclub de oude Toren
14-03-19 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond mmv Jannah Loontjes
16-03-19 Druiventros 13.00 uur Externe competitie, Schaakclub de Oude Toren
17-03-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-03-19 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
20-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
20-03-19 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 ur Maak je eigen Virtual Realitywereld
20-03-19 Bibliotheek, Kerkzaal 20.00 uur Literair Café, Sonja Barend
20-03-19 Druiventros 20.00-21.30 uur Open repetitie zanggroep Whats-Upp
21-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
21-03-19 CC de Schalm 13.30-17.00 uur Finale KBO - De Schalm Riktoernooi
22-03-19 CC de Schalm 20.00 uur Classic meets Pop, Invites!
23-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur talent selectie 5 jarigen
24-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur Horsefood Dressuur talent selectie 4 jarigen
24-03-19 CC de Schalm 15.00 uur Elckerlyc, Goeien aard met muziek
26-03-19 CC de Schalm 13.00-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
27-03-19 CC de Schalm 9.30-16.45 uur KBO - De Schalm Biljarttoernooi
27-03-19 Bibliotheek, Kerkzaal 19.30 uur Filmcafé, Happy End
28-03-19 CC de Schalm 13.00-16.45 uur Finalewedstrijd KBO - De Schalm Biljarttoernooi
30-03-19 Druiventros 9.30 uur Druiventrostoernooi, Schaakclub de Oude Toren
31-03-19 Manege de Kraan 10.00 uur Finale Horsefood Dressuur Talent 4 en 5 jarigen
31-03-19 CC de Schalm 11.30 uur Nobuko Takahashi, pianoconcert Stg. Expo
31-03-19 Druiventros 14.00 uur Voorjaarsconcert Egerländerkapel “Die Walddrum 

Musikanten”

03-04-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
03-04-19 CC de Schalm 20.00 uur Willem Witeveen, de bibliotheek van Gizeh Stg. Expo
04-04-19 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
06-04-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
06-04-19 Manege de Kraan 16.00 uur 2e onderlinge dressuurwedstrijd
07-04-19 Sporthal ‘t Ruiven 10.30-16.00 uur Badmintontoernooi BC Just For Fun
10-04-19 Ons Koningsoord 20.00-22.00 uur KVG lezing: Insecten, staan zij straks op ons menu en 

hoe bijdragen aan een duurzame wereld
12-04-19 CC de Schalm 20.00 uur Steven Brunswijk, van Slaaf tot Meester
14-04-19 CC de Schalm 11.30 uur Lola Marie & Trio Nostalgie Stg.Expo
17-04-19 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 uur Tekenfilms mapen met Puppet Pals
26-04-19 CC de Schalm 11.30 uur Het KlarinetNsemble Stg. Expo
28-04-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek

04-05-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
12-05-19 St. Caeciliakerk en kerkplein 13.00 uur Sint Job pleinfeest
16-05-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
18-05-19 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 uur Stop-Motion film maken
19-05-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
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Retail Compleet Bouw ondersteunt onderne-
mers bij de montage en afbouw van winkels. 
‘Ons verhaal gaat verder. We zetten niet alleen 
de wanden, maar we beginnen bij de basis’, zegt 
eigenaar Cock Nieuwlands. Dat doet het bedrijf 
voor diverse winkels en magastores zoals sport-
zaken, opticiens, drogisterijen en casino’s, maar 
zij zijn er ook voor de lokale, kleine ondernemer. 

In 2010 begon Retail Compleet Bouw met de eer-
ste projecten. ‘Zo zijn we eigenlijk gegroeid en ons 
steeds meer gaan specialiseren.’ Voor Cock draait 
het allemaal om het ontzorgen van de opdrachtge-
ver. ‘We worden soms al ingeschakeld bij het ver-
gunningentraject of het demonteren van de oude 
winkelinrichting’, zegt hij. 

Overgang nieuwe winkelcentrum 
Cock komt zelf uit Berkel-Enschot en vindt het 
belangrijk om betrokken te zijn bij het dorp. ‘Een 
grote ontwikkeling is nu natuurlijk de overgang 
naar het nieuwe winkelcentrum.’ Voor sommige 
ondernemers is dat een flinke klus. ‘Je hebt te 
maken met een verplichte, korte bouwperiode en 
dan moet je snel schakelen. Het gaat om strakke 
deadlines met een hoog bouwtempo.’

Wij zorgen voor de juiste mensen op 
de juiste plek 

Nu de overgang naar het nieuwe winkelcentrum 
steeds dichterbij komt, helpt Retail Compleet 

Bouw onder meer Cafetaria Eikenbosch. ‘Dat 
doen we samen met Projektburo Kolsteren Projek-
ten. Dit buro is ook betrokken bij de lokale onder-
nemer en we hebben onze krachten gebundeld.’ 
In Berkel-Enschot realiseerde Retail Compleet 
Bouw onder meer het interieur van Slagerij Veen-
stra, schoonheids- en pedicuresalon Il Mio Sogno 
en het nieuwe clubhuis van TC de Rauwbraken.  

De lokale kleine ondernemer 
Voor Cock zijn de projecten met kleine onder-
nemers een leuk onderdeel van zijn vak. ‘Je kan 
je creativiteit erin kwijt en er is ruimte om eigen 
ideeën aan te brengen. In korte tijd realiseer je sa-
men met de ondernemer iets moois’, zegt hij. Bij 
een samenwerking werkt Retail Compleet Bouw 
met een open begroting. ‘We zijn transparant in 
onze offertes. We gaan voor kwaliteit, maar reke-
nen niet de hoofdprijs.’ Cock vindt het belangrijk 
dat ondernemers niet voor verrassingen komen te 
staan. ‘En we denken samen met de ondernemer 
vooruit.’ Daarnaast vindt Cock het belangrijk om 
snel en adequaat te schakelen. ‘We werken met 
korte lijntjes en een vast aanspreekpunt.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans 

‘SNEL SCHAKELEN 
IN EEN HOOG BOUWTEMPO’

RETAIL COMPLEET BOUW:

Retail Compleet Bouw BV
Kapt. Hatterasstraat 1-02
5015 BB  Tilburg
013 30 30 033
info@retailcompleetbouw.nl
www.retailcompleetbouw.nl

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
6-3 OV chipkaart T. Peperzak Ingang Pierenberg 06-29387460
19-2 Sleutel met paarse sleutelhanger Kledingbak aan de Durendaelweg 06-38509603
13-2 Kindermuts beer (zie foto Schakel APP) Speeltuin achter Erasmuslaan/ 06-17518456  
  Anthon van Duinkerkenlaan
   

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
27-2 Sleutel met daaraan ringetje met klein kogeltje In de buurt van Boerderij   06-19672800  
  Denissen / ’t Muziekhuis
24-2 Zeshoekig vogelhuisje inclusief de stalen pijp.  huis Sportlaan 3 06-20780000  
 Huisje heeft emotionele waarde
18-2 Zonnebril Rayban model Aviator Parkeerplaats Koningsoord 06-54690269  
  Hemels Restaurant

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via 
de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. 
Download ‘de Schakel’ in de App Store of Google Play.

BESTE ADVERTEERDER, DIRECTIE, VERENIGINGSBESTUUR,

Op woensdag 10 april (week 15) verschijnt de speciale dikke en gezellige paasspecial van weekblad 
De Schakel die extra zal opvallen bij de lezers.

Inmiddels hebben al onze adverteerders een mailing ontvangen, maar we willen iedereen erop attent 
maken dat we de mogelijkheid bieden om uw bedrijf of vereniging in een paasei te promoten! 

Speciaal voor de puzzelaars zullen we een extra paaspuzzel toevoegen, waarbij er mooie prijzen te 
winnen zijn. Wellicht heeft u interesse om een prijs ter beschikking stellen met extra naamsvermelding 
in de Schakel?

Paasei
Uw logo verschijnt voor € 30,- excl. btw (€ 36,30 incl. btw) in een feestelijke uiting. Alle adverteerders 
van week 15 en 16 worden in de logopuzzel meegenomen. Voor de overige advertentietarieven zie 
www.schakel-nu.nl

Wilt u meedoen? U kunt uw inzending kenbaar maken door een mail te sturen naar: 
advertenties@schakel-nu.nl. Doe dit uiterlijk voor vrijdag 22 maart a.s.

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bellen op 06 - 207 8 00 00.

Wij danken u nu alvast voor uw deelname.
Met vriendelijke groeten,

Bestuur De Schakel 
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Tijd voor goed openbaar vervoer naar Berkel-Enschot 
en Udenhout

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De Provincie lijkt misschien ver weg maar 
is dat absoluut niet. Op 20 maart staat namelijk ook de toekomst van het Brabantse openbaar 
vervoer op het spel. Iets waar ook Berkel-Enschot en Udenhout enorm veel belang bij hebben. Als 
CDA-kandidaat neem ik u graag mee in mijn plannen voor het openbaar vervoer in onze regio.

Station voor Berkel-Eschot
Het wordt tijd voor een station in Berkel-Enschot. Na jaren van twijfelen moet wat het CDA betreft 
de schop de grond in. Uit eerder onderzoek is al gebleven dat een station in Berkel-Enschot haalbaar 
is en voldoende potentiele reizigers kent. Als we echt werk willen maken van de bereikbaarheid van 
onze dorpen is het bouwen van dit station wat het CDA betreft een ‘no brainer’. Aan de slag dus!

Meer maatwerk voor betere busverbindingen
Een station voor Berkel-Enschot is echter niet genoeg. Goede busverbindingen vanuit Udenhout 
en Berkel-Enschot met Tilburg zijn minstens zo belangrijk. Het is een schade dat nieuwe wijken 
niet worden aangesloten op het busnetwerk, dat bushaltes juist bij verzorgingshuizen worden weg-
gehaald en dat er geen alternatief wordt geboden voor het vervallen van de buurtbus naar Loon 
op Zand/Dongen. Wat het CDA betreft moeten dergelijke onbegrijpelijke beslissingen stoppen en 
moeten al onze dorpen goed bereikbaar blijven met de bus. 

Kortom, het is tijd voor actie om onze dorpen goed bereikbaar te houden met het openbaar vervoer. 
De komende Provinciale Statenverkiezingen gaan voor mij ook vooral over dit thema. Ik hoop op uw 
steun en stem. 

Marcel Deryckere, 
CDA-kandidaat nr. 5 voor de Provinciale Staten
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KOM NAAR DE 
VRIJBLIJVENDE 
EHBO WORKSHOP!
In de workshop ‘eerste hulp bij her-

senaandoeningen’ bespreken we onder andere de 
werking van de hersenen, hersenziektes en -letsel, 
zoals beroertes en traumatisch hersenletsel na bij-
voorbeeld een ongeval. Vervolgens wordt er extra 
aandacht besteed aan epilepsie in combinatie met 

sport. Datum: woens-
dag 20 maart Tijd: 
20:00 tot 22:00 Loca-
tie: Ons Koningsoord, 
de Kapittelzaal
Aanmelden kun je 
doen op onze web-
site: www.ehbo-be.nl

VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK” 
Verzamelaarsvereniging “De Torenhoek” 

heeft op zondag 17 maart weer een ruilbeurs in 
Ons Koningsoord, 
Cultureel Centrum “De Schalm”, Trappistinnentuin 
77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Wij zitten in de foyer. 
Van 10.00 tot 13.00 uur kan men er terecht voor 
het ruilen van postzegels, balpennen en suiker-
zakjes.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

V.V. DE GOUDVINK 
Op maandag 18 maart 2019 
organiseert v.v. De Goudvink 

Udenhout een vogellezing. Dierenarts Stefan Ver-
hoeven verzorgt een lezing over vogelziekten en 
hygiëne bij vogels. Leden, inzenders en andere 
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De 
lezing wordt gehouden in Café Het Raadhuis, 
Raadhuisstraat 54 te Berkel-Enschot. De aanvang 
is: 20:30 uur. Wilt u de lezing bijwonen dan graag 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@goudvink-udenhout.nl.

BUURTVERENIGING 
BAB 
Ook dit jaar is door onze buurtver-

eniging (BAB) weer het grote kindercarnavalsfeest 
georganiseerd bij Dansschool van Opstal.
Om in de juiste stemming te komen was alles ver-
sierd met o.a. slingers en ballonnen.
Voor de kinderen was er een aparte dansvloer met 
daarop de kènderbar waar ze hun eigen consump-
tiekaarten konden laten afstempelen voor drinken, 
snoepzak, chips en ijs.
Het was druk en gezellig, met bezoek van de Raad 
van Elf en de kinderraad.
Kees van Kasteren van de BAB kreeg een onder-
scheiding van de prins, voor zijn jarenlange inzet 
voor dit evenement.

Meer info over de BAB kun je vinden op 
www.akkerwijk.nl.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com

KBO-BELASTINGINVULLERS 
GAAN WEER OP PAD.
U hebt ze waarschijnlijk al ontvangen, het 

jaaroverzicht van de Sociale Verzekeringsbank be-
treffende de door u in 2018 genoten AOW en de 
jaaropgaaf van uw Pensioenfonds eveneens over 
2018.
Tijd om weer serieus aandacht te geven aan uw 
belastingaangifte over het jaar 2018 en te bezien 
of u voor een teruggave in aanmerking komt. Ook 
is het van belang te checken of u nog wel voor 
een toeslag in aanmerking, dan wel of uw toets-
inkomen bijgesteld moet worden om terugbetaling 
achteraf te voorkomen.

Zoals u wellicht weet opereren binnen KBO-ver-
band in Berkel Enschot naast Cliëntondersteuners, 
Vrijwillige Ouderenadviseurs, Administratieve On-
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dersteuners ook een flinke groep Belastinginvul-
hulpen, vrijwilligers die de deskundigheid bezitten, 
en daarvoor regelmatig worden bijgeschoold, om 
u te helpen bij het invullen van de aangifte inkom-
stenbelasting en de controle op de toegekende 
toeslagen. De dame en de heren hebben onlangs in 
januari weer een bijscholing gevolgd en ook onder-
ling hebben ze weer het een en ander afgestemd.
Vanaf 1 maart a.s. staan onze belastinginvulhul-
pen weer voor u klaar om met u de aangifte 2018 
te doen. Om daarvoor in aanmerking te komen 
moet u aan een paar voorwaarden voldoen:
• U bent AOW-gerechtigd;
• Uw inkomen is maximaal € 35.000,- (alleen-

staande) of het gezamenlijk inkomen van  
u en uw echtgeno(o)t(e) / partner is maximaal  
€ 50.000,-;

• Er is sprake van een eenvoudige belastingaan-
gifte.

• U bent lid van de KBO.

Gelukkig kunnen wij u meedelen dat KBO-
Brabant heeft besloten de KBO-invulhulpen te 
blijven opleiden en begeleiden op het vlak van 
eenvoudige belastingaangiften.
Gevolg van dit besluit is evenwel dat nieuwe 
hulpvragers lid moeten zijn van de KBO (dit 
vooral i.v.m. de aansprakelijkheidsrisico’s). 
Bent u nu géén lid van KBO Berkel-Enschot, 
wordt dan alsnog lid voor slechts € 20,- per 
jaar, waarna u door de belastinginvulhulpen 
geholpen kunt worden en kunt deelnemen aan 
alle activiteiten binnen onze afdeling.

Voor het invullen van een aangifte vragen de vrij-
willigers € 6,- per aangifte en maximaal € 12,- per 
huishouden). Zij dekken hiermee hun onkosten. In 
bijzondere situaties, bijv. bij hoge reiskosten, kan 
hiervan met kennisgeving vooraf worden afgeweken.

Let op:
Tijdens hun bijscholingsbijeenkomst is de invul-
lers meegedeeld dat iedereen die vorig jaar door 
de belastinginvullers geholpen is, dit jaar vanuit 
de belastingdienst een machtigingscode toege-
zonden krijgen. Deze code is van groot belang en 
dient dus na ontvangst goed bewaard te worden. 
Zonder de code geen invulhulp.
En dan nog dit: Hoe helpt u bij het vlot invullen 
van de belastingaangifte IB 2018.

Zorg er s.v.p. voor dat u de noodzakelijke be-
scheiden voor het invullen van de aangifte bij 
komst van de vrijwilliger beschikbaar hebt. Dit 
voorkomt onnodige vertraging.

Neemt u dus, wanneer u denkt in aanmerking te 
komen voor deze bijzondere ondersteuning, ge-
rust contact op met Thijs Dingenouts, coördinator 
en hij zal u in contact brengen met één van onder-
staande belastinginvulhulpen:
Mevr. Fien van den Aker 013-533 22 69 
Dhr. Bernard Stroot 06-53 12 79 60
Dhr. Huub van Beurden 013-533 19 57 
Dhr. Ko Rijnen 013-533 45 87
Dhr. Jac van Gool 013-533 31 96
Dhr. Cor Reijne 013-533 69 88
Dhr. Dré van Hal 013-533 32 70
Dhr. John Rodenburg 013-533 30 59
Thijs Dingenouts, coördinator Belangenbehartiging
T: 013 – 533 66 90 - M: Thijs.dingenouts@ziggo.nl

TEMPO 25 VELDTOER-
TOCHT OP WOENSDAG 
20 MAART 2019

Liefhebbers van de jaarlijkse veldtoertochten van 
de KBO hebben altijd verlangend uitgezien naar 
de datum van de eerstvolgende tocht. Dat deden 
ze in de wetenschap, dat er weer een afwisselen-
de, gevarieerde en spannende route was uitgezet. 
Dat was het werk van Toon van Hooijdonk. Dat 
kon je aan hem wel overlaten. Hij kende in bos-, 
heide- en duingebieden van Midden-Brabant alle 
paden, paadjes en weggetjes. Het dwong steeds 
veel bewondering af.
Jarenlang heeft Toon deze tochten uitgezet, maar 
helaas is hij recent met dit breed gewaardeerde 
werk gestopt.
Een viertal vtt-liefhebbers heeft zodoende de taak 
op zich genomen om zelf een tocht uit te zetten. 
Het parcours is gelegen in het bos- en heidegebied 
rondom Esbeek. Te noemen zijn: Rovertsche Hei-
de, Tulderheyde, Tulderbos, Landgoed De Utrecht, 
Neterselse Heide. Vennen die aan de route liggen 
zijn: Papschot, De Flaes, Het Goor. Verder moet de 
Reusel enige malen overgestoken worden.
Al bij al ligt een fraaie en uitdagende vtt-route op 
de liefhebber te wachten.
De vtt-route wordt op woensdag 20 maart 2019 
gereden en omvat een ochtend- en middag-
gedeelte. Beide delen zijn rond de 25 km. 
De start is om 10.00 uur bij de kerk te Esbeek. 
Vlakbij zijn parkeerplaatsen.
Na de eerste lus is een lunch gepland bij het 
Schuttershof te Esbeek.
Na afloop hiervan kan het tweede deel van start 
gaan. Ook dat eindigt bij het Schuttershof. Dan 
is het ook tijd voor een consumptie, napraten en 
evalueren.
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Het Schuttershof is gelegen aan de Dorpstraat 2, 
5085 EG te Esbeek, tel. 013-5169242.
Belangstellenden voor de tocht kunnen zich opge-
ven bij Frank Smarius, 
tel.: 533 1292; email:    franksmarius@ziggo.nl
John van Horen

RENFIETSTOCHT TEMPO 
25 OP WOENSDAG 
24 APRIL 2019

In de komende lente komt er weer een aantrek-
kelijke tocht op de renfiets. Deze keer tekent Kees 
van de Ven voor het uitzetten en de organisatie. 
De tocht gaat op wat verdere afstand dan gebrui-
kelijk van start, hij zal ons namelijk voeren door het 
land van Maas en Peel.
Om 09.00 uur verzamelen de deelnemers zich bij 
de Enschotse kerk; wij verdelen ons over een aan-
tal auto’s en vertrekken om 09.15 uur.
Vervolgens verzamelen wij ons om 10.15 uur op 
de parkeerplaats net voor de slagboom van Cam-
ping De Heldense Bossen (Heldense Bossen 6 B, 
Helden).
Om 10.30 uur vertrekken wij voor een tocht van 
ongeveer 100 km door het land van Maas en Peel.
Na 13,5 km drinken wij koffie in Baarlo.
De lunch is ongeveer halfweg in Meijel (ca. 13.00 
uur) in het Oranje Hotel, 
Raadhuisplein 11, 5768 AR Meijel.
Na het rijden van de tocht is er een korte nazit met 
een biertje (of iets anders) in Helden, bij Ons Hoes.
Nadere gegevens volgen na aanmelding.
Opgave voor deelname bij Frank Smarius, 
tel.: 533 1292; email:    franksmarius@ziggo.nl

AANMELDEN DEELNAME 
THEATERS TILBURG-
GROEP

In het KBO-nieuws van maart 2019 is het aanmel-
dingsformulier opgenomen waarmee KBO-leden 
zich vrijblijvend als nieuwe deelnemer aan de The-
aters Tilburggroep kunnen opgeven. Deelnemen 
aan de Theaters Tilburggroep van de KBO houdt 
in dat men via de KBO bij voorrang eersterangs 
toegangskaartjes kan bestellen voor alle voorstel-
lingen uit de gids van Theaters Tilburg. Bijkomend 
voordeel is dat men via de KBO het verschuldigde 
bedrag per incasso betaalt in drie termijnen.
Verder is voor deelnemers die afhankelijk zijn van 
vervoer door anderen, vrijwel altijd tegen een ge-
ringe bijdrage vervoer beschikbaar. Er wordt niet 
gereisd in groepsverband. 

Om te kunnen deelnemen aan de Theaters Tilburg-
groep moet men lid zijn van de KBO Berkel-Enschot. 
U kunt zich daarvoor opgeven via de website van de 
KBO: www.kbo-berkelenschot.nl of het secretariaat 
van de KBO: Jacob van Ruysdaellaan 12.
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk maan-
dag 1 april als nieuwe deelnemer aan de Theaters 
Tilburggroep inschrijven bij voorkeur via het aan-
meldingsformulier op de KBO-website. Eind april/
begin mei ontvangt men dan via de KBO de pro-
grammagids van Theaters Tilburg, een brief van de 
KBO met nadere informatie en een bestelformulier.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ria/
Huub van Beurden tel. 5331957 of Ad Oomen tel. 
5332023.

KBO-werkgroep Theaters Tilburg.

 
www.riool-afvoer-ontstoppingsdienst.nl

Bel ons op:  
085 - 130 16 92 

- Goede service, eerlijke prijs

- 12 maanden garantie

- Geen extra toeslagen  

- All-in uurtarief 

HEEFT U EEN PROBLEEM  
MET UW RIOOL OF AFVOER?  
LAAT ONS HET OPLOSSEN!

Ontstoppingsdienst
Riool - Afvoer

1 2 3 4

9 10

14 15 16 17

21

25 26 27

31 32 33

37

41 42 43 44 45

51 52 53

Beste puzzelaars,
In de maandpuzzel van afgelopen 

week stond een foutje. 
Bij vakje 21 is zowel een D als een K juist.

We zien uw inzendingen graag tegemoet!

Veel puzzelplezier,
De redactie
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Zorgcentrum de Eikelaar
Slimstraat 40, 5071 EK Udenhout

Programma voor deze dag:
• Rondleidingen in het woonzorgcentrum.
• Een kijkje nemen bij activiteiten in en rond het 

Atrium, beleef door zelf deel te nemen aan 
een activiteit!

Voor specifieke vragen over:
• Thuiszorg, zal de wijkverpleegkundige van 

12.30 uur tot 14.00 uur aanwezig zijn.
• Dagbesteding, zal een medewerker van zorg-

boerderij ‘Ons Erf’ de gehele dag aanwezig 
zijn.

Zorgcentrum Torentjeshoef
Oranjesingel 33, 5056 XB Berkel-Enschot

Programma voor deze dag:
• Rondleidingen.
• Een kijkje nemen bij activiteiten, beleef door 

zelf deel te nemen aan een activiteit!

Voor specifieke vragen over:
• Thuiszorg, zal de wijkverpleegkundige van 

10.30 uur tot 12.00 uur aanwezig zijn.
• Wonen bij zorgstichting ‘t Heem, zal de zorg-

adviseur aanwezig zijn van 10.30 uur tot 
14.00 uur.

Zaterdag 16 maart 
van 10.30 - 14.00 uur

Open Dag 
op alle locaties 

van zorgstichting
‘t Heem!

Kom een kijkje nemen in onze zorglocaties de Eikelaar, Torentjeshoef, Leyenhof en Haarensteyn
Als u altijd al meer heeft willen weten over:
- werken bij ‘t Heem
- wonen bij ‘t Heem
- vrijwilliger zijn bij ‘t Heem- een zinvolle dagbesteding bij ‘t Heem

Het activiteitenprogramma met tijden volgt volgende week!

Zorgstichting ‘t Heem houdt tijdens de week van Zorg en Welzijn

OPEN DAG op zaterdag 16 maart 2019
     van 10.30 - 14.00 uur op alle locaties:

   

Zaterdag 16 maart 
van 10.30 - 14.00 uur

Open Dag 
op alle locaties 

van zorgstichting

‘t Heem!

Kom een kijkje nemen in onze 
zorglocaties de Eikelaar, Torentjeshoef, 

Leyenhof en Haarensteyn
Als u altijd al meer heeft willen weten 
over:
- werken bij ‘t Heem
- wonen bij ‘t Heem
- vrijwilliger zijn bij ‘t Heem
- een zinvolle dagbesteding bij ‘t Heem

Het activiteitenprogramma met 
tijden volgt volgende week!
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Zorgcentrum de Leyenhof
Martinipad 3, 5268 AZ Helvoirt

Programma voor deze dag:
• Rondleidingen.
• Een kijkje nemen bij activiteiten, beleef zelf 

door deel te nemen!
• Demonstratie van de ‘beleeftafel’.

Voor specifieke vragen over:
• Thuiszorg, zal de wijkverpleegkundige van 

12.00 uur tot 13.00 uur aanwezig zijn.
• Wonen bij Zorgstichting ‘t Heem, zal de zorg-

adviseur aanwezig zijn van 11.30 uur tot 
12.30 uur.

Zorgcentrum Haarensteyn
Haarensteijnstraat 2, 5076 CN Haaren

Programma voor deze dag:
• Rondleidingen in het woonzorgcentrum en 

dagbesteding.
• Een kijkje nemen bij activiteiten, beleef door 

zelf deel te nemen aan een activiteit!

Voor specifieke vragen over:
• Thuiszorg, zal de wijkverpleegkundige van 

10.30 uur tot 11.30 uur aanwezig zijn.
• Wonen bij Zorgstichting ‘t Heem, zal de zorg-

adviseur aanwezig zijn van 12.45 uur tot 
13.45 uur

Voor al uw vragen met betrekking tot onderstaande 
zijn diverse medewerkers aanwezig om u te woord te staan:
• Thuiszorg bij ‘t Heem
• Wonen in een woonzorgcentrum 
• Tijdelijk verblijf in Torentjeshoef of Haarensteijn
• Eten in het restaurant op diverse locaties
• Mogelijkheden voor dagbesteding op diverse locaties
• Vrijwilligerswerk bij ‘t Heem
• Werken bij ‘t Heem
• Leren bij ‘t Heem

U komt toch ook? 
Wij zien u graag op een van onze zorglocaties!

Zorgstichting ‘t Heem houdt tijdens de week van Zorg en Welzijn

OPEN DAG op zaterdag 16 maart 2019
     van 10.30 - 14.00 uur op alle locaties:
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Wanneer kiest u voor Kozion?

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

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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KUNST EN CULTUUR

PERSBERICHT EXPOSITIE 
CULTUREEL CENTRUM 
DE SCHALM
Expositie van Roos van Helvoirt-Heerkens
van  8 maart tot 31 mei 2019.
In de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

“De uitdaging blijft om gelaagdheid in een voor-
stelling te kunnen brengen. 
Je gevoel zegt dat er meer gaande is dan het stil-
staande beeld. Het beeld vertelt een verhaal in een 
moment van verstilling”.

Roos maakt krachtige landschappelijke werken, 
realistisch tot figuratief waarin het licht en het 
daardoor ontstane contrast een grote rol speelt. 
Het zijn grote doeken in olieverf met organische 
vormen in heldere kleuren en structuren. Bijna al-
tijd herkenbaar maar, met ruimte voor eigen inter-
pretatie van de toeschouwer. 
Inspiratiebronnen voor deze werken zijn de kleu-
ren, vormen, structuren en lichtval in de natuur.

Daarnaast maakt Roos ook ruimtelijk werk met het 
boetseren en het gieten van portretten in diverse 
materialen en afwerkingen. Ook deze werken zul-
len getoond worden.

Ijslandschap 2017, 100 x 80 cm, olieverf op paneel

Roos van Helvoirt-Heerkens studeerde af aan de 
Kunstacademie in Tilburg. Roos maakt tekenin-
gen, schilderijen en beelden. Kenmerkend is de 
organische vormentaal.

Naast het maken van beeldend werk is Roos 
werkzaam als docent tekenen en visualiseren aan 
de opleiding ruimtelijke vormgeving.
RoosvanHelvoirt.com

Forest 2018, 90 x 120 cm olieverf op paneel

Openingstijden expositie:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op: 
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het 
seizoen kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot  

VRIJDAG 22 MAART 2019 IN CC 
DE SCHALM BERKEL-ENSCHOT; 
AANVANG: 20.00 UUR
Classic  meets  Pop  INVITES!  
Datum: Vrijdag 22 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 15,00 

Een  muzikale  reis  door  alle  genres.  Het  wordt  
een  concert  met  een  verhaal.  Dit  muzikale  stel,  
allebei  afgestudeerd  aan  het  conservatorium,  
speelt  populaire  klassiekers  en  prachtige  film-
muziek,  maar  ook  swingende  klassiekers  uit  de  
popmuziek.  
Speciaal  voor  deze  avond  worden  zij  bege-
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leid  door  een  live  band.  Daarnaast nodigen  zij 
verschillende  muzikanten  en  zangers  uit  om  er  
samen  met  hen  een  bijzondere avond  van  te  
maken.  
Klassieke  muziek  en  popmuziek  gaan  vanavond  
hand  in  hand.  Een  muzikale  belevenis.  
Laat  je  meenemen  door  Classic  meets  Pop!  

Piano:   Jeroen  Granneman  
Klarinet: Fabienne  Granneman  
m.m.v.   verschillende  muzikanten  

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

Violen
Volle doos, 12 stuks.
In diverse kleuren.

3.49

www.desmaakvanhier.nl

100% natuurlijk

Ons adres:

Hoog Heukelom 11 

5059 AD Heukelom 

Noord-Brabant, Netherlands

T   06 2247 7675

E   info@desmaakvanhier.nl

W www.desmaakvanhier.nl

Bestellen kan via www.desmaakvanhier.nl 

of kom zelf verse rauwe melk tappen uit 

onze melktap.

SmaakvanHier

desmaakvanhier

@desmaakvanhier

- Halfvolle en volle melk

- Chocolademelk

- Karnemelk

- Milde yoghurt en vruchtenyoghurt

- Chocolade- en vanillevla

- Havermout- en rijstepap

- Bavarois in diverse smaken

- Slagroom

Vrijdag 15 maart 

10.30-16.00 uur

Proeverij bij De Bollekens
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 09 maart 

White Demons HS2 - Bedo HS3 20-25
Programma aanstaand weekend:
Maandag 11 maart 
21:00 uur White Demons DMW1 - Dongen DMW1
Zaterdag 16 maart 
09:30 uur White Demons F1 - G.H.V. F1
10:20 uur White Demons E2 - United Breda E1
11:20 uur White Demons D2 - H.C.B. ‘92 D1
12:05 uur White Demons E3 - Desk E1
19:20 uur White Demons HS1 - Taxandria HS1
Zondag 17 maart 
10:00 uur White Demons HS3 - Taxandria HS2
10:00 uur handbalshop.nl/Witte Ster E1 - 
 White Demons E1
11:15 uur White Demons HS2 - 
 Aristos/HCB’92 HS2
11:30 uur E.O.C./Delta Sport HC1 - 
 White Demons HC1
12:45 uur T.S.H.V. Camelot DS1 - 
 White Demons DS1
12:50 uur Blauw Wit DS2 - White Demons DS2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

PARTNERRUIL-
TOERNOOI 
BC JUST FOR FUN

Onlangs vond het traditionele partnerruiltoernooi 
weer plaats bij badmintonclub Just For Fun.
Bij dit toernooi gaat het niet om presteren, maar 
om een leuke, gezellige badmintonavond voor de 
leden. Vooraf is niet bekend wat het criterium is om 
het toernooi te winnen. Het is in ieder geval niet de-
gene die het meeste wedstrijden heeft gewonnen. 
Het kan ook zijn dat degene die de meeste partijen 
verloren heeft de uiteindelijk winnaar is.
Van te voren wordt uit een aantal mogelijkheden 
een lotje met het winnende criterium getrokken 
dat de uiteindelijke uitslag bepaalt. Achteraf wordt 
dit pas bekend gemaakt.
Tijdens het toernooi worden alleen dubbelspelen 
gespeeld. Het “partnerruil”-gedeelte bestaat eruit 
dat je iedere partij met een andere partner speelt. 
Ook dit wordt door het lot bepaald.
 

Dit jaar moest 
je om het toer-
nooi te winnen 
evenveel punten 
vóór gescoord 
hebben als dat 
je punten tegen 
kreeg. Hoewel 
dit bij de deel-

nemers niet bekend was,  lukte het Paul Rijnen 
wonderwel om precies evenveel voor- als tegen-
punten te krijgen. Hij won hiermee een grote fles 
Bochtbier van onze sponsor Ferry van de Zaan-
de!
 
Ook zin om te badmintonnen? Op zondag 7 april 
2019 vindt het jaarlijkse BC Just For Fun badmin-
tontoernooi plaats.
Iedereen kan meedoen, je hoeft geen ervaren bad-
mintonner te zijn of lid te zijn van een vereniging.
 
Meer informatie op www.bcjust4fun.nl of mail naar 
info@bcjust4fun.nl

OJC’98 NIEUWS
Het eerste had tegen de punt-
loze hekkensluiter een makke-

lijke middag. Wel hielden beide ploegen goed vol 
door flink tempo te blijven spelen. Er vielen mooie 
doelpunten, alleen het aantal gemiste kansen bij 
de thuisploeg was wel erg hoog. Het jeugdige 
derde won opnieuw en blijft meedoen aan de top. 
En omdat het tweede op zondag ook weer won, 
hadden we bij de senioren een 100% score.
Bij de jeugd wonnen de junioren en de aspiranten 
B in Helmond; de B-aspiranten zijn vrijwel kam-
pioen. Bij de jonge jeugd vielen enkele monster-
uitslagen; de E1-pupillen verloren kansloos, de 
F-pupillen wonnen op hun sloffen. Dan was de 
wedstrijd van de E2-pupillen leuker met als uitslag 
een gelijkspel.
zaterdag 9 maart:
OJC’98 1 - Oranje Zwart 1 22 - 7
OJC’98 2 - NKV 3 13 - 10
OEC 2 - OJC’98 3 12 - 20
OEC jun 1 - OJC’98 jun 1   5 - 11
OEC asp B1 - OJC’98 asp B1   5 - 14
DOT asp C2 - OJC’98 asp C1   9 - 5
OJC’98 pup E1 - DOT pup E2   8 - 29
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2   7 - 7
OJC’98 pup F1 - Be Quick pup F2 27 - 2
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:

Paul Rijnen met de eerste prijs.
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zaterdag 16 maart
Voltreffers 1 - OJC’98 1
Rust Roest 6 - OJC’98 3
OJC’98 jun 1 - PSV jun 2 15.00 uur
Maastricht asp B1 - OJC’98 asp B1
Tilburg asp C3 - OJC’98 asp C1
OJC’98 pup D1 - HKS pup D3 14.00 uur
OJC’98 pup E1 - PSV pup E2 13.00 uur
OJC’98 pup E2 - KVS pup E1 13.00 uur
DAW pup F2 - OJC’98 pup F1
zondag 17 maart
Conventus 2 - OJC’98 2

JEUGD IN BERKEL-ENSCHOT 
GAAT MEER GAMEN?!
Veel kinderen zouden het liefst de hele 
dag gamen. Bij tennis- en padelvereniging 
TVBE kan dat vanaf nu op een gezonde 
manier.

Veel kinderen beoefenen al een sport, maar tennis 
of padel kan een mooie aanvulling zijn. De tijden 
waarop je deze sporten kan beoefenen zijn name-
lijk flexibel, waardoor het makkelijk te combineren 
is met bv. voetbal of hockey.
Je kunt deze sporten nu voor een mooie prijs uit-
proberen, zonder dat je lid moet worden. Kinde-
ren zijn dus altijd gratis lid van de club. Ook hoef 
je niet meteen een racket aan te schaffen. Daar 
zorgen wij voor. De lessen worden verzorgd door 
Tennisschool Bob. De leraren weten als geen an-
der om de jeugd uit te dagen om meer games te 
winnen op de baan dan op de bank!!

Wat hebben wij te bieden:
- Samen in een groep van maximaal 8 leeftijds-

genoten krijg je les (10 lessen voor € 35,- voor 
kinderen van 6 t/m 8 jaar en € 50,- voor kinderen 
van 9 t/m 17 jaar, vanaf 1 april).

- In de maand juni worden er tal van activiteiten ge-
organiseerd op de vrijdagavond. Bijvoorbeeld on-
derlinge toernooitjes en een ouder-kindtoernooi.

-  Kinderen zijn altijd gratis lid.
 Kom het eens uitproberen op onze open dag op 

24 maart van 10.00 tot 16.00 op ons park aan de 
Generaal Eisenhowerweg 9, naast de hockey-
velden in Berkel-Enschot.

Programma:
Voor zowel tennis als padel:
• 10.30 tennisclinic én padelclinic
• 11.15 ‘doelenafvalrace’
• 11.30 koffie
• 11.30 wedstrijden spelen
• 13.00 demowedstrijd tennis
• 14.00 demowedstrijd padel
 
Natuurlijk bestaat er de gedurende de hele dag de 
mogelijkheid tot vrij spelen, leenrackets zijn be-
schikbaar. Meer informatie: ga naar www.tvbe.nl

ZVV BE’79 MAAKT 
ZICH OP VOOR TITEL-
DUEL EN PROMOTIE 
NAAR EREDIVISIE

Afgelopen vrijdagavond moest ZVV BE’79 al vroeg 
op reis naar Apeldoorn, om half acht werd er ge-
speeld tegen Apeldoorn. Deze ploeg staat in de 
middenmoot en een overwinning was noodzake-
lijk om gelijk in verliespunten te blijven met mede-
koploper FCK de Hommel.
De start was perfect binnen de minuut scoorde 
Piet Adams na een goed individuele actie van Mo 
Marouane, na dit begin was het vervolg van de 
eerste helft een saaie, zowel bij de gasten als de 
thuisploeg liep het niet echt en hoewel ZVV BE’79 
de meeste kansen had weet je als je niet scoort de 
tegenstander dit dan juist wel doet en vlak voor 
rust scoorde Apeldoorn de 1-1.
 
De tweede helft gaf lange tijd hetzelfde beeld al-
leen was het nu juist Apeldoorn dat de kansen 
miste en na een paar goede reddingen van Dennis 
Kapteijns, was het wederom Piet Adams die de 
1-2 binnen schoot. Apeldoorn liet het hier niet bij 
zitten en bleef geloven in een goed resultaat en na 
wat concentratieverlies van ZVV BE9 maakte ze 
de 2-2. Deze wake-up call werd goed opgepakt 
en het tempo ging de hoogte in en binnen drie 
minuten zette de koploper de zaken recht door 
doelpunten van Kenneth van de Wiel, Piet Adams 
en Reggie Elias. Hierdoor was de wedstrijd beslist 
Apeldoorn probeerde nog met een meespelende 
doelman iets te forceren, maar door een prima 
onderschepping van ZVV BE’79 scoorde Jeroen 
Hakkens nog met een schot van eigen helft en be-
paalde de eindstand op 2-6.
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Komende vrijdag staat de topper tegen medekop-
loper FCK de Hommel op het programma, met 
daarna nog drie wedstrijden in de competitie kun 
je spreken van een echte kraker en kan de voorbe-
slissing om het kampioenschap vallen. Aanvang 
21.00 uur in Sporthal  ’t Ruiven, toegang is gratis.

DE MEIERIJERS
Afgelopen weekend, 9 en 10 Maart 
werden de Bonds Kampioenschap 
Indoor geschoten. Zaterdag 9 Maart 

- Ulvenhout - het Bonds Kampioenschap Indoor 
Cadetten Klasse 1 & 2. Hier deden 2 schutters van 
De Meierijers aan mee - Jade Deaville - Tiffany Ro-
zen maar ook Davy de Wilde. Na de eerste 2 ron-
den hadden ze alle drie de achtste finale bereikt, 
een zeer goede prestatie.  De harde confrontatie 
volgde daarna waarbij schutters nummer 1 tegen 
nummer 16 schiet -nummer 2 tegen nummer 15 
enzovoort. In deze ronde was het helaas voor 
Jade een zware taak te schieten tegen nummer 
1. Jade haalde deze ronde niet maar leverde een 
mooie prestatie. In de kwartfinale het wederom 
nummer 1 was die deze keer Tiffany Rozen wist te 
verslaan. Davy de Wilde verloor helaas ook in de 
kwartfinale van nummer 2. Toch mag gezegd wor-
den dat het van allen een geweldige prestatie was 
om zich door al die voorrondes te schieten en te 
kwalificeren tot in de finales. Top gedaan. Zondag 
10 Maart - De Meierijers - het Bonds Kampioen-
schap Indoor Senioren Recurve Klasse 1 & 2. Hier 
deed 1 schutter van De Meierijers aan mee - Rob 
Tennebroek. Het eerste seizoen dat Rob zover was 
doorgedrongen in de Indoor Klasse 2 tot en met 
aan het Bonds Kampioenschap. Thuis wedstrijd 
… het scheelt wel wat tijd en je kan wat langer in 
je bed blijven liggen maar wedstrijd-technisch ge-
zien blijft alles hetzelfde. Eerste ronde 256 punten 
en de 20ste plaats. Pauze en daarna rug recht en 
vol gas doorgaan. Tweede ronde 271 punten en nu 
de elfde plaats. Op zich al een geweldige presta-
tie. Na het bereiken van de achtste finales het er 
toch niet in zat wat eruit hoorde te komen en de 
achtste finale verloren. Rob kan met een tevreden 
gevoel teruggaan naar de trainingen van doorde-
weeks want opgeven is er totaal niet bij. Er staan 
nog teveel mooie wedstrijden Indoor en Outdoor 
te wachten om mee te schieten. Alle energie be-
steed in trainingen gaan steeds meer zijn vruch-
ten afwerpen en het plezier in de Handboogsport 
alleen maar groter maakt. Voor informatie: www.
meierijers.nl tel. 013 5906151 (tijdens openingstij-
den) of 06 23583948 (Henk Adams).

SCHAKEN
Volop spanning in de bekercompetitie
Afgelopen donderdag is weer een ronde 
voor de bekercompetitie gespeeld. Door 

verrassende uitslagen staat nog geheel open wie 
dit seizoen de begeerde beker zal winnen.  Aan kop 
gaat inmiddels Frans Lagerwaard die Frans Deckers 
- niet geheel in vorm verkerend – wist te verslaan. 
Frans Lagerwaard wordt direct gevolgd door Rene 
van den Bosch, die 2 punten winst wist te behalen 
op Leo Elias. Een bijzonder knappe prestatie. On-
danks deze uitslag staat Leo nog steeds hoog ge-
noteerd, evenals Koen Robben en Aart Budding, die 
in hun 2 partijen tegen elkaar de punten verdeelden. 
De subtopper Erik Frederiks tegen Hugo van Baard-
wijk eindigde eveneens in een puntenverdeling. 
Hugo herstelde zich de 2e partij zeer sterk, na verlies 
van de 1e partij. Gerrit Bout voegde 2 punten toe 
aan zijn totaalscore, door spannende overwinningen 
op Wil Severijns. Aanstaande donderdag wordt de 
interne competitie hervat, zaterdag wordt de voor-
laatste ronde voor de externe competitie gespeeld.

EETCAFÉ

De dolle donderdagen !! 
Driegangen menu voor slechts

12,50
14 maart

Romig kerriesoepje
Stoofpotje van kip en witte rijst

Dame blanche
21 maart

Zoete tomatensoep met kruidenroom
Kipsate met satesaus en frietjes

Chocolade mousse
28 maart

Lente bouillon
Broodje hamburger met 
garnituur en frietjes

Vanillecreme met oreocrumble

Uitsluitend op reservering!! 
Een tafeltje voor U klaar zetten?
 Bel, sms of app naar: 06 245 845 36

O.v.v. Dolle donderdag

Geopend: Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 18.00uur
Burg. Brendersstraat 3 Berkel Enschot

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl
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Op 20 maart vinden naast verkiezingen voor Provinciale Staten ook de 
Waterschapsverkiezingen plaats. Vanuit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout 
wordt het CDA(lijst 2) bij Waterschap De Dommel vertegenwoordigd door 
Maarten van den Tillaart  uit Tilburg en Peter van Iersel uit Udenhout. Beide 
kandidaten die afgelopen 4 jaar ook zitting hadden in Algemeen Bestuur van 
Waterschap de Dommel. Het waterschap heeft een aantal kerntaken waarvan 
de belangrijkste zijn: Het zuiveren van riool - en afvalwater, het aanleggen en 
onderhouden van beken en sloten en zorgen voor voldoende water. Schoon, 
Droog en Veilig! Daarnaast houdt het waterschap toezicht op de kwaliteit van 
ons oppervlaktewater. Het CDA zet zich in voor een goede balans tussen de 
belangen van natuur en landbouw. Het CDA zet zich in voor een robuust 
watersysteem dat de gevolgen van overvloedige regenval of juist een tekort          Peter van Iersel  
door te weinig regen zo goed mogelijk op kan vangen. Daarvoor zijn forse investeringen nodig, maar 
noodzakelijk gezien de verwachte extremen van het weer. Het CDA staat voor een beheerste 
kostenontwikkeling, ondanks de grote uitdagingen waar het waterschap voor staat. Wij willen ons de 
komende 4 jaar weer inzetten voor de belangen van alle ingezetenen van Waterschap de Dommel met 
bijzonder aandacht voor de belangen van inwoners van Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg.  

    STEM  20 MAART   CDA  ( lijst 2 )    Peter van Iersel(nr 12)   of Maarten van den Tillaart (nr 2)  

m e e r  d a n  e t e n

Mocht dit bij jou nou niet het geval zijn.. 
Laat mij je dan helpen! 
Als voedingscoach en kok kan ik jou leren om op een normale  
en gezonde manier te laten eten. 
Eet niet minder, maar eet gezonder. 
Ik begeleid door consulten en door workshops. 
Een voedingsadvies is heel persoonlijk. 
Ik kijk goed wat bij jou past en samen gaan we aan de slag. 
De praktische kant maakt mijn aanpak anders dan anders. 
Wij gaan ook samen de keuken in. 
Passende weekmenu’s en recepten zijn bij de consulten  
een heel belangrijk onderdeel. 

Kijk op de site voor workshopdata 
www.mirandaklompvoedingscoach.nl 
 
Voedingscoach & Personal Chef Miranda 

Eerste “workshop” wat eten we vandaag? 
Schrijf je in voor maandagavond 25 maart. 
Start om 19:00 uur tot 21.00 uur. 
 

Op deze avond ga ik je informeren over hoe 
om te gaan met verandering in je 
voedingspatroon. 
Ik laat je verschillende gerechtjes proeven, 
leg uit hoe ik ze gemaakt heb en de recepten 
krijg je allemaal mee naar huis. 
Van ontbijt tot diner komen aan bod. 
Een gevarieerde aftrap waarbij je info krijgt 
en uiteraard van alles aan me kunt vragen. 
Van hieruit is het wellicht makkelijker om 
ook zelf aan de slag te gaan. 
Kortom twee uur gevuld met hapjes, 
drankjes, recepten en ideeën en uiteraard 
een hoofd vol nieuwe informatie. 
 
Prijs € 22,50 per persoon 
  
Locatie LOF Lunchroom, Winkelcentrum Eikenbosch  
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IEDER KIND EEN 
BOOM!’
Is het thema van de Landelijke 
Boomfeestdag. Dit jaar voor de 63e 
keer een Boomfeestdag. Traditio-

neel altijd de derde woensdag van maart. Dit jaar 
echter voor de eerste keer de 2e woensdag van 
maart. Waarom? Heel simpel: heel vaak viel de 
Boomfeestdag samen met de verkiezingen.
Zo’n 115.000 kinderen doen jaarlijks mee.
De intentieverklaring Ieder kind een boom is in-
middels door 50 gemeenten ondertekend. Ook de 
gemeente Oisterwijk hoort bij deze 50 gemeenten.
Waarom is het belangrijk dat een kind in zijn 
schooltijd (voorkeur groep 6) een boom plant? Het 
is vaak de eerste natuurervaring en zoiets vergeet 
je niet makkelijk! Het enthousiasme wordt veelal 
overgebracht op ouders, opa en oma. 
Voor ons – van de Duurzaamheids-
vallei – is het eigenlijk het hele jaar 
door Boomfeestdag. Waar en wan-
neer nodig staan we klaar met de 
schop om te planten. Traditioneel 
elk jaar op de eerste zaterdag van 
november hebben we de Natuur-
werkdag. Planten of onderhoud kortom deze dag 
ligt vast in de agenda. Maar daarnaast hebben we 
momenten in het jaar dat we met een team vrijwil-
ligers er op uit trekken om te planten in het kader 
van groencompensatie of te planten vanwege na-
tuurontwikkeling.

Wij zien de noodzaak van de bomen en geven 
daarom voorlichting over nut en noodzaak van 
bomen en bomenonderhoud. Nog niet zo lang ge-
leden hebben wij de brochure uitgegeven “onder-
houd van landschapselementen.
Meer weten? www.duurzaamheidsvallei.nl

DE HARTSTICHTING 
ZOEKT COLLEC-

TANTEN IN BERKEL-ENSCHOT
Van 7 t/m 13 april 2019 vindt de jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting plaats. Om deze week 
tot een succes te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar zoveel mogelijk collectanten. Met het 
collectegeld werkt de Hartstichting aan concrete 
oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te 
houden.

Meld je aan
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Elly 
van Gorp, tel 5331035, email e.vangorp@hetnet.nl 
Of via www.hartstichting.nl/wordcollectant of bel 
met 070 - 315 56 95.

ALBERT HEIJN HEUNEIND 
BERKEL-ENSCHOT:
*tot 1 april statiegeldactie voor gehandicapte- en 
weeskinderen in Indonesië *
De stichting Harapan, een kleinschalige vrijwil-
ligersorganisatie, zet zich al vanaf 2001 in voor 
kansarmen in Indonesië met als thema: Ontwik-
kelingswerk aan de basis. De projecten die altijd 
in samenwerking met ter plaatse actieve organisa-
ties worden gesteund bevinden zich op de eilan-
den Sumatra, Flores en West-Timor. In 2018 was 
Harapan ook actief voor de slachtoffers van de 
aardbeving op Lombok. 
De steun aan het revalidatiecentrum Harapan 
Jaya, het weeshuis Pius IX op Sumatra en het 
centrum Hidup Baru op West-Timor behoren 
ook in 2019 tot de speerpunten van Harapan. Op 
West-Timor gaat het vooral om kinderen met oog-
problemen en verwaarloosde gehandicapten. Een 
belangrijke bron van inkomsten om deze projec-
ten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties die 
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Ombouw, verbouw en afbouw  van winkels 

JOUW TENNIS SPECIALIST 
RUIME KEUZE RACKETS, SCHOENEN & KLEDING

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Laat je racket bij ons 
gratis controleren op 
gripje en bespanning 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH
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in diverse supermarkten in de regio georganiseerd 
worden. Harapan is daarom blij met de medewer-
king van de Albert Heijn supermarkt Heuneind in 
Berkel-Enschot. U kunt daar tot 1 april het tegoed 
van uw statiegeld doneren voor gehandicapte- en 
weeskinderen in Indonesië. De opbrengst wordt 
bestemd voor genoemde speerpunten. 
Voor verdere informatie zie: harapan.dse.nl  en   
www.facebook.com/StichtingHarapan    

OP 19 MAART INFORMATIE-
AVOND HERENBOEREN HART 
VAN BRABANT
Een Herenboerderij is een kleinschalige coöpera-
tieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens 
die hen voorziet van groente, fruit, aardappelen, 
vlees en eieren. Samen hebben ze een boer in 
dienst die op een duurzame manier kwalitatief 
hoogwaardig voedsel produceert dat de leden-
Herenboeren willen eten.

De eerste Herenboerderij van Nederland draait 
sinds 2016 in Boxtel. Maar de beweging is groei-
ende en er zijn meerdere locaties waar een eigen 
Herenboerderij wordt opgezet, zo ook in Hart van 
Brabant.

We zijn opzoek naar gezinnen die willen inves-
teren in gezond en duurzaam eten. De eerste 90 
gezinnen/huishoudens hebben begin 2019 al de 
intentieverklaring ondertekend, waarmee ze aan-
gegeven in beginsel in te willen stappen in de co-
operatie.
 
Op 19 maart om 20.00 uur houden we een in-
formatieavond in Cultureel Centrum De Schalm, 
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. We 
vertellen je graag meer over het concept en welke 
stappen we zetten om te komen tot een eigen He-
renboerderij.
 
We bieden deze avond ook de mogelijkheid om de 
intentieverklaring te tekenen en daarmee in begin-
sel een plaats te verzekeren voor in de Herenboer-
derij Hart van Brabant.

Meer informatie over Herenboeren staat op 
www.hartvanbrabant.herenboeren.nl,
www.herenboeren.nl en Social Media.

Open Dag basisscholen
De drie basisscholen in Berkel-Enschot 

nodigen u uit voor de Open Dag, 
zodat u kennis kunt komen nemen van de 

werkwijze op hun scholen. 
Overdag wordt u in de gelegenheid 

gesteld om de school ‘in bedrijf’ te zien. 
’s Avonds is er de gelegenheid om een 

informatieavond bij te wonen. 
Meer info op de site van de scholen.

Dinsdag 19 maart

Berkeloo
Hazelaarlaan 32

van 08.45 tot 11.45 uur en
van 13.30 tot 15.00 uur

‘s avonds om 19.30 uur voorlichting
daarna rondleiding door de school

Woensdag 20 maart

St. Caecilia
Schoolmeesterstraat 2

van 09.00 tot 12.00 uur en
’s avonds om 19.30 uur voorlichting en 

rondleidingen door de school

Donderdag 21 maart

Rennevoirt
Antonie van Dijcklaan 1
van 09.00 tot 11.45 uur

’s avonds om 20.00 – 21.30 uur voorlichting 
daarna rondleidingen door de school



KERKBERICHTEN
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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: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
New York in de jaren tachtig. Een jonge Amerikaan 
van Griekse en Italiaanse komaf verdient zijn geld 
als jazzmuzikant en speelt met de grote namen 
van die tijd. Maar de klanken van zijn basgitaar 
en de carrière die hij opbouwt in de wereld van de 
jazzmuziek geven hem niet de voldoening die hij 
zoekt. Hij weet dat er meer moet zijn. Uiteindelijk 
meldt hij zich bij een seminarie van de Kapucij-
nen en in 1990 wordt hij tot priester gewijd in The 
Bronx, een van de vijf deelgemeentes van de stad 
New York.
Ook als Franciscaans priester blijft Stan Fortuna 
de muziek trouw. Hij combineert het met zijn roe-
ping en schrijft evangelische liederen maar ook 
rapmuziek, waar hij tijdens zijn pastorale stage in 
Spaanstalig Harlem kennis mee heeft gemaakt. 
Zijn muzikaliteit en zijn uiterst toegankelijk ma-
nier van preken maken hem vooral populair onder 
jongeren. Hij wordt dan ook regelmatig gevraagd 
voor jongerenfestivals en in 2008 treedt hij zelfs op 
tijdens de Wereldjongerendagen in Australië.
In 2015 werd in Nederland een DVD-registratie be-
schikbaar van een Eucharistieviering met jongeren 
waarin Stan Fortuna voorgaat. Bij elk onderdeel 
van de mis geeft hij, met een typisch New York’s 
accent, duidelijk en toegankelijk weer wat de be-
doeling en betekenis is. Zo zien we niet alleen de 
voor ons herkenbare gebaren en woorden voorbij-
komen, maar hij vertelt ook over de gebeden die 
de celebrant onhoorbaar bidt.
In de Veertigdagentijd willen we deze DVD (“The 
Amazing Gift”) samen bekijken in drie delen. Ook 
voor jongeren of ouders met een jong gezin is 

deze DVD uitermate geschikt. We komen bijeen 
op drie dinsdagmiddagen, telkens om 15:30, in de 
parochiezaal van de St. Willibrordkerk in Berkel-
Enschot. De data zijn: 9, 16 en 30 april 2019. U 
bent allemaal van harte uitgenodigd.

Diaken Alexis Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerkelij-
ke uitvaart afscheid van Jan van der Rijt, 83 jaar en 
in de St. Lambertuskerk van Diny Frieling-Peters, 
97 jaar.

VASTENACTIE - Water verandert alles!
De Vastenactie 2019 is van start gegaan en dit 
jaar worden diverse projecten op de wereld on-
dersteund. Zie verderop in dit blad voor meer in-
formatie.
Op dinsdag 9 april vindt om 17:30 uur een medi-
tatieviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. 
Aansluitend wordt dan een solidariteitsmaaltijd 
gehouden. Opgeven kan tot vrijdag 5 april bij Ria 
Dieden 013-5113216 (bdieden@home.nl) of Joke 
de Berk 013-5332663 (joke.deberk@home.nl)
Stichting MOV Johannes XXIII

AGENDA
St. Lambertuskerk: 
Zaterdag 16 maart 13.00 uur: 4e kinderbijeen-
komst communicanten.
Dinsdag 18 maart 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 20 maart 18.00 uur: Alpha-cursus.
Donderdag 21 maart 9.30 uur: Bijeenkomst 
bloemversiergroep.
Donderdag 21 maart 20.00 uur: Doopvoorberei-
ding.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 16 maart: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: Mien van Wijk-Evers (1e jrgt.).
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.

Zondag 17 maart: Tweede zondag van de veer-
tigdagentijd.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Anna Vissers; Tiny Horsten-Klijberg 
(verj.); Marguerite van Gorp-van Heijst (1e jrgt.); 
Toos Verhagen-van Kasteren en Dré Verhagen.



29|

Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Annie van Gorp-van Rijsewijk (1e jaarge-
tijde); Voor de levende en overleden leden van de 
Stille Omgang.

Maandag 18 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische Aanbidding.

Dinsdag 19 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
17.00 uur St. Willibrorduskerk: Vespers bidden.

Donderdag 21 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 22 maart: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg bidden.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

Zondag 17 maart: ds. Winanda de Vroe, 10.15 
uur
Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd. 
De lezing van vandaag is Lucas 9:28-36. Op de 
berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschij-
nen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie 
leerlingen die Jezus meegenomen heeft, slapen! 
Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in 
ieder geval wakker moeten worden.
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor het 

werk van onze kerk.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
16 maart 19.30: Club 412
17 maart 14.30: Concert ‘Harmonie in oost en 
west’ door Belan
20 maart 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

EETCAFÉ

18p.p.

Kids tot 12 jaar

12p.k

Uitsluitend op reservering!! 
Een tafeltje voor U klaar zetten?
 Bel, sms of app naar: 06 245 845 36

O.v.v. Spareribs avond

Geopend: Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 18.00uur
Burg. Brendersstraat 3 Berkel Enschot

Spareribs avond!
Vrijdag 22 maart a.s.

U kunt ook reserveren en bestellen van onze menukaart.

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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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.  

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

013-5111525

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

Wegens vakantie zijn wij gesloten van 5 maart t/m 
16 maart. Juwelier/Goudsmid G. Weijtmans 

Pink Studio voor al uw grafische ontwerpen. 
Hulp nodig bij offline/online communicatie? 
Bel 06-20394040 of mail info@pinkstudio.nl 

Last van stress en negatieve gevoelens? 
Plan een IEMT-sessie voor meer ontspanning. 
Geen praatsessie! 06-32144428 
www.geavermeer.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  

Te huur: een leuk huis op een mooie lokatie. Info: 
06 53 84 94 52 

Ben jij de persoon die we zoeken: We zoeken een 
zaterdaghulp (vanaf 15 jaar) die kan poetsen in onze 
verschillende ruimtes. Je werkt met een jong en ge-
zellig team. Je werktijden zijn op zaterdag van: 7.30 
uur tot ± 15.00 uur. Stuur je sollicitatie met CV per 
mail naar: monique@demaro.nl Banketbakkerij 
De Maro BV, Knippersven 15 Berkel-Enschot 

GEWOONCAAT INTERIEUR Het is bijna lente! 
Heb jij ook zo’n zin om je woonkamer op te fris-
sen? Met een paar goed gekozen nieuwe spullen 
krijg je een heel andere sfeer. 06-13196001, 
info@gewooncaat.nl. Gratis inloopspreekuur op 
afspraak in Klooster Ons Koningsoord op 19 maart 
en 16 april van 19.30-21.00 uur. Zie ik je dan? 

RECLAME-/WEBDESIGNBUREAU DASVAN-
BAS voor al uw • Logo’s • Huisstijlen • Drukwerk • 
Websites • Social media • Signing • Advertenties 
• etc Bel 06-11866186 of kijk snel op: 
DASVANBAS.NL 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 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! 

Bloemenatelier EXTRA VITA voor uitstekend 
bloemsierwerk! Tel: 06-22114370

Op 17 maart organiseert TV Udenhout een Open 
dag van 14:00-17:00 met Tennis/Padel clinics en 
om 15:00 Padel Demo. Sportlaan 15 Udenhout 





Raad de
geboortedatum en
maak kans op €100
De komst van jouw kindje wordt nog leuker als je meedoet
aan de actie Raad de geboortedatum. Voorspel je de
juiste geboortedatum, dan ontvang je € 100 op een Rabo
RegenboogRekening op naam van jouw kindje. Raad je het
niet goed, dan storten wij € 10.

Kijk op www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Sparen voor je kind


