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DEZE WEEK:
Jan Panhuijzen neemt afscheid als voorzitter van de KBO

Grote zaal Koningsoord ligt op de tekentafel

Metamorfose voor KiKa
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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

Win een zuivelpakket bij De Bollekens!

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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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

Wok & Cafetaria
De Oude Raadskelder

Burgemeester Brendersstraat 5 Berkel Enschot 

Onder uw toeziend oog worden in onze open keuken alle gerechten vers bereid 
met uitsluitend eerste klas producten

Ook voor al uw traditionele gerechten 
Babi Pangang

Met nasi, bami of witte rijst voor 2 personen slechts €12.95
Tegen inlevering van deze bon, gratis  mini loempia’s (t/m 14/4)

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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Het zal een bijzonder moment zijn als Jan Pan-
huijzen, na 10 jaar, vrijdag de voorzittershamer 
van KBO Berkel-Enschot overdraagt aan zijn 
opvolger. ‘Ik kijk terug op een mooie tijd en 
uitstekende samenwerking met veel besturen, 
verenigingen, commissies en ongelooflijk veel 
vrijwilligers. We hebben het in Berkel-Enschot 
zo goed voor elkaar, dat onze vereniging mo-
del staat voor andere afdelingen van de KBO 
in Brabant.’

Toen Jan in de jaren 80 in Berkel-Enschot kwam 
wonen was het ‘werken, eten, werken, eten’. Jan 
had weinig tijd voor sociale contacten. Tijdens 
zijn werkzame leven heeft hij altijd in de ouderen-
zorg gewerkt, was onder andere projectleider bij 
Stichting Bejaardenwerk Tilburg, de voorloper van 
Stichting Contour De Twern. Het voorzitterschap 
van KBO Berkel-Enschot was hem op het lijf ge-
schreven. Jan werd gevraagd als bestuurslid bij 
de KBO; een jaar later werd hij voorzitter.

‘Onze vereniging is één van de grootste in Bra-
bant, met ruim 1.650 leden. Je hoeft je als senior 
geen moment te vervelen: er zijn cursussen, cre-
atieve activiteiten en sport, je kunt mensen ont-
moeten, een praatje maken. Zo is er voor iedereen 
een mogelijkheid om niet geïsoleerd te raken en 
draagt KBO bij aan de leefbaarheid van Berkel-
Enschot. 

VOORZITTER ZIJN VAN DE KBO 
WAS HELE RIJKE ERVARING

Geoliede machine
Alle onderdelen kennen een eigen commissie of 
werkgroep. Het bestuur is vertegenwoordigd in de 
meeste commissies. Jan sluit sowieso één keer 
per jaar aan in alle overleggen. Er zijn ongeveer 
135 vrijwilligers aan het werk om alles te organi-
seren. Het loopt als een geoliede machine, er is 
veel passie bij de vrijwilligers; het bestuur voert in 
wezen alleen de regie.

‘Als voorzitter kijk ik terug op een rijke ervaring 
om te mogen en kunnen samenwerken met veel 
besturen en mensen. In eerste instantie primair 
voor alle senioren in onze gemeenschap en voor 
de KBO leden in het bijzonder.’ Zijn laatste hoog-
tepunt is de samenwerking binnen Platform 533 
tussen onder andere KBO, Dorpsraad, de Schalm 
en projectontwikkelaar Roozen van Hoppe in de 
komst van de nieuwe theaterzaal in Koningsoord.

En wat komt er nu?
Jan blijft natuurlijk actief lid van KBO. Jan krijgt 
zo meer tijd voor zijn hobby’s, zoals fotografie en 
koken. Naast zijn dagelijkse wandeling van 5 kilo-
meter met Mia en andere sportieve bezigheden als 
zwemmen, fietsen en golf, zal er in elk geval meer 
ruimte zijn voor weer nieuwe dingen. Jan zal het 
met een gerust hart over zich heen laten komen.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Peter Timmermans

JAN PANHUIJZEN: 
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ACTIVITEITENKALENDER

MAART

LATER

APRIL

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
29-03-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
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”
31-03-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Route 66, jaren 60/70

03-04-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje senioren KBO/SWO
03-04-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Abdij: bouwstijl Neogotiek
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
07-04-19 Cc de Schalm 15.00 ur Oirschots Gemengd Koor, Mozart op zondag
07-04-19 Café Mie Pieters 16.00 uur Optreden Creep-in, folk country en blues
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
26-04-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
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
01-06-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
11-06-19 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse
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Stedenbouwkundig bureau INBO en Architec-
tenbureau Marquart zijn al druk met voorbe-
reidingen voor de nieuw te bouwen multifunc-
tionele zaal. Binnen enkele maanden start de 
bouw, met als doel gelijktijdig met de opening 
van het nieuwe winkelcentrum de zaal in ge-
bruik te nemen. 

Platform 533 heeft met cultureel centrum De 
Schalm en toekomstig eigenaar Roozen van Hop-
pe een contourschets gemaakt. Een voorlopig pro-
gramma van eisen is afgelopen donderdag voorge-
legd aan de toekomstige gebruikers om eventueel 
aan te vullen voor 24 maart a.s. De nieuwe zaal zal 
gedeeld worden met exploitatie door Roozen van 
Hoppe (RvH) op en fifty-fifty basis. Waarbij het 
gunstig is dat zowel maatschappelijke activiteiten 
van De Schalm, als de commerciële mogelijkheden 
ieder een apart seizoen hebben. De Schalm heeft 
maar weinig gebruikers in de zomermaanden en 
feesten- en partijen zijn er dan volop. De culturele 
planning heeft voorrang. Is de agenda al geboekt 
voor een bridgedrive of een evenement van de 
SVO, dan kan een trouwfeest niet. 

NIEUWE ZAAL KONINGSOORD 
LIGT OP DE TEKENTAFEL

Ad van der Bruggen, voorzitter van Platform 533, 
stapte denkbeeldig door het nieuwe gebouw. Van-
af het pad van de bibliotheek loop je de entree 
binnen met daarin een receptie, garderobe en sa-
nitair.  Vanuit de ontvangsthal kun je de foyer en de 
zaal in. Een foyer met een lange bar om snel veel 
mensen te voorzien van een drankje. De zaal kan 
met een flexibele tussenwand verdeeld worden in 
twee zalen waarvan één met een podium. Daarbij 
twee kleedkamers met douche en toilet voor op-
komst artiesten vanuit de coulissen. De zaal moet 
ruimte bieden voor 300 zitplaatsen of 500 staan-
plaatsen. 

De buitenkant zal qua uitstraling gaan passen bij 
het klooster. De toegankelijkheid moet voor ie-
dereen goed zijn. Ook jongeren krijgen een eigen 
plek. ‘Alle organisaties zullen weer samen op Ko-
ningsoord hun thuis kunnen hebben’, benadrukte 
Ad van der Bruggen, die de waardering uitsprak 
namens Platform 533 richting Roozen van Hoppe 
en politiek Tilburg.

Tekst: Ellen van Slooten
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
13-3 Zwart-wit rugzakje met daarin kaartje met Parkeerterrein achter 013-5332489  
 de naam Oscar winkelcentrum
12-3 oortjes Speelveld Anton van Duijn- 013-5335283  
  kerkenlaan/Joost vd Vondellaan
12-3 Sleutelbos met 4 sleutels en zwart leren hoedje Fietspad Vlierakkerwet 06-10930040  
  (net voorbij ’t Ruiven)
11-3 1 x oorbel met blauwe saffier steen 11x11 mm ingang kerkhof De Oude Toren 013-5332861
6-3 OV chipkaart T. Peperzak Ingang Pierenberg 06-29387460
19-2 Sleutel met paarse sleutelhanger Kledingbak aan de Durendaelweg 06-38509603

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
14-3 Fietstas, rood/zwart, Stella Durendaelweg 06-37168402
27-2 Sleutel met daaraan ringetje met klein kogeltje In de buurt van Boerderij   06-19672800  
  Denissen / ’t Muziekhuis
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.
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Een vreselijk woord om uit te spreken en geen 
prettige gedachte als je weet dat er iemand in de 
omgeving mee te maken heeft. Wat vooral vrese-
lijk is als het onschuldige kinderen raakt met alle 
sociale gevolgen van dien. Ook deze kleintjes ver-
liezen hun haar en worden uitgelachen als ze kaal 
geworden zijn of hoofddoeken en petten dragen. 
De stichting KiKa, Kinder Kanker, doet er alles aan 
om deze getroffen kindjes te helpen en te onder-
steunen en dat kunt u ook.

Want wist u dat u bijvoorbeeld bij de kapper in 
Torentjeshoef bij Miran Bergmans uw lange haar 
kunt laten afknippen en doneren aan deze stich-
ting? Raar idee misschien, maar de verzamelde 
haren worden opgestuurd en belangeloos, als het 
nodig is bewerkt en aangepast zodat er speciaal 
voor kinderen pruiken van gemaakt kunnen wor-

den! Mijn vrouw heeft jarenlang haar haren laten 
groeien en toch de stap gezet ze te laten knippen 
en te laten opsturen naar deze stichting.

Dus een oproep voor dames, en tegenwoordig 
ook heren die lange haren hebben, en eens een 
keer iets anders willen: op deze manier kunt u een 
zo belangrijke stichting een flinke steun in de rug 
geven. U kunt vooral een betere situatie geven aan 
de kinderen die onschuldig getroffen worden door 
deze ziekte en er in de omgang met anderen ook 
direct mee te maken hebben!
Laten we van ganser harte hopen dat veel men-
sen de stap zetten, hoe meer hoe liever, maar zelfs 
één is meer dan alleen die druppel op de bekende 
gloeiende plaat! www.kika.nl
 

Moustache

METAMORFOSE 
VOOR KIKA
 

Een ietwat ander verhaal als we gewend zijn van Mous-
tache maar dit is wel iets wat actueel is als het gaat om 
de bestrijding van de meest ingrijpende ziekte die er 
bestaat en nog steeds ongeneeslijk is. Van alles wordt 
eraan gedaan om deze vreselijke aandoening draag-
baar te maken voor diegenen die er mee te kampen 
hebben en dan bedoel ik uiteraard kanker.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een 
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid 
nemen, kan bij ons zonder verzekering al vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt 
is een van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Geregeld naar wens door Eelco Verheijke van DELA

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 
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BESLUIT COLLEGE 
OVER BOMEN 
BEUKENDREEF 

De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een be-
langrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot. De 
gemeente Tilburg wil deze laanstructuur graag 
duurzaam in stand houden en de bomen vol-
doende ruimte geven om zich goed te kunnen 
ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken heeft de 
gemeente besloten om de rijbaan qua inrichting 
aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit 
leidt tot een smallere rijbaan met klinkers in plaats 

van asfalt, waardoor er meer ruimte komt voor de 
bomen en er extra water en zuurstof via de bestra-
ting bij de wortels kan komen. Hierdoor is het niet 
nodig om bomen weg te halen.

Het budget voor uitvoering van het bovenge-
noemde scenario is niet direct beschikbaar. De 
benodigde investering kan pas in 2024 worden 
vrijgemaakt. Om de periode tot 2024 te overbrug-
gen, is het noodzakelijk om de bomen te onder-
houden en maatregelen te nemen, zoals bemes-
ten en snoeien. Deze maatregelen worden in 2019 
uitgevoerd. 

Meer informatie en alle stukken vindt u op 
www.tilburg.nl (zoekterm: Beukendreef)

Mijn helden:

Het zou een gewone werkdag worden woensdag 13 maart. Mijn wekker gezet op half 5, opstaan, 
werkkleren aan, naar beneden, koffiegezet voor onderweg, thermoskan gevuld, rugzak om, op de mo-
tor naar mijn werkgever zoals altijd. De Kraan in, Kerkstraat op, voorbij de kerk, bouwhekken en een 
groot gat in de weg… afstappen, motor op de standaard en kijken of ik erlangs kan. Aan de Kerkstraat 
wordt immers al lang gesleuteld en iedere morgen lukte dit nog, over rijplaten of over de stoep.

Ook nu ging dit lukken dacht ik. Links langs de hekken over de stoep, niks mis mee. Mijn motor op-
gestapt, stapvoets de stoep op, langs de bouwhekken, ik raakte iets, viel om en daar lag ik onder de 
motor, klem tussen de bouwhekken en onder mijn motor, voet klem in het achterwiel, me een beetje 
opgetrokken aan de bouwhekken en helm afgezet.

Ik kon geen kant op, hevige pijnen in beide benen en motor optillen was geen optie. Ik lag met mijn 
buik op de grond. Ik ben maar “help, help, help” gaan roepen maar het is rond deze tijd erg rustig in 
de Kerkstraat.

Na geruime tijd (minuten lijken dan uren) komt er van links een brommer met tassen erop aangereden, 
deed de krant in de brievenbussen en hoorde mij gelukkig roepen. Een vrouwtje kwam aangelopen en 
probeerde de motor van mij af te tillen, maar dit lukte haar niet. Ze zei: “ik ga mijn man bellen”, waarop 
ik zei dat ze haar man niet om dit tijdstip uit zijn bed hoefde te bellen, maar deze was blijkbaar verderop 
in de Kerkstraat de krant aan het bezorgen.

Hij kwam aangereden en ze hebben mij geholpen om onder de motor uit te komen. Ze wilden de 
ambulance bellen, maar ik zei dat dit niet nodig was. Zet mij maar op het bankje, hier was ik blijkbaar 
tegenaan gereden. We hebben samen op het bankje een sigaretje gerookt en zij zijn weer verder ge-
gaan met kranten bezorgen.

Nadat ik wat tot rust gekomen was, ben ik op de motor geklommen en naar huis gegaan. Het resultaat 
is dat ik nu thuis zit met zwaar beschadigde voeten en een verdraaide knie.

Langs deze weg wil ik deze mensen bedanken.

Jullie zijn mijn helden!
Joop Cremers
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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

       Het voorjaar staat weer voor de deur en dat betekent dat onze huistijgers 
ook weer meer naar buiten willen. Vooral katers staan erom bekend dat ze op 
een dag enorme afstanden kunnen afl eggen tot wel 10 kilometer. Niet alleen 
komen ze dan in aanraking met krolse poezen, wat onverwachts kan leiden tot 
een nestje kittens, maar ook met andere katers wat kan leiden tot bijtwonden 
en lelijke abcessen. Ongecastreerde katers willen namelijk graag hun territorium 
verdedigen en gaan daarom een gevecht niet snel uit de weg. Na een castratie 
zijn ze aanzienlijk rustiger en minder fanatiek in het opzoeken van soortgenoten.

Ook poezen hebben naast het voorkomen van een ongewenst nestje voordelen 
bij een castratie (ook wel steriliseren genoemd in de volksmond). Zo hebben ze 
geen last meer van een krolsheid en is er geen kans meer op een baarmoeder-
ontsteking. 

De komende maanden april en mei bieden wij een actietarief aan voor het cas-
treren van zowel katers als poezen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor 
meer informatie, wij helpen u graag!

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag 
open van 
11 tot 17 uur

Violen in 
wandhanger
Diverse kleuren, 
50cm hoog. 
9.99

Elke zondag 

11 tot 17 uur

Violen in 
wandhanger

iverse kleuren, 

6.99
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INSECTEN, STAAN 
ZIJ STRAKS OP 
ONS MENU.....

Het KVG Berkel-Enschot e.o. geeft op woensdag-
avond 10 april as. van 20.00-22.00 uur in Ons Ko-
ningsoord, Trapistinnentuin, Berkel-Enschot een 
lezing: “Insecten, staan zij straks op ons menu en 
hoe kunnen zij bijdragen aan een duurzamere we-
reld?” door Mevr. Marian Peters.

In de natuur spelen insecten een belangrijke rol 
in de voedselketen. Echter in de voedselindustrie 
komt er steeds meer aandacht voor duurzame 
nieuwe eiwitalternatieven zoals insecten.
Wat kan dit alles voor ons milieu gaan betekenen?
Sinds 10 jaar staan de insecten in de schappen 
van de Sligro. Dit was een primeur voor de wereld
en inmiddels weet Nederland dat we insecten 
kunnen eten!
Hoe worden ze gekweekt en staat Brabant straks 
vol met insectenstallen?

Marian Peters is afgestudeerd aan Wageningen 
Universiteit, Bsc, MBA. Haar werk is gewijd aan de 
promotie en introductie van insecten voor mense-
lijke consumptie, insecten als ingrediënt voor dier-
voeder en non-food applicaties en aan de ontwik-
keling van nieuwe en veilige producten.
Marian is ondernemer en medeoprichter van Ve-
nik (verenigde Insecten Kwekers) en het Interna-
tionaal Insect Centre. Zij heeft 15 jaar ervaring in 
het initiëren en het uitvoeren van werkgelegen-
heidprojecten; innovatieve projecten (waaronder 
EU-projecten).

Het belooft een hele interessante avond over een 
zeer actueel onderwerp  te worden.
Daarom zijn ook introducé’s van harte welkom.

Voor deze lezing betalen leden € 6,50 en niet le-
den € 8,50 entree.

Het complete activiteiten overzicht vindt u op onze 
vernieuwde website www.kvgberkelenschot.nl

OOK NAAR DE 
CONCERTZAAL? 
Ook dit jaar zijn we weer uit-

genodigd door de organisatie van de serie: “Ver-
rassende Ontmoetingen” om een bijzonder concert 
te geven in de Concertzaal van Theaters Tilburg. 
En dat het een bijzonder concert wordt dat weten 
we nu al heel zeker.  Het HarmonieOrkest is stevig 
aan het repeteren en we ontkomen er niet aan om 
zelfs in de weekenden een extra repetitie daarvoor 
in te plannen. Op 7 april moet het allemaal gaan ge-
beuren. Samen met Harmonie Sub Umbra uit Veld-
hoven zal deze ‘verrassende ontmoeting’ plaats-
vinden. Meer informatie over het programma van  
HarmonieOrkest Concordia volgt nog, maar…..
Vanaf nu zijn daarvoor al entreekaarten te koop. 
En zelfs met een voordeeltje. Wij kunnen namelijk 
zorgen voor kortingskaarten als de kaarten be-
steld worden via Muziekvereniging Concordia. Het 
enige wat je moet doen is het bedrag x het aantal 
kaarten overmaken op de rekening van de mu-
ziekvereniging. Daarna liggen op 7 april de kaar-
ten gereserveerd klaar bij de kassa van Theaters 
Tilburg, waar je ze kunt ophalen.
De kortingsprijs is 13 euro. En het totale bedrag maak 
je over op rekeningnummer: NL12RABO0106819925 
t.n.v. Muziekvereniging Concordia, onder vermelding 
van je naam. Wij hopen dat we je mogen ontmoeten 
bij dit zeer bijzondere concert in de serie: “Verras-
sende Ontmoetingen” Laat je verrassen; waartoe is 
het HarmonieOrkest in staat? Je mag dit niet missen. 
Zorg dat je snel je kaarten reserveert  want we willen 
je graag van harte welkom heten.

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Dick Schijven Promotie Neurogenetics Universiteit Utrecht
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DE SMAAK VAN HEUKELOM
Afgelopen vrijdag kon je bij Landwinkel De Bollekens kennismaken met de zuivelproducten van De Smaak 
van Heukelom. Rob Denissen: “Het was een feestje om de proeverij te mogen doen! Veel mensen waren 
nieuwsgierig naar die Smaak van Heukelom. Wat een enthousiaste reacties, complimenten en leuke aan-
loop hebben we gehad bij De Bollekens. Fijn dat Berkel-Enschot en omgeving onze producten zo leuk heeft 
ontvangen. Dikke dankjewel!”
Naast de verkoop bij De Bollekens, kan de zuivel online besteld worden. De producten kunnen op donder-
dag en zaterdag bij de Piet van Meintjeshoeve, Hoog Heukelom 11 afgehaald worden. 
www.desmaakvanhier.nl

Foto: Bas Haans

Oproep aan oud Zonnebloem vrijwilligers

De Zonnebloem in Berkel-Enschot bestaat dit jaar 40 jaar. Dit wordt 
gevierd met een speciaal cabaret-muziekprogramma voor onze gasten 
op 13 april a.s. Voorafgaand is op 12 april a.s. een receptie voor o.a. 
oud vrijwilligers van de Zonnebloem in Berkel-Enschot. 

Inmiddels hebben wij, voor zover wij konden achterhalen, deze oud 
vrijwilligers een uitnodiging gestuurd. Mocht u als oud vrijwilliger 
geen uitnodiging hebben ontvangen meldt u zich dan aan bij onze 
secretaris Josje van Nieuwburg op  josje.vn@telenet.be  en u 
wordt alsnog uitgenodigd.

Het bestuur van de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot 
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KUNST EN CULTUUR

Zondag 24 maart in CC De Schalm 
Berkel-Enschot, aanvang: 15.00 uur

GOEIEN AARD MET MUZIEK
In het voormalig klooster van de Trappistinnenab-
dij genaamd Koningsoord waar momenteel Cultu-
reel Centrum De Schalm in gehuisvest is, zullen de 
Elckerlyc-speellieden weer hun liederen speel-
stukjes en verhalen laten horen.
Ook deze middag brengen zij weer een program-
ma dat voortkomt uit het verleden van de Brabant-
se en Vlaamse Kempenstreek.

Zij zullen zichzelf weer, zoals gewoonlijk, begelei-
den op een groot aantal muziekinstrumenten.
Dit allemaal op zondagmiddag 24 maart a.s. 
De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis.

Woensdag 27 maart 2019
Filmcafé in CC De Schalm Berkel-Enschot, aan-
vang film: 19.30 uur (inloop 19.15 uur)

HAPPY END 
Frankrijk/Oostenrijk/Duitsland, 2017, 107 minuten
Regisseur: Michael Haneke
Met: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Ma-
thieu Kassovitz

We besluiten het elfde seizoen van het Filmcafé 
Berkel-Enschot met (een) Happy End. Of…? Wie 
het werk van Michael Haneke kent, weet dat bij 
hem niets is wat het lijkt.
Het verhaal van Happy End speelt zich af in het 
noorden van Frankrijk, tegen de achtergrond van 
de vluchtelingencrisis en de kampen in Calais. 
Terwijl het land in crisis verkeert, wordt er een blik 

geworpen op de rijke Franse familie Laurent. Een 
familie die blind is voor hetgeen er om hen heen 
afspeelt in de wereld en die te druk is met alle ei-
gen familiebeslommeringen.
Haneke zet een universeel familiedrama op een 
eigentijdse manier neer: hij gebruikt smartpho-
nebeelden, YouTube-footage en social media-
streams om zijn verhaal in te kleuren

Kaartverkoop 
Omdat we maximaal 90 kaarten mogen verkopen, 
is het aan te raden 
- vooraf een kaartje te reserveren. (€6,-/€7,50 

incl. koffie/thee) http://www.deschalm.net/be-
stellen.html of telefonisch: (013) 533 13 33;

- nog beter is het om vooraf een passe-partout 
aan te schaffen (€30,-/€37,50 incl. koffie/thee) 
http://www.deschalm.net/bestellen.html of tele-
fonisch: (013) 533 13 33;

- losse kaarten voor de films zijn ook te koop bij 
de Bibliotheek Berkel-Enschot;

- zo mogelijk nog vanaf een half uur voor de film 
bij de ingang van de filmzaal maar OP is OP!!!

Stichting EXPO presenteert
zondag 31 maart 2019
11.30 uur, entree € 8.00 (inclusief koffie, thee, 
fris in de pauze)

NOBUKO TAKAHASHI
Sprankelend spel, virtuositeit, gedreven speelstijl, 
publieksgericht optreden en een zeer aantrek-
kelijk romantisch programma (met Beethoven en 
Chopin) zijn de trefwoorden voor deze bijzondere 
pianiste.
Geboren in Japan begon Nobuko reeds op haar 
vierde jaar met pianospelen en speelde als veer-
tienjarige Mozart’s pianoconcert KV 466. Zij stu-
deerde aan de conservatoria van Osaka, War-
schau en Utrecht en volgde masterclasses bij 
prominente pedagogen in binnen- en buitenland. 
Inmiddels verzorgde zij meer dan 130 recitals in 
ons land. Zes jaar geleden trad zij al eens op in De 
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Schalm en nu kunt u opnieuw van haar muzikale 
kwaliteiten genieten.
Spelen uw kinderen ook piano?  Na afloop mogen 
ze met de pianiste op de foto aan een echte vleu-
gel. Wel uw fototoestel meebrengen natuurlijk.

Meer weten? www.nobuko.net

VOORJAARSCONCERT 
“DIE WALDDRUM MUSIKANTEN”
Zondag 31 maart 2019 kunt u vanaf 14.00 uur 
weer genieten van een sfeervol voorjaarsconcert 
verzorgt door Egerländerkapel “Die Walddrum 
Musikanten” uit Tilburg. Laat u verrassen door de 
Böhmische klanken en de gezellige stemmings-
muziek uit Oostenrijk en Beieren die dit orkest on-
der leiding van kapelmeester Dennis Nonnemaker 
aan u zal presenteren. Met nog in het achterhoofd 
de geweldige publieke belangstelling van het af-
gelopen najaarsconcert rekenen we ook dit jaar 
weer op een grote opkomst om er samen met u 
een gezellige middag van te maken. U bent van 
harte welkom in de grote zaal van Hotel-restaurant 
De Druiventros aan de Bosscheweg 11 te Berkel-
Enschot. Parkeergelegenheid is er voldoende en 
zoals altijd is de toegang gratis. 
Meer informatie: www.diewalddrummusikanten.nl

Zondag 7 april 2019 in CC De Schalm 
Berkel-enschot, aanvang: 15.00 uur

MOZART OP ZONDAG 
Concert door het Oirschots Gemengd Koor o.l.v. 
Maarten Koelink in Cultureel Centrum De Schalm 
Ons Koningsoord Berkel-Enschot
Toegansprijs € 10.
Kaarverkoop via email: cvanloon@upcmail.com of 
vóór aanvang in de zaal.

In samenwerking met De Schalm voert het Oir-
schots Gemengd Koor onder leiding van Maar-
ten Koelink een aantal religieuze koorwerken van 
Wolfgang Amadeus Mozart uit: 
Veni Sancte Spiritus, Te Deum, Ave Verum, Lacri-
mosa uit het Requiem, Sancta Maria Mater Dei en 
delen uit onder andere de Krönungsmesse van 
Mozart onder het motto ‘mozart op zondag’. 
Twee instrumentale intermezzo’s door het begeleidend 
strijkkwartet en orgel wisselen de koorwerken af.

Het 45 leden tellende Oirschots Gemengd Koor 
bestaat sinds 1955 en ruim 25 jaar al is Maarten 
Koelink de dirigent. 

Onder zijn leiding heeft het koor meer dan 100 
keer opgetreden, veelal met klassieke werken, 
zoals het Requiem en de Krönungsmesse van 
Mozart, het Requiem van Fauré, een Cantate van 
Bach en het Te Deum van de Oirschotse compo-
nist Tony Klaasen. 
Maar ook lichtere muziekwerken zoals Europese 
volksliederen, delen uit musicals (The Phantom of 
the Opera) en evergreens staan op het repertoire 
van het OGK.

Een ‘dagje’ schaken? Huisschakers opgelet! 
Zaterdag 30 maart 2019, in De Druiventros
     22e Druiventros-rapidschaaktoernooi, georganiseerd door Schaakvereniging De Oude Toren                  

Inschrijven via Frans Deckers  06-13640505 of via email: frans.deckers@home.nl
Inschrijfgeld € 13,00  (incl. 1 kop soep en 2 broodjes). Betaling gepast aan de zaal. 
Aanmelden uiterlijk 9.30-10.00 aan de zaal
Aanvang toernooi: 10.30 uur. Einde ca. 17.00 uur.  
Er wordt gespeeld in 3 groepen, 7 rondes, speeltempo 20 minuten per persoon per partij.
Groep C is speciaal toegankelijk voor huisschakers, die naar sterkte zullen worden ingedeeld.
Prijzen in geld en natura!

Wilt u eens een echt schaaktoernooi meemaken? 
De spanning en sensatie van het schaakspel voelen en ervaren?
Van harte welkom en veel spelplezier in een gemoedelijke Brabantse sfeer!
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 11 maart 

White Demons DMW1 - Dongen DMW1 12-19
Zaterdag 16 maart 
White Demons D2 - H.C.B. ‘92 D1 10-04
White Demons HS1 - Taxandria HS1 42-25
Zondag 17 maart 
White Demons HS3 - Taxandria HS2 31-23
White Demons HS2 - Aristos/HCB’92 HS2 34-15
E.O.C./Delta Sport HC1 - 
White Demons HC1 32-22
T.S.H.V. Camelot DS1 - Wh. Demons DS1 23-25
Blauw Wit DS2 - White Demons DS2 16-10

Programma aanstaand weekend:
Donderdag 20 Maart 
21:00 uur H.V.M. DMW1 - 
 White Demons DMW 2
Zaterdag 23 Maart
09:15 uur White Demons E1 - Roef E1
09:55 uur White Demons E3 - Blauw Wit E2
10:40 uur Elshout D1 - White Demons D2
10:55 uur White Demons D1 - Mixed-Up D1
11:55 uur White Demons DC1 - E.O.C. DC1
16:00 uur DOS ‘80 F1 - White Demons F1
19:00 uur G.H.V. HS3 - White Demons HS3
20:15 uur G.H.V. HS2 - White Demons HS1
Zondag 24 Maart
09:00 uur White Demons HC1 - Avanti HC1
10:00 uur White Demons DS2 - Achilles ‘95 DS1
11:15 uur White Demons DS1 - 
 Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer DS2
13:10 uur Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer E2 - 
 White Demons E2
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JONG BRABANT RAAKT 
OP STOOM: 5-1
Na de weggewaaide en gestaakte wed-

strijd vorige week tegen GSBW volgde vandaag 
een overtuigende thuisoverwinning van 5-1 tegen 
Nevelo. Stuwende kracht daarbij was in met name 
de eerste helft Marnick Muskens, die zelf tevens 
na ca. een half uur het tweede doelpunt heel fraai 
voor zijn tekening nam. Eerder had na ca. een 
kwartier Zeger Vugts, die ook weer een prima 

wedstrijd speelde, Jong Brabant al op 1-0 gezet. 
De meer en meer scorende spits Jelle Jonkers 
bepaalde na een fantastische aanval de ruststand 
bekwaam op 3-0. Gezien de krachtverhoudingen 
was de wedstrijd daarmee grotendeels gespeeld. 
Het talrijke publiek kon met een gerust hart koffie 
of een pilsje gaan drinken en de spelers konden 
al voorzichtig gaan denken aan de Super Sunday 
after party. Enigszins op reserve werd dan ook de 
tweede helft gespeeld met nog twee doelpunten. 
De vierde goal kwam van de voeten van Luc Spie-
rings en de vijfde werd gescoord door debutant 
Pepijn Brugge na een fraaie assist van Thomas 
Straatman, die daarmee weer eens op de deur 
klopte van Jong Brabant 1. Omgekeerd moest 
Jong Brabant 1 voor de post van reservekeeper 
door onvoorziene omstandigheden aankloppen bij 
Bram van Kessel, normaal bij Jong Brabant 4 on-
der de lat. Hij hoefde niet in actie te komen, maar 
mooi dat het zo kan werken bij Jong Brabant! Met 
de teamspirit zat het tegen Nevelo opnieuw weer 
goed, want ook verdedigend, inclusief het kee-
perswerk van Floris Jonkers, klopte het allemaal 
op een verdwaalde tegentreffer na.Trainer Boy v.d. 
Bogaard was kort en krachtig in zijn reactie direct 
na de wedstrijd: “prima resultaat en alle reden om 
samen extra te genieten van de feestelijke Super 
Sunday in de kantine”. Komende zondag wacht 
tegen Elshout opnieuw een thuiswedstrijd om de 
heel knap veroverde derde positie op de ranglijst 
te versterken!
De wedstrijd van afgelopen zondag smaakt naar 
meer! Redactie Jong Brabant

HORSEFOOD 
DRESSUUR-
TALENT 2019!

Op zaterdag 23 en zondag 24 maart zullen in Ma-
nege De Kraan maar liefst 130 talentvolle jonge 
dressuur paarden gaan strijden voor de titel Hor-
sefood Dressuur Talent 2019! De finale van deze 
mooie competitie vindt plaats op zondag 31 
maart. Tijdens deze finale zullen er diverse shows 
zijn met populaire hengsten en Emmelie Scholtens 
zal een openbare les geven in de middag pauze. 
Houd hiervoor onze FB pagina in de gaten. De 
startlijsten worden gepubliceerd op www.horse-
foodthebest.nl.
Toegang is alle dagen gratis!
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B1-ASPIRANTEN 
KAMPIOEN

We hebben een (eerste) kampioen. De B1-as-
piranten wonnen in Maastricht en zijn daardoor 
onbereikbaar geworden voor hun concurrenten. 
Proficiat voor dit talentvolle team. Volgende week 
hopen we een kampioensfoto te kunnen plaatsen.
Bij de senioren won het eerste van Voltreffers en het 
derde van Rust Roest. Vooral die laatste overwinning 
telt, want daardoor blijft de jonge ploeg in de race. 
Het tweede kon de cruciale wedstrijd tegen de kop-
loper niet met winst afsluiten en gaat dus geen kam-
pioen worden. Toch een mooi zaalseizoen gedraaid.
Ook de junioren wonnen weer en bij de pupillen 
vergrootte D1 zijn kansen op een gedeeld kam-
pioenschap. De pupillen E2-ploeg trok ook weer 
aan het langste eind. En de allerjongsten zorgden 
voor een verrasssing door duidelijk van DAW te 
winnen, waar ze thuis nog van verloren hadden.
De uitslagen waren:
Voltreffers 1 - OJC’98 1 16 - 18
Rust Roest 6 - OJC’98 3 n.b.
OJC’98 jun 1 - PSV jun 2 16 - 4
Maastricht asp B1 - OJC’98 asp B1   4 - 9
Tilburg asp C3 - OJC’98 asp C1   7 - 3
OJC’98 pup D1 - HKC  pup D3   6 - 2
OJC’98 pup E1 - PSV pup E2   7 - 9
OJC’98 pup E2 - KVS pup E1 11 - 5
DAW pup F2 - OJC’98 pup F1   5 - 10
zondag 17 maart
Conventus 2 - OJC’98 2 13 - 11
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 23 maart
OJC’98 1 - Scheldevogels 1 15.10 uur
OJC’98 3 - STIP 1 16.20 uur
OJC’98 jun 1 - Tilburg jun 3 14.00 uur
OJC’98 asp B1 - Tilburg asp B3 13.00 uur
Focus pup D1 - OJC’98 pup D1
DSC pup E2 - OJC’98 pup E1
ONA pup F1 - OJC’98 pup F1
zondag 24 maart
OJC’98 2 - SDO 4 13.00 uur

TRAINSTER HAPKIDO 
BERKEL-ENSCHOT 
BEHAALT ZWARTE BAND

De damestrainster, Zhour, van Hapkido ‘Complete 
Self Defence’ heeft het “Black Belt’ examen Hap-
kido met goed gevolg afgelegd.
De grondlegger van deze Hapkido-methode, 
grootmeester G. Booth uit Australië (8ste Dan), 
heeft het examen persoonlijk afgenomen. 

Jaarlijks reist hij de wereld rond in 4 maanden tijd, 
om in 17 verschillende landen trainingen te geven 
en zwarte-band examens af te nemen.
In Nederland gebeurde het dit jaar in Hellevoet-
sluis. Er waren 3 kandidaten en een tribune vol 
supporters van alle kandidaten.
Er werd een ‘spirittest’ afgenomen. Dat wil zeg-
gen, dat de kandidaat tot het uiterste gedreven 
wordt. Dit is een fysieke en mentale test. Als je het 
niet vol kunt houden ben je sowieso gezakt.
De kandidaat moet wel een uitmuntende conditie 
hebben om het te kunnen volbrengen en getraind 
zijn tegen aanvallen van meerdere tegenstanders, 
in zowel een zittende, liggende als staande positie.

Deze test voor de zwarte band is een van de 
zwaarste testen van de wereld.
Om de standaard te garanderen komt de groot-
meester helemaal uit Australie.
Het begin van deze test werd rustig opgebouwd. 
De spirittest werd met de minuut zwaarder. Na een 
half uur begon het publiek de kandidaten aan te 
moedigen; er werd geklapt wanneer er iets bijzon-
ders gebeurde en er werd aangemoedigd, wan-
neer de kandidaat bijna niet meer kon.
Het laatste kwartier moesten de kandidaten zich 
verdedigen tegen meerdere tegenstanders; alle-
maal Black Belts,1ste, 2e en 3e Dan. Geen begin-
ners dus. Ze vielen niet een voor een aan, maar 
met meerdere tegelijk. Dit om te testen of je jezelf 
echt kan verdedigen in noodsituaties.

Op het moment dat trainster Zhour ‘n persoon van 
2 meter en 130kg vloerde werd er geklapt en ge-
juicht. Zhour bleef staan en bleef gefocust. 
De examencommissie kon met plezier terugkijken 
naar de prestatie van de kandidaten. Ze hadden 
de test doorstaan.
Alle kandidaten kregen de uitslag te horen van 
grootmeester Booth himself. Hoofdtrainer Ron 
van Beukering (5eDan) mocht haar de band om-
binden. www.completeselfdefence.nl

Links GM. G.Booth. Op de achtergrond beide andere 
kandidaten Kenny en Earl.
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Rabobank publiceert 
maatschappelijk jaarverslag 2018

SAMEN MEER 
BEREIKEN IN EEN SNEL 

VERANDERENDE SAMENLEVING
Rabobank publiceerde donderdag 14 maart haar 
maatschappelijk jaarverslag 2018. De bank legt 
hierin zowel maatschappelijke als financiële verant-
woording af. Ook illustreert het uitgebreide verslag 
de groei van Rabobank in 2018 en de betekenis die 
de bank levert aan mens, milieu en maatschappij. 
Hierbij zoomt de bank ook in op de lokale impact in 
Nederland via de 101 lokale banken.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve 
bank en leidende F&A bank een belangrijke bij-
drage leveren aan de welvaart en het welzijn in 
Nederland en aan het duurzaam voeden van de 
wereld. Met de missie “Growing a better world to-
gether” geeft de bank hier concreet vorm aan. Het 
resultaat: ondersteuning van diverse pakkende 
initiatieven in Nederland en internationaal, meer 
tevreden klanten, bijdrage aan baanbrekende in-
novaties en betere financiële resultaten. Op 14 
februari werden de jaarcijfers al bekendgemaakt. 
Het geïntegreerde jaarverslag 2018 bevat ook de 
jaarrekening 2018 en het Pillar 3 report.

Blijvend het verschil maken
Onlangs is er een nieuw inrichtingsmodel voor de 
lokale banken doorgevoerd. Met name in de regio 
wordt de impact hiervan gevoeld. Ondanks deze 
veranderingen wil Rabobank in Nederland lokaal 
en in de regio blijvend het verschil maken. Met 
het oog op de veranderingen in de maatschappij 
staat het versterken en aanpassen van de digita-
le dienstverlening de komende jaren voorop. De 
insteek daarbij is en blijft een goed contact met 
klanten en leden.

Maatschappelijke bijdrage in regio Hart van 
Brabant 
Een van de speerpunten om blijvend het verschil te 
maken is klanten verder helpen op het gebied van 
zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalise-
ring. Ook het versterken van de lokale leefomgeving 
en bijdragen aan een duurzame voedselproductie 
zijn belangrijk. Naast het jaarverslag 2018 publi-
ceren alle 101 lokale Rabobanken een compacte 
infographic met hun maatschappelijke impact in de 

regio. Zo ook Rabobank Hart van Brabant. Directie-
voorzitter Remco Kuipéri over de maatschappelijke 
rol en bijdrage van deze lokale bank voor de regio: 
“We dragen op veel verschillende manier bij aan de 
regio. Zo startten we vorig jaar het eerste Move-
2Social traject. Hierbij krijgen ondernemers de kans 
om hun idee te realiseren en dus bij te dragen aan 
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
Het traject was succesvol en dat betekent dat we 
in april van dit jaar met een nieuw traject starten! 
Ook deelden we onze kennis met ondernemers 
tijdens de speciale masterclasses en hielpen we 
de scholieren van Durendael met het vak Onder-
nemerschap. Particulieren die gezamenlijk een huis 
willen bouwen in Haaren helpen we door ze met 
het plankostenfonds geld en kennis beschikbaar 
te stellen. We willen ook graag de zelfredzaamheid 
van bijvoorbeeld verenigingen in de regio helpen 
vergroten. Daarom begeleiden we een aantal clubs 
met ons Open Club verenigingsondersteuningstra-
ject. Tijdens dit traject zoeken we samen met de 
vrijwilligers van clubs naar toekomstbestendige op-
lossingen voor hun uitdagingen. Er zit een enorme 
kracht in de dorpen.”

Bekijk de infographic met maatschappelijke impact 
in onze regio www.rabobank.nl/hartvanbrabant. 

EEN ‘STOKSKE’ 
VOOR QUIRIJN
In 1518 wordt er melding ge-

maakt van een ‘heijvelt bij sunte quirijnstock’. Dit 
was gelegen aan het einde van de Quirijnstokstraat 
op de grens met Udenhout. Er bevond zich hier een 
‘stok’, een kapelletje met offerblok of een beeldje 
in een holle boom ter ere van de heilige Quirinus. 
Deze Quirinus is waarschijnlijk de Romeinse tri-
buun Quirinus van Neuss die in 130 AD de mar-
telaarsdood sterft. Na een enorme hoeveelheid 
stokslagen ontvangen te hebben werd hij ter dood 
gebracht door hem in het water van de Donau te 
werpen. Daar deed hij het wonder waardoor velen 
zich bekeerden: hoewel men hem een molensteen 
om de hals had gebonden, verdronk hij niet. Vanuit 
het water spoorde hij de toeschouwers aan om zich 
te bekeren. Aldus geschiedde. Pas toen Quirijn het 
zelf wilde zonk hij naar de bodem van de Donau. 
Sindsdien geniet hij een reputatie als ‘waterheilige’. 
Vooral op het gebied van de genezing van schurft 
en open zweren schijnt zijn water wonderen ge-
daan te hebben. Tot 1650 moet de devotie in de 
St. Quirijnskapel nog gebloeid hebben. Bevond 
zich daar een put met het genezende water? In 
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de 19e eeuw werd Quirinus nog bijzonder vereerd 
in de Goirkese kerk waar het ‘Sinte Krijnswater’ 
verkrijgbaar was. 
Een soortgelijk gebruik kennen we uit de overle-
vering, misschien gaat het wel om hetzelfde wa-
ter. Er werd destijds uit de ‘Witlox wouwer’, een 

nog steeds bestaand ven, nabij 
het Hazennest langs de Zwa-
luwsestraat richting Udenhout, 
water gehaald om slechte ogen 
mee te spoelen. 
 
Lindehouten beeld van St. Qui-
rinus uit circa 1700-1750, in de 
Goirkese kerk, Tilburg. 

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: https://
stichtingnieuwewarande.nl 

GAAT U MEE NAAR 
LOURDES!
De Lourdes¬groep Bisdom ’s Her-
togenbosch organiseert al bijna 25 
jaar, in samenwerking met het Huis 
voor de Pelgrim bus en vliegreizen 

naar Lourdes. 
Busreis van 29 mei t/m 6 juni. Hier zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
Opstapplaats is in Brabant en wordt nader be-
paald.
Dat kan zijn Den Bosch, Rosmalen en Oisterwijk.
Vliegreis van 31 mei t/m 5 juni en van 6 t/m 11 
september.

De reizen worden begeleid door een ervaren reis-
leidster. 
Er gaan vrijwilligers en verzorgsters mee die voor 
u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de 
reis en in Lourdes. B.v. het dragen van de koffer en 
het duwen van de rolstoel.
De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong 
en oud, ziek en gezond.
Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen 

in het zorghotel accueil Notre Dame verzorgd wor-
den door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van 
het ‘Huis voor de Pelgrim’.
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, 
maar er worden vanuit Brabant bussen ingezet 
naar Maastricht.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een 
volledig verzorgd programma aangeboden. U 
kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdie-
pingsmomenten, wandelingen door Lourdes en 
excursies naar de Pyreneeën. Voor aanvullende 
informatie, brochure en opgave belt U met:
Joke Hoekman T. 013 – 5216701
 M.06-42347729
Wilma Caiffa M.06-12157507
 (na 18.00 uur)
Peter van den Brand M.06-44340035
Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl, 

DOOR DE BOMEN HET 
BOS………WEER ZIEN!
21 Maart is officieel door de Verenigde 

Naties ingesteld tot Internationale Dag van de Bos-
sen. Ze willen met deze dag de aandacht vestigen 
op het belang van de bossen. Bossen zijn niet al-
leen mooi. Ze hebben ook een aantal belangrijke 
functies: recreatie, biodiversiteit, de kwaliteit, ero-
siebestrijding, waterbeheer en waterkwaliteit, het 
verminderen van fijnstof bijvoorbeeld.
Internationaal worden rond deze dag activiteiten 
georganiseerd zoals conferenties, workshops, 
seminars maar ook veel doe activiteiten. In Ne-
derland is daar de Nationale Boomfeestdag een 
voorbeeld van.
Een ander mooi voorbeeld is het Deltaplan voor 
biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies 
ombuigen naar herstel. Een brede maatschap-
pelijke beweging presenteert hun unieke aanpak 
voor natuurherstel in Nederland. De deelnemers 
zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordi-
gers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en 
een bank. Zij laten zien dat ze door betere sa-
menwerking en het stimuleren en waarderen van 
grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kun-
nen buigen naar herstel. Deze partijen nodigen 
samen nadrukkelijk de rest van Nederland uit om 
aan te sluiten. Zodat Nederland een voorbeeld 
wordt van een dichtbevolkte delta waar we natuur 
en economische ontwikkeling verbinden en onze 
kwaliteit van leven – en die van toekomstige ge-
neraties – borgen. Herstel van biodiversiteit is van 
belang voor een rijkere natuur én is ook de basis 
voor ons welzijn en onze welvaart.
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Natuur is overal
Natuurgebieden, landbouwgebieden en de open-
bare ruimte zijn van groot belang voor biodiversi-
teit in Nederland, want natuur kent geen scherpe 
grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewas-
sen bestuiven en de weidevogels en vlinders die 
zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in 
de wegbermen. Samen beslaan deze gebieden 90 
procent van het Nederlandse oppervlak. Als alle 
grondgebruikers in een gebied gaan samenwer-
ken, zijn er meer kansen voor wilde planten en 
dieren. Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, 
een houtwal die natuurgebieden verbindt, een 
kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. 
Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en 
kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaat-
verandering.
De Duurzaamheidsvallei probeert haar bijdrage te 
leveren. Sinds de oprichting in 2014 heeft onze 
stichting in het buitengebied tussen Oisterwijk en 
Tilburg ongeveer zo’n 20.000 bomen en struiken 
geplant. Wij geven hier voorlichting over, we wis-
selen ervaringen uit en adviseren belangstellenden 
graag met betrekking tot soort keuze, onderhoud 
en plantwijze.
Meer weten: www.duurzaamheidsvallei.nl.

Wie o wie komt kinderen uit Berkel-
Enschot helpen overleven in de jun-
gle? Over vijf maanden is het namelijk 
al zover: Kinder Vakantie Werk 2019. 

Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar enthousias-
te leiding die een groepje kinderen willen begelei-
den tijdens de week van maandag 5 t/m 9 augus-
tus. Jij kan jezelf weer inschrijven als je graag mee 
wilt doen als leiding. Inschrijven kan zowel voor de 
onderbouw als voor de bovenbouw van KVW via: 
www.jeugdwerkberkelenschot.nl 

Dus schrijf je in en beleef samen met de kinderen 
en andere leiding een super leuke en spannende 
week!

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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AGENDA
St. Lambertuskerk: 
Maandag 25 maart 20.00 uur: Versiergroep 1e 
communie.
Dinsdag 26 maart 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
St. Caeciliakerk :
Dinsdag 26 maart 10.00 uur: Bijeenkomst ‘Als 
God renoveert’ van J. Mallon.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 23 maart: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 24 maart: Derde zondag van de veer-
tigdagentijd.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk..
Intenties: Lieske Claassen-Lathouwers (1e jrgt.); 
Mina van Alphen- van Rijswijk en overleden fami-
lieleden van Alphen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv de Mortelnootjes.
In deze viering stellen de eerste communicanten 
zich voor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Voor een bijzondere intentie; Marie Elings; 
Wal van de Ven en Mien van de Ven-Hofmans; Jo-
sephus van de Ven en Cornelia van de Ven-Robben.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 25 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische Aanbidding.

Dinsdag 26 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
17.00 uur St. Willibrorduskerk: Vespers bidden.

Donderdag 28 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 29 maart: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg bidden.

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

VASTENACTIE - Water verandert alles!
Informatie over de projecten van de Vastenactie 
leest u op de achterkant van het misboekje.
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

BIJEENKOMST: ‘ALS GOD RENOVEERT’
Afgelopen dinsdag 12 maart zijn 15 mensen in-
gegaan op de uitnodiging om samen op weg te 
gaan naar parochievernieuwing. Ieder had de in-
leiding en het eerste hoofdstuk uit het boek ‘Als 
God renoveert’ van James Mallon gelezen. Met 
elkaar hebben we gesproken over kerk zijn en de 
opdracht die ieder van Jezus heeft ontvangen. 
Graag willen we op dinsdag 26 maart om 10.00 
uur verder gaan met hoofdstuk 2 en 3 in de pasto-
rie van de St. Caeciliakerk. Ieder is van harte wel-
kom aan te sluiten. Het is wenselijk de betreffende 
hoofdstukken te lezen. Mocht u die niet hebben, 
dan kunt u tegen betaling van 22 euro het boek 
aanschaffen. 

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat van de toren St. Caecilia 
is in verband met vakantie gesloten van 23 tot en 
met 31 maart. U kunt met uw vragen terecht bij het 
secretariaat van Berkel.
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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 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 24 maart: ds. Tom Rijken uit Hilversum, 
10.15 uur
Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd. 
Op het leesrooster staat Lucas 13:1-9. Jezus 

vertelt een gelijkenis over een vijgenboom die al 
drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met 
zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vij-
genboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier 
overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een 
kans. Heb geduld!
De collectes zijn voor Kerk in Actie ‘kinderen in de 
knel‘, en voor het werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
28 maart 19.30: Informatieavond over Moldavië. 
Martin Teunissen van Kerk in Actie komt vertellen 
over het project Bethanië in Moldavië. Dit project 
biedt kinderen én ouderen daar de hoognodige zorg.

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

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 



SCHAKELTJES
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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.  

Wegens verhuizing overcompleet: 
diepvrieskast (Bauknecht, 3 laden, € 100) en 
vaatwasser (Bosch, z.g.a.n., € 150). 
Info: 06-47452569.

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  

Open dag: 40 jaar aardbeien en asperges in 
“het lekkerste straatje van Oisterwijk”.  
Groei en bloei, bestuiving, oogst en techniek in 
en rondom onze nieuwe aardbeienkas. Er is voor
jong en oud van alles te beleven! Dus kom kijken, 
ruiken, voelen en proeven! Zondag 14 april a.s. 
van 10.00 tot 17.00, Oliviersweg 9, Oisterwijk. 
Voor meer info: www.hetlekkerstestraatje.com
www.facebook.com/hetlekkerstestraatje 

Voor de mooiste veldboeketten is Bloemenatelier 
EXTRA VITA het juiste adres! St. Willibrordstraat 5 
Achterom Tel: 06-22114370 

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 

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 

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 gezellig 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 

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

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! 

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

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

Kijk voor meer informati e en een grati s uitvaart-
wensengids op www.monutatomvandijk.nl.





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


