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DEZE WEEK:
Moka Begeleiding voor kind en jongere met persoonsgebonden budget

Met Passie van dia tot digitaal: Bart van Rijsewijk

In actie voor Stichting TEUN

Lezen met onze verhalenverteller: Teun de vuilnisman





3|

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
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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

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Oist Exclusief 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
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Mandy van der Bruggen ondersteunt kinderen 
en jongeren met een persoonsgebonden bud-
get (PGB). ‘Ik kijk naar het individu en vind het 
contact met ouders heel belangrijk’, zegt Man-
dy. Met haar bedrijf Moka begeleiding helpt 
zij kinderen en jongeren ook door middel van 
huiswerkbegeleiding en bijles. ‘Dat geldt voor 
alle leervragen: van eindexamen tot het schrij-
ven van een scriptie.’

Als pedagoog heeft Mandy twee maanden ge-
leden de knoop doorgehakt om voor zichzelf te 
beginnen. Zij heeft inmiddels tien jaar ervaring in 
het vak en heeft ook op verschillende basisscho-
len in Berkel-Enschot gewerkt. ‘In mijn werk is 
het belangrijk om te overleggen met leerkrachten. 
Ouders zien mij vaak echt als een verlengde van 
het huishouden. De begeleiding is persoonlijk en 
laagdrempelig.’

PGB aanvragen 
Kinderen met een PGB helpt Mandy door structuur 
aan te brengen en vaardigheden te oefenen, zodat 
zij zelfstandig kunnen functioneren in de maat-
schappij. ‘Het draait bij die begeleiding om ont-
wikkelingsvragen en opvoedondersteuningen bij 
kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD.’ Daar-
naast kan zij ouders begeleiden bij de aanvraag van 
een budget. ‘Veel ouders vinden de aanvraag en de 
administratie rondom het PGB ingewikkeld.’ 

Moka begeleiding helpt kinderen met huiswerkbe-
geleiding en bijles. ‘Dat doe ik voor alle leeftijden 

en het kan ook in groepjes. Dat kan voor kinderen 
en jongeren heel leerzaam zijn.’ Haar praktijk is ge-
vestigd in Torentjeshoef. ‘Er is hier genoeg ruimte 
om huiswerkbegeleiding in groepen te bieden.’ 

Eigen tempo 
Mandy haalt veel voldoening uit haar werk. ‘Het 
is iedere keer weer een uitdaging om de bood-
schap zo over te brengen dat iets blijft hangen. Ik 
spreek weleens kinderen die naderhand zeggen: 
‘’dat heb jij mij geleerd of dat is zo blijven hangen.” 
Voor Mandy maakt het daarbij niet uit hoelang iets 
duurt. ‘Iedereen heeft een eigen tempo. Je kan 
met iets heel kleins, heel veel betekenen.’ 

Mandy heeft de opleiding tot pedagoog aan het hbo 
afgerond. ‘Ik wilde kinderen snappen. Het is heel 
fascinerend om te zien dat sommige kinderen bij-
voorbeeld op een hele andere manier rekenen.’ Met 
Moka begeleiding wil Mandy net dat beetje extra 
aandacht kunnen bieden aan kinderen die dat nodig 
hebben. ‘Zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen.’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

‘IK BEN BETROKKEN BIJ HET GEZIN’
MOKA BEGELEIDING:

Moka begeleiding
Joost van den Vondellaan 
(Torentjeshoef = bezoekadres)
5056 TD, Berkel-Enschot
06-14147166
mokabegeleiding@gmail.com
www.mokabegeleiding.nl 

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

MAART

LATER

APRIL

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
28-03-19 P. de Hooghlaan 24 20.30 uur Lezing/workshop opvoedopstellingen
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
02-04-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
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 Bibliotheek 9.30-12.00 ur Schrijfatelier
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 Bibliotheek 14.00-15.00 uur Inloopspreekuur E-books
12-04-19 CC de Schalm 20.00 uur Steven Brunswijk, van Slaaf tot Meester
13-04-19 Oisterwijksebaan 9 19.00-01.00 uur Trekkertrek met sportklasse demo + feestavond DJ 

Bart
14-04-19 Oisterwijksebaan 9 9.00-22.00 uur Trekkertrek wedstrijd, ‘s avonds feest met Wasko
14-04-19 CC de Schalm 11.30 uur Joie de Virvre olv. Michael Breukers, stg. Expo
17-04-19 Bibliotheek, Werkplaats 13.30-15.00 uur Tekenfilms maken met Puppet Pals
18-04-19 P. de Hooghlaan 24 20.00 uur Lezing “de ontwikkelingsfase van 9 jarige kinderen”
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
12-06-19 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse
13-06-19 Koningsoord  18.00 uur Avond4daagse
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Op zijn 19de ruilde Bart van Rijsewijk (91) zijn 
trekharmonica tegen een agfa klapcamera. 
Fotograferen werd zijn hobby, wat over ging 
op video. ‘Er bestond nog geen videocamera 
met geluid,’ vertelt Bart vrolijk. Hij wijst naar 
de ruimte onder zijn oksel, ‘dan had je hier 
zo’n geluidskast hangen.’ Boer Bart volgde alle 
technologische ontwikkelingen op de voet en 
schafte steeds de nieuwste gadgets aan.

Blauwpunt
In de tijd dat Bart diaseries maakte, wachtte hij op 
een apparaat met beeld en geluid ineen. In 1980 
was het zover. De blauwpunt kwam uit! Na acht 
dagen mocht hij deze pas ophalen. Als beloning 
voor zijn geduld brak er diezelfde nacht brand uit 
op het winkelcentrum en maakte Bart zijn eerste 
“filmpke”. Vanaf toen was Bart ter plaatse wan-
neer er iets te doen was in het dorp. Hij ging filmen 
voor verenigingen, de Schakel, de boerenbond en 
legde bruiloften vast. Monteren en inkorten van 
filmpjes ging hem ook goed af. ‘Dit leverde ver-
schillende fooikes op’, glimlacht Bart ‘en kon ik 
weer een nieuw dingske kopen.’

Videoclub en Omroep Tilburg
Samen met o.a. Riky Engering, Andre Oude Vrie-
link, Gerard de Croon, Jan Behr en Frans Mutsaers 
richtte Bart de videoclub op (1998). Na twintig jaar 
gezelligheid is deze helaas opgeheven. Hij schiet 

in de lach: ‘Oh wat hebben we toch traantjes gela-
ten. En... van het lachen,’ gaat Bart verder, ‘ook bij 
de Lokale Omroep Totaal Tilburg (LOTT). Dan in-
terviewden we mensen op straat. Achter de Heu-
velse kerk was een inplugpunt om het beeld in te 
voeren. Je moest dan achter de kerk blijven, want 
vaak was het hopeloos op tv. Dan schiemerde het 
beeld en moest de stekker eruit.’

Digitalisering
Projectors raakten uit de tijd en de bruidjes wer-
den Bart te snel af, maar mensen bleven komen 
om dia’s en films op videoband en later op cd’s en 
dvd’s te laten zetten. Bart bleef hartlustig bezig. 
Op advies van Monique van Stokkom, die kundig 
de website van de videoclub maakte, is hij zijn 
vele natuur- en speelfilms, en documentaires gaan 
digitaliseren. Deze staan allemaal op www.berke-
lenschotarchief.nl.
Zijn kinderen kregen een harde schijf met daarop 
alle jeugdherinneringen. Dit maakt hem trots. Ook 
genoemde website is hem veel waard en dat hij 
(dankzij Monique, na enige tegenstribbelingen) 
het mobieltje meester is geworden. Oogstreepjes 
twinkelen: ‘Leuke berichtjes en filmpjes met de 
kleinkinderen en na het overlijden van mijn vrouw 
Nellie, meld ik me elke ochtend op de opa-app.’ 

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bart van Rijsewijk

VAN DIA 
TOT DIGITAAL

MET PASSIE
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
25-3 linzenbakje (met letter R) incl. 1 harde contactlens Klaproosstraat (afgegeven bij 013-5331360  
  St. Caeciliaschool)
24-3 sleutel met Mickey Mouse sleutelhanger Veldje De Kraan 06-42326957  
 (Zie foto Schakel APP)
18-3 Sleutel aan beren-sleutelhanger Molenstraat bij spoorwegovergang 06-49755035
13-3 Zwart-wit rugzakje met daarin kaartje met Parkeerterrein achter 013-5332489  
 de naam Oscar winkelcentrum
12-3 oortjes Speelveld Anton van 013-5335283  
  Duijnkerkenlaan/Joost vd Vondellaan
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
   

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
14-3 Fietstas, rood/zwart, Stella Durendaelweg 06-37168402

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

VERHALENVERTELLER WIM VERBUNT, VERTELT OVER HET 
SCHRIJVEN VAN VERHALEN:
Mijn kleinzoon Teun heeft een spierziekte, in het artikel op de pagina hiernaast en op de website 
www.stichtingteun.nl kun je daar meer over lezen.
Teun wilde graag dat ik een verhaal zou schrijven over hem als vuilnisman. 
Het is een leuk verhaal geworden, waarin Teun belandt in de buik van de vuilniswagen. 
Hij ontmoet daar Rubbish die wordt ook wel de Vuilkabouter genoemd. 
Ga het maar gauw lezen op pagina 13 in deze Schakel. Dit verhaal is bedoeld voor kinderen 
vanaf groep 2.
 
Ik schrijf graag verhalen. Weet je wat zo leuk is: in een verhaal kan alles, daar heb je geen last van 
beperkingen, je kunt er held zijn of boef, prinses of piraat. 
Je kunt vliegen, zwemmen of gangen graven onder in de grond. ALLES KAN!
Wil je dat ik ook eens voor jou een speciaal verhaal schrijf? Lees maar op de website van Teun hoe 
dat kan.
 

Opa Wim 
Verhalenverteller
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Teun woont samen met zijn broer Pepijn en 
ouders in Berkel-Enschot. Op 2-jarige leeftijd 
blijft de ontwikkeling van Teun achter. Na een 
lange en onzekere periode vol ziekenhuisbe-
zoeken en onderzoeken kwam er na 1 ½ jaar 
duidelijkheid. Teun heeft Emery Dreifuss, een 
zeer zeldzame progressieve spierziekte die 
maar hooguit 15 mensen in Nederland hebben. 

‘Teun heeft een variant van Emery Dreifuss die 
maar bij 1 ander kind in Nederland bekend is, 
waardoor het nóg ingewikkelder wordt. Als ouders 
hoop je met een diagnose meer duidelijkheid te 
krijgen over de toekomst van je zoon. Helaas kon-
den de artsen in Nederland ons niet veel vertellen. 
Daar sta je dan als ouders, machteloos, omdat 
niemand ons kan helpen aan informatie. Na veel 
zoekwerk konden we in Parijs bij een kinderneu-
roloog terecht die meer ervaring heeft. Bij haar 
kregen we richtlijnen voor preventieve behande-
ling en meer antwoorden op onze talloze vragen.’
Op de grote vraag of er in de toekomst, kans be-
staat op een medicijn om de spierziekte te rem-
men of te genezen is het antwoord bikkelhard: er 
vindt momenteel geen onderzoek plaats en vanuit 
de overheid of medische wereld zal dit ook niet 
komen. De doelgroep is simpelweg te klein, waar-
door dit voor de medische wereld en farmacie niet 
relevant is.

‘Dit is voor ons als ouders geen optie, wij willen 
dat onze zoon en andere kinderen met deze spier-
ziekte een beter toekomst hebben. Daarom heb-
ben wij als ouders Stichting TEUN opgezet, waar-
mee we geld willen inzamelen om een onderzoek 
te starten.’ 
Omdat het leven met een spierziekte dagelijkse 
topsport is, heeft de vader van Teun besloten om 
de marathon van Parijs te gaan lopen. ‘Dit zien we 
als kick-off voor acties ten behoeve van de stich-
ting. We hopen hiermee meer bekendheid te krij-
gen en geld in te zamelen, zodat we uiteindelijk 
500.000 euro bij elkaar krijgen. Hiermee willen we 
een onderzoek opstarten naar deze progressieve 
spierziekte.’

HELP ons mee dit bedrag te halen en ga 

naar www.stichtingteun.nl en doneer!

Het zou natuurlijk geweldig zijn als mensen ook 
zelf een actie willen opzetten om nog meer geld 
in te zamelen. 
Voor meer info, check www.stichtingteun.nl
Stichting TEUN is opgezet door Erik Verbunt en 
Danielle Beaumont-Verbunt.

Tekst en foto: Stichting TEUN

IN ACTIE VOOR 
STICHTING TEUN

MET PASSIE
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Vrijdag 22 maart ontving Jan Panhuijzen (72) de 
Tilburg Trofee vanwege zijn afscheid als voorzitter 
van KBO Berkel-Enschot. Locoburgemeester Erik 
de Ridder reikte de Tilburg Trofee uit. Jan Panhuij-
zen legde op 22 maart 2019, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van KBO Berkel-Enschot, zijn 
functie als voorzitter neer. Hij is dan 11 jaar be-
stuurslid geweest, waarvan 10 jaar in de rol van 
voorzitter. 
KBO Berkel-Enschot telt momenteel ruim 1600 
leden en stelt zich ten doel de belangen van seni-
oren in Berkel- Enschot te behartigen. Dit gebeur-
de onder de bezielende aanvoering van de heer 
Panhuijzen door in overleg te treden met lokale, 
regionale en provinciale instellingen op het terrein 
van inkomen, gezondheid, sport, zorg, vorming 
en scholing, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Daar-
naast was hij sinds 2009 penningmeester van de 
Stichting Vitaal Ubé en is hij 7 jaar lang bestuurs-
lid geweest van Stichting Welzijn Ouderen (SWO) 
Berkel-Enschot.

Foto: Peter Timmermans

DE SCHAKEL FELICITEERT 
JAN PANHUIJZEN MET DE TILBURG TROFEE

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag 
open van 
11 tot 17 uur

Bosviool in 
hangpot
In 8 kleuren, in 23cm-pot. 
6.99
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TEUN DE VUILNISMAN.
Op de speelplaats van bassischool Berkeloo staat 
een vuilniswagen met zwaailichten. In groep 2 van 
juffrouw Miranda gaat Arie praten over afval. Arie 
werkt bij het BAT en heeft twee kliko’s meegeno-
men. Een met blauw/oranje deksel en een met 
grijs/groene deksel. Arie vertelt over het scheiden 
van afval: plastic in de oranje bak, papier in de 
blauwe bak, restafval in de grijze bak en groente-, 
fruit- en tuinafval in de groene bak. Alle kinderen 
krijgen op hun tafeltje wat afval en mogen dit zelf 
in de juiste afvalbak doen. Als ze het goed doen 
zegt Arie: “Goed zo, jij wordt vast een goede vuil-
nisman.” Teun doet het afval in de juiste bak. Hij 
is blij met het complimentje van Arie. Hij wil later 
vuilnisman worden. Lekker achterop de vuilnis-
wagen meerijden met harde muziek. Dan gaan ze 
naar buiten toe. Iedereen mag even in de cabine 
van de vuilniswagen zitten. Teun vindt het allemaal 
super. Als ze terug in de klas zitten vraagt Arie: 
“Willen jullie allemaal een werkstukje maken over 
afval? Dan kom ik dat volgende week bekijken en 
wie het beste werkstuk heeft gemaakt, krijgt een 
prijsje.” 

Een week later, bij Teun thuis.
“Teun, heb jij je werkstuk voor morgen al ge-
maakt?” vraagt mama.
“Nee, Pepijn zou me meehelpen.”
“Dan zou ik er toch maar aan beginnen. Pepijn is 
naar de voetbal en morgen moet het af zijn! Dus 
pak je spullen en begin eraan!”
Teun zucht eens diep. Hij heeft helemaal geen zin 
om te knutselen. Hij zit liever op de vuilniswagen! 
Teun heeft een plannetje bedacht. Hij pakt een 
stuk papier en plakt er een hoop afval op. Dan 
gaat hij naar buiten. Hij zet naast de kliko een krat-

je. Morgen is het vrijdag en dan worden de kliko’s 
geleegd. 
De volgende dag zegt Teun tegen mama: “Ik ga 
vandaag wel alleen naar school. Ik weet de weg 
en ik zal goed uitkijken.” 
Dat komt mama deze keer goed uit. Ze wil van-
daag het hele huis goed gaan poetsen. “Dat is 
goed Teun, voor deze keer en vergeet je rugzak en 
je werkstuk niet!”
Teun gaat naar buiten. Maar hij gaat niet naar 
school! Hij stapt op het kratje. Hij tilt het deksel 
van de kliko omhoog en klimt zo in de kliko. Teun 
kijkt nog even over de rand van de kliko. Zijn werk-
stuk met afval opgeplakt legt hij op zijn hoofd. Dat 
is slim van Teun. Als ze dan het deksel opendoen, 
zien ze hem niet zitten. 

Even later hoort hij de voordeur opengaan. Hij 
voelt dat de kliko beweegt. Papa zet de kliko op 
straat. 
Teun vindt dit wel spannend en denkt: “Zo nu gaat 
het gebeuren!” 
Hij pakt de zaklamp uit zijn tas en een worsten-
broodje. Het broodje eet hij lekker op. Dan hoort 
hij harde muziek. De vuilniswagen komt eraan! 
Teun gaat er eens goed voor zitten. Hij wil zich 
niet bezeren als de kliko in de vuilniswagen wordt 
gekieperd. Het duurt nog eventjes voordat zijn 
kliko aan de beurt is. Dan is het zover: een, twee, 
hoppakee. Teun ligt tussen het andere vuil in het 
binnenste van de vuilniswagen. Bah, wat stinkt het 
daarbinnen! Hij knipt zijn zaklamp aan en ziet al-
lerlei rotzooi liggen in de bak. Opeens hoort hij een 
scherpe gil: “Iehh!” 
Teun zoekt met zijn zaklamp waar het geluid van-
daan komt. Boven de vuilnishoop hangt een hang-
mat. In de hangmat 
ziet hij een mannetje 
zitten met een baard.
“Wat doe jij hier?” 
Vraagt de kleine man 
met een scherpe 
stem, “kom jij mijn 
vuil stelen? Jij moet 
eruit, ik zeg ERUIT!” 
“Ah, meneer, mag ik 
niet een eindje mee-
rijden totdat ze hem 
leeggooien?” 
“Ik ben geen meneer. 
......

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

Alleen door vaklui geplaatst!

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



VERENIGINGSNIEUWS
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WANDELEN MET DE 
KBO BIJ LANDGOED 
NEMERLAER

Op donderdag 28 maart gaan we wandelen bij 
landgoed Nemerlaer in Oisterwijk.
Dit landgoed dankt zijn naam aan de Nemer, de 
beek die er stroomt en Laer, een open plek in het 
bos. De omgeving van het kasteel Nemerlaer is 
parkachtig met statige lanen omringd door hout-
wallen, landbouwgronden en hoogstamboom-
gaarden. Er zijn ook de ree en de wielewaal te 
spotten dus zeker een mooie wandeling.
Na afloop drinken we koffie, op eigen rekening, bij 
pannenkoekenhuis “Belveren” in Haaren.
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen € 2- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig

ONS KOFFIE- 
UURTJE 

WOENSDAG 3 APRIL
We verwachten u allen weer op de eerste woens-
dag van de maand tussen 10 en 12 uur. Eerste kop-
je koffie of thee gratis en verder gezellig samen zijn. 
Er moet niets, kom gewoon een keertje kijken of het 
u bevalt. Wilt u wat info vooraf dan kunt u contact 
op nemen met Ria van de Kam, T: 013-533 26 21.
Zou u graag willen komen maar bent u moeilijk ter 
been en heeft u niemand om u te brengen of op te 
halen dan kunt u contact op nemen met of Els van 
der Meijden 013 5332604 of met Ine van de Wiel, 
T: 013-533 37 57.
We verwachten u allen op 3 april in de 
Schalm bij Koningsoord.

werkgroep SocMa

SAMEN UIT 
DINEREN 
OP 4 APRIL

In maart was er geen Samen uit Dineren dus in 
April starten we al vroeg in de maand. Wij heten 
alle senioren uit Berkel Enschot van harte welkom 

voor het steeds weer verrassende diner bij Boer-
derij Denissen. U hoeft nergens lid van te zijn, ie-
dere senior is welkom.
Het menu vindt u op de website kbo-berkelen-
schot.nl (let op het streepje tussen “kbo” en “ber-
kelenschot”) waar u zich ook aan kunt melden. Dit 
aanmelden kan ook telefonisch, namelijk bij Ine 
van de Wiel: T: 013-533 37 57 of bij Ria van de 
Kam: T: 013-533 26 21 tot uiterlijk twee dagen van 
tevoren. Zoals u weet willen we graag van u weten 
of u vlees of vis wilt. De prijs is € 18,- voor het 
driegangendiner (exclusief de drankjes).
U bent, zoals altijd, welkom vanaf half zes en het 
diner start om zes uur.
Komt u voor de eerste keer en/of hebt u nog vra-
gen dan kunt u bellen naar een van bovenstaande 
telefoonnummers.
Wij heten u allen weer heel hartelijk welkom.
Tot ziens!

werkgroep SocMa

MUZIKALE WERELDREIS 
IN HET MUZIEKHUIS
Op vrijdag 26 april a.s. organiseert de 
KBO/SWO een gezellige muzikale mid-

dag voor alle senioren in het Muziekhuis naast 
Boerderij Denissen.
Wij ontvangen u om twee uur (de zaal gaat open 
om hal twee) met een kopje koffie/thee met iets 
lekkers waarna een optreden volgt van:
Een muzikale wereldreis van deze 3 mans formatie 

is vooral gezellig muziek maken. Het trio, met een 
jarenlange muzikale ervaring, bestaat uit 2 gitaren 
en toetsen. Door alle drie wordt gezongen. De flexi-
biliteit van deze groep uit zich in een zeer gevari-
eerd programma. Het repertoire is opgebouwd uit 
diverse genres: easy listening, dansmuziek, Rock 
and Roll, Zuid-Amerikaans, Engels, Frans, Italiaans, 
Spaans, Jazz, Duits en Nederlands. Hoofdzakelijk 
uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, dus heel herkenbaar.
In de pauze serveren wij een drankje met een ge-
zellig hapje.
Na de pauze vervolgt het trio hun optreden waarbij 
wij rond kwart voor vijf de middag zullen beëindigen.

John Desmares et ses Amis
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Kaarten à € 4,- kunnen telefonisch te besteld wor-
den bij:
Ria van de Berg, T 013 533 31 07    of 
Marja van Oorschot T 013-533 10 80

BEEZONDERE
ENVELOPPEN 
Beste onderneemsters en onderne-
mende vrouwen in Berkel-Enschot. Op 

3 april a.s. van 20:00 – 22.30 uur gaan we in een 
gezellige en ongedwongen sfeer met elkaar in ge-
sprek. Dit biedt jou dé ideale gelegenheid om jouw 
vragen te stellen en antwoorden, tips en ideeën 
te ontvangen. De bijeenkomst is erop gericht om 
jou als onderneemster te ondersteunen in je groei. 
Groei door het vinden van nieuwe klanten, het 

aangaan van parnerships of door van elkaar te le-
ren. Jij bepaalt zelf wat je nodig hebt en maakt dit 
kenbaar door het stellen van jouw ‘zoekvraag’ via 
een enveloppenmethode.
Geïnteresseerd? 
Meld je dan aan via info@beezonder.com en re-
serveer jouw plek aan tafel. Voor slechts € 3,00 
kun je deelnemen aan deze geheel verzorgende 
avond. We zijn te gast bij Angela van der Horst. 
Locatiegegevens ontvang je in de bevestiging.

 

 

 

 

 

Ombouw, verbouw en afbouw  van winkels 

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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KUNST EN CULTUUR

CONCERT VERRASSENDE 
ONTMOETINGEN 7 APRIL 2019 

Op zondag 7 april om 14.30 uur wordt een jubile-
um concert Verrassende Ontmoetingen gehouden 
in de concertzaal van Theaters Tilburg. Muziek-
vereniging Concordia uit Berkel-Enschot bestaat 
dit jaar 85 jaar en heeft onder leiding van Henk 
Mertens een prachtig programma Legendes uit de 
Oriënt en Occident samengesteld. 

Zij beginnen het concert met Japanse klanken 
zoals March Bou Shu van de Japanse componist 
Satoshi Yagisawa, gebaseerd op volksmuziek uit 
de Chiba prefectuur met de bamboefluit en de 
shamisen (een japans instrument met 3 snaren). 
De tweede compositie is de Persis Overture van 
James L. Hosay. Deze compositie gaat over een 
liefdesverhaal waarin de Prins van Perzië pogin-
gen doet om zijn enige echte liefde te bereiken. 
Gelukkig loopt het verhaal goed af.

Daarna volgt de wereldpremière van The Lord of 
the Rings van Howard Shore in een speciaal ar-
rangement geschreven door dirigent Henk Mer-
tens, waarin de thema’s Raad van Elrond besluit 
dat de ring vernietigd moet worden, The Shire, de 

plaats waar de Hobbits wonen, het gevaarlijke zui-
den met de Orcs en het mystieke Lothlorién, het 
woud van de Elven muzikaal worden verwoord. 
Het verhaal zal extra dimensie krijgen door me-
dewerking van Colette Dedyn, zandkunstenares. 
Zij zal het verhaal op een groot scherm levendig in 
beeld brengen. 

Na de pauze is het podium voor harmonie Sub Um-
bra die dit jaar ook haar 85-jarig jubileum viert en 
onder leiding staat van dirigent Arjan Gaasbeek. 
De presentatie is in handen van Eveline Passier en 
Linda van den Bos. 
Kaartjes à Euro 15,00 zijn verkrijgbaar via 
www.theaterstilburg.nl of telefonisch op 
013-5432220. 
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ZATERDAG 6 APRIL VAN 11:00 - 15:00 
GESPECIALISEERDE PODOTHERAPEUTEN AANWEZIG

BIJ AANSCHAF VAN  
WANDELSCHOENEN OF  
HARDLOOPSCHOENEN 
GRATIS FALKE SOKKEN 
T.W.V. 22,99 CADEAU

GRATIS VOETANALYSE
Last van vermoeide voeten? Vaak geblesseerd met sporten? 
Kom dan 6 april langs voor een vrijblijvend adviesgesprek!

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Sportief advies 
op maat op het 

gebied van 
voetbal, tennis,  
running, hockey 
en wandelen! 

 
Gratis parkeren voor de deur!

UDENHOUT
KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918U



SPORT
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BESTE JEUGDLEDEN VAN 
TC DE RAUWBRAKEN,
Vrijdag 29 maart weer de eerste van het jaar: 
FRIETINSTUIF! 

We starten de eerste ronde om 16:00 uur. Jullie 
zijn er toch ook bij? Neem dan ook meteen jouw 
ledenpas (en €2,50) mee! 
Tot dan!

De jeugdcommissie.

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Donderdag 20 maart 

H.V.M. DMW1 - White Demons DMW 2 12-08
Zaterdag 23 maart
Elshout D1 - White Demons D2 22-12
White Demons D1 - Mixed-Up D1 08-16
White Demons DC1 - E.O.C. DC1 18-13
G.H.V. HS3 - White Demons HS3 25-27
G.H.V. HS2 - White Demons HS1 26-34
Zondag 24 maart
White Demons HC1 - Avanti HC1 30-18
White Demons DS2 - Achilles ‘95 DS1 09-19
White Demons DS1 - 
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer DS2 24-14
Programma aanstaand weekend:
Woensdag 27 maart
19:30 uur White Demons DS1 - 
 RED-RAG/Tachos DS3
Woensdag 03 april
20:00 uur Avanti DMW2 - White Demons DMW 2

Donderdag 04 april
20:30 uur Elshout DMW1 - 
 White Demons DMW1
Zaterdag 06 april
09:30 uur White Demons D2 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster D1
12:40 uur Avanti E1 - White Demons E1
19:20 uur White Demons HS3 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster HS3
20:45 uur White Demons HS1 - 
 Goodflooring/H.M.C. R’veer HS1
Zondag 07 April
10:55 uur Heerle DC1 - White Demons DC1
11:00 uur Goodflooring/H.M.C. R’veer DS3 - 
 White Demons DS2
12:30 uur Mixed-Up DS1 - White Demons DS1
14:45 uur Desk HC1 - White Demons HC1

We willen Heren 1 feliciteren met het behalen van 
het kampioenschap, Heren Top gedaan.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JONG BRABANT KEERT 
HUISWAARTS MET PUNT 
EN NOEMENSWAARDIG 
FEITJE

Afgelopen zondag stond er voor de voetbalman-
nen een uitwedstrijd aan Sportpark Den Donk op 
het programma: SC Elshout - Jong Brabant. Voor-
gaande twee edities eindigden in een remise, 1-1. 
Met deze statistieken hebben de analisten on-
getwijfeld hun geld ingezet op eenzelfde uitslag. 
De optimist bekijkt het echter anders: driemaal is 
scheepsrecht. Met die gedachte verschenen de 
spelers dan ook aan de aftrap.
 
Ondanks de omstandigheden (lees: moeilijk be-
speelbaar veld) was het Jong Brabant dat met 
diverse combinaties het doel van SC Elshout 
meermaals wist te bereiken in de eerste helft. 
De thuisploeg wist slechts een keer gevaarlijk te 
worden, maar het was Lucas van Nieuwameron-
gen die de bal weg kon werken voordat de bal de 
doellijn wist te passeren. Na ruim een halfuur voet-
ballen leek middenvelder Zeger Vugts het veld te 
moeten verlaten met een enkelblessure. Gelukkig 
was het enkel de enkel en kon hij blijven staan. 
Dat was maar goed ook, want vlak voor rust wist 
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hij op aangeven van Christian van der Linden de 
openingstreffer te maken. 
 
Ook na rust probeerde Jong Brabant het spel te 
blijven maken. Al snel bleek een wissel noodza-
kelijk voor Zeger Vugts. Een mooi moment voor 
Percijn van Haeringen om zijn kwaliteiten tentoon 
te stellen. Met zijn onbevangenheid en snelheid 
wist hij het de tegenstander onwijs lastig te ma-
ken. De thuisploeg bleef de lange bal hanteren en 
hoopte dat deze een keer goed zou vallen. Na-
dat de mogelijkheden om de score uit te breiden 
onbenut bleven, was het SC Elshout dat er een 
keer goed uit wist te komen. Wie de wetten in het 
voetbal een beetje kent, raadt het al: 1-1. Na de 
gelijkmaker bleef Jong Brabant op jacht gaan naar 
de overwinning, tevergeefs.
 
SC Elshout wint een punt, Jong Brabant verliest 
er twee en de analist spekt zijn bankrekening. Vol-
gende week staat er een uitwedstrijd gepland in 
Goirle tegen GSBW. Eerder werd deze wedstrijd 
gestaakt wegens hevige storm. De analist zet in 
op veel doelpunten. Vorig jaar verloor Jong Bra-
bant uit bij GSBW in de nacompetitie met 6-5 na 
verlenging. Het belooft hoe dan ook een spannen-
de pot te worden in de strijd om de derde plaats. 
Zondagmiddag rond de klok van half vijf weten we 
meer.

Redactie Jong Brabant

FURINKAZAN
Afgelopen zaterdag ,23 maart, is er 
vanuit onze karateschool maar 1 leer-
ling afgereisd naar Apeldoorn om mee 
te doen met het SKVE toernooi. Die ene 

leerling, Kayleigh Vermetten, zorgde er wel voor 
dat zij een 2e plaats kata maar ook een 2e plaats 
kumite veroverde. Bedankt Kayleigh, alweer een 
succesvol toernooi voor het wedstrijd Team Ver-
hoeven van Furinkazan.

MOOIE PRESTATIE 
VAN BADMINTONCLUB 
JUST FOR FUN 1

Ons eerste team heeft de wedstrijd tegen BC Ber-
geijk 1 gewonnen. Een knappe prestatie omdat Ber-
geijk nog volop in de race is voor de eerste plaats.
 
Nadat de Heren Dubbel partij helaas verloren werd, 
was het de beurt aan de dames. Zij wisten de Ber-
geijkse opponenten te verslaan met 21-10 en 21-13.
Beide Gemengd dubbel partijen werden gewonnen, 
waardoor de stand voordat de enkel partijen begon-
nen 3-1 in het voordeel van BC Just For Fun was.
Dit betekende dat er minstens 2 enkel partijen ge-
wonnen moesten worden.
De heren begonnen aan hun partijen. Hoewel de 
partijen gelijk op gingen, trokken beide heren toch 
aan het kortste eind.
Gelukkig deden onze dames het beter. De eerste 
Dames Enkel werd simpel gewonnen door BC 
Just For Fun.
De laatste partij van de avond was ook meteen de 
spannendste. In een gelijk opgaande strijd werd 
de beslissende set gewonnen met 21-17.
 
De einduitslag werd hiermee 5-3 in het voordeel 
van BC Just For Fun.
Met 2 gewonnen wedstrijden en 3 gelijke spelen is 
ons eerste team nog altijd ongeslagen en hebben 
zij nog altijd kans op een toppositie in de eindklas-
sering.
 
Wist je dat BC Just For Fun dit jaar al 50 jaar be-
staat! Uiteraard gaan wij dit uitgebreid vieren. De 
leden krijgen hierover binnenkort bericht.
 
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
Wij zijn blij dat we weer een 
kampioen kunnen melden aan u: 

de B1 wás al kampioen geworden vorige week en 
heeft afgelopen weekend nog even laten zien dat 
zij dit seizoen de allersterkste zijn. Met een ecla-
tante overwinning van 15 tegen 6 waren zij veruit 
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de beste. Dames en heren B1, van harte gefelici-
teerd met dit kampioenschap.
 
B1 zaalkampioen

(Op de foto ontbreekt Wouter Tielemans)
 
De overige uitslagen vindt u hieronder.
week 12: van dinsdag 19 maart 2019 t/m maan-
dag 25 maart 2019
OJC ‘98 1 - Scheldevogels 1 17 - 15
OJC ‘98 2 - SDO 4 14 - 18
OJC ‘98 3 - Stip 1 10 - 14

OJC ‘98 A1 - Tilburg A3 16 -   6
OJC ‘98 B1 - Tilburg B3 15 -   6
Focus D1 - OJC ‘98 D1 2 - 14
DSC E2 - OJC ‘98 E1 3 - 12
Ona F1 - OJC ‘98 F1 6 -   8
 
Verder kunnen wij u melden dat vrijwilligers binnen 
de club zich op 15 maart jl. hebben ingezet voor 
‘NL doet’! Met de ontvangen spullen en financi-
ele bijdrage heeft de kantine een lekkere schoon-
maakbeurt gekregen en is klaar en fris om iedereen 
weer te ontvangen tijdens het a.s. buitenseizoen. 
Dankzij onze trouwe vrijwilligers hebben we ook 
een mooi bedrag opgehaald door de collecte te 
verzorgen voor Jantje Beton. We mogen rekenen 
op een bedrag van zo’n € 250. 
En om al die fijne vrijwilligers te bedanken voor al 
die klussen die steeds gedaan moeten worden om 
de club gezond, fris en levendig te houden en te 
zorgen dat alles op rolletjes blijft draaien, organi-
seren we op vrijdag 5 april een gezellige avond in 
ons clubhuis. Een groot DANK-JE-WEL aan ieder-
een die onze club een warm hart toedraagt!

Het nieuwe seizoen komt er 
aan en de voorverkoop

van abonnementen is gestart.

Bestel je abonnement nu met 
korting op derauwbraken.nl

STRANDBAD DE RAUWBRAKEN
013-5331282 - ABONNEMENT@DERAUWBRAKEN.NL

prijzen advertentie.indd   1 22/03/2019   13:41:01
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FILOSOFISCHE 
AVOND IN DE 

BIBLIOTHEEK BERKEL-ENSCHOT
Wegens omstandigheden kan de Filosofische 
Avond van 11 april a.s. geen doorgang vinden.
De volgende avond zal plaatsvinden op donder-
dag 9 mei.
Zet deze datum alvast in uw agenda. De spreker 
zal snel bekend worden gemaakt via de diverse 
media.

De Bibliotheek Berkel-Enschot.

RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

Op woensdag 3 april 2019 van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de rondleiding plaats in de voormalige abdij 
Onze Lieve Vrouw van Koningsoord van de zus-
ters Trappistinnen. 
We bezoeken bij elke rondleiding een speciaal on-
derdeel van dit monumenten complex.
Deze keer wordt aandacht besteed aan de Neo-
gotische bouwstijl van deze abdij.
De Neogotiek (1830-1920) laat zich inspireren 
door de katholieke Middeleeuwen en haar Goti-
sche bouwstijl. We bespreken de hoogbouw en 
de skeletbouw van de Middeleeuwen, besteden 
aandacht aan de kruis-rib gewelven met steunbe-
ren en luchtbogen en bekijken de grote spitsboog 
ramen en roosvensters met mooi glas-in-lood .
Ook allerlei bouwkundige versieringen in de abdij 
hebben te maken met deze bouwstijl.
Bij dit artikel staat een foto van de kruis-rib gewel-
ven gemaakt door Peter Timmermans.
Meer dan genoeg te zien en te vertellen door gids 
Jack van der Sanden.

Samenkomst voor de rondleiding in de bibliotheek 
bij de Leestafel.
Aanmelden voor de rondleiding is verplicht! U kunt 
zich aanmelden bij de balie in de bibliotheek tij-
dens de service-uren of via Email: berkelenschot@
bibliotheekmb.nl Het aantal deelnemers is maxi-
maal 20 personen
U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN 
EN STICHTINGEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT. 
Koningsdag in Berkel-Enschot zaterdag 27 april. 
Het is een dag VOOR en DOOR dorpsgenoten. Als 
vereniging kunt u dit jaar ook een kraampje huren 
waar u zichzelf kunt presenteren maar ook kunt u 
uw activiteit demonstreren. Wij hopen van harte 
dat jullie van de partij zullen zijn.
We hebben inmiddels weer vele nieuwe bewoners 
in onze nieuwe wijken gekregen, en heten bij deze 
de nieuwe inwoners van harte welkom op Ko-
ningsdag.

Wij geloven dat dit een enorme bijdrage kan 
leveren aan het ‘dorpsgevoel’, zoals ook voor-
afgaande jaren is gebleken.
Een aantal ideeën:
· Kraam aankleden met uw Promotiemateriaal – 

flyers - banners - stickers –tenue etc.
· Informatie verschaffen omtrent uw vereniging
· Leden van uw vereniging in tenue een demon-

stratie laten doen (Tip! schrijf van tevoren op 
een grote plaat de tijden van de demonstratie 
en hang deze in uw kraam)

· De bezoekers zelf uw activiteit laten ervaren. 
Dus neem uw eventuele attributen die hiervoor 
nodig zijn mee. Bijvoorbeeld: judo-judomat 
voetbal, hockey & handbal-goal/ballen/pionnen 
korfbal-korf/bal etc.
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Laat ons weten wanneer u interesse heeft om 
deel te nemen aan dit evenement. Dan nemen wij 
z.s.m. contact met jullie op.
Voor deelname met u vereniging e-mail naar pot-
ters22@zonnet.nl
Stichting Jeugdwerk organiseert een kindervrij-
markt en verschillende spelactiviteiten voor de 
kinderen in de Burg. Brendersstraat.
Horeca Brendersstraatje zorgen voor de muzikale 
omlijstingen op het podium in de Brendersstraat.
Laten we er samen een geweldige koningsdag van 
maken met en door de dorpsbewoners, verenigin-
gen, stichtingen, horeca en dorpsraad.
Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers Organisatie koningsdag

HET DERDE PROJECT 
VAN DE VASTENACTIE 
2019. WATER 
VERANDERT ALLES!

Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van 
Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van 
de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in 
kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek 
aan water. Mensen hebben zich inmiddels perma-
nent in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire 
omstandigheden zijn niet verbeterd. Door de oor-
log is kennis over goede hygiëne verloren gegaan. 
Kinderen die tijdens de oorlog werden geboren, 
zijn nu volwassen en hebben nooit goede hygië-
nepraktijken van hun ouders kunnen leren.
Dit project heeft tot doel waterbeheer en (ken-
nis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te 
beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied. 
Er worden watercomités opgericht waar speciale 
aandacht is voor participatie van vrouwen, om 
zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. 
Vrouwelijke leiders worden getraind en bege-
leid voor watermanagement en -beheer comités. 
Het aantal latrines wordt uitgebreid en er worden 

goedkope voorzieningen aangelegd om handen te 
wassen. Tenminste 200 vrouwen krijgen training 
op het gebied van algemene hygiëne en ziektes 
die worden overgedragen door vervuild water. Ca-
ritas Goma heeft al veel projecten uitgevoerd in 
omliggende gebieden. Hun aanpak is erop gericht 
gemeenschappen actief te betrekken en zoveel 
mogelijk verantwoordelijk te laten dragen. Van 
dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben. 
Stichting BVA draagt €50.000,- bij aan dit project.
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

MIDDENBOUW 1 
VERTELT! 

Deze week is het thema dino’s begonnen bij ons 
op school. We kregen een rebus en moesten zo 
ontdekken welke dino onze klas kreeg. Onze dino 
is de Stegosaurus geworden. Sommige in de klas 
weten nog niet veel van deze dino af, dus we zul-
len hier nog veel over gaan leren. Binnenkort gaan 
we naar het museum om nog veel meer te leren 
over dino’s. Hier hebben wij heel veel zin in. In de 
klas hebben we al veel boeken staan en gaan we 
ook verhalen schrijven over verschillende dino’s. 
Ook gaan we nog dino’s knutselen. We hebben er 
veel zin in! week is het thema dino’s begonnen bij 
ons op school. We kregen een rebus en moesten 
zo ontdekken welke dino onze klas kreeg. Onze 
dino is de Stegosaurus geworden. Sommige in de 
klas weten nog niet veel van deze dino af, dus we 
zullen hier nog veel over gaan leren. Binnenkort 
gaan we naar het museum om nog veel meer te 
leren over dino’s. Hier hebben wij heel veel zin 
in. In de klas hebben we al veel boeken staan en 
gaan we ook verhalen schrijven over verschillende 
dino’s. Ook gaan we nog dino’s knutselen. We 
hebben er veel zin in!

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl

Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in
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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
Graafwerk.
In de week van Aswoensdag was ik in onze tuin 
bezig met een sleuf te graven voor de kabels vanaf 
het huis naar de berging achter in onze tuin, voor 
onze nieuwe zonnestroominstallatie. Dat was best 
een hele klus, circa veertig meter sleuf van vijftig 
cm diep. En na het aanbrengen van de kabels 
moet ook weer alles dicht. Graven is best een een-
tonig werk, de ene spade na de andere, steeds 
maar weer. Maar door de eentonigheid van dit 
werk, heb je ondertussen ook tijd om na te den-
ken. Ik kwam zo tot nadenken over vasten, mijn 
geloof in Jezus – God verdiepen. Misschien klinkt 
het u vreemd in de oren, maar door het uitoefenen 
van de inspanning van het graven waarbij ik door 
niemand werd gestoord, kon ik rustig nadenken 
over mijn invulling van de veertigdagentijd. Ik nam 
mij voor om dagelijks extra tijd te nemen voor het 
lezen van de Bijbel, nadenken over de tekst en 
wat de Heer mij door het Schriftwoord wil vertel-
len. Voor deze dagelijkse overwegingen lees ik uit 
een boekje Hij & ik, 40 dagen | 40 vragen. Alle Bij-
belteksten zijn genomen uit het evangelie volgens 
Johannes. In deze veertig dagen wil ik nadenken 
over de vraag: Wie ben ik? Mezelf een spiegel 
voorhouden. Waarheen ben ik op weg en is dat 
de weg die Jezus – God mij vraagt om te gaan? In 
deze bijzondere tijd op weg naar Pasen wil ik wat 
soberder leven en extra aandacht geven aan mijn 
naaste. Ik wil de weg volgen die Jezus ons heeft 
voorgeleefd. Dat is niet altijd gemakkelijk. En voor 
de keren dat ik niet dicht bij Jezus – God was, wil 
ik vergeving vragen. Daarvoor heeft de kerk dat 
mooie sacrament van boete en verzoening. Zo wil 

ik mij voorbereiden op Pasen. Wellicht bent u op 
een of andere manier ook bezig met voorberei-
dingen op weg naar Pasen of heb u wel plannen 
gemaakt maar bent u er nog niet aan toegekomen 
te beginnen. Het is nooit te laat om tijd voor God 
vrij te maken, Hij heeft geduld en alle tijd voor ons. 
Ik wens u allemaal een goede veertigdagentijd op 
weg naar Pasen. 

Diaken Ton.

VASTENACTIE - Water verandert alles!
Deze week informatie over het project in Congo van 
de Vastenactie. Lees elders in dit blad wat het inhoudt.
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 XXII

PAASDOZENACTIE 2019
Rond de Willibrorduskerk in Berkel worden al jaren 
Paasdozen ingezameld. Dit zijn dozen (schoendo-
zen of vergelijkbaar formaat) waarin een verras-
sing zit voor kinderen in de regio Tilburg die in een 
financieel minder draagkrachtig gezin opgroeien. 
Sinds een aantal jaar hebben we deze mooie ac-
tie, die destijds is opgestart door Mia Savenije, 
parochiebreed georganiseerd in de hoop nog 
meer kinderen blij te kunnen maken rond Pasen. 
Dus of u nu uit Biezenmortel, Udenhout of Berkel-
Enschot komt, vul een doos met (kleur)boekjes, 
schrijfwaren, een stukje speelgoed en misschien 
een leuk kaartje, en lever deze in op woensdag 7 
april bij de parochiezaal in Berkel (St. Willibrord-
straat 3, Berkel-Enschot) tussen 12:00 en 18:00 ‘s 
middags. Met een sticker op de ingepakte doos 
kunt u aangeven of de doos voor een jongen of 
een meisje is bestemd, en in welke leeftijdsca-
tegorie. Het is de bedoeling de dozen te vullen 
met nieuw speelgoed (dus niet tweedehands) en 
hoewel de buitenkant versierd mag worden liever 
geen versierselen die uitsteken; de dozen worden 
namelijk tijdens het vervoer gestapeld. 
We hopen wederom op een mooi resultaat!

AGENDA
St. Lambertuskerk: 
Maandag 1 april 19.30 uur: communieboekje in 
elkaar steken.
St. Caeciliakerk :
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 1 april 20.30 uur: Ouderavond commu-
nicanten.
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 30 maart: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 31 maart: Vierde zondag van de veer-
tigdagentijd.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor Biezenmortel.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Christianne Schretlen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Bert Sas; Noud en Marietje van Vught-
Pijnappels.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 1 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische Aanbidding.

Dinsdag 2 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
17.00 uur St. Willibrorduskerk: Vespers bidden.

Donderdag 4 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 5 april: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
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 bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail 
scriba@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: 
janvanekris@home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 31 maart: ds. Annemarie Hagoort, 
10.15 uur
Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. 
Op het leesrooster staat Lucas 15:11-32. Het is 
feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is 
weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat 
het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oud-
ste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft 
voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of 
de oudste zoon dat ook kan.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze kerk: voor de kindernevendienst.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
28 maart 19.30: Informatieavond over Moldavië. 
29 maart 17.30: Ontmoeting rond de tafel
30 maart 19.30: Club 412
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Uw aandacht en steun bij het 

overlijden van mijn echtgenote 

en maatje, onze mama,

Christianne Brus-Schretlen

heeft ons heel veel goed gedaan.

Herman

Sophie en Matthijs

Willemijn en Jasper

Lukas en Janet

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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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 

Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage 
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met kruiden, 
graanvrij en zonder kunstmatige toevoegingen.  

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

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt! 
Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 6, 
Berkel-Enschot 

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 

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog nieuw bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

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

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren.  

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 

JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, Bosge-
heimen, Kruidenweide met paardenbloem en nog 
veel meer! Hobby-Mix voor Dieren 

ASPERGES. Ze zijn er weer, de lekkerste asper-
ges van Udenhout. Iedere dag vers gestoken. De 
boerderijwinkel is vanaf heden dagelijks geopend 
vanaf 9.00 uur. Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404 Onze 
boerderij is gelegen naast rest. Bosch en Duin. 

Na een zeer geslaagde proeverij in onze winkel, 
gaan we door met de verkoop van de smaak van 
hier. Zuivel producten uit Heukelom. Rechtstreeks 
van de lokale boer. Daarnaast hebben we de ver-
trouwde rauwkost salades en soepen en maaltij-
den voor u gemaakt. Altijd vers, altijd lekker. Tot 
ziens in onze gezonde landwinkel de Bollekens. 
Gratis parkeren voor de deur. 

GEZOCHT Ben jij, minimaal 16 jaar oud en heb je 
de zaterdag en of zondag tijd om te helpen in onze 
boerderijwinkel gedurende de maanden april, mei 
en juni? 
Mail dan naar info@aspergeboerderijvaniersel.nl 

Gevraagd op korte of lange termijn in Berkel-
Enschot of Oisterwijk: Vrijstaand woonhuis op 
ruim perceel. info@jemadijk.nl of  06-47187745. 

Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat 
nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 



Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689

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! 



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


