
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 14, 3 april 2019

DEZE WEEK:
40 jaar De Zonnebloem Berkel-Enschot

Biljartclub KBO-De Schalm viert 25-jarig bestaan

Eikenbosch bekroond met hoogste keurmerk veiligheid

Schaakvereniging Oude Toren aan zet in de Druiventros
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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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

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

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

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

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

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.

NIEUW
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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

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
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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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag 
open van 
11 tot 17 uur

Sundaville 
op rek
Deze kuipplant 
is verkrijgbaar 
in de kleuren 
wit, roze en 
rood. 14.99

Elke zondag 

11 tot 17 uur

Sundaville 

eze kuipplant 
is verkrijgbaar 
in de kleuren 

9.99
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INFORMATIE WERKZAAM-
HEDEN WONINGBOUWPROJECT 
ST. WILLIBRORDSTRAAT 4 
Maandag 4 april start de firma Van der Zanden in 
opdracht van gemeente Tilburg met het bouwrijp 
maken van het terrein aan de St. Willibrordstraat 
4. Hier komen 10 woningen. Vanwege deze werk-
zaamheden is de Molenstraat vanaf maandag 4 
april ongeveer 1,5e week afgesloten voor door-
gaand verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld 
voor het verkeer via de St. Willibrordstraat/Raad-
huisstraat/Koningsoordlaan.

Aangepaste busroute
Tijdens de afsluiting van de Molenstraat worden 
de bussen van lijn 9 omgeleid via de Sint Wil-

librordstraat. De bushaltes in de Molenstraat en 
de Pastoor van Tilborgstraat vervallen tijdelijk. De 
lijnbus stopt dan in de Sint Willibrordstraat bij het 
Gerardusplein.

Verplaatsen brievenbus
In de week van 8 april verplaatst de gemeente de 
brievenbus aan de Molenstraat bij het Gerardus-
plein naar de locatie ter hoogte van de Schorsmo-
len. De reden hiervoor is  het stilstaand verkeer bij 
de brievenbus. Dit is een onveilige situatie en dus 
niet gewenst. 

Meer informatie: 
www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

www.desmaakvanhier.nl

100% natuurlijk

Ons adres:

Hoog Heukelom 11 

5059 AD Heukelom 

Noord-Brabant, Netherlands

T   06 2247 7675

E   info@desmaakvanhier.nl

W www.desmaakvanhier.nl

Bestellen kan via www.desmaakvanhier.nl 

of kom zelf verse rauwe melk tappen uit 

onze melktap.

SmaakvanHier

desmaakvanhier

@desmaakvanhier

- Halfvolle en volle melk

- Chocolademelk

- Karnemelk

- Milde yoghurt en vruchtenyoghurt

- Chocolade- en vanillevla

- Havermout- en rijstepap

- Bavarois in diverse smaken

- Slagroom

Win een zuivelpakket bij De Bollekens!
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ACTIVITEITENKALENDER

APRIL

LATER

MEI

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 Blokhut scouting 15.30-16.45 uur Workshop Pasen Stg. Jeugdwerk’s Kreakids
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
17-04-19 Blokhut scouting 13.30-14.30 uur Workshop Pasen Stg. Jeugdwerk’s Kreakids
17-04-19 Blokhut scouting 15.00-16.00 uur Workshop Pasen Stg. Jeugdwerk’s Kreakids
18-04-19 P. de Hooghlaan 24 20.00 uur Lezing “de ontwikkelingsfase van 9 jarige kinderen”
20-04-19 Pierenberg div. tijden Paaseieren zoeken om 10.15, 12.30 en 14.15 uur
24-04-19 Druiventros 13.30-16.30 uur Parkinson cafe Middenbrabant: De mantelzorger
26-04-19 Muziekhuis 14.00 uur KBO/SWO muzikale wereldreis trio John Desmares
26-04-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
27-04-19 Brendersstraat 12.00-19.00 uur Koningsdag Berkel-enschot
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
22-05-19 Druiventros 13.30-16.30 uur Parkinson cafe Middenbrabant: De Geriater
26-05-19 CC de Schalm 11.30 uur Het KlarinetNsemble Stg. Expo

01-06-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
10-06-19 Parochiecentrum Udenhout 11.30 uur 3e Rondje van Johannes
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
14-06-19 Koningsoord 18.00-18.45 uur Avond4daagse
14-06-19 Wilhelminaplantsoen 19.45 uur Avond4daagse intocht
16-06-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
23-06-19 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
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Het begin
De afdeling Berkel-Enschot van de Zonnebloem 
is in 1979 door pastoor De Vries uit Berkel op-
gericht. Het doel van de Zonnebloem is om een 
positieve bijdrage te leveren aan het leven van 
mensen die door een handicap, een ziekte of een 
beperking niet meer kunnen wat gezonde mensen 
wel kunnen. Ruud Brugmans, sinds 2014 voorzit-
ter van de Zonnebloem, kwam in 1982 in Berkel-
Enschot wonen. Hij is inmiddels gepensioneerd 
en besteedt heel wat uurtjes aan vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan het werk van de Zonne-
bloem niet draaien. Op het ogenblik zijn er 26. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, want er zijn 122 
mensen die een beroep doen op de Zonnebloem. 
Er zijn geen leden en niemand betaalt contributie. 
Het geld komt van donaties en de jaarlijkse ver-
koop van loten. Dit jaar gebeurt dat op 19 en 20 
april in en rondom het winkelcentrum Eikenbosch. 
Op 13 april wordt het veertigjarig jubileum gevierd 
in het muziekhuis naast Boerderij Denissen. 
Op 12 april is er een receptie voor oud-vrijwilligers
(www.zonnebloem.nl/berkel-enschot).

DE ZONNEBLOEM IN BERKEL-ENSCHOT 
BESTAAT VEERTIG JAAR

Gasten van de Zonnebloem
Mevrouw van Baast-de Bressers is 96 jaar en 
woont sinds 3 jaar in de Torentjeshoef. In haar 
werkzame leven was ze kraamverzorgster en ze 
heeft daardoor veel bewoners van Berkel-Enschot 
hun entree zien maken in deze wereld. Ze roemt 
de gezelligheid in de Torentjeshoef en ze waar-
deert de inzet van vrijwilligers. Ze zingt één keer 
per week in het koor van Ons Koningsoord. Ze is 
door haar positieve instelling een ware ambassa-
deur van de Zonnebloem en neemt andere men-
sen mee naar de activiteiten ervan.

Als je niet goed meer uit de voeten 
kunt, is een vrijwilliger van de 

Zonnebloem welkom

Cees van Berkel is al veertig jaar gast van de Zonne-
bloem. Hij heeft last van zijn rug en zit in een rolstoel. 
Hij is 78 en dus al een tijdje gepensioneerd. Hij was 
restaurateur van kerken, schoorstenen en gebou-
wen. Hij heeft het niet altijd gemakkelijk gevonden 
om belemmerd te worden in zijn mogelijkheden. 
Maar door de Zonnebloem heeft hij meer ruimte 
gekregen om prettige dingen te doen. Hij kan goed 
tekenen en houdt van kerkelijke attributen. Die harts-
tocht zie je ook in zijn huis aan de Lijsterbeslaan, 
waar een prachtig gebrandschilderd glas hangt van 
een kapel uit Zegge, die werd gesloopt.

Op www.schakel-nu.nl leest u in het uitgebreide 
artikel meer over de Zonnebloem Berkel-Enschot.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

Cees van Berkel

Ruud Brugmans

Mevrouw Van Baast-de Bressers
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
30-3 Fiets, zwart gespoten. Merk Zoom?  Bosjes op de trimbaan 06-20780000  
 Geen lichten/slot en 1 rem kapot  achter Jong Brabant   
 (Zie foto Schakel APP)
26-3 Ring met alleen 2 sleutels (huis en fietssleutel) Kunstgrasveldje Jong Brabant 06-15966318
25-3 lenzenbakje (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 winkelcentrum 013-5332489  
 de naam Oscar
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

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
15-3 Horloge Cluse zilver rechthoekige kast tussen Ploegschaar en Molenstraat 06-17565407
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 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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Op dinsdag 9 april viert de KBO-De Schalm bil-
jartclub haar 25-jarig bestaan. Wekelijks wordt 
er in de foyer van Koningsoord/De Schalm ge-
speeld. Caramboles, moyennes, scores, keu en 
krijt hoor en zie je tijdens het spel. Een seri-
euze en geconcentreerde stilte als er een partij 
is, maar na de wedstrijd een babbelende druk-
te met een kopje koffie of thee. De biljartclub 
biedt voor zo’n 40 leden wekelijkse ontspan-
ning en gezelligheid.

KBO Berkel-Enschot bestaat dit jaar 65 jaar en is 
springlevender dan ooit. Dat geldt ook voor de bil-
jartclub die nu de 25 jaar aantikt. Begonnen in de 
Schalm bij het winkelcentrum en sinds 2 jaar in 
de foyer van Koningsoord. Dat was wel even wen-
nen, vooral de pilaren die het zicht beïnvloeden 
en het missen van het natuurlijke daglicht, maar 
inmiddels is het voor de leden van de biljartclub 
een mooie plek om hun geliefde hobby uit te oe-
fenen. Wekelijks spelen de leden partijen op de 4 
biljarttafels die er staan. Ook worden er interne en 
externe competities gespeeld en dat ook al ge-
durende 25 jaar. Een belangrijk intermezzo tijdens 
de maandag- en dinsdagochtend sessies is het 
koffie-momentje, dat symbool staat voor de bin-
ding binnen de club.

25 JAAR CARAMBOLES, 
KEUS EN GEZELLIGHEID BIJ 

BILJARTCLUB KBO-DE SCHALM 

Het KBO-De Schalm biljarttoernooi
Het jaarlijkse KBO-De Schalm biljarttoernooi telt 
zo’n 70 deelnemers. Dit toernooi wordt dit jaar 
weer eind april gehouden, ook voor de 25e keer. 
Een toernooi waar de lat in het spel hoog wordt 
gelegd, met een loting die soms de nodige stress 
of juist berusting oplevert en inspannende wed-
strijden waarbij sommige deelnemers boven zich-
zelf uitstijgen of door de spanning toch net niet de 
begeerde beker winnen. Maar in elk geval met een 
hoop gezelligheid en saamhorigheid. Eén van de 
hoogtepunten van de biljartclub KBO-De Schalm.

Jubileumfeest
Dinsdag 9 april wordt een speciaal jubileumfeest 
gegeven voor het 25-jarige bestaan. Er wordt stil-
gestaan bij alle jaren met mooie anekdotes en ge-
beurtenissen en ook stilgestaan bij de leden die 
helaas de biljartclub door de jaren heen ontvallen 
zijn. Voor de leden is er een feestelijke jubileum 
editie gemaakt met mooie historische verhalen en 
foto’s. Met een heerlijk buffet wordt deze jubile-
umdag feestelijk afgesloten.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Peter Timmermans
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Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Winkelcentrum 
Eikenbosch 

ontvangt 
vijfde ster 
Keurmerk 

Veilig 
Ondernemen!

✰✰✰✰✰
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De 29 winkeliers van winkelcentrum Eiken-
bosch zijn trots op hun 5de ster. Het Keur-
merk Veilig Ondernemen is de beloning van 10 
jaar gestructureerd samenwerken met politie, 
brandweer, gemeente en winkeliersvereniging.  

Dorpenwethouder Erik de Ridder gaf ze een groot 
compliment. ‘Juist in de tijd van een identiteits-
crisis over het wel of niet naar Koningsoord gaan, 
hebben jullie dit keurmerk behaald.’ De certifice-
ring geldt ook op de nieuwe locatie. De wethouder 
sprak zijn vertrouwen uit dat er goede tijden gaan 
aanbreken voor het nieuwe dorpshart en hoopt 
dat ze dit niveau kunnen behouden en de bezoe-
kers in het centrum de 5-sterrenbeleving te laten 
ondervinden. 

Schouw
Bas Visser is namens de brandweer betrokken 
bij het bereiken van het hoogste keurmerk. Vijf 
keer per jaar bespreken ze gezamenlijk de vei-
ligheidsaspecten en twee keer per jaar is er een 
schouw. ‘Daarbij kijken we of de bereikbaarheid 
voor brandweer goed is, of er voldoende blusma-

EIKENBOSCH BEKROOND MET 
HOOGSTE KEURMERK VEILIGHEID

teriaal is en we in alle ruimtes kunnen’, geeft de 
adviseur risicobeheersing in dienst van de brand-
weer aan. ‘Ook controleren we of er geen brand-
baar materiaal of containers na winkelsluitingstijd 
buiten staan.’ 

Verlichting
‘Bij een audit inbraakpreventie wordt gekeken of 
de klimop niet te hoog is, of regenpijpen voldoen 
en hoe de verlichting is’, weet Mariëlle van Ha-
mond, eigenaresse van Kapper & Co. Ze denkt 
de erkenning van veiligheid vooral te danken is 
aan de korte lijnen tussen alle samenwerkende 
partijen. De maatregelen hebben dan een breed 
draagvlak.
               

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

                                                 

VLNR: Rob Kivits, Harm Geerts, Mariëlle van 
Hamond, Wicher Hooites Meursing (voorzit-
ter winkeliersvereniging), Erik de Ridder, Bas 
Visser        
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OUDE TOREN AAN ZET IN 
DE DRUIVENTROS 

Opperste concentratie, strategisch inzicht en 
Brabantse gezelligheid vormden zaterdag de 
22e editie van het Druiventros-rapidschaak-
toernooi. Meer dan honderd fanatieke liefheb-
bers van de schaaksport verzamelden zich in 
Berkel-Enschot voor een hersenkrakende dag. 
‘Wat is er nou leuker dan je tegenstander om 
de tuin te leiden?’ 

‘En daarvoor hoef je heus niet de slimste te zijn, al 
helpt het natuurlijk wel’, aldus deelnemer Bert Wels. 
Zijn advies aan iedere schaker: ‘Wees creatief. Doe 
iets wat je tegenstander niet verwacht.’ Een verras-
sende keuze zet de ander aan tot nadenken, weet 
deze Tilburger uit ervaring te vertellen. ‘En dat is 
precies wat je wil. Want voor je het weet is de tijd 
om en komt en goede tegenzet te laat.

Tijd  
Spelen met tijd blijkt een goede tactiek tijdens het 
Druiventros-rapidschaaktoernooi: iedere ronde 
duurt maar twintig minuten. Voor wie niet goed 
onder tijdsdruk presteert is dat best een uitda-
ging. Berkel-Enschottenaar Aart loopt beteuterd 
van zijn verloren duel vandaan. ‘In de gauwigheid 
maak je gemakkelijk een fout. Dan kun je het de 
rest van de pot wel schudden’, verklaart deze 
pechvogel. Gelukkig worden de individuele scores 
na elke ronde opnieuw berekend, en krijgt ieder zo 
steeds een gelijkwaardige tegenstander voor zijn 

neus. Aart mag zich gelukkig prijzen: een nieuw 
ronde betekent nieuwe kansen! 

Verrijking 
Maar hoe zorg je ervoor dat je een ronde later wél 
als winnaar uit de bus komt? De Berkel-Enschotse 
speler Egidion Hernando beroept zich op zijn in-
zicht: ‘Vooruitkijken, je strategie bepalen, doelge-
richt te werk gaan… dat komt tijdens het schaken 
goed van pas’, vertelt hij. ‘Bovendien heb je er ook 
veel aan in de dagelijkse praktijk. Deze sport is 
een verrijking voor de geest.’ Als lid van Schaak-
vereniging De Oude Toren uit Berkel-Enschot, die 
vorig jaar haar 60-jarig jubileum vierde, is hij in de 
gelegenheid om regelmatig te oefenen en zich als 
schaker te blijven ontwikkelen. ‘En aan gezelligheid 
geen gebrek’, deelt voorzitter Koen Robben mee. 
‘Met zo’n dertig leden vormen we een leuke club.’ 

Het jaarlijkse toernooi in de Druiventros is voor 
hen en leden uit omliggende verengingen inmid-
dels een traditie. De spelers zijn opgedeeld in 
drie groepen, waarvan categorie A strijdt voor de 
‘NBSB-Grand-Prix circuit’, een Noord-Brabants 
kampioenschap. De prijs wordt dit jaar in de 
wacht gesleept door Liam Vrolijk. Voor de anderen 
rest niets anders dan te blijven oefenen. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans
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* Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019.  
Kijk voor de voorwaarden op multimate.nl.

GRATIS BEZEM  
op zaterdag 6 april
bij besteding vanaf 35.-

OP = OP

Multimate Berkel-Enschot van den Dries
St.Willibrordstraat 15

5056 HS Berkel-Enschot

013-5331612

info@driesdhz.nl
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MELD U AAN VOOR DE FIETS-
TOCHT RONDJE VAN JOHANNES
Op 2e Pinksterdag 10 juni wordt het derde Rondje 
van Johannes gefietst.
Een combinatie van gastvrijheid, kennismaking, 
gezelligheid en sportiviteit. 
Groepsgewijs gaan we op weg. Bij elke toren en 
stopplaats wordt u getrakteerd op  iets lekkers en/
of een drankje. De route gaat via verharde en half-
verharde (fiets)paden en kan daarom niet per auto 
gereden worden.  
Dit jaar gaat u met uw groep vragen beantwoor-
den over leuke weetjes van de vier
oorspronkelijke parochies. Samen weet u meer 
dan alleen!
De eerste groep fietsers start om 11.30 uur bij het 
parochiecentrum in Udenhout en de laatste groep 
zal uiterlijk rond 17.00 uur bij de St. Caeciliakerk in 
Enschot eindigen. 

Wanneer u mee wilt fietsen dient u zich in te 
schrijven per e-mail:
rondjejohxxiii@gmail.com
Uiterste datum hiervoor is 22 mei a.s.

Wij zullen de groe-
pen zo samen-
stellen dat in elke 
groep meerdere 
bewoners uit de 
dorpen Berkel-En-
schot, Udenhout 
en Biezenmortel 
vertegenwoordigd zijn. Deelnemers van hetzelfde 
adres kunnen worden ingedeeld in dezelfde groep.
Begin juni ontvangt u bericht hoe laat uw groep 
van start gaat en hoe laat de eindtijd is. 

Nog vragen, bel Hanneke Elshof 013-5332749.
Werkgroep Rondje van Johannes

UITSLAG KBO/DE 
SCHALM RIKTOERNOOI 
2018-2019

Het KBO/De Schalm Riktoernooi van 2018 – 2019 
is succesvol verlopen.
De finale vond plaats op donderdagmiddag 21 
maart 2019.

Het was een geslaagd toernooi gedurende 6 don-
derdagmiddagen van oktober 2018 t/m maart 
2019, waaraan gemiddeld 35 mensen deelnamen. 
In totaal waren er 52 deelnemers.
De 1e prijs was voor mevr. Riky Verdaasdonk (1034 
punten). Zij kreeg de wisselbeker van de Schalm. 
Mevr. Tonny van Gameren (984 punten) behaalde 
de 2e prijs en dhr. Wil Hoevenaars (967 punten) 
ging met de 3e prijs naar huis. De poedelprijs was 
voor mevr. Mien van Berkel. Deze winnaars kregen 
een levensmiddelenpakket.
Voor iedereen was er ook weer een prijs.
Het geheel werd georganiseerd onder leiding van 
Willie Stroot en Marga van de Ven.
Dank aan de Schalm voor de goede zorgen en 
dank aan de volgende sponsoren: De Bloemen-
kamer voor de plantjes en Jumbo voor de tassen.
We hebben aan het eind van het toernooi afscheid 
genomen van Willie Stroot en Marga van de Ven. 
Willie heeft ruim tien jaar met veel inzet en enthou-
siasme het riktoernooi georganiseerd.
Ze zorgde voor de puntenlijsten, hield de resultaten 
bij, kocht de vele prijzen, kortom zorgde ervoor dat 
het toernooi vlekkeloos verliep. Marga ondersteun-
de haar hierbij jarenlang trouw. Willie en Marga 
nogmaals bedankt voor alle inzet en zorg!
We zijn nu op zoek naar opvolgers van Willie en 
Marga, zodat we in oktober a.s. weer een riktoer-
nooi kunnen starten.
Heeft u interesse, neem dan a.u.b. contact op met 
Jeanne Rodenburg, T: 013-533 30 59.

Namens bestuur KBO
Jeanne Rodenburg

WORKSHOP STOP DE 
BLOEDING
Schrijf je in voor onze vrijblijvende 

workshop “bloedverlies”, iedereen is welkom! 
Bij deze workshop leer je onder andere op een 
juiste manier druk uit te oefenen en een tourniquet 
aan te leggen, om zo een flink bloedende wond te 
stoppen.
Locatie: Ons Koningsoord, Kapittelzaal 
Datum: 15 april
Tijd: 20:00-22:00 
Schrijf je in via onze nieuwe site! www.ehbo-be.nl
Vragen? Stuur gerust een mailtje naar secretaris@
ehbo-be.nl 
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14 april open dag in ”Het lekkerste straatje van Oisterwijk”

40 jaar aardbeien en asperges
Al 40 jaar teelt de familie 

Scheffers aardbeien en 

asperge op hun familie-

bedrijf. Naar aanleiding 

van dit jubileum én het 

gereedkomen van de 

nieuwbouw, nodigen zij 

iedereen uit om eens te 

komen kijken. 

Het huidige familiebedrijf rust op 
twee pijlers. De eerste pijler is de 
teelt van aardbeien in de kas en 
asperge in de vollegrond. In de kas 
wordt met moderne technieken, 
maar nog steeds op een ambach-
telijke manier, maximaal biologisch 
aardbeien geteeld. Op de open dag 
is de oogst in volle gang. Als tweede 
pijler kan daarnaast iedereen in de 
eigen winkel “Het lekkerste straatje 
van Oisterwijk” kennismaken met 
de heerlijke en eerlijke producten: 
aardbei en asperge. Zelf geteeld en 
vers van de pers. De zomerkoning 
en de koningin van de groenten: 
een koninklijk paar!

bekijken en te beleven in en rond-
om de nieuwe aardbeienkas! Er is 
vertier voor iedereen. 

In 1979 begon Martien Scheffers in 
een tweedehands houten schuurtje 
een eigen tuinderij. Vanaf het begin 
liep de aardbeien- en aspergeteelt 
als een rode draad door de bedrijfs-
voering. In 1997 werd de eerste kas 
gebouwd en met de laatste nieuw-
bouw is vanaf 2016 de oppervlakte 
gegroeid naar 3 hectare. De huidige 
kassen zijn volledig computerge-
stuurd op het gebied van energie-, 
water- en klimaatbeheersing. 

Tot ziens in het lekkerste straatje van Oisterwijk!   www.hetlekkerstestraatje.com / www.facebook.com/hetlekkerstestraatje  

Groeien en bloeien, bestuiving en 
biologische bestrijding, oogst en 
techniek: het is voor jong en oud te 

Kom kijken, ruiken, 

voelen én proeven 

tijdens onze open dag! 

Op 14 april 2019 tussen

10.00u en 17.00u bent u 

van harte welkom 

op Oliviersweg 9 te 

Oisterwijk

Vanwege hygiënevoorschriften 
zijn huisdieren helaas 

niet toegestaan!
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14 april open dag in ”Het lekkerste straatje van Oisterwijk”
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als een rode draad door de bedrijfs-
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gebouwd en met de laatste nieuw-
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water- en klimaatbeheersing. 
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Groeien en bloeien, bestuiving en 
biologische bestrijding, oogst en 
techniek: het is voor jong en oud te 

Kom kijken, ruiken, 

voelen én proeven 

tijdens onze open dag! 

Op 14 april 2019 tussen

10.00u en 17.00u bent u 

van harte welkom 

op Oliviersweg 9 te 

Oisterwijk

Vanwege hygiënevoorschriften 
zijn huisdieren helaas 

niet toegestaan!
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MAANDPUZZEL

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

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

HORIZONTAAL

1. haarverzorgingsmiddel; 7. droevige gebeurtenis; 12. 
meisjesnaam; 13. inhoudsmaat; 14. snijwerktuig; 15. jon-
gensnaam; 17. vulkanisch product; 19. bediende in café; 
21. muzieknoot; 22. plaaggeest; 24. telwoord; 27. jon-
gensnaam; 28. slaginstrument; 30. roem; 31. Algemene 
Kiosk Onderneming (afk.); 32. bochel; 33. klap (tik); 35. 
Indisch meisje; 37. deel van lichaam; 38. gulzig (begerig); 
41. zwarte kleverige stof; 42. misdaad (vergrijp); 44. hal-
men van gedorst koren; 46. stof voor hoeden; 47. deel 
van been; 48. ongedurig heen en weer lopen; 49. wo-
ning; 50. spies of speer; 52. wreed heerser in Rome; 54. 
jaarafsluiting (boekhoudterm); 56. borstbeen; 58. concur-
rent; 61. lokspijs; 62. voortdrijven van wild; 64. ogenblik; 
65. naaldboom; 67. explosief; 68. voorzetsel; 70. boom-
vrucht; 72. dik (zwaar); 73. afwassop; 76. in de grond le-
vend zoogdier; 77. United Press (afk.); 78. kledingstuk; 
79. tijdsperiode; 81. dierengeluid; 82. paraplu (afk.); 83. 
Friese jongensnaam; 84. trotse houding; 86. tegenover-
gestelde van praktijk; 87. uilskuiken (sul).

VERTICAAL

1. ijlings (vlug); 2. paardenslee; 3. groef in papier of karton; 
4. weg met bomen; 5. jammeren (mopperen); 6. voedsel; 
7. Russische driespan; 8. slot van gebed; 9. jongens-
naam; 10. int. autokenteken IJsland; 11. ensemble voor 
vijf personen; 16. mannetjesbij; 18. runderen (algemene 
benaming); 20. sprekende vogel; 21. modelvorm; 23. Eu-
ropese hoofdstad; 25. op het genoemde of bedoelde; 26. 
militair voertuig; 27. hooimaand; 29. mannelijk beroep; 
32. plaats in Utrecht; 34. katoentje voor een lamp; 36. 
bescheiden (ingetogen); 37. gong; 39. limonadesiroop; 
40. onaangename gelaatsuitdrukking; 42. avondmaaltijd; 
43. Aziatisch land; 45. plaats in Noord-Brabant; 46. hei-
demeer; 51. meisjesnaam; 53. uitstapje (trip); 54. beslis-
sing; 55. gemeen (beneden peil); 56. catastrofe; 57. let-
ter van het Griekse alfabet; 59. allerwegen; 60. Europees 
land; 62. tientje (Bargoens); 63. fatsoenlijk (keurig); 66. 
meisjesspeelgoed; 67. kleine vrucht; 69. Raad voor Eco-
nomische Aangelegenheden (afk.); 71. wijfjesschaap; 73. 
sikkeneurig mens; 74. soort dans; 75. kraaiachtige vogel; 
78. insect; 80. smalle ondiepte in zee; 82. per expresse 
(afk.); 85. muzieknoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

18 71 6 26 54 59 13 78 25 39 30 63 10 40 81 36 9
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DE KONINGSOORD-
ZANGERS;  
Op 25 maart vierden wij, als seni-

oren koor,  alweer ons 1-jarig bestaan. We heb-
ben er samen wat gezelligs van gemaakt met een 
“aangekleed” kopje koffie/thee. Elke maandag-
avond tussen half 8 en half 9 zingen we in de kerk-
zaal van ons Koningsoord onder muzikale bege-
leiding het Nederlandse lied. Daarna drinken we 
samen nog wat. Loop gerust eens binnen om mee 
te luisteren of te zingen. U bent van harte welkom !

 

Catering met o.a.; 
• Hapjes 
• Buffetten 
• High tea 
• Home cooking 

Kookles keuze uit o.a.; 
• Tapas 
• BBQ 
• Italiaans  
• Gezond en lekker 

Kinderkookles  
• Tapas 
• High tea 

Bel    06 203 06 732 
www.loflunch.nl 
info@loflunch.nl 
 

Tilburg heeft een nieuwe villawijk. Buitengoed Nieuwe Warande, dat is landelijk wonen met uw 
persoonlijke signatuur. Inmiddels zijn er in Deelplan 1 en 2 al 70 kavels verkocht. In Deelplan 3 zijn nu 
14 exclusieve bouwkavels van 826 m2 tot 1.963 m2 beschikbaar vanaf € 300.000,- von. U bouwt uw villa 
vrijwel zonder concessies aan architectuur en lifestyle. Buitengoed Nieuwe Warande is een project van 
Ruimte voor Ruimte. U bent op 10 april van harte welkom op de inspiratieavond van Ruimte voor Ruimte 
in Kasteel Maurick te Vught. Schrijf u nu in voor de inspiratieavond en 
kijk voor meer informatie op de website www.uwbuitengoed.nl of 
neem contact op met de makelaar. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met Marij-Ellen Smits T 06-53191515.

Lelieveld Makelaardij T 013-521 02 22    Van de Water Groep T 013-595 29 52 

B U I T E N G O E D

N I E U W E  WA R A N D E
LANDELIJK WONEN MET UW PERSOONLIJKE SIGNATUUR

UWBUITENGOED.NL

TILBURG HEEFT
EEN NIEUWE VILLAWIJK

Er zijn 14 bouwkavels beschikbaar

ruime bouwkavels in landelijk Brabant

INSPIRATIEAVOND
KASTEEL MAURICK

10 APRIL 2019
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     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.

interieurontwerp | kleuradvies

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

Volgende week 10 april verschijnt onze feestelijke Paaseditie met leuke artikelen, 
de traditionele paaseieren en een kleurplaat voor de kleintjes. Let op: bewaar die 
Paaseditie goed, want alle advertenties komen terug in de logopuzzel een week 
later! Puzzel en win leuke prijzen met de logopuzzel!

Ingrid Roets, hoofdredacteur
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ONNODIG GELIJKSPEL 
JONG BRABANT:1-1
Het zegt iets over de kracht van het 
huidige Jong Brabant als je kunt schrij-

ven dat het onnodig gelijkspeelt bij het hoogge-
plaatste GSBW in Goirle. Sterker nog, Jong Bra-
bant hoeft zelfs van geen enkele tegenstander te 
verliezen in deze competitie. Met links en rechts 
een doelpuntje meer had Jong Brabant niet al-
leen gewonnen van GSBW maar ook nog hogere 
ogen gegooid op de ranglijst, hoewel de huidige 
derde plek ook al heel verdienstelijk is! Terug naar 
de bal. Die wist GSBW afgelopen zondag, tegen 
de verhoudingen in, als eerste in de touwen te 
werken:1-0 ruststand. Ook was GSBW voor rust 
al een speler kwijtgeraakt door een rode kaart (na-
trappen). Ook in de tweede helft was Jong Bra-
bant sterker en wist nu wel te scoren en wel in de 
62 ste minuut (Tom Bastings). Ondanks veel inzet 
van het team en veelvuldig opkomen van bijvoor-
beeld Tony Haans en Tom Bastings bleef het bij 
1-1. Door een ongelukkige overtreding van Tijn 
van Zandvoort was Jong Brabant intussen ove-
rigens ook met 10 man komen staan. Komende 
zondag gaat Jong Brabant op bezoek bij Viola om 
de derde plek op de ranglijst verder te versterken. 
Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
Het laatste weekend van de 
zaalcompetitie leverde heel wat 

verrassende resultaten op, zowel aangename als 
onaangename.
Het eerste stuntte in Utrecht en versloeg de on-
geslagen kampioen. Het derde verloor de beslis-
sende strijd om het kampioenschap, de pupillen 
D werden met een monsteroverwinning (gedeeld) 
kampioen en onze B1-kampioenen leden hun eer-
ste nederlaag.
De laatste uitslagen van de zaalcompetitie waren:
Hebbes 1 - OJC’98 1 17 - 18
HKV/Ons Eibernest 5 - OJC’98   4 - 18
DKB 3 - OJC’98 3 13 - 10
DKB jun 2 - OJC’98 jun 1 18 - 6
KVS’17 asp. B1 - OJC’98 asp B1   7 - 5
Eymerick asp C1 - OJC’98 asp C1 17 - 3
OJC’98 pup D1 - Juliana pup D2 15 - 1
OJC’98 pup E1 - NKV pup E1 13 - 6
OJC’98 pup E2 - DKB pup E1   8 - 7

Komende week zijn er geen trainingen. Daarna 
starten de trainingen op het veld. Op 13 april start 
de tweede helft van de veldcompetitie.
Op de foto ziet u onze tweede kampioen: pupil-
len D1

TOP AFSLUITING 
TENNISSEIZOEN 2018/2019 
BIJ TC DE RAUWBRAKEN
Op vrijdag 29 maart heeft de jeugd weer een ou-
derwets gezellige frietinstuif gehad. Dit keer waren 
ook de vriendjes en vriendinnetjes van harte wel-
kom. Natuurlijk werd er afgesloten met het rondje 
om de baan. Dit keer extra bijzonder met onze 
nieuwe assistent trainer Max van 
den Heuvel. Onze vaste trainer Dave kijkt er naar 
uit om samen met Max het nieuwe tennistraining-
seizoen te gaan starten.  

Op de tweede mooie lente avond is het eerste 
sponsorevenement georganiseerd op ons ver-
nieuwde park. Onder luid applaus en onder het 
genot van een glaasje bubbels is het sponsorbord 



25|

onthuld. Er zijn, door een ieder die wilde tennis-
sen, leuke wedstrijden gespeeld en voor degenen 
die niet tennisten was er een wijnproeverij, geor-
ganiseerd door Jacques de Laat. Voor een ieder 
was er een heerlijk koud en warm buffet van Ca-
tering Wolfs en een mooie kaasplank, met dank 
aan Fromagerie Guillaume. Wij kijken terug op een 
geslaagd sponsor-evenement. Het was een gezel-
lige culinaire avond, waarin veel genetwerkt is. 
Met sportieve groet, 
Claudia Kuiper

KARATESCHOOL 
FURINKAZAN 
Zaterdag waren er de jaarlijkse voor-
jaarsexamens bij karateschool Furinka-
zan. In de groep van hogere kyu graden 

nam Sarah van der Meijs deel aan het 2e kyu bruin 
examen. Hiervoor slaagde zij met vlag en wimpel. 
Weer een stap dichterbij het landelijke Danexa-
men (zwarte band).

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Woensdag 27 Maart

Wh. Demons DS1 - RED-RAG/Tachos DS3 16-18
Programma aanstaand weekend:
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. Raamsd’veer HS1

Zondag 07 April
10:55 uur Heerle DC1 - White Demons DC1
11:00 uur Goodflooring/H.M.C. Raamsd’veer DS3 - 
 White Demons DS2
12:30 uur Mixed-Up DS1 - White Demons DS1
14:45 uur Desk HC1 - White Demons HC1

Wij feliciteren de Meiden B-Jeugd van White 
Demons/Taxandria met het onlangs behaalde 
kampioenschap in de poule Zuidoost-Brabant. 
Van harte gefeliciteerd meiden! Top gedaan!

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

BRUNCH
21 APRIL VAN 12.00 TOT 14.00

Reserveren? [013] 463 63 35
www.depostelsehoeve.nl  info@depostelsehoeve.nl

1E PAASDAG

Soepen

Koude gerechten

Broodjes

Warme gerechten

Dessert

Dranken

Kervelbouillon met kruiden� ensjes
Champignonsoep met bosui

Charcuterie van luxe vleessoorten o.a. serranoham, beenham, rosbief
Gerookte zalm met een dillecrème
Salade met feta, geitenkaas en tomaatjes
Ambachtelijke rundvleessalade
Salade met diverse vissoorten
Jong belegen kaas, oude kaas, brie, en zoet beleg

Roerei met reepjes beenham
Kalfsblanquette met champignons en bosui 
Kippendij� let piri piri

Luxe broodassortiment o.a. vloerbrood, mini broodjes,
spijsbrood, zoete broodjes

Diverse zoete lekkernijen o.a. petit fours, bavarois, chocoladebrownie 

Onbeperkt melk, jus d’orange, gekoeld water,
kof� e en thee met bonbon ter afsluiting

€26,50
kinderen

vanaf 4 jaar
€15,00

Reserveren is gewenst

DPH paasarrangementen flyer.indd   1 26-02-19   14:47
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Denken en doen

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

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

auto aan slib, olie en zware 
metalen vrij die in het milieu 

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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eens te gebruiken “verstrooiing”. Even weg van 
de dagelijkse sleur. Even de gedachten verzetten. 
Even aandacht, al is het collectief.

Leo de Graaf
Lid van de cliëntenraad.

ZATERDAG 20 APRIL 
PAASEIEREN ZOEKEN 
IN DE PIERENBERG 

Het begint gelukkig weer een beetje warmer te wor-
den en over een paar weekjes is het al Pasen. Dat 
betekent dat Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
weer Paaseieren gaat zoeken in de Pierenberg!
Doen jullie ook  mee dit jaar ?

Er zijn drie starttijden, we starten om 10.15 uur, 
12.30 uur en om 14.15 uur met de rondes. 
We wisselen het zoeken af met spellen en zorgen 
voor wat drinken en lekkers voor de kinderen.
Graag willen we jullie vragen om even voor de 
starttijd aanwezig te zijn op de pad vlakbij de open 
zandvlakte waar we gaan zoeken en spelen. Volg 
de pijlen en u komt onze Paashaas vanzelf tegen.
Wie vind de mooie gekleurde eieren die de Paas-
haas verstopt heeft? Deze zijn een extra prijsje 
waard. En maak jij het mooist versierde mandje, 
dat belonen we natuurlijk ook met een mooie prijs.
De kaartjes kosten € 3 per kind en zijn tot en met 
19 april te koop bij: Qiëlly Kids Fashion op het 
winkelcentrum en Schoenmakerij Joep van den 
Berg in de St. Willibrordstraat.
Mochten er op 20 april nog kaartjes over zijn dan 
kun je deze op locatie kopen voor € 4. Wij zullen 
je hierover op de hoogte houden via onze Face-
bookpagina en website.

Stichting Jeugdwerk’s KreaKids geeft in de blok-
hut van de scouting ook work-
shops die in het teken staan van 
Pasen en wel op 12 april van 
15.30 tot 16.45 uur en 17 april 
van 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 

tot 16.00 uur. Opgeven hiervoor 
doe je via kreakids@jeugdwerk-

berkelenschot.nl
Groetjes het Paasteam en 

KreaKidsteam,
Corina, Monique, Petra 

en Nelly
Stichting Jeugdwerk 

Berkel-Enschot

ACTIVITEITEN IN 
TORENTJESHOEF
Door de diversiteit van de be-

woners is het in een verzorgingshuis moeilijk ac-
tiviteiten te organiseren die passen bij de groep, 
laat staan bij een individuele bewoner.
Mijn moeder, die in Torentjeshoef heeft gewoond, 
was niet van de spelletjes. Ze was niet echt geïn-
teresseerd in de bingo die met enthousiasme door 
vrijwilligers werd geleid. Ik verdacht haar soms van 
een lichte vorm van sabotage. Aan de andere kant 
zong ze vrolijk mee met de liedjes die gespeeld 
werden door een vrijwilliger met een accordeon, 
of een trio in de Stulp. Liedjes van haar generatie 
die ik ook nog ken. “Er hangt een paardenhoofd-
stel aan de muur” of “Ik sta op wacht en denk aan 
jou”. Bij het horen ontstond een soort vrolijkheid, 
een feest van herkenning met associaties uit de 
tijd dat men nog jong was. De muziek overstem-
de het gezang zodat er rustig vals gezongen kon 
worden. Een gratis kop koffie, een drankje en een 
hapje waren ook mooi meegenomen. Zeker voor 
de generatie die elk dubbeltje heeft moeten om-
draaien en het begrip “gratis” een onverwacht ge-
schenk was.
De activiteiten zijn onmisbaar bij bewoners met 
hun beperkingen. Het is toch ook een vorm van 
aandacht en het gevoel van saamhorigheid. In 
Torentjeshoef is Corrie Klomp verantwoordelijk 
voor dit deel van de zorg. Met de medewerkers 
en vrijwilligers organiseert ze de activiteiten. Bij de 
uitvoering is haar deelname aanstekelijk en neemt 
ze mensen mee in haar enthousiasme. Ze verzorgt 
ook het maandblad waarin o.a. alle activiteiten van 
de maand zijn vermeld. 
Soms is er enige overredingskracht nodig om 
bewoners aan een activiteit te laten deelnemen. 
Sommigen vinden het “gedoe” “Laat mij maar hier 
zitten”. Onder het mom van “Vooruit, omdat je zo 
aandringt en ik daar jou blijkbaar een plezier mee 
doe” laat men zich toch overhalen. Naderhand 
wordt met een glimlach verteld dat ze het toch 
wel leuk vonden en ze blij zijn dat ze deelgenomen 
hebben.
Naast allerlei vaste activiteiten, waaronder thema-
eetavonden en de activiteiten die samenhangen 
met de feestdagen, wordt er van alles georgani-
seerd. Van wandelingen, als het mooi weer is, tot 
de vertrouwde bingo in de Stulp. Al die activiteiten 
zorgen toch voor, om een ouderwets woord maar 
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UITSLAG MAANDPUZZEL
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand maart zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
A. van Poppel, Craenweide 7 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Anneke Kuijken, Heuneind 24 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waarde-
bonnen afhalen bij: Geerts Schoenen, 
Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel maart:
WEGGOOIVERPAKDING / WEGGOOI-
VERPAKKING (zat een foutje in de puzzel)

“workshop” wat eten we vandaag?             
Schrijf je in voor maandagavond 8 april.                           
Start om 19:00 uur tot 21.00 uur. 
 

• Hoe verander je je voedingspatroon? 
• Een aftrap met veel info en ruimte voor 

vragen over voeding. 
• Hoe past het in je gezinssituatie 
• Fabels en feiten over voeding. 
• Hoe zit het met supermarkt producten? 
• Je krijgt verschillende gerechtjes en de 

recepten gaan mee naar huis. 
• Ontbijt tot en met diner komen aan bod. 

 
Prijs € 22,50 per persoon, inclusief koffie, thee 
Locatie LOF Lunchroom, Winkelcentrum Eikenbosch  
 
www.mirandaklompvoedingscoach.nl 
             volg me op facebook 
 
Voedingscoach & Personal Chef Miranda 

m e e r  d a n  e t e n
 

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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SINT JOB OPROEP 
OUDE AMBACHTEN
Op 12 mei is de Sint Job viering 
weer met het traditionele plein-
feest. Naast de kerkdienst om 

11 uur barst om 13 uur het pleinfeest lost. In en 
rond de Caeciliakerk is er weer veel muziek, dans, 
sport, kunst en cul-
tuur. Het bestuur 
van de stichting 
Sint Job is op zoek 
naar mensen die 
een ambacht uitoe-
fenen. Beoefent u 
een oude ambacht, 
of kent u iemand 
die dat doet? Bent u 
kunstzinnig en wilt u 
dit op het Jobfeest 
laten zien? 
Neem dan contact 
met ons op: info@
sintjobenschot.nl.

PREHISTORIE 
OP RENNEVOIRT
Na de vakantie zijn we met 

het project de Prehistorie gestart. Eerst gingen we 
de tijdbalk in de klas bekijken en plaatjes bij ie-
der tijdvak plakken. Daarna zijn we begonnen met 
doelenwerk. Er hangen doelen op de muur, maar 
we mochten ook eigen doelen bedenken. Zie foto! 
Ik heb samen met 2 maatjes het doel “Je weet hoe 
een dier als het gevangen/gedood werd, gebruikt 
werd.” We hebben dit opgezocht op internet en in 
boeken. Donderdag gaan we alle informatie aan 
elkaar presenteren. Ik vind doelenwerk leuk om te 
doen, want je werkt met veel kinderen samen. Ge-
schreven door: Lieke (BB2)

Eerst stond er een ei in onze klas. Toen hadden we 
er een theemuts opgezet en een nest gebouwd. 
En toen opeens kwam het ei uit. Er zaten kleine 
dinootjes in. Later klommen de dinootjes uit het 
ei en keken ze over de rand. Er was er zelfs één 
helemaal uit het ei geklommen! 
Het was heel erg leuk.  
 We hebben samen ook nog nagedacht over welke 
dieren er nog meer uit een ei komen. Dat zijn bij-
voorbeeld vogels, schildpadden en slangen. We 
gaan de komende tijd nog veel meer leren over 
dinosaurussen.  
Groetjes, Lily en Renske (OB2)

BASISSCHOOL 
BERKELOO ZINGT 
IN TILBURGS DIA-

LECT TIJDENS KÈNDERKWÈÈK
Het Kènderkwèèk-festival met liedjes voor Til-
burgse basisscholen wordt op woensdagmorgen 
10 april 2019 voor de dertiende keer gehouden. 
Dit landelijk unieke festival is een wedstrijd waarin 
door leerlingen van basisscholen uit Tilburg en 
omgeving liedjes in het Tilburgs en over Tilburg 
worden gezongen. Er wordt op een muzikale ma-
nier aandacht besteed aan het Tilburgs immate-
rieel erfgoed, een onderwerp dat de laatste jaren 
steeds belangrijker wordt gevonden. Kènder-
kwèek kan door iedereen worden bijgewoond. Het 
festival vindt plaats in de theaterzaal van Facto-
rium Podiumkunsten en begint om 9.15 uur. Kaart-
jes kosten 4,00 euro per stuk en kunnen worden 
besteld via de website www.kenderkweek.nl.
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BERICHT VAN AM-
NESTYWERKGROEP 

BERKEL-ENSCHOT/ UDENHOUT
In week 11 hebben we de Amnesty collecte weer 
georganiseerd. 12 Collectanten hebben in B.E. en 
Udenhout €1002,19 opgehaald. Dank voor uw 
gulle gift!
Bij velen van u is echter geen collectant langs 
kunnen komen. Door o.a de collecte, is Amnesty 
International in staat om meer gericht onderzoek 
te doen naar mensenrechtenschendingen in onze 
vaak zo onrechtvaardige wereld en actie te voe-
ren. Misschien wilt u zich volgend jaar hiervoor 
ook even inzetten? 
We wonen allen graag in een samenleving, waarin 
we mogen leven zonder angst voor allerlei onaan-
gename gevolgen als we onze stem laten horen.
Sofokles: 496-406 v. Chr.0 uit Antigone
Op de wereld is er veel waar je verstand bij stil-
staat, maar niets dat meer verbijstert dan de mens.

Info. Marieke Kwantes-de Vries 5333574

DE NIEUWE WA-
RANDE
De veldleeuwerik

Een Brabants gedicht:
De Luwwerik
Ik heur d’r ‘n lieke
Hil hôg in de lucht,
Daor rillen en trille de klanke
Daor drijft op z’n wieke
‘n Wonder gerucht,
‘Et zingt um d’n schepper te danke
Er wordt aangenomen dat er over de veldleeuwe-
rik meer liedjes en gedichten zijn geschreven dan 
over welke andere vogelsoort dan ook. 
De veldleeuwerik staat bekend om zijn tierelieren-
de zang, in een hoog opgaande vlucht, langzaam 
uitstijgend boven een open akkerlandschap als de 
Zwaluwenbunders en dan in stilte afdalend.
De veldleeuwerik is een grijsbruin gevlekt vogeltje 
dat 16 tot 18 cm groot kan worden.
Op warme dagen in februari en maart is de zang 
van de veldleeuwerik al te horen en na enig speur-
werk in de lucht is de vogel ook te zien. Hij broedt 
vanaf eind maart en heeft meestal 2 tot 3 legsels 
per jaar met 2-5 eieren. Het nest bevindt zich op 
de grond in open terreinen zoals heide, duinen en 
het agrarisch gebied op akkers en in weilanden. 
De nesten zijn goed verborgen op de grond, maar 
wel in het open veld. Na 2 weken broeden komen 

de eieren uit en 8 dagen later zijn de jongen groot 
genoeg om uit het nest te stappen. Nog weer 10 
dagen later kunnen ze vliegen. Voedsel zoeken ze 
op de grond. In het broedseizoen vooral insecten 
en in de winter vooral zaden en granen.
Sinds 1970 is het aantal veldleeuweriken in Neder-
land met 90% afgenomen. Het steeds intensiever 
gebruik van weiland en akkerland geldt als de 
belangrijkste oorzaak van de afname. Vooral het 
maaien van grasland is funest voor een bodem-
broeder als de veldleeuwerik. Ook de afname van 
de hoeveelheid insecten speelt een rol. 

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

NATIONALE 
HARTWEEK 
7 T/M 13 APRIL

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Hart-
stichting is komende week, van 7 t/m 13 april. Wij 
hopen dat u de Nederlandse Hartstichting een 
warm hart toe draagt.
Iedereen kent wel iemand die te maken heeft met 
hart en/of vaatproblemen daarom vragen wij om 
een kleine donatie als onze collectanten bij u aan 
de deur komt.
De Hartstichting besteedt het geld dat opgehaald 
wordt aan onderzoek ter verbetering en voorko-
men van Hart & Vaatproblemen.
Mocht u in Hartweek nog een uurtje vrij hebben 
en voor deze belangrijke zaak willen collecte-
ren, neem dan contact op met Elly van Gorp Tel: 
5331035 of email: e.vangorp@hetnet.nl. Wij kun-
nen nog mensen gebruiken! Bij voorbaat hartelijk 
dank!
 
Vrienden van de Hartstichting Berkel-Enschot
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VRIENDENLOTERIJ
Achterban clubs en verenigin-
gen in Berkel-Enschot brengen 
7.088 euro bij elkaar voor de 
clubkas. Een mooie opsteker 
voor 5 verenigingen in Berkel-

Enschot. Dankzij hun achterban kwam er bij deze 
clubs in 2018, 7.088 euro extra binnen in de club-
kas. De achterban steunt haar vereniging door 
specifiek voor deze club mee te spelen met de 

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 

VriendenLoterij. De helft van ieder lot waarmee 
zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. Op-
brengsten worden zoal besteed aan een nieuw 
trainingsveld, een opknapbeurt van een clubhuis 
en hulp aan jong en oud in de regio.
MHC Berkel Enschot haalde het hoogste bedrag 
op, namelijk 3.112 euro.
www.vriendenloterij.nl/clubs
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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
Bidden
In mijn leven heeft het gebed een centrale plaats. 
Dagelijks bid ik het ochtendgebed, ook wel de Lau-
den genoemd, het middaggebed, het avondgebed, 
ook wel de Vespers genoemd, de lezingendienst en 
de dagsluiting. Het boek dat ik gebruik is het getij-
denboek, ofwel brevier, wat wil zeggen een verkorte 
versie van wat de kloosterlingen bidden. Het gebed 
is voor mij belangrijk, omdat hier het werk, alles wat 
ik doe uit voortkomt. Het maakt een groot verschil 
of ik de dingen doe vanuit mijn verbondenheid met 
God, of gewoon omdat ik de dingen moet doen, om 
de parochie draaiende te houden. Dit is ook de re-
den, dat ik bij alle bijeenkomsten en vergaderingen 
begin met gebed. Alles begint bij God en Hij zal ons 
helpen, wat we doen tot voltooiing te brengen. 
Het christelijke gebed is eenvoudig, iedereen kan 
bidden. Het gaat niet om alles wat we zeggen, maar 
dat we in Gods aanwezigheid zijn. Hij is er, ook al 
ben ik met mijn gedachten elders, ongeacht of ik ver-
strooit ben of niet, ik niet hoor of juist wel. God ziet 
mij en in gedachten kijk ik naar Hem. In het diepst is 
gebed een uitdrukking, dat ik God liefheb, voor Hem 
tijd maak. Zoals mensen die elkaar liefhebben, ook 
in stilte bij elkaar kunnen zijn, zonder woorden.
In de wereld waarin we leven, moet alles effectief 
zijn. Graag willen we resultaat zien, we moeten 
presteren, de beste zijn, altijd bereikbaar. We mo-
gen geen fouten maken. Is dat waar het om gaat 
in een relatie met de ander? Volgens mij niet. Het 
gaat erom dat ik er ben voor de ander. In het ge-
bed gaat het erom dat ik er ben voor God, die er is 
voor mij en iedereen.

Pastoor Juan van Eijk

VASTENACTIE - Water verandert alles!
Informatie over het project in Nicaragua van de 
Vastenactie leest u op de achterkant van het mis-
boekje.
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

FOUTIEVE INLEVERDATUM PAASDOZENAC-
TIE 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 
17 april (ipv 7 april)  bij de parochiezaal in Berkel, 
St. Willibrordstraat 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 
leeftijdscategorie. Het is de bedoeling de dozen 
te vullen met nieuw speelgoed (dus niet twee-
dehands) en hoewel de buitenkant versierd mag 
worden liever geen versierselen die uitsteken; de 
dozen worden namelijk tijdens het vervoer gesta-
peld. We hopen wederom op een mooi resultaat!

VERSCHIJNEN VIERKLANK
De nieuwe Vierklank lente-editie ligt weer voor u 
klaar. U kunt een exemplaar meenemen op ver-
schillende plaatsen in onze parochie. De Vierklank 
ligt vanaf zondag 7 april in alle kerkportalen, in 
Udenhout ook bij de Eikelaar, de bibliotheek en De 
Peppel, in Biezenmortel bij bakker Geerts en ge-
meenschapshuis de Vorselaer, in Berkel-Enschot 
bij de bibliotheek en Torentjeshoef. 

AGENDA
St. Lambertuskerk: 
Zaterdag 13 april 13.00 uur: 5e kinderbijeenkomst 
communicanten.
St. Caeciliakerk :
Woensdag 10 april 10.00 uur: Bezoekersgroep.
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Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

St. Willibrorduskerk:
Maandag 8 april 20.00 uur: Bijeenkomst Parochie-
bestuur.
Dinsdag 9 april: 15.30 uur: Dvd Amazing Gift.
Vrijdag 12 april: kinderbijeenkomst communican-
ten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 6 april: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.

Zondag 7 april: Vijfde zondag van de veertig-
dagentijd.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Jan van Rijswijk en Miet van Rijswijk-
Segers; Frans Traa en Mien Traa- van den Bijgaart; 
Dré Verhagen en Toos Verhagen- van Kasteren; 
Annie Robben-van Esch.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Louis en Cor Scherders-van de Sande 
(mnd.ged.); Voor de overleden leden van de KBO; 
Antoon loots; Frans Voermans (jrgt.); Sjef Pigmans.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Jet Sleegers.

Maandag 8 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische Aanbidding.

Dinsdag 9 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk:  GEEN Eucharistie-
viering.
17.00 uur St. Willibrorduskerk: Vespers bidden.

Donderdag 11 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Intentie: Voor Kees van der Loo namens familie uit 
Canada.

Vrijdag 12 april: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
15.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg bidden.
15.00 uur St. Lambertuskerk: Huwelijksviering 
Jeffy Marcelissen en Sharona Versluis.

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 7 april: ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur
Het is vandaag de vijfde zondag van de Veertigda-
gentijd. Ook wordt er een kindje gedoopt!
Op het leesrooster staat Lucas 20:9-19. De eige-
naar van een wijngaard geeft enkele mannen de 
opdracht op zijn wijngaard te passen en de drui-
ven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen 
de oppassers net alsof het hún wijngaard is…
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
5 april 19.30:  Filmavond ‘Paper Clips’
7 april 12.00:  Clariña Kwartet – koffieconcert in 

samenwerking met Tiliander
7 april 14.30: Op bezoek bij de Liberaal Joodse 

Gemeente in Tilburg
10 april 14.30: Gespreksgroep Verhalen rond de 

Bijbel

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn is er iedere
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een 
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

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

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

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. Ook 
reinigen wij uw dakkapel, zonnepanelen en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
06-24136243 

De mooiste voorjaarsbloemen bij 
BLOEMSTYLISTE EXTRA VITA. Het juiste adres!!! 
St. Willibrordstraat 5 Achterom Tel: 06-22114370 

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!

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.

Solid-Fix Klussenbedrijf 06 10 15 42 25 kan nog 
werk gebruiken. 

KAPPEN en TAFELS! overkappingen en 
boomstamtafels facebook.com/kappenentafels 

Ze zijn er weer! VERSE ASPERGES van de 
“Heukelomse grond”! Wij verkopen u TOT EIND
JUNI dagelijks gestoken ASPERGES. Ook 
geschilde asperges en overige benodigdheden.
Verkoop ma t/m vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 
9.00-18.00 uur en zondag 10.00-18.00 uur.
Schuurmans, Hoog Heukelom 3, Heukelom  
tel 013-5334720

KINDERKLEDINGVERKOOP - nieuwe & outlet
merk-collectie kids (30-70% korting). Mt: 56-176 
Open: wo, vr, za 13-17u. Grip! Kidswear 
St. Willibrordstraat 32, BE 

Van 4 t/m 11 april hebben wij voor iedere klant 
een bloemrijke attentie! Wegens weg-werk-
zaamheden in de Molenstraat zijn wij bereikbaar 
vanaf de richting Udenhout. Bloembinderij 
Oleander, Molenstraat 17A 

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



EETCAFÉ

4 april
Tomatensoep

Beenhammetje met aardappelpuree
Dame blanche

11 april
Kerriesoep

Kipsate met satesaus en frietjes
Chocolade mousse

18 april
Champignonsoep

Spareribs met gepofte aardappel
Karamelijs met slagroom

De dolle donderdagen !! 

Driegangen menu voor slechts

12,5

Op vrijdag 10 mei organiseerd eetcafe VOS
“een sateavond! Onbeperkt 2 soorten sate

met frietjes en salade!

14,5

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

Geopend: Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 18.00uur. Burgemeester Brendersstraat 3 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


