PaasSpecial

DEZE WEEK:
Miss Suzan Lips: ‘Mooi zijn is vooral jezelf zijn’
Trekkertrek op 13-14 april nog steeds in trek
De loop zit er lekker in bij Van Gool Sport
Paaskleurplaat voor de kleintjes: kleur en win!
Bewaar deze Paaseditie voor de logopuzzel van volgende week!
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 15, 10 april 2019
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ANWB FIETStocht

Op 2e Paasdag vindt de jaarlijkse gratis ANWB fietstocht
weer plaats! Dit jaar zullen er zelfs 3 verschillende afstanden
zijn. U kunt kiezen uit een afstand van 27km, 50km of de
speciale racetour van 70km.

EN ER IS MEER TE DOEN

Ons nieuwe merk Cannondale zal voor het eerst te
zien zijn én te testen net als de racefietsen van Ridley
en Bianchi. Ook zullen er spectaculaire aanbiedingen
zijn op: accessoires, (gebruikte) e-bikes, de race en atb
outlet!

HAPJE EN EEN DRANKJE

Voor de kids zal er de hele dag vermaak zijn en
natuurlijk sluiten we deze dag weer gezellig af met een
hapje en een drankje. We zien je graag op 2e Paasdag!
Kreitenmolenstraat 43 5071 BA

Udenhout

(013) 5115990

COLOFON
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

BEDRIJVEN CONTACTEN
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

ALARMNUMMER 112
Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.

Heinz Franken schilderwerken en
vastgoed onderhoud 06-54666960
HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN 06-29218145

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.

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453
SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

HUISARTSENPOST 085 – 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen.
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

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

NIEUW

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

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

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

DIERENARTS

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

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

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

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)

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.

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
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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

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E.
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

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

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

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

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

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

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

THUISZORG

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

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.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 Udenhout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

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.

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

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

Lekkerz

voor

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

Alles voor

Pasen

de start van het

Aspergeseizoen
Iets moois
voor de

Koning
of gewoon
omdat het weer
Lente is

Een leuke waardering
voor uw

Secretaresse
Altijd
Eikenbosch 12

Berkel Enschot

Een geslaagd
begint
met ontwerp
een goed ontwerp
Hier
wordt project
gebouwd
naar
van:

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau
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Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

MOOI ZIJN
IS VOORAL
JEZELF ZIJN

Van zoekend en onzeker meisje naar finalist
‘Miss Beauty of Noord-Brabant’: geen catwalk
of flitsende camera schrikt de Berkel-Enschotse Suzan Lips nog langer af. Als jonge powervrouw laat ze zien: geloof in jezelf en doe wat
je gelukkig maakt!
Dat ze ooit zo positief en zelfverzekerd in het leven zou staan, had de vijfentwintigjarige Suzan
jaren geleden bij lange na niet gedacht. Na de
middelbare school zag ze haar toekomst als één
groot vraagteken. Zo ervoer ze het wereldje van
de Hogere Hotelschool als ‘nep en onoprecht’ en
haar accountancy-opleiding juist weer als zakelijk
en monotoon. ‘Bij beide opleidingen miste ik het
persoonlijk contact’, vertelt Suzan. ‘Het helpen
van mensen en waardering voor wat je doet.’ Dat
veranderde toen haar leven een half jaar geleden
een bijzondere wending nam: Suzan stuitte op het
vak ondernemerscoaching, het ondersteunen van
mensen met een uitkering in het opstarten van
een eigen bedrijf. Met een groeiend gevoel van
vertrouwen schreef ze zich niet veel later ook in
voor de verkiezing Miss Beauty of Noord-Brabant.
Van wat daarvoor is gebeurd heeft ze allesbehalve
spijt: ‘Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben.’
Jezelf zijn
Met haar levensverhaal staat Suzan zondag 28
april in de finale van Miss Beauty of Noord-Brabant, een regionale missverkiezing voor jonge

meiden uit de provincie. Haar boodschap: geloof
in jezelf en laat je door je onzekerheden niet tegenhouden. Een uitdaging in het social-mediatijdperk waarin we leven, weet het beginnende
model te vertellen. ‘Voortdurend worden we geconfronteerd met perfecte lichamen en mensen
die een volmaakt leven lijken te leiden. Met mijn
verhaal hoop ik jonge meiden te laten zien dat perfectie niet bestaat. Wees vooral jezelf.’
Innerlijk
Want dat is waar deze missverkiezing voor staat:
het is niet zozeer je uiterlijk maar vooral je innerlijk
dat telt. Straal zelfvertrouwen uit, wees oprecht en
laat zien dat je maatschappelijk betrokken bent.
Dat laatste doet Suzan met haar lootjesactie voor
de LINDA.foundation, een stichting voor Nederlandse gezinnen in armoede. Ook houdt ze ter
voorbereiding het nieuws scherp in de gaten en
leest ze zich in over de Brabantse cultuur. Want op
de dag des oordeels wil deze Brabantse schone
stralen als nooit tevoren. ‘Ik zal de wereld laten
zien wat voor een powervrouw ik ben.’
SMS ‘Poll Noordbrabant Suzan’ naar
3010 en stem op Suzan. Een lootje
voor de LINDA.foundation koop je via
suzan.lips@gmail.com.
Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans
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ACTIVITEITENKALENDER
APRIL
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
Inloopspreekuur E-books
Workshop Pasen Stg. Jeugdwerk’s Kreakids
Steven Brunswijk, van Slaaf tot Meester
Trekkertrek met sportklasse demo + feestavond DJ
Bart
Trekkertrek wedstrijd, ‘s avonds feest met Wasko
Joie de Virvre olv. Michael Breukers, stg. Expo
Tekenfilms maken met Puppet Pals
Workshop Pasen Stg. Jeugdwerk’s Kreakids
Workshop Pasen Stg. Jeugdwerk’s Kreakids
Lezing “de ontwikkelingsfase van 9 jarige kinderen”
Paaseieren zoeken om 10.15, 12.30 en 14.15 uur
Parkinson cafe Middenbrabant: De mantelzorger
KBO/SWO muzikale wereldreis trio John Desmares
Pub quiz
Koningsdag Berkel-enschot
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Fietstocht met Groen Boer en Doen, zigzaggend
door Hoog en Laag

12-04-19
12-04-19
12-04-19
13-04-19

Bibliotheek
Blokhut scouting
CC de Schalm
Oisterwijksebaan 9

14.00-15.00 uur
15.30-16.45 uur
20.00 uur
19.00-01.00 uur

14-04-19
14-04-19
17-04-19
17-04-19
17-04-19
18-04-19
20-04-19
24-04-19
26-04-19
26-04-19
27-04-19
28-04-19
28-04-19

Oisterwijksebaan 9
CC de Schalm
Bibliotheek, Werkplaats
Blokhut scouting
Blokhut scouting
P. de Hooghlaan 24
Pierenberg
Druiventros
Muziekhuis
Café Mie Pieters
Brendersstraat
CC de Schalm
Heukelom

9.00-22.00 uur
11.30 uur
13.30-15.00 uur
13.30-14.30 uur
15.00-16.00 uur
20.00 uur
div. tijden
13.30-16.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
12.00-19.00 uur
10.00-13.00 uur
10.00 uur

t Hoekske 6A
St. Caeciliakerk en kerkplein
Koningsoord, oude keuken
Bibliotheek, Werkplaats
CC de Schalm
Druiventros
CC de Schalm

11.00-17.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
13.30-15.00 uur
10.00-13.00 uur
13.30-16.30 uur
11.30 uur

Openstelling Onder d’n Hooizolder
Sint Job pleinfeest
Bewoners overleg groep vergadering
Stop-Motion film maken
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Parkinson cafe Middenbrabant: De Geriater
Het KlarinetNsemble Stg. Expo

t Hoekske 6A
Parochiecentrum Udenhout
Jong Brabant
Jong Brabant
Koningsoord
Koningsoord
Wilhelminaplantsoen
CC de Schalm
Boerderij Denissen
Koningsoord, oude keuken
t Hoekske 6A
t Hoekske 6A
t Hoekske 6A
Koningsoord, oude keuken
CC de Schalm

11.00-17.00 uur
11.30 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00-18.45 uur
19.45 uur
10.00-13.00 uur
10.00-17.00 uur
20.00 uur
11.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur
20.00 uur
10.00-13.00 uur

Openstelling Onder d’n Hooizolder
3e Rondje van Johannes
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse intocht
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Oldtimerday
Bewoners overleg groep vergadering
Openstelling Onder d’n Hooizolder
Openstelling Onder d’n Hooizolder
Openstelling Onder d’n Hooizolder
Bewoners overleg groep vergadering
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek

MEI
04-05-19
12-05-19
16-05-19
18-05-19
19-05-19
22-05-19
26-05-19

LATER
01-06-19
10-06-19
11-06-19
12-06-19
13-06-19
14-06-19
14-06-19
16-06-19
23-06-19
04-07-19
06-07-19
03-08-19
07-09-19
12-09-19
15-09-19
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TREKKERTREK
NOG STEEDS IN TREK
Wat vorig jaar door hevige stortbuien vroeg ten
einde kwam, wordt komend weekend dubbel
en dwars ingehaald: de 14e editie van Trekkertrek! Het wordt een weekend van scheuren en
crossen op de weilanden aan de Oisterwijksebaan, met verkoelende drankjes onder een ditmaal hopelijk stralende zon.
Het is rustig in Brasserie Valentijn bij de inschrijfavond van Trekkertrek. ‘Is Trekkertrek niet meer in
trek?’, zou de buitenstaander zich afvragen. Niets
is minder waar, nog altijd durft het bestuur zonder
aarzeling te zeggen: ‘Trekkertrek leeft’. Er mag dan
een gebrek aan drukte zijn in het café, het aanmelden van maar liefst 220 deelnemers voor het jaarlijkse trucks-en-tractoren-festijn heeft zich online
allang voltrokken. Dat betekent wél het einde van
de ouderwetse inschrijfavond aan de bar. ‘Maar
dat borreltje halen we tijdens het trekkertrekweekend heus wel in’, verzekert het bestuur lachend.
Racen en feest
Want dat is de succesformule van Trekkertrek:
spannende wedstrijden met bullebakken van wagens, afgewisseld met muziek, bier en boerse
gezelligheid. Het programma begint op zaterdagavond 13 april, met wedstrijden van de professionele rijders van de Internationale Tractor Pulling
Vereniging (ITPV) en talrijke hobbyisten. Vervol-

gens wordt de bar opengegooid in de altijd drukbezochte feesttent. Maar het erg laat maken kunnen veel van de nachtbrakers niet: zij moeten de
volgende ochtend fris en fruitig op het speelveld
staan voor een volle dag van races. Later die zondagmiddag volgen ook de zogeheten “specials”,
een traktatie voor de kijkers. ‘Vrachtwagens, tractoren, opgevoerde trucks… het publiek kijkt zijn
ogen uit’, voorspelt KPJ-voorzitter Kristel Bertens.
Voor iedereen
In het weekend van 13 en 14 april komt ook de
22-jarige deelnemer Niels van Ginneken in actie.
Niels gaat dankzij zijn liefde voor deze uit de hand
gelopen boerenhobby nu voor de zesde keer de
baan op. Winnen hoeft hij het niet: het zijn de gezellige feestjes en het weerzien van oude bekenden
die hem jaar op jaar tot inschrijven aanzetten. Ook
bestuurslid Rien van der Bruggen slaat al vele jaren
geen lente meer over. Met een clubje liefhebbers van
de sport zette hij veertien jaar geleden Trekkertrek
Heukelom op, dat vandaag de dag bezoekers uit
heel Brabant en zelfs België ontvangt. Het mooiste
aan het evenement: het is voor iedereen. ‘Wij stellen
geen uitzonderlijke eisen aan onze chauffeurs. Zelfs
jonge jongens van achttien met een oude wagen in
hun schuur racen voor mijn part gewoon mee.’
Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans (archief 2017)
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum GEVONDEN
7-4
Sleutelbos met 3 sleutels en een druppel
(Zie foto Schakel APP)
5-4
Huissleutel
30-3
Fiets, zwart gespoten. Merk Zoom?
Geen lichten/slot en 1 rem kapot
(Zie foto Schakel APP)
26-3
Ring met alleen 2 sleutels (huis en fietssleutel)
25-3
lenzenbakje (met letter R) incl. 1 harde
contactlens
24-3
sleutel met Mickey Mouse sleutelhanger
(Zie foto Schakel APP)
18-3
Sleutel aan beren-sleutelhanger
13-3
Zwart-wit rugzakje met daarin kaartje
met de naam Oscar
12-3
oortjes
		
11-3
1 x oorbel met blauwe saffier steen 11x11 mm

Vindplaats
Telefoon
Bosscheweg tussen Berkel06-24603198
Enschot en Tilburg ter hoogte viaduct
Ruivenhof
013-5333783
Bosjes op de trimbaan
06-20780000
achter Jong Brabant
Kunstgrasveldje Jong Brabant
Klaproosstraat (afgegeven
bij St. Caeciliaschool)
Veldje De Kraan

06-15966318
013-5331360

Molenstraat bij spoorwegovergang
Parkeerterrein achter
winkelcentrum
Speelveld Anton v. Duijnkerkenln./
Joost vd Vondellaan
ingang kerkhof De Oude Toren

06-49755035
013-5332489

06-42326957

013-5335283
013-5332861

			
SCHAKELTJES
VERLOREN

			
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

SCHAKEL APP
SCHAKELTJES
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.

Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers
Meld je aan voor de inloopochtend op 20 april van 9:00 tot 12.30 uur
b Inhoud van het traject: 4 loopbaangesprekken
b Locatie: Gezondheidscentrum Koningsoord Berkel-Enschot
b Door Maxime Quax, gecertificeerd loopbaanadviseur
b Aanmelden kan via maxime@juisttalent.nl

Pandgang 2 | 5057 EA Berkel-Enschot | +31 (0)6 24 20 65 15 | www.juisttalent.nl

10 |

DE LOOP
ZIT ER LEKKER IN

1 februari 2017 opende Van Gool Sport haar
deuren aan de Kreitenmolenstraat 25, waar
voorheen Joris Sport en De Leeuw Sport waren gevestigd. Ruim twee jaar later zit de loop
er weer lekker in.
Het was even een aanpassing qua assortiment.
Waar voorheen enkel voetbal- en tennisartikelen
verkocht werden is de winkel nu veel allrounder
geworden. Hockey, wandel en running werden
omarmd en toegevoegd aan het assortiment,
waardoor de klantenkring ruimer is geworden.
Ook qua samenwerking met bedrijven en verenigingen uit de regio wordt aan de weg getimmerd.
Voetbalverenigingen SVSSS, Uno Animo en Jong
Brabant, tennisverenigingen TVU, Teco, TVBE en
TV De Rauwbraken. En tot slot hardloopvereniging
Taxandria en turnvereniging DOS, vonden al de
weg naar Van Gool Sport.
Daarnaast wordt met een nieuwe samenwerking
met podotherapiepraktijk Scheepens en Klijsen de
focus bij Van Gool Sport ook steeds meer gericht
op professioneel voetenadvies. Zeker bij hardloopschoenen en wandelschoenen wordt momenteel
een grote slag gemaakt. Bij de verkoop van hardloopschoenen wordt een professionele videoanalyse gemaakt op de loopband, waarbij het looppatroon van de loper wordt bekeken. ‘Voor elke loper
is een andere schoen, de beste schoen’, stelt bedrijfsleider Roel van de Ven. ‘Soms vragen mensen

Vlnr: Roel van de Ven, Saskia
Klijsen en Sabine Scheepens

BEDRIJF IN BEELD

aan me wat onze beste hardloopschoen is, maar
daar is (gelukkig) geen eenduidig antwoord op te
geven. Het is maatwerk.’ Met schoenen van Asics,
Saucony en Nike is er voor elke loper wat wils.
Roel loopt alweer een tijdje mee in de sportwinkel. Ook in de tijd van Joris Sport en De Leeuw
Sport werkte hij er al. ‘Het is wel leuk dat we weer
allrounder zijn geworden’, vertelt Roel. ‘In de tijd
van De Leeuw Sport verkochten we wel wandelschoenen bijvoorbeeld. Die klanten beginnen nu
langzaam weer terug te komen, daar word ik wel
enthousiast van!’ En gezegd moet worden, de
wandelhoek ziet er piekfijn uit. Met topmerken als
Lowa en Meindl is er een uitgebreide keuze wandelschoenen. Daarnaast zijn er in de wandelhoek
ook wandelsokken van Falke en rugzakken van
Deuter te vinden. Met de speciale semi-orthopedische inlegzolen van Sidas wordt de wandelhoek helemaal compleet gemaakt. ‘De zolen van
Sidas zijn een perfecte aanvulling op onze wandelschoenen. Voor elke voetboog hebben we het
juiste zooltje bij de hand’, geeft Roel aan. ‘Mocht
de klant beter af zijn met volledig individueel vervaardigde zolen, dan kunnen we de klanten met
een gerust hart doorsturen naar Scheepens en
Klijsen. Met een steeds beter, persoonlijk voetadvies, zijn we helemaal klaar voor de komende
jaren’, besluit Roel.
Tekst: Van Gool Sport
Foto: Peter Timmermans
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ranksport.nl

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

06-22907596

harrietvandervleuten.nl

jansenlaroparts.nl

mhcbe.nl
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VERENIGINGSNIEUWS
EEN ANDERE
VERRASSING
Na het spektakelstuk wat het HarmonieOrkest afgelopen zondag heeft neergezet in
de Concertzaal is er wéér een verrassende ontmoeting. Het MiddenOrkest en het InstapOrkest
wilden absoluut niet achter blijven bij de “grote
jongens”.
En daarom hebben ook zij een heerlijke verrassing in petto. Weliswaar niet in de Concertzaal in
Tilburg; ze blijven een beetje bescheiden, maar in
hun eigen home: ’t Muziekhuis.
Komende zondagmorgen 14 april mag je de wandelschoenen aan trekken of je stapt op de fiets,
maar kom luisteren naar deze talentjes die over
een paar jaartjes wel degelijk op een stoel zitten
bij het grote HarmonieOrkest en ook dan zeer voldaan en met veel genoegen terug kijken op een
zeer geslaagd optreden in Tilburg.
Loop lekker binnen en maak kennis met onze muziekvereniging. Op deze zondagmorgen hoor je
dus in een ongedwongen sfeer wat beginnende
muzikanten in hun mars hebben. En hou je van
Walt Disney of van Adèle, dan moet je al sowieso
komen luisteren. Het MiddenOrkest onder leiding
van Marieke (het zijn al enigszins gevorderde muzikanten) zorgen dat de hits heerlijk en welluidend
de zaal van ’t Muziekhuis zullen vullen.
Kom maar eens luisteren, je zult versteld staan.
Zondag 14 april. Aanvang 11.00 uur en het duurt
tot ongeveer 12.00 uur. De deuren van ’t Muziekhuis staan voor je open. Van harte welkom.

KBO – DE SCHALM
BILJARTTOERNOOI
2019
Het 25e toernooi in 2019 kende weer 60 inschrijvingen.
Na vele spannende poules, vervolgrondes en
eindrondes kwamen de finalepoules in zicht.
De finalepartijen werden op donderdag 28 maart
gespeeld.
De uitslag is:
Poule A:
1e Theo Boers (Toernooikampioen 2019)
2e Jan Freijse
3e Wil Habraken
4e Jan Brands

Poule B:
1e Cees Verhoeven
2e Hans van Oostrum
3e Cees Smetsers
4e Gé Castelijn
Poule C:
1e Annelies Hopmans
2e Dré Verhagen
3e Jan van Esch
4e Jan Harting

De prijswinnaars KBO – De Schalm Biljarttoernooi 2019

De besturen van de KBO en Cultureel Centrum De
Schalm hebben het wederom mogelijk gemaakt
om dit inmiddels traditionele toernooi te organiseren.
In 2020 gaan we ons opmaken voor het 26e biljarttoernooi in Koningsoord.
Gesteund door onze trouwe sponsoren, proberen
we als organisatiecommissie er weer iets van te
maken.
Het organiserende team

Boomrooierij
Weijtmans
boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl
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Topkwaliteit voor een betaalbare prijs.
Dat bewijzen wij met de volgende aanbiedingen.
Deze zijn geldig vanaf 17-04-2019 t/m 29-04-2019.

Cum Laude
Belegen Kaas

Aspergeham

XL Scharreleieren

500gram €7,45

100 gram €1,75

6 stuks €2,25
10 stuks € 3,25

Lekkernij wenst u Smaakvolle Paasdagen!

Borreltrio

Aspergesalade

Lekkernijnotenmix

€9,99

100 gram €2,35
2e 100g halve prijs

200 gram €3,99
+ 50 gram gratis

Eikenbosch 9 - 5056 GB - Berkel-Enschot - (013) 53 33 023 - www.lekkernij.com
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KUNST EN CULTUUR
Stichting EXPO presenteert:
zondag 14 april 2019 in C.C. De Schalm
aanvang 11.30 uur, entree € 8,00
(inclusief koffie, thee of fris in de pauze)

JOIE DE VIVRE
Met haar parelende stem vertolkt Conchita Barbé
klassieke Franse chansons die we kennen van
Edith Piaff en Lucienne Delyle. Op accordeon of
piano zet Michael Breukers een walsje in voor
een heerlijke musette. Herman Bril geeft het ritme
aan op zijn gitaar, waarmee hij er hier swingende
gypsyjazz aan toevoegt en daar een lekkere latinsound. Het repertoire bevat meesterwerkjes, zoals
Sous le Ciel de Paris, Johnny en Historia de un
Amor.
Samen brengt het drietal Franse muziek van de
belle epoque, de culturele mode van honderd jaar
terug-in-de-tijd. Toen chique, nu vooral nostalgisch en hartveroverend.

Zangeres Conchita zang en percussie
Michael Breukers piano en accordeon
Herman Bril
gitaar

| 15

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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

Kijk op
OI ST.N L
voor meer
ideeën

STOF TOT NADENKEN

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.

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.

WEERSPREUK

Als een zachte aprilmaand waait,
die zich her- en derwaarts draait,
brengt hij zeker allerwegen:
regen, regen, regen.
Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Berkel-Enschot
www.mjmnaaijkens.nl

Gildeslager Veenstra
Eikenbosch 30-31
5056 GB BERKEL-ENSCHOT
Tel. 013 – 533 1263
Website: www.gildeslagerveenstra.nl
E-mail: info@gildeslagerveenstra.nl

zonnebloem.nl/
berkel-enschot

sintjobenschot.nl
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Helemaal op maat gemaakt!
Kozion biedt u kunststof kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien en
dakkapellen van hoge kwaliteit.
Ze worden vakkundig gemonteerd 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
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Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

SPORT
JUDOCLUB BERKELENSCHOT ‘TEN SHI’
Sporthal Hercules in Diessen vormde
afgelopen weekend het toneel voor
twee judo-activiteiten. Op zaterdag 6 april gaf
Braziliaans Jiu Jitsu (BJJ) en Mixed Martial Arts
(MMA) topper Reinier de Ridder uit Breda er een
clinic, waaraan van onze club twee judoka’s deelnamen, t.w. Siem Hodzelmans en Veerle van de
Ven. De erg leuke en goed verzorgde clinic was
voor de judoka’s speciaal toegespitst op wedstrijdtechnieken op de grond en de deelnemers
kijken er met plezier op terug.

Op zondag 7 april vond het 9e HilDie toernooi plaats.
Op vier judomatten namen daar ongeveer 170 deelnemers de strijd met elkaar op. Daaronder vijf van
onze club. Op dit als altijd weer erg leuke en goed
verlopende toernooi presteerden onze vijf deelnemers gewoon erg goed. De hierboven al genoemde
Veerle en Siem wonnen er (misschien wel geholpen
door hun deelname aan de clinic de dag ervoor) àl
hun partijen respectievelijk alle wedstrijden op één
na. Zij bereikten daarmee de eerste respectievelijk
tweede plaats in hun beider poules. Onze overige
deelnemers, t.w. Stella, Jelte Lensvelt en Luke van
Poppel legden alle drie zeer verdiend beslag op een
fraaie derde plaats op het erepodium.
We kijken dan ook terug op een geslaagd judoweekend en willen de judoka’s ook via deze weg
hierbij nogmaals van harte bedanken voor hun
prima inzet en feliciteren met hun welverdiende
medailles.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

DUUR PUNTENVERLIES
VOOR JONG BRABANT
Een bijzondere dag voor een groep pupillen van Jong Brabant. Voorafgaand aan de wedstrijd van de hoofdmacht speelden zij de voorwedstrijd tegen de pupillen uit Alphen. De passie
en het enthousiasme spatte van de jonge spelers

af. Het was dan ook een genot om naar te kijken.
Met de verkregen inspiratie mocht Jong Brabant,
met Daan Roeffen weer in de gelederen, het opnemen tegen Viola. In de achttiende minuut kreeg
hij een grote kans om de score te openen. Na
een mooie interceptie van gelegenheidslinksback
Sjors van Wees kwam de bal via Thomas van
Esch met een mooie crosspass bij Daan terecht
waarna hij zijn directe tegenstander op het verkeerde been wist te zetten. Bij de poging om de
bal vervolgens in de verre hoek te schieten, was
het de keeper die de bal wist te keren. Na een
aantal mogelijkheden voor de uitspelende ploeg
was het Viola dat middels een vrije trap enkele
minuten voor het rustsignaal op voorsprong wist
te komen. Doordat ze binnen een minuut nogmaals het net wisten te vinden, gingen de spelers
rusten bij een 2-0 stand.
In minuut 54 kwam debutant Philip Overeem in
de ploeg om voor meer dreiging te zorgen. Met
zijn techniek en snelheid was hij een ware plaag
voor de achterhoede van de opponent. Zodoende kwam Viola steeds meer onder druk te staan.
Vijf minuten voor het einde was het Philip die een
overtreding te verwerken kreeg net buiten het
strafschopgebied. Zeger Vugts wist de hieruit
voortgekomen vrije trap met een zuiver schot te
verzilveren, 2-1. Het slotoffensief dat volgde bleek
helaas onvoldoende om met een resultaat huiswaarts te keren.
Volgende week treedt Jong Brabant thuis aan tegen HHC’09 uit Heusden. Alle support is hierbij
welkom om de drie punten in Berkel-Enschot te
houden.

WHITE DEMONS

Uitslagen afgelopen weekend:
Woensdag 03 april
Avanti DMW2 - White Demons DMW 2
21-07
Donderdag 04 april
Elshout DMW1 - White Demons DMW1
06-18
Zaterdag 06 April
White Demons D2 handbalshop.nl/Witte Ster D1
03-25
White Demons HS3 handbalshop.nl/Witte Ster HS3
20-22
White Demons HS1 - Goodflooring/
H.M.C. Raamsdonksveer HS1
31-23
Zondag 07 april
Heerle DC1 - White Demons DC1
37-16
Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer DS3 White Demons DS2
21-11
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Voor- en achternaam: ........................................................................................................
Leeftijd: ....................................................................................................................................
Woonplaats: ...........................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................
Telefoonnummer: .................................................................................................................
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Lever deze kleurplaat in vóór zaterdag 20 april a.s. bij Geerts Schoenen op
Winkelcentrum Eikenbosch 11 en je maakt kans op een leuke prijs!
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deschalm.net

Henk Denissen
06 80083228

druiventros.nl
mail@richardbertensgroenprojecten.nl

06 24896817

KBO Berkel-Enschot
65 jaar
springlevend
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Mixed-Up DS1 - White Demons DS1
20-24
Desk HC1 - White Demons HC1
13-26
Programma aanstaand weekend:
Maandag 8 april
18:00 uur White Demons E1 - White Demons E2#
18:30 uur White Demons E3 - Avanti E2
Dinsdag 9 april
19:00 uur White Demons D2 - Avanti D2
Donderdag 11 april
20:00 uur White Demons DMW 2 - G.H.V. DMW1
Zaterdag 13 april
09:30 uur White Demons F1# DOS’80/Olympia’89 F2
Zondag 14 april
10:40 uur Jupiter ‘75 HC1# White Demons HC1#
11:15 uur Dongen D1# - White Demons D1#
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
White-demons.nl of contact opnemen met
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
De zaalcompetitie zit erop. Onze
voorspelling dat de drie seniorenteams alle drie mee zouden kunnen doen om
de titel, kwam voor een groot deel uit. Het eerste
trof dit jaar een stevige vierdeklasse poule, waarin
de Utrechtse studenten duidelijk de boventoon
voerden. Dat OJC de kampioen de enige nederlaag toebracht, was een leuke opsteker. De tweede plaats in de eindrangschikking geeft dit jaar
helaas geen recht op promotie.
Het tweede, bestaande uit louter oudgedienden,
speelde een aantal wedstrijden leuk korfbal. Maar
door een stroeve start en twee nederlagen op
het einde van de competitie was de subtop het
hoogst haalbare.
Het jeugdige derde (zo nu en dan met versterking
van een of twee ervaren krachten) deed het prima
en pas in de laatste wedstrijd werd het kampioenschap verspeeld.
Bij de jeugd werden over het algemeen leuke resultaten behaald. Twee ploegen van de zeven werden kampioen en er eindigden ook nog twee ploegen op de tweede plaats. Alleen de C-aspiranten
eindigden in de achterhoede.
In de tweede helft van de veldcompetitie zijn de
meeste teams opnieuw ingedeeld. Alleen het eerste dat op het veld een klasse hoger uitkomt, gaat
verder met de in het najaar gestarte competitie.
het zal een heel karwei worden om degradatie te
ontlopen, maar kansloos is de oranjerode formatie
zeker niet.

Op 13 april worden al de eerste wedstrijden gespeeld. het programma luidt:
PSV jun 2 - OJC’98 jun 1
DOT asp C2 - OJC’98 asp C1
PSV pup D1 - OJC’98 pupD1

Volgende week verschijnt
de logopuzzel.
Bewaar deze Schakel goed!

1E PAASDAG

BRUNCH
21 APRIL VAN 12.00 TOT 14.00
Soepen
Kervelbouillon met kruidenflensjes
Champignonsoep met bosui

€ 26,50
kinderen
vanaf 4 jaar
€15,00

Koude gerechten
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

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

Warme gerechten
Roerei met reepjes beenham
Kalfsblanquette met champignons en bosui
Kippendijfilet piri piri

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

Dranken
Onbeperkt melk, jus d’orange, gekoeld water,
koffie en thee met bonbon ter afsluiting

Reserveren
is gewenst

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

info@depostelsehoeve.nl
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Uw aandacht en steun
tijdens het ziek zijn en overlijden
van mijn echtgenote, moeder en oma,

Nel van der Bruggen van Gorp
heeft ons heel goed gedaan.

Jo van der Bruggen
Helma en Peter, Rik & Lisanne
Ans en Jack, Djolien, Jim & Melissa
José en Thijn, Tessa,Tim

Ombouw, verbouw en afbouw van winkels

24 |

DIVERSEN
PROJECTEN IN
VOLLE GANG OP
RENNEVOIRT!
In de bovenbouw zijn we afgelopen week gestart
met het project Tweede Wereldoorlog. Er kwam
een gastspreker in onze klas; Sandra van Dam van
stadsmuseum Tilburg. Zij kwam vertellen over het
project ‘Wij herdenken en vieren’. We kregen allemaal een stickerboek waarin we kunnen lezen hoe
de Tweede Wereldoorlog in Tilburg verliep. De komende weken staan er nog leuke activiteiten gepland: we gaan een stadswandeling door Tilburg
maken met een gids, er komt een gastspreker die
de Tweede Wereldoorlog meegemaakt heeft, we
krijgen een dansworkshop van het Factorium, een
muziekles over de muziek in die tijd en we nemen
deel aan de schrijfwedstrijd van de bibliotheek.
Ik ben Siem en ik zit in middenbouw 4. Ik hou heel
veel van dinosaurussen en omdat wij daar nu een
project over hebben, heb ik een PowerPoint presentatie gegeven in onderbouw 4. Ik vond het heel
leuk omdat ik veel over dino’s mocht vertellen. En
ik denk dat onderbouw 4 het ook heel leuk vond.

Onderbouw 3 is donderdag naar het dino-museum geweest in Boxtel. Het was erg gaaf. We hebben nu een eigen museum in onze wisselhoek in
de klas. Je kunt een kaartje kopen aan de kassa.
Dan krijg je een rondleiding langs schilderijen van
dinosaurussen, uitleg over verschillende soorten
dino’s en je kunt zelfs dino eieren bekijken! Gelukkig is er ook een restaurantje als je even uit wil
rusten. Het museum is nog 1,5 week geopend en
woe en in het weekend gesloten. Welkom!

LEVEN MET DE ZELFDODING
VAN EEN NAASTE
Op 9 mei 2008 stapte Koen, de broer van Tamara
Baars, volledig onverwacht op 30-jarige leeftijd
uit het leven. Over deze ingrijpende gebeurtenis in haar leven, schreef Tamara afgelopen jaar
het boek ‘Als jullie dit lezen, ben ik dood’ uit. Een
aangrijpend relaas over de initiële paniek, haar
zoektocht naar het ‘waarom’ en het rouwproces.
Woensdagavond 24 april vertelt Tamara haar verhaal tijdens een indringende en persoonlijke lezing
in het uitvaartcentrum van Monuta Tom van Dijk.
Want hoe doe je dat, rouwen en doorleven na de
zelfdoding van een naaste?
Tamara Baars is in het dagelijks leven HR-adviseur
bij een onderwijsinstelling in Arnhem. Door haar
verhaal te publiceren en erover te spreken wil Tamara nabestaanden van zelfdoding en hulpverleners inzicht bieden en tot steun zijn. Daarnaast
wil zij bijdragen aan het verkleinen van het taboe
op zelfdoding, depressie en angsten. Door er zelf
open over te zijn, hoopt Tamara de dood en rouw
minder beladen onderwerpen te maken.

De lezing ‘Na Koen. Leven met de zelfdoding van
mijn broer’ wordt gehouden op de eerste verdieping van het uitvaartcentrum van Monuta Tom
van Dijk, Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het
crematorium). Voor mensen die moeilijk of slecht
ter been zijn, is er een traplift beschikbaar. De lezing begint om 19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00
uur). Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot
napraten met Tamara en met elkaar. Toegang en
thee/koffie zijn gratis, maar het aantal plaatsen is
beperkt. U kunt daarom plaats(en) reserveren door
een e-mail te sturen aan info@monutatomvandijk.
nl of te bellen met 013 - 822 65 27. Meer informatie en een interview met Tamara Baars vindt u op
www.monutatomvandijk.nl.
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expo-be@home.nl

013 3030069

De Smaak van Hier

Dé specialist in
Volvo en Renault
in Tilburg
Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

white-demons.nl
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VEELZIJDIG WEI-FEEST BIJ DE
PIET VAN MEINTJESHOEVE
Ze staan te popelen…. Na een hele winter op stal,
vieren de koeien op de Piet van Meintjes Hoeve in
Heukelom aanstaande zaterdag 13 april hun WEIfeest. Da’s altijd een vrolijke boel! Wil je dit ook
meemaken? Dan ben je van harte welkom. Voor
de gelegenheid ontstaat een heus zuivelcafé en
kunnen kinderen zich vermaken op het boerenerf.

mensen deze spierziekte hebben, wordt daar geen
onderzoek naar gedaan. Stichting Teun wil geld bijeenbrengen voor een aanzet naar onderzoek.
Christel was de eerste opdrachtgever voor Wim.
Het moest een verhaal worden over de tweeling
Lilly en Woody, die binnenkort jarig zijn. Met behulp van informatie en foto’s is Wim, samen met
Arjan, die de lay-out heeft verzorgd, er in geslaagd
een heel persoonlijk boek te maken. Ook qua
vormgeving is het uniek: het is een ‘tweelingboek’,
dat vanuit het midden wordt opengeslagen.
Christel was erg enthousiast over het boek.
Wilt u ook een persoonlijk verhaal laten schrijven
over uw kind of kleinkind, door Wim en Arjan, of
wilt u er meer over weten? Kijk dan voor verdere
informatie op de site: www.stichtingteun.nl.

NOG OUDE TELEFOONS IN DE LA?
Ook de zuivelproducten die met de melk van deze
koeien gemaakt wordt, kunnen geproefd worden
in de proeverij van De Smaak van Heukelom. Het
WEI-feest vindt plaats op de Piet van Meintjes
Hoeve aan Hoog-Heukelom 11, 5059 AD in Heukelom. Belangstellenden zijn welkom vanaf 11.30
uur. Zorg dat je om 12.00 uur aanwezig bent om
de koeien te zien swingen. De staldeuren gaan
rond die tijd open. Kom bij voorkeur op de fiets (of
te voet), want er is beperkt parkeerruimte beschikbaar. De entree is gratis.

SCHRIJVEN VOOR
STICHTING TEUN
Afgelopen zaterdag ontving
Christel Olislagers uit handen van Arjan Robben
en Wim Verbunt het eerste speciale boek van
Stichting Teun.
Met verhalen schrijven wil Wim geld inzamelen voor
Stichting Teun. Teun, een kleinzoon van Wim, heeft
een zeldzame spierziekte. Omdat maar weinig

Stichting Jyambere zet zich in voor kansarme
(wees)kinderen op het platteland Mahoko, Noord
Rwanda.
Het kind wordt de gehele basisschoolperiode gesponsord. Het krijgt hulp in het gezin waar nodig.
Denk aan onderdak, voeding, kleding, ziektekosten, schoolspullen en een uniform. Deze bofkont
hoeft niet meer overdag te werken, maar kan
dankzij Jyambere naar school!
Help je ook mee?
Mobieltjes kunnen vanaf nu ingeleverd worden
bij Cultureel Centrum De Schalm, Basisschool
de Rennevoirt en bij therapeutisch Centrum de
Zicht, De zicht 21.
Toch nog vergeten? Geen nood, kom gezellig
langs bij de kraam van Jyambere op het St. Job
pleinfeest en neem alle oude mobieltjes mee.
Wist je dat je:
(kerst)kaarten kunt kopen op www.jyambere.nl
en hier meer informatie kunt vinden. Ook over het
sponsoren van een kind, waar je gedurende zijn/
haar basisschoolloopbaan contact mee kunt hebben. Hoe bijzonder is dat?!

Namens Stichting Jyambere en de kinderen in
Mahoko;
Alvast bedankt!
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GORDIJNEN & RAAMBEKLEDING

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

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

www.zigzag-gordijnen.nl

EETCAFÉ

De dolle donderdagen !!
4 april
Driegangen menu voor slechts
Tomatensoep
Beenhammetje met aardappelpuree
11 april
Dame blanche
Kerriesoep
Kipsate met satesaus en frietjes
18 april
Chocolade mousse
Champignonsoep
Spareribs met gepofte aardappel
Op vrijdag 10 mei organiseerd eetcafe VOS
Karamelijs met slagroom

12,5

14,5

“een sateavond! Onbeperkt 2 soorten sate
met frietjes en salade!

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
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Dom. S. Dubuissonstraat 28a
Berkel-Enschot
013 544 28 32

brasseriedevoc.nl

Daan van Dal
06 30863761

06 - 52688933

monutatomvandijk.nl
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Een extra GFT-container voor uw Groente- Fruit- en Tuinafval.
Vanaf 26 maart online aan te vragen via www.tilburg.nl

2.500 stuks (op=op)
SERVICE
De gemeente Tilburg verleent extra service door
in juni tot en met september 2019 extra GFTcontainers aan te bieden. De extra GFT-container
wordt geledigd in de weken dat de duocontainer

WIST U DAT...

GFT/restafval niet geledigd wordt. Meer GFT
inzamelen betekent ook minder restafval. Het doel
van de gemeente is om samen met bewoners voor
zo min mogelijk afval te gaan!

...het gaat om een 140 liter container. Dit is
ongeveer de helft van een duocontainer.

...een extra GFTcontainer niet helpt
om maden en stank
te voorkomen op
warme zomerdagen.
De gratis biologische
afbreekbare zakjes
wel.

...u de container
pas in maart 2020
op te zeggen is.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DOWNLOAD DE

...er voor dit jaar 2.500 extra
GFT-containers beschikbaar
zijn. Als de voorraad op is
wordt uw aanvraag op een
wachtlijst geplaatst voor
levering in het jaar 2020.

...u op de Afvalwijzer App vanaf 1 juni 2019
meer informatie vindt over de ophaaldagen
van deze container en het scheiden van GFT.

...de container aan te vragen is

tot 23 april 2019

Onze stad duurzaam en schoon. Dankjewel
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KERKBERICHTEN

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
Volgende week herdenken we in de kerk de gebeurtenissen die plaatsvonden aan het einde
van het leven van Jezus Christus, Zijn lijden en
sterven, en Zijn glorievolle verrijzenis. We herinneren en vieren niet alleen samen met elkaar als
geloofsgemeenschap en als wereldkerk, maar
ook in aanwezigheid van Christus zelf. Op Witte
Donderdag mogen we aanschuiven bij het laatste
avondmaal en delen in Zijn Lichaam en Zijn Bloed,
wat ook voor ons gebroken en vergoten wordt. Op
Goede Vrijdag mogen we Hem gezelschap houden en steunen terwijl Hij bidt in de tuin van Getsemane, bij Zijn arrestatie, Zijn veroordeling door
Pontius Pilates, en op Zijn weg naar de Schedelplaats waar Hij de dood zal vinden. Na de viering
op Goede Vrijdag is er een moment van bezinning
en zelfreflectie; een merkwaardig evenwicht tussen het verdriet om Zijn dood, en de vreugdevolle
verwachting van Zijn opstanding.
Vanuit het medeleven met Christus gedurende de
drie dagen voor Pasen wordt de vreugde van Zijn
verrijzenis nog verder vergroot; als het ware met
Hem gestorven kunnen we ook met Hem deel krijgen aan het nieuwe licht en het nieuwe leven dat
we tijdens de Paaswake in de kerk verwelkomen.
Ik wens u een hele mooie voorbereiding op het
Paasfeest toe. Dat u de Goede Week in goed gezelschap mag doormaken; niet alleen van familie en vrienden, maar ook van onze Heer Jezus
Christus, zodat we elkaar volgende week kunnen
begroeten met de woorden: “Waarlijk, Hij is verrezen!”
Alexis Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Nel van der
Bruggen- van Gorp, 77 jaar.
VASTENACTIE - Water verandert alles!
Informatie over het project in Sierra Leone van de
Vastenactie leest u op de achterkant van het misboekje. Stichting MOV Johannes XXIII
WITTE DONDERDAG
Zoals u inmiddels gewend bent, is er voor de Eucharistieviering op Witte Donderdag in de St. Lambertuskerk en in de Sint Willibrorduskerk een inzameling van goederen in natura voor de Tilburgse
Voedselbank. U kunt de houdbare levensmiddelen
in de dozen of manden achter in de kerk leggen.
PAASDOZENACTIE
Op woensdag 17 april worden de Paasdozen ingezameld van 12:00 tot 18:00 in het parochiezaaltje van de Willibrorduskerk.
NAAR EEN LEVEN VANUIT DE HEILIGE GEEST
Op Pinksteren vieren we dat de heilige Geest
neerdaalde over alle aanwezigen: ‘En allen werden
vervuld met de Heilige Geest’. Deze gebeurtenis
verandert de geschiedenis, het is het begin van de
Kerk, die missionair is. De apostelen gaan erop
uit om het evangelie te verkondigen. Iedereen mag
weten: ‘Het Rijk Gods is midden onder u’. Vervuld
van de Heilige Geest, begint Gods Rijk in ons.
De geloofsverdieping ‘Naar een leven vanuit de
Heilige Geest’, wil ieder meenemen en laten ontdekken wie de Heilige Geest is en hoe we van Hem
vervuld kunnen worden. Tijdens de 6 bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:
24 april Wie is de Heilige Geest?
15 mei De belofte van de heilige Geest.
22 mei Met de heilige Geest gedoopt worden
29 mei De gaven van de heilige Geest
5 juni
De vruchten van de heilige Geest
12 juni Het nieuwe leven vanuit de heilige Geest
De cursus wil vooral praktisch zijn en ons helpen
om de dingen vanuit God te doen. De leidraad is
de bijbel, waarin we zien wie de Heilige Geest is
en wat Hij doet. Naarmate we Hem leren kennen,
zullen we meer ontvankelijk worden voor Hem en
vanuit Hem leven.
De avonden beginnen om 19:30 en zullen rond
21:30 eindigen. We zullen zingen, luisteren naar
een inleiding en in kleine groepen met elkaar delen
over de inleiding.
De deelnemers ontvangen een meditatieboekje
met teksten, die ze thuis kunnen overwegen.
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Laat in onze winkel een
professionele loopanalyse
maken op de loopband.

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Dat is advies op maat.

RUNNINGWEEK 15 APRIL T/M 20 APRIL
10% KORTING OP ALLE HARDLOOPSCHOENEN

Tot ziens bij
Van Gool Sport.

HILVARENBEEK

DOELENSTRAAT 76
H 013-5055981
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UDENHOUT

KREITENMOLENSTRAAT 25
U 013-5114918

Om ieder gastvrij te kunnen ontvangen is opgave
wenselijk. Dit kan per mail: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl of telefonisch: 013 533 1216
AGENDA
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 16 april 10.00 uur: Als God renoveert.
Vrijdag 19 april 9.30 uur: Bloemengroep
St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 16 april 15.30 uur: DVD Amazing Gift.
Donderdag 18 april 9.00 uur: Bloemengroep.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 13 april:
18.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering –
Palmpasenviering mmv Mortelnootjes.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Zondag 14 april: Palmzondag
09.15 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Gezinsviering mmv
Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.15 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: uit dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Maandag 15 april:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering met boeteviering. Aansluitend Eucharistische
Aanbidding.
Dinsdag 16 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
17.00 uur St. Willibrorduskerk: Vespers bidden.
Woensdag 17 april:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Boeteviering.
Witte Donderdag 18 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lezingendienst.
11.00 uur Eikelaar: Eucharistieviering mmv Resonet.
Celebrant: pastoor Looijaard.

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Goede Vrijdag 19 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lezingendienst
15.00 uur St. Lambertuskerk: Kruisweg mmv
werkgroep gezinsviering.
Voorganger: pastoor Looijaard.
15.00 uur St. Josephkerk: Kruisweg mmv Franciscuskoor.
Voorganger: diaken Szejnoga.
16.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg mmv
klein gemengd koor.
Voorganger: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
16.00 uur St. Caeciliakerk: Kruisweg.
Voorganger: diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Goede Vrijdagviering mmv Pippijn.
Voorgangers: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Goede Vrijdagviering mmv Dameskoor.
Voorganger: pastoor Looijaard.
Stille Zaterdag 20 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lezingendienst.
17.00 uur Eikelaar: Paaswake mmv Seniorenkoor.
19.30 uur St. Josephkerk: Paaswake volgens Byzantijnse riten mmv Byzantijns Koor.
20.00 uur St. Lambertuskerk: Paaswake mmv
Gregoriaans Koor.
21.00 uur St. Willibrorduskerk: Paaswake mmv
Gemengd Koor.
Eerste Paasdag 21 april:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd Koor.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd Koor.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd Koor.
Tweede Paasdag 22 april:
09.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Bimoza.
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv. de gemengde koren.
Bgv de 50ste verjaardag van pastoor van Eijk.
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Teken
Lente, het tekenseizoen (lente, zomer en herfst) is weer geopend.
Teken zitten in lang gras en struikgewas en belanden op dieren of mensen als wij hier
doorheen lopen(besmetting kan dus zowel in het bos als in een woonwijk plaatsvinden).
Teken kunnen zorgen voor de ziekteoverdracht (bacteriën, virussen, ziekte van lyme, etc.).
Uw huisdier kan hier erg ziek van worden, zelfs aan overlijden. Een geïnfecteerde bijtwond, jeuk en zelfs bloedarmoede kan ook voorkomen.
Besmetting vindt plaats via het speeksel van de teek of door zich te wassen en een teek
door te slikken. Hoe sneller de teek wordt gedood of verwijderd, hoe kleiner de kans op
besmetting. Ziektesymptomen kunnen zichtbaar worden op het moment van besmetting,
maar ook enige tijd later. Houdt in het buitenland extra rekening met ziekteoverdracht.
• Verwijder teken zo snel mogelijk. Zorg dat u uw huisdier gedurende het tekenseizoen
behandeld met een teken dodend middel, omdat hele kleine teken nauwelijks te zien zijn.
• Vraag advies bij uw dierenarts. Er zitten grote verschillen in de middelen die in omloop
zijn. Een aantal middelen (geregistreerd voor de hond) zijn giftig voor de kat!
Er bestaan geen middelen die voorkomen dat een teek op uw dier komt. Er zijn middelen die onvoldoende werken(teken zuigen zich alsnog vol) of pas werken na een paar
dagen (wanneer ziekteoverdracht al heeft plaatsgevonden).
AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl | www.dierenziekenhuistilburg.nl

Zaterd

ag 13 a

WEIfe
in Heu

pril

est

kelom

100% natuurlijk

- Halfvolle en volle melk

- Chocolade- en vanillevla

- Chocolademelk

- Havermout- en rijstepap

- Karnemelk

- Bavarois in diverse smaken

- Milde yoghurt en vruchtenyoghurt

- Slagroom

www.desmaakvanhier.nl
Ons adres:
Bestellen kan via www.desmaakvanhier.nl

Hoog Heukelom 11

T 06 2247 7675

SmaakvanHier

of kom zelf verse rauwe melk tappen uit

5059 AD Heukelom

E info@desmaakvanhier.nl

desmaakvanhier

onze melktap.

Noord-Brabant, Netherlands

W www.desmaakvanhier.nl

@desmaakvanhier
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
OISTERWIJK C.A.
Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail
wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175
(niet bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail
scriba@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail:
janvanekris@home.nl, telefoon 013-5211057
Zondag 14 april: ds. Stef Jumelet uit Zaltbommel,10.15 uur
Het is vandaag Palmpasen. We horen het verhaal
van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen
daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een
nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe
als een koning. Deze zondag staat in het teken van
palmtakken en vrolijke liederen. (Lucas 19:29-40)
De collectes zijn voor de diaconie en voor het
jeugdwerk van de landelijke kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.
Agenda
10 april 14.30: Gespreksgroep Verhalen rond de
Bijbel
11 april 20.00: O’Café met gastspreker Fred
Hoogeland
13 april 14:30: Lezing van Leo Wolfs over het Stabat Mater van Pergolesi
18 april 19:30: Club 412 – Samen kijken naar The
Passion op groot scherm
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

“STERK NAAR DE BRUGKLAS!” TRAINING
Start na de meivakantie in
De Bibliotheek Berkel-Enschot

2de paasdag
geopend
Wij hebben
komend voorjaar
weer prachtige:
- zomerbloeiers,
- kuipplanten,
- hangpotten,
zoals je dat van ons al jaren
gewend bent.

NIEUW
dit jaar vele prachtige
winterharde palmbomen
en olijfbomen.

Informatie / aanmelden vóór 2 mei:
Praktijk Eigenwijzer
Berkel-Enschot
06-11151057
info@praktijkeigenwijzer.nl		 www.praktijkeigenwijzer.nl
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PAASPLEZIER
Zaterdag 13 april van 10.00 tot 16.00 u.

EN
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G
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KOM GEZELL

Volg
ons op

Deelname is gratis en wordt je
aangeboden door Winkelcentrum Eikenbosch.

www.facebook.com/wc.eikenbosch
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✰✰✰✰✰

013 - 4 566 142

dorpsraadberkelenschot.nl

inbetween-be.nl

taartbynihal.nl

013 511 01 82
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SCHAKELTJES
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.
JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst,
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem
en nog veel meer ! Hobby-Mix voor Dieren
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
zonder afspraak laten maken. FotoGalerie
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout,
ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl
GLAZENWASSER voor buiten en binnen,
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel: 0624136243
Vele kussens en manden voor de helft van de prijs,
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689
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
Nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren: Vigor & Sage
honden- en kattenvoeding, heerlijk eten met
kruiden, graanvrij en zonder kunstmatige
toevoegingen.
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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!
De Tweewieler uit Udenhout komt GRATIS
uw fiets halen in Berkel-Enschot
ASPERGES. Ze zijn er weer, de lekkerste asperges 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.
Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog nieuw bij
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689.
Solid-Fix Klussenbedrijf 06 10 15 42 25 kan nog
werk gebruiken.
Schitterende adrespenningen voor uw hond of
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt
! Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 6,
Berkel-Enschot
Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten?
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14
Trimsalon PAJO stopt. Na bijna 25 jaar, sla ik een
nieuwe weg in. Bedankt voor alle mooie jaren.
liefs, Patricia.
Yoga in de St. Caeciliaschool elke dinsdagen donderdagavond. Zwangerschapsyoga in de
St. Caeciliaschool elke donderdagavond.
Kijk op www.beyoga.nl, of mail naar:
els@beyoga.nl
Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat
nieuw bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689.
FABULOUS HAIRDESIGN is op zoek naar een
enthousiaste HAIRSTYLIST met ervaring om ons
team te versterken. Zin in een uitdagende nieuwe
job? Bel: 013-5336809. Berkel-Enschot. Cv.
info@fabuloushairdesign.nl
PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar
bij Hobby-Mix voor Dieren.

BLOEMSTYLISTE van EXTRA VITA verzorgt
uw rouwbloemwerk “meer met bloemen”.
St. Willibrordstraat 5 Achterom Tel: 06-22114370

Grote
Struikmargriet
Deze bloeit de
hele zomer.
In 18cm-pot.
7.99

BEWAAR DEZE
SCHAKEL GOED
Volgende week staat de logopuzzel in de Schakel.
In die logopuzzel zijn ook de
advertenties uit deze Paaseditie
verwerkt.
Dus wil je een leuke prijs winnen?

4.49
Elke zondag
open van
11 tot 17 uur

Bewaar deze Schakel dan een
week, puzzel mee en win!
Ingrid Roets,
hoofdredacteur

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Aanbieding geldig 3 t/m 9 april 2019 en zolang de voorraad strekt.

De Tweewieler Udenhout maandaanbieding:
15% korting op fietstoeltjes, windschermen en
toebehoren

Hoe pak jij het
aan?
Zij leert spelenderwijs met geld omgaan met Rabo PinPin, de
coolste zakgeld-app. Wil jij je kind ook leren omgaan met
geld? Download de app.

Pak het aan op
Rabobank.nl/aanpakkers

