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DEZE WEEK:
Hair2Day Professionals viert koperen jubileum

Savona Carwash Udenhout: een geur- en kleurbeleving

Badminton Club ‘Just for Fun’ bestaat vijftig jaar

Puzzel en win met de Paaspuzzel voor alle leeftijden!

incl.

Paaspuzzel
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Donateursrekening:
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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.
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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

THUISZORG
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 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

Rhijnkant 12, 5056 JH  Berkel-Enschot
T   +31 (0)13 533 30 12
F   +31 (0)13 533 39 92
I     www.vanantwerpen-elektro.nl
E   Karin@vanantwerpen-elektro.nl

 

 

 

 

 

 

Volop Vrolijk 
Paasbloemwerk 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 

06-22114370 

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushyptheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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HAIR2DAY PROFESSIONALS 
VIERT KOPEREN JUBILEUM 
 

Kapperszaak Hair2Day Professionals in de Kerk-
straat bestaat 24 april 12½ jaar. ‘Het is voorbij 
gevlogen’, zegt eigenaresse Cindy Stoopen, die 
haar werk iedere dag nog met veel passie en toe-
wijding uitvoert. Het begon ooit met één mede-
werker, maar het team bestaat inmiddels uit zes 
vaste medewerkers en twee nieuwkomers. ‘We 
delen allemaal dezelfde passie en gedrevenheid.’ 

‘Hairstyles of tomorrow created by Hair2day’
‘Kwaliteit is voor ons heel belangrijk. We blijven 
onszelf ontwikkelen en vernieuwen’, zegt Cindy. 
Klanten kunnen hier niet alleen terecht voor een 
gepersonaliseerde coupe, maar ook voor gespe-
cialiseerde behandelingen zoals balayage, paint-
technieken, haarverlenging en -verdikking. ‘Een 
bezoek aan de salon is een beleving. De klant kan 
hier even ontspannen en onthaasten.’
 
Kwaliteit 
Hair2Day nam negen keer deel aan de Coiffure 
Award, een bekende kapperswedstrijd. De kappers 
van Hair2Day hebben in totaal 25 nominaties in de 
wacht gesleept en haalden meerdere prijzen bin-
nen. ‘Als je genomineerd bent, hoor je bij de beste 
10 van Nederland. Dat is een hele eer. We werken 
samen met veel liefde en plezier aan een perfect 
eindresultaat en zijn een ontzettend hecht team.’ 
 
Het jubileum wordt dan ook groots gevierd. ‘We zijn 
laatst met het hele team naar Disneyland Parijs ge-
weest en 24 april gaan we samen uit eten.’ Klanten 

kunnen tot eind mei aan het rad van fortuin draaien. 
‘Op die manier willen we hen bedanken.’ Je kan 
bijvoorbeeld een half jaar gratis knippen of kleuren 
winnen, maar ook verschillende producten.
 
Persoonlijke band 
De klantenkring van Hair2Day bestaat uit een trou-
we groep. ‘We hebben een persoonlijke band met 
onze klanten. Als je binnenkomt, weten we wie je 
bent. Gastvrijheid is heel belangrijk. We overleg-
gen met de klant, komen met suggesties en geven 
tips en trics voor thuis.’ Om het klanten makkelijk 
te maken, kunnen zij zelf een afspraak inplannen 
op de website of via de gratis app. 
 
Cindy zit zelf al bijna 30 jaar in het vak. ‘Haren 
zijn van jongs af aan mijn passie geweest. Als ik 
vrij ben en ik zit op het terras, kijk ik nog naar de 
kapsels van mensen. Er is geen aan- of uitknop. 
Ik hoop dat ik nog erg lang met liefde en plezier 
dit beroep mag uitoefenen. Samen met collega’s 
mensen nog mooier maken dan ze al zijn: daar 
draait het allemaal om.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

Hair2Day
Kerkstraat 36
5056AC Berkel-Enschot
013 545 01 48
info@hair2daypro.nl
www.hair2daypro.nl

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

APRIL

LATER

MEI

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
28-04-19 Heukelom 10.00 uur Fietstocht met Groen Boer en Doen, zigzaggend 

door Hoog en Laag

01-05-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
01-05-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
04-05-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
08-05-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
12-05-19 St. Caeciliakerk en kerkplein 13.00 uur Sint Job pleinfeest
14-05-19 Hemels 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
15-05-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
22-05-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
26-05-19 CC de Schalm 11.30 uur Het KlarinetNsemble Stg. Expo
29-05-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+

01-06-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
05-06-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
05-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
08-06-19 Winkelcentrum Eikenbosch 11.00-16.00 uur 10e kunstmarkt, CC de Schalm, STG. Expo, biblio-

theek
10-06-19 Parochiecentrum Udenhout 11.30 uur 3e Rondje van Johannes
11-06-19 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse
12-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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
15 t/m 23 -6-2019 TC de Rauwbraken div. tijden Expatax open 2019
16-06-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
20-06-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
23-06-19 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
26-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
03-07-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
03-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
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Bij de zondag geopende selfservice in Udenhout 
heeft Savona Carwash alle nieuwste technieken 
voor het wassen van voertuigen voorhanden. 
Met de nieuwste aanwinst laat de fabrikant van 
carwashmachines en reinigingssystemen zien 
duurzaam en innovatief onderscheidend te zijn 
in de markt. Directeur Vincent van den Dungen 
gaf afgelopen zondag tijdens de feestelijke ope-
ning uitleg en gratis wassen.  

De vier boxen achter het tankstation aan de Krei-
tenmolenstraat hebben meer wasprogramma’s en 
een hogere druk die makkelijk te regelen is met 
de knijpbeweging van de waterlans. Behalve met 
muntgeld kun je contactloos per bankpas betalen. 
Naast drie overdekte boxen is er een vierde cle-
aning point voor bijzondere voertuigen. Vuil op het 
dak van hogere voertuigen spuit je er makkelijk af 
door de trapconstructie die er staat. Voor fietsen 
is er een speciaal ophangsysteem via het zadel 
of via fietssteunen, zodat er rondom alle ruimte is 
om te wassen. Speciaal voor het beschermen van 
de tandwielen, ketting en elektronica is de lagere 
luchtdruk van 50 tot 60 bar te gebruiken. Daarna 
kan de fiets, e-bike, mountainbike, scooter, motor 
of ieder ander voorwerp met een luchtspuit wor-
den droog geblazen. 

Milieuvriendelijk
‘Hoe zachter het water, des te minder schoonmaak-
middel is er nodig om het gewenste effect te krij-
gen’, is de ervaring van Vincent van den Dungen. 
‘Met de waterontkalkingsinstallatie kan er zuiniger 

Autowassen: 

VAN EEN VERVELEND KLUSJE...

met zeep worden omgesprongen. Dat is niet alleen 
kostenbesparend maar ook goed voor het milieu. 
Bij het keuzeprogramma “Vlekvrij naspoelen”, wordt 
helemaal kalkvrij water verspoten. Via een speciale 
membraamtechnologie wordt het zachte water ex-
tra gefilterd in een osmose-installatie en droogt alles 
vlekvrij. Nazemen is dan niet meer nodig.’

Kentekenwassen
Het schoonmaken van interieur en buitenkant van 
vervoersmiddelen wordt een leuke klus. Door de 
krachtige turbine stofzuiger en de makkelijk han-
teerbare waterdrukstangen met een grote keuze 
aan wasprogramma’s met geurzeep is een ver-
velend klusje een leuke geur- en kleurbeleving 
geworden in de kleurrijke wasboxen met trans-
parante tussenwanden. Alle techniek is aan het 
internet gekoppeld en zo kunnen storingen op 
het onbemande schoonmaakstation snel wor-
den verholpen. Met een slim camerasysteem kan 
de vrolijk blauwe wasvloer op afstand in de ga-
ten gehouden worden en zijn er mogelijkheden 
voor kenteken gebonden abonnement voordelen. 
Binnenkort meer hierover op de website: www.
savonacarwash.nl

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Coen Brekelmans

...NAAR EEN COMPLETE 
GEUR- EN KLEURBELEVING

Savona Carwash Udenhout
Kreitenmolenstraat 201
5071 ND Udenhout
013-5283327
savonacarwash.nl

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
12-4 Sleutelbos met groen draakje Berkel-Enschot 06-12353003
10-4 bankpasje Rabobank Rembrandt van Rijnlaan  06-20780000
7-4 Sleutelbos met 3 sleutels en een druppel Bosscheweg tussen Berkel- 06-24603198  
 (Zie foto Schakel APP) Enschot en Tilburg ter hoogte viaduct
5-4 Huissleutel Ruivenhof 013-5333783
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 Klaproosstraat (afgegeven 013-5331360  
 contactlens bij 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

   
   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
10-4 Beige Re-use boodschappentas met inhoud Tussen Willem II straat en 06-57055239  
  Bosscheweg 
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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De gemeentelijke Sporthal ‘t Ruiven is een 
prachtige sporthal, die door BC Just for Fun 
wordt gebruikt om te spelen en om er toernooien 
te houden. Afgelopen zondag was er een toer-
nooi, waaraan ook clubs uit onder andere Goirle 
en Vlaanderen meededen. Op verschillende 
plaatsen in de hal staan de netten opgesteld en 
de shuttles vliegen overal door de lucht. Iemand 
die verloren heeft moppert dat ze met maar twee 
punten verschil verloren heeft.

Recreatiesport in teamverband
Toch is badminton een echte recreatiesport, ook 
voor de leden van de club uit Berkel-Enschot. De 
club heeft 35 leden, die het fijn vinden om één 
keer per week gezellig te komen spelen. De leden 
komen vooral uit Berkel-Enschot, maar er zijn ook 
leden uit Bavel en Tilburg. Het is geen sport waar-
mee je op de voorpagina van de krant komt. Maar 
het is wel een leuke sport, die je veel beweging en 
souplesse brengt. 

Van 18 tot 65 +
Er is geen jeugdafdeling bij de club. Dus zijn er 
ook geen ouders die hun kroost langs de zijlijn ko-
men aanmoedigen; dat is wel zo rustig. De grens 
ligt op 18 jaar. Maar Jörgen Hoogendoorn zegt: “Ik 
ben al 35 jaar lid en werd door mijn ouders meege-
nomen toen ik nog maar 15 was en ik heb daarna 
nooit de neiging gehad om er mee op te houden”. 

Over het algemeen zitten teamsporten de laatste 
jaren niet in de lift. Een individuele sport geeft je 
de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer je 
de moeite wilt nemen om te gaan sporten. Maar 
daarmee mis je wel de gemoedelijke en gezellige 
sfeer van zo’n club. De club kan nog goed wat 
leden erbij gebruiken. Alle informatie kun je vinden 
op de website www.bcjust4fun.nl. Op de website 
staat ook een kort filmpje waarop je kunt zien hoe 
leuk badmintonnen is.

Badminton spelen doe je voor je 
plezier

Toernooien
Toernooien worden er regelmatig gehouden. Ieder-
een kan dan meedoen. Er zijn toernooien waarop 
er onderling wordt gespeeld, maar er kunnen ook 
andere clubs worden uitgenodigd. In de week van 
20-29 september wordt er speciale aandacht aan 
badminton gegeven. Op dinsdagavond wordt er ge-
speeld in Sporthal ‘t Ruiven. Probeer het een keer.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

Vlnr: Juergen Hoogendoorn, Rian van Corven, 
Jos Smulders, Marcel Oerlemans en Henny Wagener

DE BADMINTON CLUB 
‘JUST FOR FUN’ 
BESTAAT OP 1 MEI VIJFTIG JAAR
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OPENING JEU DE BOULES 
ZOMERSEIZOEN 2019.
Op donderdag 11april zijn we gestart met ons eer-
ste tournooi van de zomer.
Het weer was ons goed gezind,mooi zonnetje met 
een fris windje.
Er is gespeeld met 22 personen.
Uitslag:
1e pr. Coby Vink
2e pr. Ad Zoontjes
3e pr.Joost v Breugel
4e pr. Cor Matthijsen.
                                         Werkgroep Jeu de Boules.

JUBILEUMEDITIE 
DORPSQUIZ BE
DorpsQuiz Berkel-Enschot viert 
haar eerste lustrum! Op 27 sep-

tember gaan we voor de vijfde keer los. Deze 
jubileumeditie met een aantal vernieuwingen en 
verrassingen wil je echt niet missen. Trommel je 

oude team bij elkaar of start een fris nieuw team 
en schrijf je in! 
Na 4 jaar is de DorpsQuiz niet meer weg te denken 
als onderdeel van Kraanpop Weekend. De vrijdag 
is standaard voor de quiz. Het concept is voor de 
meesten wel bekend. Voor de nieuwkomers toch 
even een korte introductie. Op een zelfgekozen 
locatie werk je met een team aan een uitdagende 
lijst met vragen en doe-opdrachten ergens in ons 
dorp. Aan het einde van de quizavond komt ieder-
een naar de feesttent voor een spetterende afslui-
ting én natuurlijk de prijsuitreiking.

Vers bloed
Het bedenken van alle vragen en opdrachten is 
elk jaar een hele klus. Gelukkig hebben we ook dit 
jaar weer vers bloed. Nieuw zijn Marthe Robben 
en Mike Vermeer. En terug op het honk is Cristel 
Bekkers. Samen met de club van vorig jaar weer 
genoeg denkkracht voor een paar pittige vragen 
en uitdagende opdrachten!

Schrijf je in
Vanaf vrijdag 19 april kun je je inschrijven via 
dorpsquizbe.nl. Je betaalt hiervoor 30 euro per 
team. Op de website vind je het programma, de 
spelregels en leuke foto’s van voorgaande jaren. 
Haal herinneringen op en schrijf je in!
Wil je geen enkele aanwijzing missen, volg ons 
dan op Facebook en Instagram.
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Wij zoeken bezorgers!
Woon jij in de buurt van De Kraan, 

Sportlaan en Rauwbrakenweg, 

OF Woon jij in de buurt van de 

Craenweide, Noordkriek dan zijn 

wij met spoed op zoek naar jou!

Je bent 13 jaar of ouder en 

zoekt een leuk bijbaantje voor 

de woensdagmiddag 

(ca. 1,5 uur); 

stuur een berichtje naar 

info@schakel-nu.nl, 

bel 013-5400741 

of app 

06-20780000

Ben jij al een mooie kleurplaat aan 
het maken voor de Paashaas? De 
kleurplaat stond vorige week in de 
Schakel, maar je kunt hem ook down-
loaden op www.schakel-nu.nl. Lever 
de kleurplaat voor Pasen in bij Geerts 
Schoenen op Winkelcentrum Eiken-
bosch en maak kans op leuke prijzen!
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MUZIKALE 
WERELDREIS IN 
HET MUZIEKHUIS

Op vrijdag 26 april a.s. organiseert de KBO/SWO 
een gezellige muzikale middag voor alle senioren 
in het Muziekhuis naast Boerderij Denissen.
Wij ontvangen u om twee uur (de zaal gaat open 
om half twee) met een kopje koffie/thee met iets 
lekkers waarna een optreden volgt van:

John Desmares et ses Amis
Een muzikale wereldreis van deze 3 mans formatie 
is vooral gezellig muziek maken. Het trio, met een 
jarenlange muzikale ervaring, bestaat uit 2 gitaren en 
toetsen. Door alle drie wordt gezongen. De flexibi-
liteit van deze groep uit zich in een zeer gevarieerd 
programma. Het repertoire is opgebouwd uit diverse 
genres: easy listening, dansmuziek, Rock and Roll, 
Zuid-Amerikaans, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, 
Jazz, Duits en Nederlands. Hoofdzakelijk uit de jaren 
‘60, ‘70 en ‘80, dus heel herkenbaar. In de pauze ser-
veren wij een drankje met een gezellig hapje.

Na de pauze vervolgt het trio hun optreden waarbij 
wij rond kwart voor vijf de middag zullen beëindigen.
Kaarten à € 4,- kunnen telefonisch te besteld wor-
den bij: Ria van de Berg, T 013 533 31 07 of 
Marja van Oorschot T 013-533 10 80

WANDELEN MET DE KBO 
OP 25 APRIL
Op donderdag 25 april gaan we wande-

len bij Huis ter Heide in de Moer.
Een veelzijdig natuurgebied met gevarieerd bos, 
heide en vennen met een vlonderpad en een uit-
kijktoren. Ook vind je er vele zeldzame planten zo-
als de waterlobelia en kun je er zomaar oog in oog 
staan met een Schotse hooglander. Het gebied 
bevat ook een landhuis uit 1864.
Een mooie wandeling met genoeg bankjes om van 
het prachtige uitzicht te genieten.
Na afloop drinken we koffie, op eigen rekening, bij 
“t Maoske” in de Moer.
We vertrekken bij het oude postkantoor om half 
twee en zijn rond vijf uur weer terug.
We carpoolen en medereizigers betalen € 2,- aan 
de chauffeur.
Aanmelden is niet nodig.
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Assurantiën
Van den Hoven

U kunt bij ons terecht voor 
een hypotheek bij o.a.:

Onze vestigingsadressen:
Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67
Willibrordplein 7, 5131 AV  Alphen, T (013) 508 29 14
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FLITSEND EXAMEN 
HAPKIDO ”YONG”
Zondag j.l. werden er op het hoofd-
kwartier van Hapkido”Yong” in Berkel-

Enschot examens voor jeugd en volwassenen af-
genomen.
 
De belangstelling van ouders, familie en vrienden 
was enorm. Dit maakte het voor de examenkandi-
daten super special.
 
De examens werden afgenomen door 
R.v.Beukering, M.Dohmen, R.Smulders (alle In-
structeurs bij de wereld organisatie. De IHA) en 
mevr. Z.Omrane, black belt en trainster dames.
Het examen voor de kandidaten uit Berkel-Enschot 
en Best begon om 10.00u met een warming-up.
 
Daarna werd de groep in drieën gesplitst, zodat 
de kandidaten hun technieken van deze prachtige 
zelfverdedigingskunst konden demonstreren aan 
één van de examinatoren.
 
De technieken bestonden uit ontwijken van slagen 
of trappen in een noodsituatie, het aanzetten van 
diverse klemmen vanuit verschillende situaties. 
Verder moesten de kandidaten trappen, stoten en 
valbreken demonstreren. Ieder onderdeel werd on-
derbroken door “setjes” kniebuigingen, buikspier-
oefeningen en opdrukken om de kandidaten te 
testen op doorzettings- en uithoudingsvermogen.
 
Na ongeveer drie kwartier wisten de examinatoren 
voldoende en gingen ze in bespreking over de re-
sultaten van de kandidaten.
Ze waren allemaal geslaagd. De ombinden van de 
nieuw behaalde band en het uitreiken van het di-
ploma maakten dit flitsend examen tot een mooi 
geheel.

Jeugd “Hapkido Yong“

Daarna begon het examen voor de volwassenen, 
uit Best en uit Berkel-Enschot. Hier werd de druk 
nog meer opgevoerd dan bij de jeugd. De band 
moet je echt verdienen en je moet ervoor willen 
gaan. De leeftijd varieerde van 14 tot 55 jaar. Ie-
dereen werd op zijn/ haar niveau getest. Als klap 
op de vuurpijl moesten de kandidaten een trap 
zoveel mogelijk uitvoeren, ze hadden al een heel 
examen van bijna 2 uur, achter de rug en gingen 
tot het uiterste. Het hoogst aantal trappen was 
108 keer op het trapkussen.
Dit examen was ook weer een groot succes. 

Volwassenen ”Hapkido “Yong“
www.hapkidonederland.nl

PASSEND VOETBAL IN 
HET ZONNETJE GEZET
Op zondag 7 April j.l. is het Passend Voet-

balteam van Jong Brabant in het zonnetje gezet.
In de kleedkamer stond een verrassing te wach-
ten voor het team.  Er stonden Tassen met bal-
len, voor iedereen een Trainingspak en Wedstrijd 
tenue  klaar.  Dit is geregeld door de Dorpsraad 
Berkel-Enschot uit een subsidie regeling via Wijk 
aan Zet. Vandaar uit is ook gezorgd dat de kin-
deren in de wintermaanden konden doortrainen 
in de gymzaal. Daarnaast hebben ze Excellence 
Hairdesign en Pipe Vision rioolinspectie gevonden 
als sponsor.
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Op deze mooie dag hebben de kinderen een oe-
fenwedstrijd gespeeld tegen GSBW in hun nieuwe 
tenues onder het toeziend oog van diverse Dorps-
raadleden, Sponsors, Familie en Vrienden.
Wij hopen dat we met het nieuwe seizoen met de 
competitie mee kunnen doen.
De jongens en leiders hebben erg genoten.
We willen Jong Brabant via deze weg bedanken 
voor alles wat ze voor ons hebben gedaan.
Aanmelden kan nog steeds!!
Contactpersoon Passend Voetbal:
Foto’s: Carien van de Pas, Agnes Denissen 
(agnes_ralfdenissen@hotmail.com)

JONG BRABANT VERGEET 
PUNTEN TE PAKKEN: 1-2
Zelden zal een doelpunt zolang in de 

lucht hebben gehangen zonder dat het daadwer-
kelijk valt! Het gebeurde allemaal afgelopen zon-
dag aan de Berkelseweg in de wedstrijd tegen 
HHC ‘09. Door twee fantastische goals waren de 
gasten uit Heusden enigszins geflatteerd de eer-
ste helft op een 0-2 voorsprong gekomen. In de 
tweede helft kon Jong Brabant dat uiteindelijk dus 
slechts gedeeltelijk bijstellen door een doelpunt 
van Thomas van Esch in de 66 ste minuut. Paal, 
lat, goed keeperswerk, een scheidsrechterlijke 
dwaling, sterk verdedigingswerk, onfortuinlijke 
schoten, minder gelukkige kopballen, onoverzich-
telijke scrimmages, polletjes kunstgras, etc., etc. 
stonden meer doelpunten voor Jong Brabant in de 
weg. Anderzijds kun je ook zeggen dat de effec-
tiviteit van Jong Brabant in de 16 meter wel om-
hoog mag. Hoe dan ook, 1-2 eindstand, waardoor 
de beoogde derde plek op de ranglijst verder uit 
het zicht is geraakt. Desalniettemin gebeuren er 
ook veel positieve dingen op het veld, stelt elftal-
leider Jan van Esch enthousiast vast. “Zo is het 
veldspel vaak heel goed verzorgd en creëren we 
veel kansen en dat is mooi om te zien, al zie ik er 
natuurlijk ook liever meer invliegen”, aldus Jan van 
Esch. Kortom, ze hangen bij Jong Brabant vaak 
wel in de lucht, maar ze vliegen er de laatste tijd 
helaas ook vaak niet  in. Wie weet, gaat het ko-
mende wedstrijd op 2e Paasdag in en tegen Den 
Dungen helemaal anders, want dat het team van 
trainer Boy v.d. Bogaard weet wat voetballen is, 
staat als een paal boven water! Alle reden dus om 
de laatste vier wedstrijden met vertrouwen tege-
moet te zien! 

Redactie Jong Brabant

JUDOCLUB 
BERKEL-ENSCHOT 
‘TEN SHI’

In het tweede lesuur van woensdag 10 april zorg-
den de judoka’s van dat lesuur (en hun ouders) 
voor een écht onverwachte verrassing. Hoewel 
William, die judoleraar Bram inmiddels al heel 
wat jaartjes assisteert, het stil had gehouden was 
hen kennelijk toch iets ter ore gekomen over zijn 
huwelijk op vrijdag daarna. Ze verrasten hem (en 
ons) dan ook met twee goedgevulde snoepbekers 
“Mr” en “Ms” en een mooie foto-collage om hem 
daarmee alvast geluk te wensen. 
Overigens hadden ze o.a. ook voor leraar Bram 
en de aanwezige bestuursleden een vergelijkbare 
verrassing, zij het dat ze voor ieder van hen ui-
teraard maar één leuke drinkbeker als cadeautje 
hadden.
Mede namens Willam en zijn inmiddels echtge-
note Diana willen wij de judoka’s van het tweede 
woensdag-lesuur hierbij van harte danken voor 
hun erg leuke en zeer gewaardeerde actie. Het 
had uiteraard zeker niet gehoeven maar we stellen 
het wel erg op prijs. 

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

FURINKAZAN
Afgelopen zondag werd er in de Maas-
poorthallen een karatetoernooi gehou-
den, voor Team Verhoeven bijna een 
thuis wedstrijd. Het wedstrijdteam van 

karateschool Furinkazan vertrok met 7 deelnemers 
naar Den Bosch om te strijden voor een plaats op 
het erepodium. 5x brons was het resultaat van 
onze atleten. Femke van den Brekel, Kayleigh 
Vermetten en Noor van Spreeuwel 3e plaats op 
het onderdeel kata. Na de lunch werd het toernooi 
ingericht voor kumite, het vrije gevecht bij karate. 
Naiche Sikteuboen en wederom Kayleigh Vermet-
ten behaalden ook hier de 3e plaats.
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ZONDAG 14 APRIL 
2019 ...
Een bijzondere dag want je vraagt je 
altijd af werpt de jeugdtraining al ge-

noeg vruchten af of zijn wij te ongeduldig? Briljant 
wat er vandaag gebeurde, fantastische inzet van 
onze jeugdschutters bij De Zwartmikkers te Mid-
delbeers. Vrijdag hadden beide jeugdschutters al 
hun jeugdwedstrijd geschoten (Gouden Speld) en 
zondag ochtend moesten ze weer aan het werk 
tijdens het Rayon Kampioenschap 25m1P. Tifanny 
Rozen deed iets wat de beste schutters van De 
Meierijers versteld deed staan, in de eerste ronde 
schoot ze zich boven de beste schutters uit met 
een score van “222”. Een persoonlijk record, een 
wereldprestatie, een geweldige inzet. Wij zijn met 
recht trots op je, je beide trainers, want ons had 
je verslagen in die eerste ronde. De tweede ronde 
was een ronde te ver maar beide wisten zich toch 
in de prijzen te schieten. Het was een fijne dag 
met ups & downs, Hein je wordt een topschutter 
maar vandaag nog niet.
Een hectische dag voor De Meierijers in de Hool-
straat 4a daar er vele verschillende klassen kwa-
men schieten en een wirwar aan handboogdisci-
plines aanwezig was. Maar goed ... geen karwei 
is te groot voor onze vereniging, zeker als het 
gaat om medailles binnen halen. Eerst even een 
woordje dank aan ons barpersoneel, we willen ze 
voor geen goud missen, toppie Cees & Jeannie. 
Maar nu terug naar het wedstrijdgewoel met 9 
wedstrijdschutters van De Meierijers aan de bak 
en toch weer 4 medaille-winnaars, namelijk John 
v. Grinsven - Robin v. Tilborg - Chris Tennebroek 
en Jan Scheepens. Allen gefeliciteerd met het 
behalen van jullie medailles. TOP. Morgen is het 
gewoon weer trainingsavond, gaan we gewoon 
weer door, schieten we gewoon weer een berg 
pijlen om ons niveau te verbeteren. Let maar op 
mensen, het wordt echt wel beter weer hoor en 
dan zullen jullie ons ook buiten kunnen vinden ... 
trainen ... trainen ... trainen. Voor informatie: www.
meierijers.nl tel. 013 5906151 (tijdens openingstij-
den) of 06 23583948 (Henk Adams).

OJC’98 NIEUWS
Afgelopen zaterdag was na-
tuurlijk allereerst de dag van de 

zaalfinale in de Ziggo Dome. Voor ruim10.000 toe-
schouwers (kent u een zaalsport die zo veel pu-
bliek trekt?) won het Delftse Fortuna met 21 - 19 
van de favoriet PKC uit Papendrecht in een wed-
strijd die van begin tot eind spannend bleef en pas 

twee minuten voor tijd bij de 21 - 18 van Fortuna 
beslist was.
Wat een reclame voor een Nederlandse sport en 
voor sportplezier op de speelvloer én op de tri-
bunes.
Enkele teams van OJC’98 begonnen diezelfde 
dag aan de tweede helft van de veldcompetitie. 
De uitslagen waren:
PSV jun 2 - OJC’98 jun 1 3 - 7
DOT asp C2 - OJC’98 asp C1 7 - 3
PSV pup D1 - OJC’98 pupD1 7 - 4
Volgende week is er een volledig programma met 
meteen de kraker OJC’98 - OEC op het program-
ma die door onze oranjeroden gewonnen moet 
worden om degradatie te ontlopen.
Het volledige programma met louter thuiswedstrij-
den, luidt:
OJC’98 1 - OEC 1 15.30 uur
OJC’98 2 - DKB 3 14.00 uur
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 12.35 uur
OJC’98 asp B1 - SDO asp B3 14.00 uur
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2 12.45 uur
OJC’98 pup D1 - OEC pup D1 11.30 uur
OJC’98 pup E1 - DKB pup E1 10.30 uur
OJC’98 pup E2 - Rust Roest pup E2 11.30 uur
OJC’98 pup F1 - Korfrakkers pup F1 10.30 uur

OUDE TOREN GRIJPT 
PROMOTIE MIS.
Afgelopen zaterdag is de beslissende 
wedstrijd tussen het 1e team van De 

Oude Toren tegen het 1e team van RDS uit St Oe-
denrode gespeeld. Beide teams waren tot nog toe 
ongeslagen, deze match was dus bepalend voor 
het kampioenschap. De spanning op de schaak-
borden was vanaf het begin te snijden, de druk op 
de spelers was groot. De strijd was hevig, beide 
teams waren zeer aan elkaar gewaagd en tot ver 
in de middag bleef onduidelijk wie zich kampioen 
zou mogen noemen. Uiteindelijk pakte het resultaat 
uit in een 5-3 overwinning voor de thuisspeler RDS. 
Helaas voor De Oude Toren, dat dit seizoen zo sterk 
van start was gegaan. Kleine troost, De Oude Toren 
I wist wel de meeste bordpunten te verzamelen.
Ook het 2e team van De Oude Toren was niet for-
tuinlijk. Met dezelfde cijfers, namelijk 3-5, werd ver-
loren van De Vughtse Toren. Een overwinning die net 
in het voordeel van Vugt uitpakte. 2 remisestellingen 
werden uiteindelijk toch verlies, terwijl een partij met 
voordeel net niet in winst kon worden omgezet. Zo 
gaat dat soms in de schaaksport, het verschil tussen 
winnen of verliezen kan soms 1 zet zijn.
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Vlnr onder: Jeske Vermeulen, Marit van Puijenbroek, Meike van Hout, Suus Mutsaards
Vlnr boven: Loïs Govers, Sarah Otten, Faya Donders
 
Zaterdag 6 April zijn de kanjers van Handbalvereniging White demons E1 kampioen geworden in de 
2018/2019 zaal competitie!! In een thriller van een wedstrijd met 1 doelpunt verschil heeft dit geweldige 
meiden team de toenmalige koploper Avanti E1 verslagen en daarmee het kampioenschap toegeëigend.

Valt er vóór St. Joris (23 april) geen regen meer, 
dan komt er na hem des te meer.

Gaf sprokkelmaand de winter niet, 
hij is voor Pasen in het verschiet.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushyptheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Topkwaliteit voor een betaalbare prijs. 
Dat bewijzen wij met de volgende aanbiedingen.

Eikenbosch 9 - 5056 GB -  Berkel-Enschot - (013) 53 33 023 - www.lekkernij.com

Deze zijn geldig vanaf 17-04-2019 t/m 29-04-2019.

Cum Laude
Belegen Kaas

500gram €7,45

Aspergeham

100 gram €1,75

XL Scharreleieren

6 stuks€2,25
10 stuks€ 3,25

Lekkernij wenst u Smaakvolle Paasdagen!

Borreltrio

€9,99

Aspergesalade

100 gram €2,35
2e 100g halve prijs

Lekkernijnotenmix

200 gram €3,99
+ 50 gram gratis

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
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

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.

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!

ANWB FIETStocht

EN ER IS MEER TE DOEN

HAPJE EN EEN DRANKJE

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!

2E PAASDAG IS ONS      

FILIAAL IN UDENHOUT 

OPEN! 

Kreitenmolenstraat 43    5071 BA      Udenhout                (013) 5115990 

Helemaal op maat gemaakt!

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

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

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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag 
open van 
11 tot 17 uur

4.49
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Grote 
Struikmargriet
Deze bloeit de 
hele zomer. 
In 18cm-pot.
7.99 
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Altijd

Een leuke waardering

voor uwSecretaresse

Lekkerz
voor Pasen Alles

 voor 

de start van het 

Aspergeseizoen

of 

gewoon
omdat het weer

Lente is

Iets moois 

  voor deKoning

“STERK NAAR DE BRUGKLAS!” TRAINING

Start na de meivakantie in 
De Bibliotheek Berkel-Enschot

Informatie / aanmelden vóór 2 mei:
Praktijk Eigenwijzer Berkel-Enschot 06-1151057
info@praktijkeigenwijzer.nl  www.praktijkeigenwijzer.nl

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

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

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

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

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

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

DOWNLOAD DE

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

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

De gemeente Tilburg verleent extra service door 
in juni tot en met september 2019 extra GFT-
containers aan te bieden. De extra GFT-container 
wordt geledigd in de weken dat de duocontainer 

SERVICE

WIST U DAT...

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

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!

2.500 stuks (op=op)

Onze stad duurzaam en schoon. Dankjewel

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

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

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

...de container aan te vragen is 

tot 23 april 2019  

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

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

      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 bijt-
wond, 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 mid-

delen die onvoldoende werken(teken zuigen zich alsnog vol) of pas werken na een paar 
dagen (wanneer ziekteoverdracht al heeft plaatsgevonden). 

www.facebook.com/wc.eikenbosch
✰✰✰✰✰

Deelname is gratis en wordt je  
aangeboden door Winkelcentrum Eikenbosch.

Volg
ons op

PAASPLEZIER
Zaterdag 13 april van 10.00 tot 16.00 u. 

LAAT JE SCHMINKEN EN 

KOM GEZELLIG KNUTSELEN!

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

STOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën hans michels

bouwkundig teken- en adviesbureau

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

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:

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

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

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Laat in onze winkel een 
professionele loopanalyse 
maken op de loopband. 

 
Dat is advies op maat. 

 
Tot ziens bij  

Van Gool Sport.

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH
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“STERK NAAR DE BRUGKLAS!” TRAINING

Start na de meivakantie in 
De Bibliotheek Berkel-Enschot

Informatie / aanmelden vóór 2 mei:
Praktijk Eigenwijzer Berkel-Enschot 06-1151057
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Ombouw, verbouw en afbouw  van winkels 

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

Zaterdag 13 april

in Heukelom

WEIfeest

 

 

 

 

 

 

Volop Vrolijk 
Paasbloemwerk 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 

06-22114370 Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Assurantiën
Van den Hoven

U kunt bij ons terecht voor 
een hypotheek bij o.a.:

Onze vestigingsadressen:
Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67
Willibrordplein 7, 5131 AV  Alphen, T (013) 508 29 14

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

PAASPUZZEL 2019
Voor u ligt de Paaspuzzel. De beeldfragmenten zijn stukjes uit advertenties die in deze Schakel, en in 
de Schakel van vorige week (nummer 15) stonden. Zet de adverteerder achter het juiste nummer op het 
antwoordvel en noteer je naam en contactgegevens. Lever de oplossing uiterlijk zaterdag 4 mei a.s. in bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot. Maak kans op een waardebon van € 15,- te besteden 
op Winkelcentrum Eikenbosch! De 3 prijswinnaars worden op 8 mei bekend gemaakt.
Let op: de beeldfragmenten kunnen groter of kleiner afgedrukt zijn dan ze in de advertentie staan!
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ANTWOORDEN PAASPUZZEL

Naam:  ......................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................

E-mail:  .....................................................................................................................................

Telefoon:  ..................................................................................................................................
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Onze totale badmode is binnen 
van A t/m F cup en vanaf maat 36 t/m 50.



DIVERSEN
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27 APRIL: 
KONINGSDAG 2019
Ook zit jaar organiseert Stichting 
Jeugdwerk Berkel-Enschot, in sa-

menwerking met de horecagelegenheden uit het 
Brendersstraatje Koningsdag 2019. Er is vanalles 
te doen, voor jong en oud! 
Het programma ziet er die dag als volgt uit:

Programma Koningsdag 2019
13:00-17:00 Vrijmarkt
  Springkussen, stormbaan, 
  oud Hollandse spelen en schmin-

ken. 
17:00-19:00 Bruisend avondprogramma Bren-

dersstraatje

Feestdag voor jong en oud!
Na het succes van de afgelopen jaren is beslo-
ten hetzelfde concept voort te zetten. Het is een 
feestdag voor iedereen, met activiteiten voor jong 
en oud! De locatie van Koningsdag is wederom de 
Burgemeester Brendersstraat. 

Vrijmarkt & activiteiten
Ook dit jaar is er weer een vrijmarkt. Wil jij je eigen 
kraampje, schrijf je dan in op de website www.
jeugdwerkberkelenschot.nl Een kraam is 3 meter 
en kost €15
Daarnaast zijn er weer diverse (oud-Hollandse) 
spelen, een springkussen, een stormbaan en kan 
je geschminkt worden. Hiervoor zijn activiteiten-
kaarten te koop tijdens de vrijmarkt. Ook zullen di-
verse (sport)verenigingen uit Berkel-Enschot zich 
presenten.
Heb je nog vragen, mail dan naar koningsdag@
jeugdwerkberkelenschot.nl

We hopen je graag te zien op zaterdag 27 april!

 

KÈNDERKWÈÈK, 
SUPER GEZELLIG & 

GROOT SUCCES.
Gezellige Kènderkwèèk Liedjesfestival in Tilburgs 
dialect.
Basisschool Berkeloo groep SevenBee (7b) heeft 
succes geboekt met de liedjes:

1. Et allerirste beute
2. Joeneverzetie
Met heel veel plezier hebben zij vaak geoefend en 
vandaag gewonnen! In de mooie zaal van Facto-
rium. Er wordt door de jury van de ‘Stichting Til-
burgse Taal’ gelet op het Tilburgs dialect, het zin-
gen en de presentatie. Met trots zie je Lars op het 
podium staan met de wisselbeker die hij zojuist 
van de wethouder in ontvangst mocht nemen.

De juffen zijn supertrots op hun klas 7b van Bs 
Berkeloo

FLUITEKRUID
Als het fluitekruid de grond uit 
schiet en de wegbermen en 

slootkanten tooit met een zijn schermen van witte 
bloemen, dan weet je dat het voorjaar definitief 
begonnen is.
Nu gaan wandelen door het gebied van de Nieuwe 
Warande wordt daardoor extra genieten. 
De plant behoort tot de schermbloemenfamilie en 
kan tot 1.5 meter hoog worden.
De schermen bestaan uit fijn gevormde witte 
bloempjes die bloeien van april tot juni.
De plant heeft holle, gegroefde en behaarde sten-
gels. Ook het fijne, geveerde blad is lichtbehaard. 
Fluitekruid wordt bezocht door allerlei soorten bij-
en en hommels op zoek naar nectar en is daarmee 
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Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl
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€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-
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Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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een belangrijke plant in de strijd regen de achter-
uitgang van insecten in Nederland. De stichting 
Nieuwe Warande heeft de zorg voor bloeiende 
wegbermen en akkerranden hoog op de agenda 
staan.

Het Fluitekruid dankt 
zijn naam aan het feit 
dat er van de stengel 
fluitjes gemaakt kun-
nen worden. Dat doe 
je op de volgende ma-
nier.
Pluk een stengel flui-
tekruid. Het meest ge-
schikt zijn wat oudere 
stengels. Snijd met 
een scherp mesje de 

stengel twee keer vlak onder een knoop door. Zo 
krijg je een pijp die aan de bovenkant open is en 
aan de onderkant dicht. Maak dan in de onder-
ste helft van de pijp, aan één kant, een snee in de 
lengterichting van ongeveer tien centimeter. Blaas 
hard in het open einde van de pijp.
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

PROJECT 
DINO’S GROOT 
SUCCES!

Op Rennevoirt zijn we bezig met een project over 
dinosaurussen. We (OB4) zijn ook op bezoek 
geweest bij het échte dino museum, het Oertijd-
museum in Boxtel. Daar hebben we een film ge-
keken over de dinosaurussen en we deden een 
speurtocht door het museum. Iedereen kreeg na 
de speurtocht een speciaal steentje cadeau.  We 
hebben geleerd dat dino’s nesten bouwden en dat 
ze in die nesten eieren legden. In de klas oefe-
nen we hoe we een goed nest kunnen maken. We 

hebben dino’s getimmerd en we hebben ons eigen 
dino museum gemaakt.   
Vorige week zijn we (MB5) naar een dinomuseum 
geweest. Daar hebben we in groepjes rond mogen 
lopen en veel gezien en geleerd over de verschil-
lende soorten dinosaurussen. Na deze speurtocht 
hebben we een film gekeken over dino’s en na 
de lunch gingen we naar buiten. Daar konden we 
ook nog rondlopen en we konden zelf een dino 
uitgraven! Daarna was het weer tijd om terug naar 
school te gaan.
Ook wij (MB3) zijn bezig met project dino’s in de 
klas. Daarom zijn we naar het Oertijdmuseum ge-
weest en wij hebben daar veel geleerd. Wij weten 
bijvoorbeeld dat er carnivoor en herbivoor dino-
saurussen bestonden. Als je carnivoor bent eet je 
vlees en als je herbivoor bent eet je planten. Als 
je vlees eet zijn je tanden scherp en als je plan-
ten eet heb je platte tanden. Wij hebben ook een 
film gekeken en daar hebben wij veel van geleerd. 
We kregen een vel en daar stonden vragen op en 
als je die goed had en als je het wachtwoord wist, 
mocht je een edelsteentje uitkiezen. We gingen in 
het bos dino ’s bekijken en daarna spelen in de 
speeltuin. Het was een hele leuke dag! 

BURGEMEESTER VER-
RAST JUBILERENDE 
ZONNEBLOEM 

Tijdens de lustrumreceptie van de Zonnebloem op 
vrijdag 12 april jl. werd het bestuur en vrijwilligers 
verrast door de komst van de burgemeester van 
Tilburg, de heer Th. Weterings.  Namens Ben W 
van Tilburg bracht hij de felicitaties over en sprak 
hij zijn grote waardering uit voor het werk van de 
Zonnebloem als vereniging en het werk dat door 
vele vrijwilligers in Berkel-Enschot wordt verricht.  
In aansluiting op het openingswoord van de voor-
zitter van de Berkel-Enschotse afdeling, Ruud 
Brugmans, werd nogmaals het belang van een 
verbindende samenleving benadrukt en de grote 



28 |



29|

rol die maatschappelijke organisaties en vrijwilli-
gers hierin spelen. 
Tijdens dit gezellige samenzijn haalden vrijwilli-
gers en oud-vrijwilligers herinneringen op en wer-
den foto’s en anekdotes gedeeld.  Vele oud- vrij-
willigers en maatschappelijke organisaties deden 
hun gelukwens voor de 40 -jarige Zonnebloem 
in Berkel-Enschot vergezeld gaan van een fraaie 
wenskaart en donatie. Dat laatste zal volledig wor-
den besteed aan de gasten van de Zonnebloem.

Lustrummiddag voor de gasten 
Zaterdag 13 april werd het lustrumfeest voortgezet 
voor de gasten. Bijna honderd gasten wisten de 
weg naar het Muziekhuis naast Boerderij Denissen 
te vinden voor een gezellige lustrummiddag. Vooraf 
hadden de gasten een gelukwens aan een kaartje 
toevertrouwd. De verrassend vele, lieve wensen 
en gedichtjes werden in een z.g. wensboom ver-
zameld en waren zo voor iedereen te bewonderen. 
Onder de klanken van het prachtige optreden van 
Jeroen en Fabienne Granneman werd zichtbaar ge-
noten van koffie of thee met royaal feestgebak.

Robert Holl vermaakte de gasten met een vrolijke 
cabaretvoorstelling m.m.v. Trix Boendemaker en 
muzikaal /vocaal bijgestaan door Jeroen Granne-
man.  

In deze luchtige voorstelling stond het werven 
van een nieuwe vrijwilliger voor de Zonnebloem 
centraal maar heimwee naar de oude Schalm en 
nieuwsgierig naar de nieuw te bouwen ‘Schalm’ 
werden op muzikale wijze, met treffende teksten, 
en passant meegenomen. 

In de pauze werd een drankje met heerlijk verzorg-
de hapjes geserveerd waarna Jeroen Granneman 
op piano het gezellig samenzijn muzikaal omlijste.
De gasten van de Zonnebloem kregen bij het naar 
huis gaan nog een presentje in de vorm van een 
handig box met memoblaadjes en konden terug-
zien op een geweldige lustrummiddag.

Afsluiting voor de vrijwilligers 
Het lustrumfeest werd zaterdagavond afgesloten 
met een bijeenkomst voor de vrijwilligers en part-
ners.  Na de vele maanden van voorbereiding en 
hun inzet tijdens de lustrumviering was het tijd om 
even te ontspannen. Wolfs catering zorgde voor 
een heerlijk buffet en Jacques de Laat verraste de 
aanwezigen met een heuse wijnproeverij.  

De Zonnebloem in Berkel-Enschot kan terugzien 
op een geslaagde jubileumviering! Veel dank voor 
muziekvereniging Concordia voor de beschikbare 
locatie en de geweldige hulp van Marianne en 
Frans Broeders. Ook dank aan de vele sponsors 
die dit mogelijk hebben gemaakt.

Zonnebloem loten verkoop
Veel rust wordt de vrijwilligers echter niet gegund 
want de jaarlijkse Zonnebloem lotenverkoop start 
a.s. weekend op en rond het winkelcentrum. Loten 
zijn voor € 2,00 verkrijgbaar bij de aanwezige vrij-
willigers. De Zonnebloem kent geen contributie en 
is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties 
en de jaarlijkse lotenverkoop.  Van harte vragen 
wij uw medewerking om van de lotenverkoop een 
succes te maken. Bent u niet in de gelegenheid de 
vrijwilligers te treffen dan kunt u loten telefonisch 
bestellen (Ruud Brugmans, 06 21811340) De loten 
worden dan bij u thuisbezorgd. 

Foto’s Jan Simons/Piet van Gils
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DE SCHAKEL IN DE PAASWEEK
In de Paasweek verschijnt de Schakel op donderdag 25 april.

Deadline kopij en advertenties is dinsdag 23 april om 10:00 uur.
Fijn paasweekend!

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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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
Levert het iets op?
Wat kost het? En wat levert het (mij) op? Dit zijn 
twee vragen die in een tijd van steeds verder 
gaande secularisatie en individualisatie vaak ge-
steld worden. Ook zelf, moet ik heel eerlijk beken-
nen, stel deze vragen. Recent nog, toen ik bezig 
was met het maken van een kleine begroting om 
bij mijzelf zonnepanelen op het dak van de ber-
ging te leggen. Wat kost mij de installatie en wat 
levert ze mij op? Is het een goede investering om 
zonnepanelen te leggen? Inmiddels zijn de zonne-
panelen gelegd en levert deze installatie mij gratis 
elektriciteit, want de zon schijnt immers gratis en 
voor niets voor iedereen. En door het opwekken 
van elektriciteit met deze zonne-energie draag ik 
ook mijn steentje bij aan een schoner milieu. Wat 
kost het was ook een vraag die in mij opkwam 
toen ik, op weg naar Pasen nadacht over vasten. 
Vasten kost moeite, het gaat niet vanzelf. Het kost 
bijvoorbeeld een donatie aan de Vastenactie. Dit 
jaar gaat de Vastenactie over schoon water. Water 
dat van levensbelang is. In onze Westerse wereld 
is het heel normaal dat er voldoende water is. Je 
draait aan de kraan en er is water. Maar in lan-
den als Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indo-
nesië is dit niet zo. Een goede waterbron is hier 
van levensbelang. Schoon water levert hier meer 
hygiëne, een rijkere oogst door bevloeiing etc. En 
dan is er nog een Bron die leven geeft. Een Bron 
die nooit opdroogt. Deze Bron is Jezus die met 
Goede Vrijdag zijn leven geeft. Hem heeft het alles 
gekost. Maar de Vader wekt Hem tot leven, op de 
derde dag. Hij is niet dood, het is Pasen, Hij leeft 
en het graf is leeg. En dit levert de mens die ge-

looft in Jezus een nieuwe kans, een weg die naar 
het leven leidt. Grijp die kans. Geloven in Jezus is 
gratis, maar je moet er wel iets voor doen. Je moet 
jouw relatie met Jezus, met God onderhouden en 
verdiepen. Je moet anderen vertellen over Jezus 
zodat ook zij van Hem horen en geraakt (kunnen) 
worden door zijn manier van leven, zijn liefde. Ik 
wens ieder een Zalig Pasen. 

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Karel Bankers, 
86 jaar.

VASTENACTIE - Water verandert alles!
De afgelopen weken heeft u in uw dorpsblad of op 
de achterkant van het Misboekje kunnen lezen over 
de waterprojecten van de Vastenactie. Inmiddels 
heeft u ook een Vastenzakje in de kerk (Berkel en 
Enschot) of in de brievenbus ontvangen (Biezenmor-
tel en Udenhout). Wij hopen dat u daarvan gebruik 
maakt. De MOV wenst u een zalig Pasen 2019 toe.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Donderdag 19 april: WITTE DONDERDAG
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Meditatieve vie-
ring: bidden van psalmen en lezing uit 
de H. Schrift.
Voorganger: pastoor van Eijk.
11.00 uur Kapel Eikelaar: Witte Donderdagvie-
ring mmv Resonet.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Witte Donderdag-
viering mmv Gemengd Koor. 
Celebrant: pastoor Looyaard.
Collecte in natura tbv de Tilburgse Voedselbank.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Witte Donder-
dagviering mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Collecte in natura tbv de Tilburgse Voedselbank.

Vrijdag 20 april: GOEDE VRIJDAG. Dag van 
vasten en onthouding
De parochiesecretariaten zijn deze dag gesloten. 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Meditatieve vie-
ring: bidden van psalmen en lezing
uit de H. Schrift.
Voorganger: pastoor van Eijk.
15.00 uur St. Lambertuskerk: Kruisweg mmv 
werkgroep Gezinsviering.
Voorganger: pastoor Looyaard.
15.00 uur St. Josephkerk: Kruisweg mmv Fran-
ciscuskoor.
Voorganger: diaken Szejnoga.
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Zondag 21 april: Paasontbijt 09.00 uur
De kinderen en jongeren van onze gemeente nodi-
gen u uit voor het paasontbijt. De kinderen zijn om 
08.30 uur welkom om voor het ontbijt de paaseie-
ren te schilderen.

Zondag 21 april: Pasen - ds. Winanda de 
Vroe,10.15 uur
Het is feest in de kerk: we vieren de opstanding 
van Christus. Een nieuw begin. De Paaskaars, het 
licht van Pasen wordt binnengedragen. Kathelijn 
van Dongen zingt tijdens de dienst.
De collectes zijn voor het Kerk in Actie-project in 
Moldavië, en voor het werk van onze eigen kerk. 
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda
17 april 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
18 april 19:30: Club 412 – Samen kijken naar The 
Passion op groot scherm
25 april 20:00: Lodewijkslezing 2019 - Hanneke 
Bedaux over Kunst tijdens de Eerste Wereldoor-
log.

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

2e Paasdag 
open van 
11 tot 17 uur
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Geranium
Rijk bloeiende 
stekgeraniums. 
In diverse 
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16.00 uur St. Caeciliakerk: Kruisweg.
Voorganger: diaken van Kuijk.
16.00 uur St. Willibrorduskerk: Goede Vrijdag 
viering mmv klein gemengd koor. 
Voorgangers: pastoor van Eijk en Diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Goede Vrijdagvie-
ring mmv Dameskoor.
Voorganger: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg mmv 
Pippijn.
Voorgangers: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.

Zaterdag 20 april: PAASZATERDAG
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Meditatieve vie-
ring: bidden van psalmen en lezing uit de H. Schrift.
Voorganger: pastoor van Eijk.
17.00 uur Kapel Eikelaar: Paaswake mmv Seni-
orenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.30 uur St. Josephkerk: Paaswake volgens de 
Byzantijnse riten mmv Tilburgs
Byzantijns Koor.
20.00 uur St. Lambertuskerk: Paaswake mmv 
Gregoriaans Koor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
21.00 uur St. Willibrorduskerk: Paaswake mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 

Paaszondag  21 april: HOOGFEEST VAN PASEN
09.30 uur St. Caeciliakerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk. 
Intenties: Harrie Geerts (1e jrgt.); Ton Walschots(1e 
Jrgt.); Toos Verhagen- Van Kasteren en Dré Ver-
hagen; Corry Mommers-Fonken (jrgt.); Clasien 
Smulders-van Hees.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Hoogmis mmv Ge-
mengd Koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Hoogmis mmv 
Gemengd koor waaronder Doop en Vormsel van 
Jasper van Dijk. 
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Cees en Toos Coppelmans-van Gorp 
(jrgt.); Marinus en Jeanne van Esch-van Hattum; 
Overl. ouders van Dongen-Brenders; Wil Rasen-
berg (verj.); Ton Bresser (4e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van 
Santiago van den Dungen.

Paasmaandag 22 april: TWEEDE PAASDAG
09.30 uur St. Josephkerk: Hoogmis mmv Bimoza.

Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv de gemengde koren. 
Bgv de 50ste verjaardag van pastoor van Eijk.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor de 
receptie bij Van Opstal, Burg. Brendersstraat 3 te 
Berkel om pastoor van Eijk te feliciteren.
17.00 uur St. Willibrorduskerk: Vespers bidden.

Dinsdag 23 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 25 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 26 april: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

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

Donderdag 18 april: Witte Donderdag - ds. 
Winanda de Vroe, 18.30 uur
We gebruiken met elkaar een Joodse Sedermaal-
tijd, waarbij we ook brood en beker delen. Dit in 
de traditie van Jezus en zijn leerlingen, die deze 
maaltijd hielden aan de vooravond van Pasen.

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag, 20.00 uur
Wel leggen met elkaar de Kruisweg af. Biddend, 
zingend, luisterend en kijkend staan we stil bij  het 
lijden van Christus door symbolisch de weg af te 
leggen die Hij op zijn sterfdag ging.

Zaterdag 20 april: Paaswake - ds. Winanda de 
Vroe, 22.00 uur
Om niet te vergeten wie wij zijn. Om te horen dat 
wij mensen zijn, geroepen uit de duisternis in het 
licht. Dit is de nacht waarin wij gedenken dat wij-
zelf ook door de doop van de dood zijn bevrijd en 
opgewekt tot een nieuw leven. 
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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 Uden-
hout www.electroservice.nl  

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot!

Met Pasen ASPERGES eten. Het is een prima 
combinatie met de eieren. Iedere dag vers 
gestoken en u kunt de asperges direct laten 
schillen. De boerderijwinkel is dagelijks geopend 
vanaf 9.00 uur Aspergeboerderij van Iersel, 
Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404 
Onze boerderij is gelegen naast rest. Bosch en Duin. 

Gratis ontwikkeladvies 45-plussers 
Informatie/inloopochtend 20 april in het 
Gezondheidscentrum. maxime@juisttalent.nl

Yoga in de St. Caeciliaschool elke dinsdag- 
en donderdagavond. Zwangerschapsyoga in de 
St. Caeciliaschool elke donderdagavond. 
Kijk op www.beyoga.nl, of mail naar: 
els@beyoga.nl 

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

10 Jaar Kunstmarkt Berkel-Enschot! 
Zaterdag 8 juni van 11.00-16.00 uur Inschrijven 
is nog mogelijk! 013-5400510/5331333 

De zuivel van de smaak van Heukelom valt heel 
goed in de smaak. We houden de schappen vol 
zodat u niet misgrijpt. Wilt u voor de paasdagen 
zeker zijn van lekkere zuivel, mag u ook bestellen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor de producten uit onze 
landwinkel. Lekker verse rauwkost salades mogen 
niet ontbreken op uw paasbuffet, verwennerij voor 
iedereen, of u nu serveert of aanschuift. 
Tot ziens in onze winkel, altijd vers, altijd lekker
Landwinkel de Bollekens. Enschotsebaan 21a. 
info@debollekens.nl  

De Tweewieler uit Udenhout komt GRATIS 
uw fiets halen in Berkel-Enschot 

PAASDAGEN...ASPERGEDAGEN Dagelijks 
versgestoken, evt geschild, diverse producten 
om maaltijd klaar te maken. Verkoop ma t/m vrij 
en zondags 10.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 
uur, beide paasdagen 10.00-18.00 uur 
Wilt U zeker zijn van asperges: U kunt ook 
bestellen. Schuurmans, Hoog Heukelom 3, 
Heukelom, tel 0135334720 of 0615361043 

Dit Oranjefeestje mag je niet missen. 
Start het Koningsweekend met een spetterende 
muzikale show op vrijdag 26 april, samen met 
De Parelmuzikanten in CC Jan van Besouw 
Goirle. Koop je entreekaartje voor het 
ORANJECONCERT bij Primera of via 
info@parelmuzikanten.nl 

Op zoek naar handige klusjesman voor klussen 
in en om het huis in B-E. Kan jij ons helpen? 
Bel dan Arthur 0612031550

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



Bestuur

en

medewerkers

wensen u hele

Fijne Paasdagen!



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


