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DEZE WEEK:
Fysio op Maat Berkel-Enschot bestaat 5 jaar

Willemijn Fuite aan de start WK Cross Triathlon

Latenzo viert de lente!

Prijswinnaars Paaskleurplaat bekend!
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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

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

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

NIEUW
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Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Een droge april,
is niet wat de boeren wil. 

Maar aprilse regen, 
daar is hun veel aan gelegen.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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De Berkel-Enschotse vestiging van fysiothe-
rapiepraktijk Fysio op Maat bestaat dit jaar 
vijf jaar. De praktijk ligt in het hart van Berkel-
Enschot, aan Eikenbosch 2. Het team bestaat 
uit acht fysiotherapeuten met ieder hun eigen 
specialisatie. ‘We behandelen naast algemeen 
fysiotherapeutische klachten specifieke klach-
ten waarvoor patiënten niet overal terecht 
kunnen’, zegt en fysiotherapeut Eric Janssens. 

Een van de specialisaties van Fysio op Maat is bij-
voorbeeld oncologie en oedeemtherapie. Fysio-
therapeut Imke van Hoek is regelmatig aanwezig 
in de vestiging om patiënten met klachten te be-
handelen. ‘Dat geldt voor alle klachten die patiën-
ten kunnen ervaren in verschillende fases.’ 

Behandeling van ouderen 
De praktijk is ook gespecialiseerd in de behande-
ling van ouderen. ‘We richten ons op de ouder wor-
dende mens en de problemen die daarbij komen 
kijken’, zegt Eric. Ook hulpvragen naar aanleiding 
van Niet Aangeboren Hersenletsel worden binnen 
de praktijk behandeld. Om een goed maatplan te 
kunnen bieden, hebben de fysiotherapeuten goed 
contact met andere disciplines.
Naast de verschillende specialisatiegebieden, 
maakt de praktijk gebruik van geavanceerde en in-
novatieve behandelmethoden. Eén daarvan is de 
shockwave therapie. ‘Met het apparaat verhoog je 
de doorbloeding op lokaal niveau. Dat heeft een 
positief effect op bijvoorbeeld peesletsel, spier-
knopen en slijmbeursontstekingen’, zegt fysiothe-
rapeut Dennis Eskens die het vaste gezicht van de 
praktijk in Berkel-Enschot is. 

Echografie 
De praktijk beschikt daarnaast over een eigen 
echografieapparaat. ‘Daardoor kunnen we snel 
schakelen en gericht behandelen.’ Op een echo 
zijn bijvoorbeeld spier-, pees- en slijmbeursafwij-
kingen te zien. Door heel gericht te werken, wil 
de praktijk de best mogelijke zorg bieden voor 
de hulpvraag van de patiënt. ‘We kijken naar het 
totaalplaatje. Het is vaak een heel traject. Samen 
met de patiënt bekijken we hoe we kunnen bijdra-
gen aan herstel’, zegt Imke.

De sfeer in de praktijk is belangrijk. ‘Mensen moe-
ten zich prettig voelen. Dat is belangrijk om een 
vertrouwensband op te bouwen’, zegt Dennis. Als 
fysiotherapeut haalt Dennis vooral voldoening uit 
zijn werk omdat hij een stukje kwaliteit van leven 
kan teruggeven. ‘Het is ontzettend fijn als je op die 
manier het verschil kan maken.’
De praktijk is aangesloten bij verschillende netwer-
ken op het gebied van NAH, Parkinson, geriatrie 
en oncologie. ‘Op die manier kunnen we goed sa-
menwerken met andere disciplines en zijn we op de 
hoogte van de laatste stand van zaken’, zegt Eric. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

Fysio op Maat
Eikenbosch 2 
5056GB Berkel-Enschot
Whattapp: 0613350300

FYSIO OP MAAT 
IN BERKEL-ENSCHOT 

BESTAAT VIJF JAAR 
Van links naar rechts: Carole van Iersel, 

Dennis Eskens, Eric Janssens, 
Imke van Hoek, Niels van Hoof, 

Liesbeth Freijse
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ACTIVITEITENKALENDER

APRIL

LATER

MEI

26-04-19 Muziekhuis 14.00 uur KBO/SWO muzikale wereldreis trio John Desmares
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+
02-05-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
04-05-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
08-05-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
08-05-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Abdij: Pandhof en Pandgangen
08-05-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
08-05-19 Bibliotheek, Werkplaats 15.30-17.00 uur Sterk naar de brugklas
09-05-19 Bibliotheek, kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Nancy Vansieleghem
12-05-19 St. Caeciliakerk en kerkplein 13.00 uur Sint Job pleinfeest
12-05-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: Tuff Enuff, blues, rock, country en jazz
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+
15-05-19 Bibliotheek, Werkplaats 15.30-17.00 uur Sterk naar de brugklas
16-05-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
16-05-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
16-05-19 Bibliotheek, Vide 20.00-21.00 uur Opvoedcafé: aan tafel met Heidy
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+
22-05-19 Bibliotheek, Werkplaats 15.30-17.00 uur Sterk naar de brugklas
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+
29-05-19 Bibliotheek, Werkplaats 15.30-17.00 uur Sterk naar de brugklas
29-05-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
30-05-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Tune Up, Jazzy swing

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+
8-6 t/m 10-7-2019   Ons Koningsoord openingstijden Kunstexpositie in de gangen van Koningsoord
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
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Willemijn Fuite, 17 jaar, zal op 30 april Neder-
land vertegenwoordigen op het onderdeel 
crosstriathlon op het WK multisports in Ponte-
vedra, Spanje. In haar leeftijdscategorie bete-
kent dat 500 meter zwemmen in een rivier, 14 
km off-road mountainbiken en 4 km off-road 
hardlopen. 

(Cross)triathlon
Bij een Olympisch triathlon moeten deelnemers 10 
km hardlopen, 40 km fietsen en 1 km zwemmen in 
open water. Bij een crosstriathlon gaat het lopen 
en het fietsen ook nog eens off-road, wat het vol-
gens Willemijn net weer wat lastiger maakt. De af-
standen van zo’n triathlon worden aangepast aan 
de leeftijd van de deelnemer, in Willemijns geval is 
dat 4 km hardlopen, 14 km fietsen en 500 meter 
zwemmen.

Talent
Het hardlopen ging Willemijn altijd al goed af; 
zij doet sinds haar 12e al aan atletiek. In augus-
tus 2017 werd zij gevraagd om kennis te komen 
maken bij het Regionaal Training Centrum (RTC) 
Brabant. Het centrum doet aan talentontwikkeling 
en zag al snel dat Willemijn op meer fronten dan 
het hardlopen zou kunnen excelleren. Een kleine 
anderhalf jaar later mag zij al mee gaan strijden 
voor het wereldkampioenschap crosstriathlon in 

haar categorie; junioren (tot 19 jaar) in Spanje. Tij-
dens dit weeklange event worden meerdere WK’s 
in verschillende sporten gehouden. Zo’n 8000 
mensen doen hieraan mee. Dit maakt het wel 
spannend. Gelukkig mogen deelnemers 5 dagen 
van tevoren komen om het parcours te verkennen 
en vertrouwen op te bouwen naar die belangrijke 
dag; 30 april.

Voorbereiding
Haar verhaal doet anders vermoeden, maar op dit 
punt komen gaat niet vanzelf. Willemijn traint wel 6 
dagen in de week voor alledrie de onderdelen en zit 
op een school waarbij het rooster wordt aangepast 
aan haar trainingen. Verder zorgt Willemijn dat ze 
voor en tijdens wedstrijden genoeg eet en drinkt. 
Gelukkig is er ook nog herkenbaar “pubergedrag”. 
‘In normale weken eet ze alles dat los en vast zit’, 
lacht vader Giso. Wat nou als je wint? Een ogen-
blik stilte, maar dan een twinkeling in haar ogen; 
‘ja, da’s vet!’. Maar daarna traint ze gewoon weer 
door, want deze doorzetter gaat voor het hoogst 
haalbare: Olympische Spelen, here she comes!

WIJ WENSEN WILLEMIJN VEEL SUCCES!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto’s: Giso Fuite/Kim van ‘t Verlaat

BERKEL-ENSCHOTSE JONGEDAME 
VERTEGENWOORDIGT 
WK CROSSTRIATHLON
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
18-4 Zonnebril merk Keen Kapitellaan Trappistinnentuin 013-5332992
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

   
   
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

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.

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

STOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

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

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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In het weekend van 23 en 24 maart presenteerde 
Latenzo de nieuwe voorjaars- en zomercollectie.
Het nieuwe fashion-seizoen werd ingeluid door 
twee spetterende dagen met een aantal leuke bij-
komstigheden voor hun klanten. Zo werd de nieu-
we lente- en zomercollectie geshowd door man-
nequins, waren er heerlijke Lentebok biertjes om 
de smaakpapillen te prikkelen en konden de da-
mes zich onderwerpen aan een huidanalyse. Ten-
slotte mochten de heer Oerlemans en mevrouw 
Kuijpers hun gewonnen reischeque t.w.v. 500 euro 
in ontvangst nemen. Al met al mogen we spreken 
van een zeer geslaagd fashion-event!

Natuurlijk staat fashion bij Latenzo centraal en er 
hangt dan ook volop mooie, stijlvolle en stoere 
kwaliteitskleding in onze rekken. Naast de ver-
trouwde merken als Nikkie, Expresso, Taifun, Aai-
ko, Yaya en Vila, hebben we ook nieuwkomers als 
Alix The Label, Moliin Copenhagen en JcSophie. 
Ook de échte mannen hebben bij Latenzo volop 
keus; Cast Iron, No Excess, Myer, Mac, Vanguard, 
State of Art en natuurlijk PME Legend zijn klaar om 
gedragen te worden.

HAPPY SPRING! 
VIER DE LENTE MET LATENZO!

Voor wie nog niet bekend is met Latenzo: onze 
modezaak in Udenhout, met een tweede filiaal 
in Goirle, heeft u als klant alles te bieden op het 
gebied van dames- en herenmode, schoenen en 
lifestyle accessoires, zoals sieraden, horloges en 
tassen. Voor elke leeftijd, van 14 tot 90 en iedere 
prijsklasse is deze uitstekend gesorteerde mode-
zaak een ‘must’ voor iedereen die zich wil kleden 
naar de laatste modetrends.

Latenzo Udenhout is iedere dag geopend vanaf 
10:00 en op zondag vanaf 12:00. Met gratis par-
keergelegenheid kunt u altijd makkelijk uw auto 
kwijt. Tijdens het winkelen kunt u genieten van 
een heerlijk kopje koffie met iets lekkers erbij. Bent 
u er rond de middag van dinsdag t/m zaterdag? 
Dan biedt Latenzo de betalende klanten een gratis 
lunch aan!

Tekst en foto’s: de redactie (bron: Latenzo)

Latenzo Fashion Lifestyle
Kreitenmolenstraat 80
5071 BH Udenhout
013-5116096
info@latenzo.nl
www.latenzo.nl

BEDRIJF IN BEELD
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT

Wat zijn wij blij met zoveel inzendingen van de kleurplaat uit de Paaseditie! Zelfs een hele klas van 
Basisschool Berkeloo is met waskrijt aan de slag gegaan! We hebben 4 winnaars gekozen. Zij krijgen 
persoonlijk bericht en winnen een leuke prijs!
 
- Fajah Esvelt, 2 jaar
- Jurre Grüschke, 4 jaar
- Charlotte Geraads, 9 jaar
- Björn Schapendonk, 11 jaar

De redactie
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VERZAMELAARSVERENI-
GING DE TORENHOEK
Zondag 28 april wordt weer de maande-
lijkse ruilbeurs gehouden door verzame-
laarsvereniging “De Torenhoek”.

De beurs is van 10.00 tot 13.00 uur in Ons Ko-
ningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”,
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. 
Men kan er terecht voor o.a. postzegels,
bierviltjes, balpennen en suikerzakjes. Dus tot a.s. 
zondag.

Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

INBETWEEN
Zaterdag 27 april is het 
Koningsdag. In het Bren-

ders-straatje worden op deze dag diverse activi-
teiten georganiseerd voor en door dorpsgenoten.
Ook Inbetween is hierbij aanwezig. Wij hebben de 
eer om de opening muzikaal op te luisteren!

Om 13.00 uur brengen wij onder leiding van onze 
dirigent Jack Breikers en pianist Dirk van Erve 
weer een mooi repertoire ten gehore, zowel En-
gels als Nederlandstalig. Wij zouden het leuk vin-
den als heel veel inwoners van Berkel-Enschot en 
natuurlijk ook iedereen daarbuiten aanwezig zijn 
bij ons optreden. Ook daarna is er nog een mid-
dag vullend programma zodat een bezoek aan het 
Brenders-straatje zeker de moeite waard is. 
We hopen op mooi weer en graag tot dan!

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

Te koop
bij 

De Bollekens

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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Veiver.nl - Durendaelweg 16a - 5056ZA - Berkel-Enschot - 0650851578

Anja Robben v. Dinther

Als de ezel buiten staat met werk, ben ik 
altijd in de buurt!

7 mei:  * Meditatie
 * Koffie/thee
	 *	Collagekaart	maken	&	lezen   

Veiver
Praktijk voor heling & intuïtieve kunst

Het	leukste,	toegankelijkste	&	gezelligste	atelier	voor	intuïtieve	kunst!

Iedere 1e dinsdag van de maand 19:30-22:00u
BINNENBEELDEN

Proefles 

€5,-!*
€15,- per avond

*Neem je iemand mee? 
Dan	is	de	proefles	voor	jou	gratis!
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PAASDUEL IN DEN DUNGEN 
LEVERT JONG BRABANT 
GEEN PUNTEN OP

Wie dacht dat er tijdens Pasen niet gevoetbald 
zou worden, had het mis. Op 2e Paasdag stond 
de wedstrijd in en tegen Den Dungen op de plan-
ning. Ondanks het zomerse weer verkozen de 
trouwe supporters de wedstrijd boven een natje 
en een droogje op het terras. Het weer leende zich 
zelfs perfect om op de fiets af te reizen naar Den 
Dungen.
 
Na tien minuten voetballen wisten beide teams al 
het net te vinden. Het scenario Manchester City - 
Tottenham Hotspur zal ongetwijfeld bij menigeen 
door het hoofd hebben gespookt. Zo’n spekta-
kelstuk werd het echter niet. Jong Brabant moest 
zijn meerdere erkennen in Den Dungen dat zeer 
volwassen speelde. Sluitpost Floris Jonkers wist 
Jong Brabant nog enige tijd in de wedstrijd te 
houden, maar uiteindelijk wist de thuisploeg nog 
tweemaal te scoren in de tweede helft.
 
Komende twee weken heeft Jong Brabant geen 
competitiewedstrijd op de planning staan. Zondag 
12 mei staat de thuiswedstrijd tegen TSV Gudok 
op de planning. Dan zal blijken of de ploeg zich 
weer volledig heeft weten op te laden.

Redactie Jong Brabant

OJC’98 NIEUWS
Het eerste is de tweede helft van 
de veldcompetitie uitstekend 

begonnen. Tegen OEC uit Helmond speelde het 
een gelijkopgaande, spannende wedstrijd. Aan-
vankelijk was OEC iets sterker, maar meer dan 
een punt verschil was er nooit en bij rust was het 
7 - 7. Na de thee hield OJC de aanval van de Hel-
monders steeds beter in bedwang, terwijl het zelf 
met enige regelmaat scoorde. Bij 12 - 11 werd het 
nog even spannend, maar de thuisploeg won ver-
diend. Met deze zege is de tegenstander op de 
ranglijst achterhaald en is de kans op behoud in 
de derde klasse duidelijk vergroot.
Bij de overige teams haalden er drie de volle winst: 
de aspiranten B, en de twee pupillen E-teams. De 
andere verloren. De wedstrijd van de D-pupillen 
ging niet door.

De uitslagen waren:
OJC’98 1 - OEC 1 14 - 12
OJC’98 2 - DKB 3 10 - 12
OJC’98 jun 1 - OEC jun 1 10 - 14
OJC’98 asp B1 - SDO asp B3 17 - 6
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2   1 - 3
OJC’98 pup E1 - DKB pup E1   6 - 3
OJC’98 pup E2 - Rust Roest pup E2   5 - 2
OJC’98 pup F1 - Korfrakkers pup F2   5 - 13
Volgende week zaterdag, op Koningsdag, zijn er 
geen wedstrijden. Maar OJC ‘98 is dan wel volop 
actief. Leden en ouders van jeugdleden beman-
nen de bars in het Leypark en als het goed weer is, 
raakt de clubkas daardoor aardig gespekt.
De week daarop zijn er maar enkele wedstrijden, 
namelijk:
DKB pup E1 - OJC’98 pup E1
De Korfrakkers pup F2 - OJC’98 pup F1
Pas de week daarop is er weer een volledig pro-
gramma.
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TWEEDE 
WERELDOORLOG

BB4 van basisschool Rennevoirt is twee weken 
begonnen met het project WOII. Ze hebben op 
dinsdag een gastspreker op bezoek gehad. Zij 
heeft informatie vertelt over de tweede wereldoor-
log. In de klas is BB4 informatie aan het op zoeken 
en aan het knutselen over de tweede wereldoor-
log. Ze hebben ook nog iets over het bombarde-
ment in Rotterdam gehad. We hebben een filmpje 
gekeken hoe het eraan toe ging in Rotterdam. De 
gastspreker heeft voor ons een boekje achter ge-
laten met informatie, het boekje heet Wij herden-
ken en vieren. In dat boekje kan je veel informatie 
op zoeken. Er is ook een stukje over een jongetje 
van 7 jaar oud geschreven het jongetje heet Aart 
Marcus. Aart Markus komt dinsdag vertellen over 
hoe hij het heeft gehad in de oorlog. Deze week 
maken we ook nog een stadswandeling door Til-
burg. Op 4 mei 2019 is in Tilburg een herdenking 
van de slachtoffers.

Geschreven door Pim en Sander BB4

RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

Op woensdag 8 mei 2019 van 11.00 tot 12.00 uur 
vindt de volgende rondleiding plaats in de voor-
malige abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 
van de zusters Trappistinnen. 
Deze keer wordt speciale aandacht besteed aan 
de PANDHOF (kloosterhof) en de PANDGANGEN 
(kloostergangen) om deze hof.
Wat is een Pandhof ? Waarvoor diende de Pand-
hof en hoe is deze Pandhof ingericht ?
We luisteren naar de stilte in deze hof. We kijken 
naar de neogotische architectuur en de loggia’s 
onder het kloosterdak. 

Om de Pandhof liggen de Pandgangen met hun 
neo-gotische spitsboog vensters met glas-in-
loodramen en de kruis-ribgewelven van het pla-
fond. Welke vertrekken (panden) lagen aan deze 
gangen? Wie was de uitvinder van deze slimme 
plattegrond van een cisterciënzer klooster?

Meer dan genoeg te zien en te vertellen door gids 
Jack van der Sanden.
Samenkomst voor de rondleiding in de bibliotheek 
bij de Leestafel.

De rondleiding is geheel gratis. Aanmelden voor 
de rondleiding is verplicht! U kunt zich aanmelden 
bij de balie in de bibliotheek tijdens de service-
uren of via Email: berkelenschot@bibliotheekmb.
nl Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen
U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

HARTELIJK DANK! 
De Vrienden van de Hart-

stichting Berkel-Enschot bedankt de inwoners 
van Berkel-Enschot en Heukelom heel hartelijk 
voor uw gift tijdens de collecteweek van de Hart-
stichting. Ook alle collectanten een welgemeende 
dank voor uw medewerking.
Door de enthousiaste inzet van de collectanten 
en uw vrijgevigheid is het mooie bedrag van € 

3.845,46 opgehaald wat ten goed komt aan pre-
ventie en onderzoek van Hart- en vaatproblemen

Hartelijk dank!
Namens de Vrienden van de Hartstichting Berkel-
Enschot

Elly van Gorp-Cloïn

FIETST U MEE MET 
GROEN BOER EN DOEN?
Zondag 28 april a.s. organiseert de ver-
eniging Groen Boer en Doen een fiets-
tocht met een lengte van ± 20 km. Deze 
tocht voert u zigzaggend door het gebied 

van Kerkhoven, Hoog – en Laag Heukelom met 
haar prachtige landschappen en fris ontluikend 
lentegroen. De groepen van 15 à 20 fietsers wor-
den begeleid door een gids die deze streek door 
en door kent en er al jaren woont. Hij zal u ver-
tellen over de omgeving, het (nieuw aangeplante)
landschap, en de bijzondere gebeurtenissen uit 
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Ombouw, verbouw en afbouw  van winkels 

Wanneer kiest u voor Kozion?

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
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deze streek. Tijdens de tocht zullen we u regelma-
tig deelgenoot laten zijn van wat Groen Boer en 
Doen u te bieden heeft en u verrassen met enkele 
lekkere producten van eigen bodem.
Inschrijven à € 4,- p.p. om 10.00 uur bij het ver-
trekpunt Tuin en Perkplantenkwekerij van de Ven 

WANDELSCHOENEN 
JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WANDELEN

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL

Bezoek onze winkel 
voor een professionele 
analyse van je voeten 

 
Tot ziens bij 

Van Gool

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76
013-5055981

KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918UH

aan de Heusdensebaan 93a te Oisterwijk. De kof-
fie/thee met iets lekkers staat dan klaar. Eindpunt 
± 14.00 uur bij Mie Pieters te Heukelom.
Fietst u mee? Dan graag opgeven voor deze tocht 
via de mail welkom@groenboerendoen.nl of via de 
telefoon 06-20234994.

 
 
 
 

  
 
Dékavé B.V.  in Berkel-Enschot is op zoek naar een machine-operator met technisch inzicht. 
 
Wij zijn een productiebedrijf voor de elektrotechnische industrie. 
De werkzaamheden bestaan uit het bedienen van automatische en semiautomatische machines.  
Het knippen van kabels en goederen ontvangst.  Het gaat om 32-36 uur per week.  
Ook al heb je niet veel werkervaring in de kabelbranche, maar ben je handig en technisch, nodigen 
we je uit om op deze functie te solliciteren. 
 
Graag reageren per e-mail met cv naar Toine@dekave.com 
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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 ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Soms kunnen situaties door ruzie zo verstard ra-
ken dat buren niet meer met elkaar willen praten, 
broers of zussen die elkaar op de verjaardags-
kalender hebben doorgestreept. Kilte en kou. 
En soms gaat het om mensen die vóór de ruzie 
veel samen deelden. Jezus’ opdracht om onze 
vijanden lief te hebben, betekent niet dat we ze 
als onze vrienden moeten zien, maar wel dat er 
meer over deze mensen valt te zeggen dan dat 
het onze vijanden zijn. Wanneer we zien dat ook 
deze mensen behoefte hebben aan erkenning, en 
aan ruimte, dat hij of zij ook de angst in zich draagt 
om afgewezen te worden; en zich sterk maakt om 
niet te zeer door die angst geraakt te worden, dan 
krijgt zo’n vijand weer een wat menselijker gelaat 
voor ons.
Deze kwetsbaarheid van onze medemens maakt 
ons milder en ondanks alles wat hij ons aan on-
recht heeft aangedaan, kunnen we weer wat 
warmte voor die ander voelen. We kunnen het op-
brengen meer te voelen dan haat en vijandschap 
en eventueel een eerste stap zetten. We vinden 
dan in onze vijand de medemens terug. Want het 
is toch zo dat we niet alleen met bepaalde eigen-
schappen van een ander veel moeite hebben. 
Sommige eigenschappen van onszelf zitten ons 
ook danig in de weg. Jaloezie, schuldgevoelens, 
angst, haat, je geslotenheid, wat zouden we niet 
graag anders willen!
Toch geldt voor onszelf hetzelfde: we moeten deze 
eigenschappen en gevoelens van onszelf eerst er-
kennen, en bijv bij jezelf toegeven:  “Ik ben eigen-
lijk gewoon jaloers”. Wanneer we ze wegstoppen 

of ontkennen worden we onecht en schijnheilig, en 
nemen we onszelf niet serieus. Met een milde blik 
kijken naar de tekortkomingen van anderen en van 
jezelf schept ruimte voor beide om tot bloei te ko-
men. Er is een Duits gezegde dat hierop neerkomt: 
“Houd van mij omdat ik mijn fouten heb, want wan-
neer ik volmaakt was zou iedereen mij beminnen”.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Nel van der 
Bruggen- van Gorp, 77 jaar en in de St. Lamber-
tuskerk van Dorus Gootjes, 96 jaar.

MEIMAAND MARIAMAAND
In mei is er elke dag de gelegenheid om ergens het 
rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel van de 
St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 
19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en 
vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcen-
trum de Eikelaar te Udenhout maandag, dinsdag 
en woensdag om 19.00 uur. In het kapelletje aan 
de Schoorstraat te Udenhout elke werkdag om 
19.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en 
vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om 
mee te bidden.

JOBLEZING
Om nu alvast in uw agenda te noteren: woensdag 
8 mei om 20.00 uur is de jaarlijkse Joblezing in 
de St. Caeciliakerk door de burgemeester van Til-
burg, Theo Weterings.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 30 april 9.30 uur: torengroepbijeenkomst.
Dinsdag 30 april 15.30 uur: DVD The Amazing Gift.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 27 april: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Buijtenen en diaken van 
Kuijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 28 april: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Buijtenen en diaken van 
Kuijk.
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Intenties: Sjef Vugs; Jeanne van den Oetelaar – 
Huijbregts en Jan van den Oetelaar; Overl. ouders 
Kools-Vermulst en overl. familieleden.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Buijtenen en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. ouders Voermans-van Esch; 
Franciscus van der Bruggen en Christina van der 
Bruggen-Denissen.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering.

Maandag 29 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 30 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN Eucharistieviering.

Donderdag 2 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 3 mei: 
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 

Zondag 28 april: ds. Wim de Leeuw uit Eindho-
ven,10.15 uur
Het is de eerste zondag na Pasen, en daarmee 
sluiten we de paasweek af. Op het preekrooster 
staat Lucas 24:13-35: Jezus is gestorven en be-
graven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers 
zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat 
Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd 
ontdekken ze wie die wonderlijke man is die de 
hele tijd met hen mee gelopen heeft.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
25 april 20.00: Lodewijkslezing 2019 - Hanneke 
Bedaux over Kunst tijdens de Eerste Wereldoorlog.
26 april 17.30: Ontmoeting rond de tafel
26 april 20.00: Harpconcert door Michelle Sweegers

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

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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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.  

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 

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

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

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

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

De KONINGIN van de GROENTE bereiden tot een 
Koningsmaal Voor lekkere verse asperges moet u 
bij ASPERGEBOERDERIJ VAN IERSEL zijn. Da-
gelijks geopend vanaf 9.00 uur, Schoorstraat 63 
Udenhout tel. 013 5113404 

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

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

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

Rijschool Kleijngeld Na 41 jaar rijles te hebben
mogen verzorgen stopt de rijschool. Ik wil al mijn 
oud leerlingen bedanken voor ‘t vertrouwen 
en wens hen nog veel veilige kilometers toe. 
Geert Kleijngeld.  

Wil jij leren breien? Vrijdagavond 3 mei: workshop 
breien voor beginners. Molenstraat 24 Berkel-
Enschot. Kijk voor meer info en andere workshops 
op www.byphilon.nl

Lieve mensen, Wat fijn dat jullie mijn 
portemonnee hebben teruggebracht! 
Heel graag had ik jullie daarvoor persoonlijk 
willen bedanken. Nu doe ik het maar zò...! 
Superbedankt, hoor! Mirjam Verschuuren

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Koningsdag 
open van 
11 tot 17 uur

Spaanse margriet
Heeft prachtige bloemen en 
kan in de felle zon. In 
diverse kleuren.
1.75 p.st.

Koningsdag 
open van 
11 tot 17 uur
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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


