
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 54, week 18, 1 mei 2019

DEZE WEEK:
Arbie’s Beachhouse: iedere dag het strandgevoel

Lintjesregen in Berkel-Enschot

Monique en Fons Verrijt stoppen met hun boekwinkel



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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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
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Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Maartje van Beurden

Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans, 
Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.250 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  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 of een hulpvraag.
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

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Strandbad ‘De Rauwbraken’ is een begrip in 
Berkel-Enschot. Op deze plek hebben al dui-
zenden mensen gezwommen in de afgelopen 
decennia. Dat bij deze prachtige locatie ook 
een mooie horecazaak is gevestigd, is minder 
bekend. Arbie’s Beachhouse is de naam. Vo-
rig jaar is het Beachhouse grondig aangepakt, 
het heeft een volledige make-over ondergaan 
en er is een volwaardig terras gecreëerd met 
onder meer comfortabele loungebanken.

Lekker lunchen, dineren of enkel een drankje drin-
ken? Het kan allemaal bij Arbie’s. Met mooi weer 
op een zonovergoten terras, bij minder zonnige 
dagen binnen in het gezellige Beachhouse. Zowel 
de uitgebreide lunch- als dinerkaart bieden voor 
ieder wat wils. Rijk gevulde salades, verschillen-
de sandwiches maar ook zeer diverse tosti’s en 
hamburgers met intrigerende namen zijn meer dan 
de moeite waard om een bezoekje aan Arbie’s te 
brengen. En voor het ultieme vakantiegevoel is er 
een grote BBQ die aan het terras staat opgesteld. 
Voor wie niet van vis en vlees houdt, zijn er vege-
tarische gerechten en zelfs een vegetarisch BBQ-
pakket. Ook voor de kinderen zijn er speciale ge-
rechtjes (en een ruim speelveld). 
Arbie’s biedt ook dé uitgelezen mogelijkheid om 
op een unieke locatie gezellig te borrelen met zo-
wel grote als kleine gezelschappen. Buckets met 
gekoelde zomerse bieren zijn eerder regel dan 
uitzondering. De ‘cocktail to share’ is een echte 
aanrader zeker in combinatie met het uitgebreide 
assortiment aan heerlijke ‘Beach Bites’.

ARBIE’S BEACHHOUSE: 

‘HET STRANDGEVOEL 
IN BERKEL-ENSCHOT’

Tim Oberdorf, een van de eigenaren, heeft jaren-
lang in de horeca in het centrum van Tilburg ge-
werkt en ging op zoek naar een strandtent in de 
buurt van Scheveningen. Tim ontdekte echter dat 
je deze sfeer ook dichtbij huis kan creëren. ‘Hoe 
tof is het dat je in deze omgeving een natuurplas 
hebt met hoogstaande horeca, dat is echt heel bij-
zonder. Waarom nog naar de kust rijden als je dat-
zelfde zomerse, ongedwongen gevoel niet alleen 
in de vrije weekenden maar ook doordeweeks in 
Berkel-Enschot kunt krijgen?’

Tim en zijn team hebben nog grootse plannen 
met Arbie’s Beachhouse en strandbad De Rauw-
braken. ‘Deze plek heeft zoveel potentie om een 
breed scala aan evenementen te organiseren; we 
lopen over van ideeën. Komend seizoen zullen we 
al enkele plannen gaan uitvoeren. Vooralsnog rich-
ten we ons op onze lunch en diner. We zien je dan 
ook graag een keertje verschijnen. Laat de zomer 
maar komen!’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans

Arbie’s Beachhouse
Rauwbrakenweg 38 
Berkel-Enschot
Telefoon: 013-7851004 
www.arbies.nl 

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

MEI

JUNI

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
08-05-19  St. Caeciliakerk 20.00 uur Job avond met Theo Weterings, toegang gratis
09-05-19 Bibliotheek, kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Nancy Vansieleghem
12-05-19  St. Caeciliakerk  11.00 uur Viering Sint Job 
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, bibliotheek
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
23-06-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: Say jazz, five ladies of Jazz
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Wij zijn trots op onze dorpsgenoten die afgelo-
pen vrijdag 26 april een lintje uitgereikt kregen 
van burgemeester Theo Weterings. Wij felici-
teren:

Mevrouw A.M. (Anny) van Rijswijk - Michels 
(80) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 
Mevrouw Van Rijswijk - Michels heeft een lange 
staat van dienst binnen de Zonnebloem, afdeling 
Berkel- Enschot. Voor haar aantreden bij de af-
deling Berkel-Enschot had zij al een lange staat 
van dienst bij de Zonnebloem nationaal. Vele jaren 
begeleidde zij vrijwillig mensen met een fysieke 
beperking die gebruik konden maken van een 
vakantie met de Zonnebloemboot. Voor vrijwilli-
gers betekende dat hard werken en lange dagen 
van zorg en aandacht. Sinds 1997 heeft zij bin-
nen Berkel-Enschot de zorg voor het bezoeken 
en informeren van gasten van de Zonnebloem. 
Ze verzorgt vaak het vervoer van gasten en treedt 
op als gastvrouw tijdens ontspanningsmiddagen. 
Ook organiseert zij vrijwilligersdagen. Maar liefst 
13 jaar verzorgde en vermaakte zij gasten tijdens 
een verblijf in Woldersven in Waalre, wanneer de 
afdeling Berkel-Enschot vakantiemidweken orga-
niseerde. Daarnaast is zij sinds 1989 vrijwilliger 
binnen de parochie Johannes XXIII (voorheen St. 
Caecilia) in Berkel-Enschot. Opvallend is ook de 

opvang die zij bood aan een voor de oorlog ge-
vlucht jong gezin uit Bosnië. Zij bood deze familie 
onderdak in 1995 en hielp hen met de inburgering. 

De heer M.M. (Martijn) Baarendse (32) is be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
De heer Baarendse was al op 14-jarige leeftijd 
actief als vrijwilliger. Tot op de dag van vandaag 
is hij zeer actief als vrijwilliger naast zijn drukke 
baan. Van 2001 tot 2011 verrichtte hij wekelijks 
vrijwilligerswerk voor de Stichting Jeugdbelangen 
in Berkel-Enschot. Hij begeleidde elke zaterdag 
allerlei activiteiten bij Jeugd- en jongerencentrum 
Time-out. Na verloop van tijd werd hij coördinator. 
Daarnaast was hij in die jaren coördinator van het 
Kindervakantiewerk in Berkel-Enschot. Ook or-
ganiseerde hij jaarlijks de intocht van Sinterklaas 
in dit dorp. Sinds 2006 is hij bovendien actief in 
de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot/

LINTJESREGEN IN 
BERKEL-ENSCHOT

Grote foto vlnr: Manfred van Zeeland, Jan Verwegen, 
Theo Weterings, Anny van Rijswijk, Martijn Baarendse.
Linkse inzet: Marianne Broeders
Rechtse inzet: Joop van Griensven
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
28-4 Zwarte zonnebril Lijsterbestaan 013-8894673
24-4 Slanke gele kanarie Hoek Dom. S. Dubuissonstraat- 06-23824049  
  Raadhuisstraat
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-Enschot 06-24603198  
 (Zie foto Schakel APP) 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  
  Bosschewe9
15-3 Horloge Cluse zilver rechthoekige kast tussen Ploegschaar en 06-17565407  
  Molenstraat

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 kun-
nen via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de 
Schakel’ in de App Store of Google Play.

B R I L L E N  -  C O N TA C T L E N Z E N  -  O P T O M E T R I E  -  H O R E N

Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl

W W W . B E R S S E L A A R O O G Z O R G . N L

*Niet i.c.m. andere acties en/of kortingen. 
Vraag ons naar de voorwaarden. Geldig tot 1 juli

Eikenbosch 4
5056 GB Berkel-Enschot

Tel: 013-5333377
info@bersselaaroogzorg.nl

www.bersselaaroogzorg.nl
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Heukelom. Hij heeft hier diverse functies bekleed 
en is lid van diverse commissies. Sinds 2011 is hij 
bovendien zeer actief binnen de Stichting Jeugd-
werk Berkel-Enschot. Hij heeft deze stichting 
opgericht en is hiervan voorzitter. Deze stichting 
organiseert allerlei activiteiten in Berkel-Enschot 
voor kinderen, zoals kindervakantiewerk, Sinter-
klaasintocht, voorstellingen voor de jeugd, knut-
seldagen, enz. Sinds 2008 is hij bovendien voor-
zitter en trainer bij Volleybal Club Udenhout (VCU). 

De heer J.G. (Jan) Verwegen (86) is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
De heer Verwegen is reeds sinds de jaren ‘70 ac-
tief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo is hij sinds 
1975 zo’n 25 uur per maand actief voor de afde-
ling Berkel-Enschot van de Zonnebloem. Hij was 
hier lange tijd penningmeester en is lid van de ac-
tiviteitencommissie. Meer dan 20 jaar zet hij zich 
in voor mensen met een fysieke beperking. Hij legt 
huisbezoeken af en organiseert ontspanningsmid-
dagen en bustochten. Daarnaast doet hij sinds 
2013 vrijwilligerswerk voor de Johannes XXIII Pa-
rochie (St. Caecilia) in Berkel-Enschot. Ook zet hij 
zich al meer dan 25 jaar in bij de Avondvierdaagse 
Berkel-Enschot als gediplomeerd verkeersbriga-
dier. In het verleden was de heer Verwegen 30 jaar 
lang vrijwillig actief betrokken bij Carnavalsver-
eniging De Bullekus, waar hij begon als penning-
meester en jaarlijks nauw betrokken was bij de op-
bouw voor de optocht. Ondanks zijn respectabele 
leeftijd van 85 jaar is de heer Verwegen nog steeds 
actief als vrijwilliger. 

De heer J.W.C. (Joop) van Griensven (66) is be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau 
De heer Van Griensven is sinds 2000 vrijwillig 
actief in het bestuur van de Nationale Vereniging 
voor Fibromyalgiepatiënten (FES). Vanuit zijn po-
sitie binnen FES heeft hij veel werk verricht voor 
de fibromyalgiepatiënt. In 2007 richtte hij samen 
met anderen The European Network of Fibromyal-
gie Associations ENFA op, zodat de belangen van 
de fibromyalgiepatiënt op Europees niveau beter 
worden behartigd. Op Europees niveau bleek ook 
dat de belangenbehartiging van andere aandoe-
ningen beter kon. Hij richtte daarom Pain Alliance 
Europe (PAE) op. Een organisatie die veel invloed 
heeft op verbetering van de pijnzorg in Europa. 
De heer Van Griensven is ervaringsdeskundige. 

Het is extra bewonderenswaardig dat hij, ondanks 
zijn ziekte, al vele jaren zoveel tijd investeert voor 
betere pijnzorg en erkenning van de ziekte fibro-
myalgie ten bate van zoveel andere fibromyalgie-
patiënten. 

Mevrouw M.J.H. (Marianne) Broeders - Pijnen-
burg (75) is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
Mevrouw Broeders - Pijnenburg is sinds 1995 vrij-
willig actief voor Muziekvereniging Concordia in 
Berkel-Enschot. Al 23 jaar is zij actief lid van de 
beheercommissie. Het Muziekhuis in Berkel-En-
schot is een repetitieruimte voor muziekvereniging 
Concordia en meerdere culturele huurders. Di-
verse orkesten, koren, computer- en schilderclubs 
maken gebruik van deze ruimte. Dagelijks opent 
mevrouw Broeders - Pijnenburg het Muziekhuis 
voor de huurders en zorgt voor een perfecte ont-
vangst. Ze draait vele bardiensten en maakt het 
rooster voor de andere bardienstvrijwilligers. Als 
lid van de beheercommissie verzorgt ze ook de 
gehele inkoop. Ruim 20 jaar heeft zij daarnaast 
het Muziekhuis schoon gehouden. Ook beheert 
ze de repetitieruimte van het koor Berkel Enschot 
Zingt (BEZ). Dit doet zij sinds 2007. In het verleden 
had mevrouw Broeders - Pijnenburg allerlei vrijwil-
ligerstaken, zoals verkeersbrigadier op de school 
van haar kinderen, hulpouder en assistent bij de 
wekelijkse handvaardigheidslessen en begeleider 
van het schoolkamp. 

De heer M.J.J.H. (Manfred) van Zeeland (48) 
wonende te Udenhout – Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
De heer Van Zeeland is sinds 1991 actief in het 
bestuur van de stichting Openbaar Karnaval Ber-
kel-Enschot – Heukelom. De laatste 10 jaar is hij 
voorzitter. De heer Van Zeeland heeft gezorgd voor 
vernieuwing en verjonging van het openbaar Car-
naval en hij heeft veel nieuwe initiatieven ontplooid. 
Zo is er onder zijn voorzitterschap een jeugdraad 
van 11 geïnstalleerd. De heer Van Zeeland is het 
hele jaar bezig met voorbereidingen voor Carnaval. 
Naast zijn vrijwillige inzet voor het openbaar car-
naval is hij sinds 2009 jeugdleider bij voetbalver-
eniging SVSSS in Udenhout. Buiten het begeleiden 
van zijn team zorgt hij ook voor materialen en orga-
niseert hij het vervoer naar wedstrijden. 

Tekst: Redactie (Gemeente Tilburg)
Foto: Bas Haans
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand april zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
F. Broeders, Beukendreef 27 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Cees Vissers, H. Jurgenslaan 32 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Geerts Schoenen, Eiken-
bosch 11 in Berkel-Enschot (geldig legiti-
matiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel april:
VOETBALVERENIGING.

Het is goed zo, je hebt nu je verdiende rust gevonden. 

 

Na een lang en zorgzaam leven hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder, 
 schoonmoeder, oma en overgroot oma 

Tiny Bertens- de Kort  
✰4 november 1927         † 26 april 2019 

Echtgenoot van wijlen 
 

Jos Bertens  
 

Kinderen en (achter)kleinkinderen 
Corr. adres: 
Familie Bertens 
Enschotsebaan 2 
5056 ST Berkel-Enschot 
 
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 3 mei om 13.30 in de parochiekerk van St. 
Caecilia, Kerkstraat 2 te Berkel- Enschot. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats 
op de parochiebegraafplaats aldaar.  
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‘Weekend en Privé liggen ook bij de super-
markt, maar hier krijg je er een praatje bij’, 
glimlacht Monique Verrijt. Samen met haar 
man Fons begint ze aan het laatste hoofdstuk 
van hun boekhandel op het winkelcentrum. De 
deur sluit 15 juni a.s.

In juli 1998 openden Monique en Fons hun boek-
winkel. In het kleine pand waar nu de groenteaf-
deling van de supermarkt zit, begonnen ze hun 
avontuur. Binnen een jaar verhuisden ze naar de 
grotere winkel een paar meter verderop, waar ze 
ook ruimte hadden voor het postagentschap. Iets 
waar Fons als baliemedewerker bij het hoofd-
postkantoor in Tilburg al jaren ervaring mee had. 
Monique is eigenlijk wel toe aan een nieuw boek. 
“Het is leuk om het samen te doen, maar ik ben 
het ook wel beu”. Fons verduidelijkt: “Je bent 24 
uur per dag samen met de toko bezig”. Ze denken 
nog niet aan met pensioen gaan en voor ieder is 
er zicht op een andere baan. Zoon Martijn zal de 
boekhandel niet overnemen. 

‘De verhuurder wil het pand kaal opgeleverd heb-
ben. Alles moet weg, helemaal leeg, tot aan de 
verlichting toe’, denkt Fons al aan de overdracht 
per 1 juli. Tot de oplevering van het nieuwe win-
kelcentrum, zal het pand geen nieuwe invulling 

krijgen. ‘Die overstap gaan we niet meer doen. De 
investeringskosten zijn te hoog voor ons. Dat krijg 
je niet terugverdiend met de verkoop van potlo-
den’, licht Monique toe. 

We gaan de klanten missen die 
gezellig een praatje kwamen maken

Ze denken beiden met veel plezier terug aan de 
21 jaar samen ondernemen. Hectische tijden bij 
de Harry Potter boekverkoop toen mensen in de 
rij stonden om een boek te bemachtigen. Met ple-
zier denken ze terug aan de fijne reacties van de 
mensen na de winkeloverval in 2014. ‘Ik was over-
weldigd door alle lieve reacties. Mijn huiskamer 
was net een bloemenzee’, blikt Monique dankbaar 
terug. Bij de gedachte aan de ruim 25 inbraken, 
blijft Fons nog even koelbloedig als die ene keer 
toen de inbrekers nog binnen waren. ‘Ik kwam ‘s 
nachts aangefietst en had geen telefoon bij me. 
Drie inbrekers betrapte ik en die ben ik op mijn 
slippers achtervolgd naar hun vluchtauto.’ 
Wat ze zeker gaan missen zijn de vaste klanten die 
ook gezellig een praatje kwamen maken. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

LAATSTE HOOFDSTUK 
VOOR BOEKHANDEL VERRIJT
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SINT JOB VIERING DIT 
JAAR OP 12 MEI 2019
Een oude bedevaart in een nieuw jasje

Voor de 29e keer wordt de traditie van de ‘Sint 
Job bedevaart’ gevierd. Deze traditie bestond al 
in de Middeleeuwen, toen de mensen een heilige 
als Job aanklampten als steun in het onheil van 
alledag: rampspoeden, besmettelijke ziekten en 
oorlogsgeweld. Tegenwoordig wordt de bedevaart 
heel eigentijds gevierd.
Om 11 uur zal in de Sint Caecilia Kerk in Berkel-En-
schot de eucharistieviering plaatsvinden. Volgens 
traditie wordt deze bijgewoond door de gilden Sint 
Hubertus en Sint Joris-Sint Sebastiaan. Met indruk-
wekkend vertoon aan begin en einde van de viering 
wordt de eeuwenoude bedevaart weer levend.
Na de viering is er de traditionele vendelgroet van 
het gilde op het kerkplein
Om 13 uur barst het feest los op het kerkplein.  
Naast optredens buiten wordt er ook in de kerk ge-
zongen. Dit jaar zijn er 2 podia buiten op het plein. 
Daar is ook een groot terras met gezellige bar.
Rondom het plein staan vele oude ambachten en 
verenigingen. Scouting is er met een grote klim-
toren en voor de kinderen is er veel vertier en lek-
kers. De viskraam met scharren zal ook dit jaar 
niet ontbreken. Nieuw dit jaar is het optreden van 
de Bigband Boxtel en het einde van de dag is er 
een Sing-a-Long met Sfeer & Meer Music. Hier-
voor hebben de dorpsbewoners suggesties kun-
nen insturen, waarvan er 5 worden uitgekozen om 
met elkaar te zingen.

BERKELOO LUISTERT 
NAAR MAXIMA

Zoals we al vele malen hebben gehoord en gezien 
is Koningin Maxima toch zeker wel een ambas-
sadrice geworden voor meer muziek in het basis-
onderwijs. Met verschillende grootschalige eve-
nementen en promotionele peptalks moet er wat 
meer muziek gemaakt worden, met name in het 
primaire onderwijs.
Berkel-Enschot staat volgende week in het teken 
van de muziek. Tenminste bij Basisschool Berke-
loo en Muziekvereniging Concordia. Projectmatig 
gaan de kinderen van Berkeloo volgende week 
maandag een “Muziekweek” in en Muziekvereni-
ging Concordia ondersteunt daarbij. Zij gaan met 
z’n allen muziek maken, instrumenten bekijken 

én bespelen, zich in alle 
opzichten informeren. 
Stichting Muziekkids is 
daarbij een belangrijke 
rol toebedeeld.
Maar liefst 110 kinderen 
zullen in groepjes naar 
’t Muziekhuis togen om 
daar zelf instrumenten 
te “proeven”. Eerst be-
kijken, beluisteren en 
daarna misschien ook 
eens even uitproberen. 
Muzikanten van Concordia zullen alles in goede ba-
nen leiden en ook laten horen hoe de instrumenten 
klinken en wat je ermee kunt.
Maandagmiddag 6 mei zijn de eerste groepen al 
aan de beurt

DRUKKE WEEK 
VOOR ST. JORIS EN
ST. SEBASTIAAN

Het Gilde St. Joris en St. Sebastiaan heeft een 
drukke week achter de rug. Op paaszaterdag 
vond de jaarlijkse onderlinge wedstrijd plaats om 
de “De Bresser-bokaal”. Onze jongste schutter 
Henri Michels wist een dubbelslag te slaan door 
zowel de onderdelen opgelegd en vrije hand te 
winnen. Samen met Noud van Vught won hij ook 
nog het koppel-onderdeel.
Op 2e paasdag vertrok een delegatie van ons 
Gilde om 6.30 uur met de bus naar Hakendover 
(B) alwaar zij deelnamen aan de paardenprocessie 
en de H. Mis bijwoonden. ’s-Middags konden zij 
genieten van de plaatselijke Kermis, een hapje en 
een drankje en rond de klok van 19.00 uur kwam 
de bus weer aan in Enschot.
Vervolgens vierde het Gilde op dinsdag 23 april de 
naamdag van één van hun partroonheiligen, St. 
Joris. Op het gildeterrein te Heukelom werd een 

Foto: vlnr  Jos Robben, Harry Schellekens, Jos Kolk
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schietwedstrijd gehouden om het prachtige St. Jo-
ris medaillon en werd gezamenlijk genoten van een 
warm en koud buffet. Jeroen Bierens, onze jeugd-
koning, wist het prachtige medaillon te winnen bij 
het onderdeel opgelegd en Jan Robben won de 
St. Jorisbeker bij het onderdeel vrije hand. Tijdens 
het eten stonden we stil bij het feit dat we dit jaar 
drie jubilarissen bij ons gilde hebben: Jos Robben, 
Harry Schellekens en Jos Kolk, allen 25 jaar lid bij 
ons Gilde. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Op woensdag 24 april was onze vaste wekelijkse 
schietavond en op Koningsdag, 27 april brachten 
we samen met het Berkelse Gilde St. Hubertus een 
vendelgroet aan de gedecoreerden van Berkel-
Enschot. Uiteraard ook voor hen de felicitaties! Op 
diezelfde Koningsdag werd om 18.00 uur samen 
met het Gilde St. Hubertus uit Berkel gestreden 
om de Koningsdag bekers, op het terrein van St. 
Hubertus. De prijzen werden mooi verdeeld: Iwan 
Michels van ons Gilde wist het onderdeel opge-
legd te winnen en Mien Bertens van St. Hubertus 
won het onderdeel vrije hand.
Zoals u ziet al met al een drukke, maar ook mooie 
week voor ons Gilde. 
Nieuwsgierig geworden naar ons Gilde? 
Kijk eens op onze website: 
www.sintjorisensintsebastiaan.nl of onze 
Facebookpagina.

KAMPIOENEN 
BRIDGECLUB BERKEL-
ENSCHOT BEKEND!

De competitie van het bridgeseizoen 2018-2019 is 
voorbij en de clubkampioenen zijn bekend. Op de 
dinsdagavond zijn Loes Poppelaars en Theo van 
Eekelen kampioen geworden. Op de donderdag-
avond zijn twee paren gedeeld eerste geworden en 
wel: Jeanne van Doremalen met Harrie van Hoof 
en Erna Bosman met Kees van de Ven. Op beide 
avonden heeft de voorzitter de kampioenen met een 
plaquette en een bos bloemen in het zonnetje gezet. 

In juli organi-
seren wij onze 
zomeravond-
bridge. Zes 
maandagavon-
den, te begin-
nen met 22 juli. 
Iedereen is op 
die avonden 
van harte wel-

kom in de foyer van Cultureel Centrum De Schalm 
in Ons Koningsoord. We starten om 19.45 uur. 
Kosten € 3,00. Hiervoor kunt u zes rondjes brid-
gen in een ontspannen sfeer, krijgt u een hapje ge-
presenteerd, kunt u meesterpunten verdienen en 
een lekkere fles wijn winnen.

BCBE

SENIORENBRIDGECLUB 
BERKEL-ENSCHOT – SBE. 
Woensdag 24 april was onze laatste 

competitiemiddag. 
Gedurende de zomermaanden van 1 mei t/m 28 
aug. zijn ook niet-leden (50+ en tegen betaling van 
€ 1.50) van harte welkom op onze bridgemiddag 
in CC de Schalm, Koningsoord, iedere woensdag 
van half 2 tot ± half 5.
OPGELET: Gedurende de vakantieweken van 15 
juli t/m 4 augustus  bridgen wij in CC de Schalm 
op de MAANDAGEN t.w. 15–22 en 29 juli (dezelfde 
tijd.) samen met de KBO.

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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MAANDPUZZEL

HORIZONTAAL
1. het onderstel van een auto; 7. donkere karmozijntint 
(rood); 12. horizon; 13. katachtig roofdier; 14. ieder; 15. Uni-
ted Kingdom (afk.); 17. ritueel gebruik; 19. reis (tocht); 21. 
bescherming bevolking (afk.); 22. lager agrarisch onderwijs 
(afk.); 24. africhten van een paard; 27. vogeleigenschap; 
28. openbare betrekking; 30. Engels bier; 31. glansverf; 
32. windrichting; 33. en aanverwante vakken (afk.) 35. fris-
drank; 37. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 38. 
gymnastische oefeningen verrichten; 41. kloosterzuster; 
42. bekend park ten oosten van Wenen; 44. Europeaan; 46. 
omlaag; 47. halt; 48. uit overlevering ontstaan verzamel-
werk van de Israëlitische regelen; 49. gang van het paard; 
50. bloedvat; 52. ver (in samenstelling); 54. preekstoel; 56. 
cafébuffet; 58. uniform van een mannelijke huisbediende of 
lakei; 61. Organisation des Transports Européens (afk.); 62. 
reusachtig menselijk lichaam; 64. herkauwend zoogdier; 
65. echtgenoot; 67. meestergraad bij judo; 68. uitroep van 
schildwacht; 70. verdriet; 72. Koninklijke Militaire Academie 
(afk.); 73. moeilijk lerend (eigenwijs); 76. onderste deel van 
een gevel; 77. int. vliegtuigkenteken België; 78. druivensap 
dat nog niet (geheel) gegist is; 79. familietwist; 81. rond-
hout; 82. licht roei- en zeilvaartuig; 83. tot de familie van 
de giraffen behorend herkauwend dier in centraal Afrika; 
84. afzonderlijke berg uit de Alpen; 86. Aziaat; 87. toelaten 
(veroorloven).

VERTICAAL
1. toegevend / gedienstig (Fr.); 2. algemeen kiesrecht 
(afk.); 3. Engelse aanspreektitel; 4. mannelijk beroep; 
5. dartel; 6. afkomstig uit Ierland; 7. onderbed; 8. lol 
(plezier); 9. ivoor; 10. Nederlandse kampioenschappen 
(afk.); 11. scheidsrechter; 16. toiletartikel; 18. open plek 
in een bos; 20. elasticiteit; 21. openbaar vervoermiddel; 
23. kelner; 25. teken; 26. geestdrift; 27. overschot; 29. 
middel waarmee de tanden gepoetst worden; 32. een 
grote waarde hebbend; 34. runderen (algemene bena-
ming); 36. gewoon; 37. Scandinavische muntsoort; 39. 
uiterst (extremist); 40. stekelige plant; 42. bode van een 
studentencorps; 43. verdieping; 45. grappenmaker; 46. 
vangwerktuig; 51. rivier in Engeland; 53. beweging met 
de tong over iets; 54. vogel die zijn eieren in nesten van 
andere vogels legt; 55. lekkernij; 56. unie (federatie); 57. 
lichtrode lichte wijn; 59. strook; 60. roodhuid; 62. verpak-
kingsmateriaal; 63. krachtig (sterk); 66. Europese Mone-
taire Overeenkomst (afk.); 67. marterachtig zoogdier; 69. 
vlaktemaat; 71. Europa (afk.); 73. uitroep om aandacht te 
trekken; 74. niet vroeg; 75. plaats (gemeente); 78. uitge-
put; 80. Electric Light Orchestra (afk.); 82. junior (afk.); 85. 
procureur-generaal (afk.).

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

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

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

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.
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5E EDITIE 
OLDTIMER DAY 
BERKEL-ENSCHOT 

OP ZONDAG 23 JUNI BIJ 
BOERDERIJ DENISSEN
Voor de vijfde keer wordt de Oldtimer Day Berkel-
Enschot georganiseerd. We hopen wederom op 
een groot festijn met 100 deelnemende auto’s.

Tourrit  
Iedere liefhebber van oldtimer auto’s, motoren en 
scooters kan zich inschrijven om deel te nemen 
aan deze fantastische dag met een tourrit (circa 
100 km) door het prachtige groene gebied rondom 
Berkel-Enschot. Aan deze rit zal een spelelement 
worden toegevoegd. Na de gezellige ontvangst 
starten de deelnemers om 10.30 uur met het 
eerste deel van de tourrit. Aansluitend zal er bij 
Boerderij Denissen een overheerlijke lunch voor 
de deelnemers plaatsvinden onder de klanken van 
de BE Brassband. Na de lunch zal het tweede ge-
deelte van de tourrit worden gereden. Ook dit jaar 
wordt er wederom voldoende technische onder-
steuning geboden door Marcus en zijn team van 
het bedrijf OOTO uit Berkel-Enschot.

De tourrit eindigt op zeer verrassende wijze bij 
Boerderij Denissen waar de deelnemende old-
timers bij binnenkomst door de prachtige bo-
menlaan zullen flaneren voor het grote publiek. 
Vervolgens krijgen de oldtimers een zichtbare pro-
minente plek op een prachtig groenrijk terrein, zo-
dat belangstellenden al deze Oldtimer pronkstuk-
ken kunnen bewonderen onder de klanken van 
gepaste sfeervolle muziek van het Jazz Quartet 
Amici Live o.l.v. Jeroen Granneman. 
Inschrijven kan tot 12 juni via 
www.oldtimerdayberkelenschot.nl

VROEGE VOGEL-
WANDELING 

NIEUWE WARANDE
Voor allen die kennis willen maken met de natuur en 
het landschap van de Nieuwe Warande organiseert 
de stichting Nieuwe Warande een vroege vogelwan-
deling door de Zwaluwenbunders en het Hazennest.
Wanneer: zondagochtend 19 mei

Hoe laat: 08.00 uur
Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 
44, 5071RM, Udenhout.
Ervaren gidsen staan dan klaar om u rond te lei-
den door het gebied en u te wijzen op wat er zoal 
zingt, vliegt en groeit in dit open landbouwgebied. 
Dat wordt afgewisseld met bosjes van eiken, ber-
ken en grove dennen. Er wordt aangeraden om 
een verrekijker mee te nemen en wandelschoenen 
aan te trekken voor een wandeling van ongeveer 2 
uur. De kosten bedragen euro 2.50 pp. Te voldoen 
bij vertrek. Om een idee te krijgen van het aantal 
belangstellenden zouden wij u willen vragen om 
zich aan te melden op de website van de stichting 
Nieuwe Warande: 
www.stichtingnieuwewarande.nl of email naar
stichtingnieuwewarande@gmail.com
Tot ziens, tot zondagochtend 19 mei.

De kievit

FILOSOFIE EN 
KINDEREN!

Op donderdag 9 mei 2019 organiseert de Biblio-
theek Berkel-Enschot een interessante avond 
rondom het onderwerp Het filosofische van het 
kind door filosoof Nancy Vansieleghem.
Als het in de filosofie over ‘de mens’ gaat, gaat het 
eigenlijk altijd alleen over volwassenen. Maar hoe 
is er in de filosofie eigenlijk over kinderen gedacht? 

Filosoof Nancy Vansieleghem, coördinator en do-
cent aan de LUCA School of Arts en verbonden 
aan KU Leuven, zal ons inleiden in het filosofische 
van het kind en het kinderlijke van de filosofie. 
Benieuwd naar dit interessante onderwerp? 
Kom dan langs, praat mee en verrijk jezelf. 

Toegang is €5,00 inclusief een koffie of thee 
Studenten €3,00 
Donderdag 9 mei 2019, locatie Kerkzaal
Programma start 20:00 - 21:30 uur

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot.
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Koningsdag Brendersstraatje en Lintjesregen!

Bekijk de fotoalbums van 
Bas Haans Fotografie online:

schakel nu naar 
www.schakel-nu.nl

Ingrid Pelgrim, 
uitvaartverzorgster

“Vanaf het begin was Ingrid 
betrokken en dacht goed 
mee over allerlei zaken. 
Niets is teveel. Wij kijken 
heel tevreden terug op een 
mooie uitvaart.”

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

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

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 
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Aspergemenu 
Voorgerechten: 

Krokante asperge met steak tartaar, zoetzure groenten en 
piccalillymayonaise 

Of 
Romige soep van asperges, kervel en gerookte paling 

 
Hoofdgerechten: 

Gegrilde grietfilet met asperges, een crème van pastinaak, verse doperwtjes 
en een karamel van kreeftenjus 

Of 
Langzaam gegaarde lamsnek van Hollands weidelam met asperges met 

aardappelgratin en lamsjus met basilicum 
 

Dessert: 
Lentedessert met advocaat en aardbeien 

 
€ 32,50 

 
 Boshuys Hermitage Oisterwijk  

 
Edwin en Marloe van Gijzen 

Posthoornseweg 5B, Oisterwijk 
Tel.nr.: 013-528 60 44 

www.boshuyshermitage.nl 
 Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag  
open van 
11 tot 17 uur

Petunia Surfinia
Heeft een rijke, lange bloei. Ge schikt als hang-
plant of als bodembedekker. In diverse kleuren. 
1.75
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Petunia Surfinia
Heeft een rijke, lange bloei. Ge schikt als hangplant of als 
bodembedekker. In diverse kleuren. 1.75

Tijdens het wasproces wordt er 

800 liter water per auto 

gebruikt waarvan 80% wordt 
gerecycled. Bij het wassen komt 

er zo’n 150 ml (koffi  ebeker) per 

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

terecht kunnen komen. In onze 

wasstraat worden deze stoff en 

opgevangen, gefi lterd, 
afgevoerd en verwerkt.

 bij Haans Carwash bij Haans Carwash

Haans Carwash  Geminiweg 39  Tilburg  www.haanscarwash.nl
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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
Verjaardag
Afgelopen 22 april mocht ik mijn 50ste verjaardag 
vieren. Het was een bijzonder feest waar ik met 
dankbaarheid op terugkijk. Dankbaar ben ik dat 
de gemengde koren uit Berkel-Enschot en Uden-
hout samen de viering hebben opgeluisterd en 
voor de mensen die naar de viering toe gekomen 
zijn. Dankbaar ben ik voor de vele mensen die zich 
ingezet hebben ter voorbereiding. Dankbaar ben 
ik voor wat de mensen mij gegeven hebben. Een 
heel grote verrassing was het om een icoon van 
Johannes de Doper te mogen ontvangen. Veel 
parochianen hebben hiervoor een bijdrage gege-
ven. Johannes de Doper is de heilige waarnaar ik 
genoemd ben. Mijn moeder vertelde dit. Een hei-
lige kies je niet zelf, maar wordt voor jou gekozen 
door je ouders. De naam Johannes betekent God 
is genadig. Je kunt van God niets verdienen, maar 
mag het ontvangen. Het is met veel dingen in het 
leven, je mag het ontvangen. In alles wat we ont-
vangen is het van groot belang te onderscheiden 
wat van God komt en wat niet. Alles wat je van 
God ontvangt, mag je aan de ander geven. Het 
is kenmerkend voor ons christen zijn, dat wat we 
van God mogen ontvangen aan de ander geven. 
Op de eerste plaats is het Christus zelf geven, met 
ons leven. En zoals Christus verlangen, dat de we-
reld geloven dat God Hem en met hem ieder van 
ons gezonden heeft. 

Pastoor Juan van Eijk

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
Woensdag 8 mei om 20.00 uur is de jaarlijkse Jo-
blezing in de St. Caeciliakerk door de burgemees-
ter van Tilburg, Theo Weterings. Toegang gratis. U 
bent van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 4 mei: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 5 mei: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor Goirle.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Overl. fam. van Esch-van Rijswijk; Frans 
Traa en Mien Traa van den Bijgaart; Dré Verhagen 
en Toos Verhagen-van Kasteren; Overl. leden van 
de K.B.O.; Tiny Horsten-Klijberg; Overl. familiele-
den Wehmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Louis en Cor Scherders-van de Sande 
(mnd.ged.); Martien Dielen, (D’n Diel, jrgt.); Wim 
Koenraad (jrgt.); Overl. Fam. van der Bruggen-
Verhoeven.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

Maandag 6 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend eucharistische aanbidding.

Dinsdag 7 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN Eucharistievie-
ring.
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Donderdag 9 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Vrijdag 10 mei: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.

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 5 mei: Mattijs Jonker uit Utrecht,10.15 
uur
Op het leesrooster staat Lucas 24:35-48. Jezus 
verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, 
maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij 
eet een visje. Alsof er niets veranderd is. En: van-
daag vieren we ook bevrijdingsdag.
De eerste collecte is voor de Rudolph Stichting. 
Deze stichting bevordert ontwikkelingsmogelijk-
heden van uithuisgeplaatste kinderen door zich in 
te zetten voor opvang in gezinshuizen.  De tweede 
collecte is voor het werk van onze kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
5 mei 14.30: Lenteconcert door Elckerlyc Speel-
lieden
8 mei 14.30: Gespreksgroep Verhalen rond de Bij-
bel

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

Inspiratieavond Koningsoord
Donderdag 9 mei tussen 18.00 tot 20.00 uur
Hemels Eten & Drinken, Trapistinnentuin 76, Berkel-Enschot.

Kaap jij een van de laatste plekken in Mariënkroon?

Kies jij voor 
woonoppervlakte 
en daarmee  
voor één van  
de laatste  
tweekappers? 

 
...stel jij  
jouw ideale 
vrijstaande 
‘Bedaux de  
Brouwer’  
woning samen? 

Of...

KONINGSOORD.NL
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

Te Huur aangeboden Tijdelijke woonruimte in 
overleg omgeving Haaren ruime woonk. keuken 
badkamer, terras, informatie : 0649322836 

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

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!

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

Iedere dag vers gestoken ASPERGES en dagelijks 
geschilde ASPERGES De boerderijwinkel is elke 
dag open vanaf 9.00 uur. Aspergeboerderij van 
Iersel Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404 

Latenzo zoekt een weekendhulp! Affiniteit met 
mode en staat service bij jou voorop? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! Stuur je motivatie en CV naar: 
jakomien@latenzo.nl 

Te koop: 30 a 35 vissen. Koi en Koikarpers, goud-
vissen en andere soorten. € 75,-  Bel 06-29918288 

Afscheid moeten nemen van iemand die u dier-
baar is, brengt verwarring, verdriet met zich mee. 
En juist in deze periode moeten er veel besluiten 
worden genomen, daar help ik u graag bij. 
Margriet van Ingen-van Reusel, 
Tel: 06-10917979. 24/7 bereikbaar. 

Denken en doen

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


