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DEZE WEEK:
Boomrooierij Weijtmans vindt nieuwe plek om te groeien

Standby thuiszorg: ‘ervoor zorgen dat jij jezelf kan blijven’

BUBE op 16 mei in onze gemeenschappelijke achtertuin

Bridgeclub ‘Gezelligheid Troef’ bestaat dertig jaar
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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 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
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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

 

 

 

 

 

Ombouw, verbouw en afbouw  van winkels 
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WEIJTMANS 
VINDT NIEUWE PLEK 
OM TE GROEIEN

Boomrooierij Weijtmans
Handelsweg 18
5071 NT Udenhout
013-5111483
algemeen@weijtmans.nl
www.boomrooierijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans verhuist! Een grote 
stap voor een Udenhouts familiebedrijf dat 
meer dan vijftig jaar op dezelfde locatie aan 
de Kreitenmolenstraat gevestigd was. Maar 
als bedrijf dat in de bloei van haar leven staat, 
vraagt het om ruimte voor ontwikkeling. 

De eeuwenoude familieboomrooierij Weijtmans 
heeft het vandaag de dag drukker dan ooit. Al op 
de vroege morgen rijden tientallen busjes door 
binnen- en buitenland, op weg naar nieuwe klan-
ten. Of om een kijkje te nemen bij een van de vele 
lopende projecten, zoals het snoeien en kappen 
van bomen tot boomverzorging en houttransport. 
Aan klanten is geen gebrek: zijn het niet bedrij-
ven als Dura Vermeer en Van Kessel die om hulp 
roepen, dan zijn het wel de gemeenten Eindhoven 
en Tilburg die hun prachtige bossen van luizen en 
vuil willen laten ontdoen. Zelfs voor het realise-
ren van klimbomen in natuurlijke speeltuinen en 
monumentale bomen in de stad draait Weijtmans 
de hand niet om. ‘En ook in het kader van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen lopen wij in 
Nederland voorop’, vertelt eigenaar Kees Weijt-
mans. ‘We spelen op grote schaal mee.’  

Groeimogelijkheden 
Om dat hoge tempo bij te benen, is de Uden-
houtse boomrooierij aan uitbreiding toe, aldus ei-
genaar Kees. Hij sloeg daarom in 2012 een nieuw 
stuk grond aan de haak. Slechts 300 meter ver-
derop, op een industrieterrein aan de Handels-
weg, maar groter en met veel potentie. ‘De maar 
1.8 hectare waar onze oude locatie uit bestond, 

zou onze diensten en flexibiliteit ongetwijfeld gaan 
beperken. Dat merkten we nu al: zelfs onze kan-
tine kon het aantal werknemers niet meer aan.’ De 
nieuwe accommodatie van 2.6 hectare zou dat 
probleem moeten verhelpen, alhoewel: ‘Sinds we 
die grond hebben gekocht, is onze omzet alweer 
verdubbeld. De vraag is dus hoe lang de nieuwe 
werkplek nog groot genoeg zal zijn.’  

Verhuizing
Maar dat zijn zorgen voor later. De afgelopen we-
ken zijn benut met sjouwen, in- en uitpakken en 
verven. Maandag opende het vernieuwde en mo-
derne Boomrooierij Weijtmans officieel haar deu-
ren. ‘Vreemd om na al die jaren vaarwel te zeg-
gen tegen je vertrouwde werkstek’, bekent Kees. 
‘Ikzelf woon nog altijd een paar deuren voorbij het 
oude pand, mijn ouders er recht tegenover. Aan 
de andere kant hechten we veel waarde aan onze 
klantentevredenheid. Die kan alleen zo hoog blij-
ven als Boomrooierij Weijtmans zich blijft ontwik-
kelen, met veel ruimte en natuurlijk met onze ge-
motiveerde mensen.’  

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

MEI

JUNI

09-05-19 Bibliotheek, kerkzaal 20.00-21.30 uur Filosofische avond met Nancy Vansieleghem
12-05-19 St. Caeciliakerk    11.00 uur Viering St. 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
02-06-19 CC de Schalm 11.00 uur Jong-belegen concert jeugdensemble Modesto en 

Evergreen orkest De Bagatal
02-06-19 Druiventros 12.00 uur Freunde der Blasmusik - kapellenfestival, “Die Wald-

drum Musikanten”
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
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
26-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
28-06-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
03-07-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
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Standby thuiszorg
Kruisvaardersstraat 32
5021 BE Tilburg
013-208 68 00
tilburg@standbythuiszorg.nl
www.standbythuiszorg.nl

Gaby Murraij is sinds 1 november vestigings-
manager bij Standby thuiszorg, regio Tilburg. 
‘Onze hoofdvestiging zit in Boxtel, maar om zo 
dicht mogelijk bij onze cliënten en zzp’ers te 
zitten, hebben we verschillende vestigingen 
met ieder een eigen regio,’ legt Gaby uit. Als 
thuiszorgorganisatie richt Standby thuiszorg 
zich vooral op de langdurige, chronische en 
terminale zorgvragen.

Thuiszorg bij Standby is mogelijk vanaf 3 tot 24 
uur per dag, 7 dagen per week. Daarnaast heeft 
het een bereikbaarheidsdienst waardoor de thuis-
zorg 24 uur per dag te bereiken is en er snel ge-
schakeld kan worden. ‘Onze zorgverleners helpen 
cliënten bij de algemene dagelijkse activiteiten, 
verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding 
en licht huishoudelijke ondersteuning.’ 

Zolang mogelijk thuis blijven wonen
Gaby vertelt dat ze wil dat de cliënten van Stand-
by thuiszorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Ze gaat op huisbezoek bij de cliënt, zodat 
ze goed kan inschatten wat de zorgbehoefte is. 
In overleg met cliënt bespreekt ze de uren dat er 
zorg aanwezig zal zijn. Dit kan gaan om blokzorg, 
nacht- of 24 uurszorg. Er wordt een vast team ge-
zocht bij de zorg en zorgverleners komen op vast 
afgesproken tijden. Op het rooster dat cliënt krijgt, 
is er altijd duidelijk wie er komt. De cliënt krijgt 
vaak een vaste band met de zorgverleners, omdat 
ze die regelmatig tot vaak zien.

Zorgvragen binnen de regio Tilburg zijn heel ver-
schillend; dementiezorg, terminaal, MS, niet aan-

geboren hersenletsel (NAH), Ziekte van Parkinson, 
ALS, hartfalen, COPD, zorg na een CVA, algemene 
achteruitgang i.v.m. hoge leeftijd.
Persoonlijke verzorging en verpleging wordt ver-
goed vanuit de ziektekostenverzekering. Veel cli-
enten hebben echter een grotere zorgbehoefte. 
Wij adviseren om die reden regelmatig mantel-
zorgmakelaars aan onze cliënten. Zij bekijken of 
er nog mogelijkheden liggen binnen de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ). Particuliere aanvulling is 
tevens mogelijk.  

Hart voor de zorg
Gaby komt zelf niet uit de zorg. ‘Ik heb altijd in de 
reclamewereld gewerkt, maar een zwak voor de 
zorg is er altijd gebleven.’ Nu combineert zij haar 
organisatorische talenten met haar passie voor de 
zorg. ‘Je haalt ontzettend veel voldoening uit dit 
werk. Je draagt echt iets bij. Het liefst zou ik soms 
zelf even in de zorg willen stappen.’ 

Zie ook de contactgegevens voorin de Schakel 
onder Bedrijven Contacten

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans

ZORGEN DAT JIJ 
JEZELF KAN BLIJVEN 

STANDBY THUISZORG: 

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
3-5 rijbewijs Malou J.E. Puijenbroek fietspad Vlierakkerweg 06-19955232
2-5 Loopfietsje Mariahof 013-5334942
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- 06-24603198  
 (Zie foto Schakel APP) Enschot en Tilburg ter hoogte viaduct
5-4 Huissleutel Ruivenhof 013-5333783

   

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
10-4 Beige Re-use boodschappentas met inhoud Tussen Willem II straat en 06-57055239  
  Bosscheweg 

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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De Businessclub Udenhout - Berkel-Enschot 
is een vereniging die vorig jaar het 20-jarig 
bestaan vierde. De Businessclub bestaat uit 
ondernemers en ondernemende mensen, 
woonachtig of handelend vanuit beide dorpen. 
Gedurende het jaar worden er 4 evenementen 
gehouden en 3 à 4 thema bijeenkomsten onder 
de noemer BUBE Business. De eerstvolgende 
BUBE bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
16 mei in natuurgebied ‘De Brand’ en Brasserie 
De Kat.

‘De Brand’ vormt een gemeenschappelijke ach-
tertuin en vele van ons hebben die nog niet 
van dichtbij bewonderd. In de hectiek van het 
drukke ondernemen wordt vaak vergeten tijd vrij 
te maken voor beweging en ontspanning. Waar 
kan dat dan beter dan in je eigen achtertuin. ‘De 
Brand is een natuurgebied dat zich bevindt ten 
noorden van Udenhout. ‘De Brand’ maakt deel 
uit van het Nationaal Park ‘De Loonse en Dru-
nense Duinen’ en ligt tussen de eigenlijke dui-
nen en de dorpen Udenhout en Biezenmortel. 
Onder leiding van natuurgidsen van IVN wordt 
er een wandeling door ‘De Brand’ gemaakt. 
Aansluitend wordt er genetwerkt onder het 
genot van een heerlijk diner bij Brasserie ‘De 
Kat’. Deze brasserie (voorheen ‘Boslust’ aan de 
Schoorstraat) ligt aan het begin van een mooie 
wandeling door het natuurgebied.

Een keer aansluiten
Ondernemers of ondernemende mensen, woon-
achtig of handelend in beide dorpen die een keer 
willen deelnemen zijn van harte uitgenodigd aan-
wezig te zijn. BUBE telt ruim 120 leden en het is 
altijd interessant om met de leden in gesprek te 
gaan, te sparren of zelfs samenwerkingen aan te 
gaan. Deelnemen als lid betekent een jaar lang on-
derdeel maken van een bruisend netwerk waarbij 
zakendoen wordt ondersteund met een bourgon-
disch karakter.

Het mooie van BUBE is dat de leden zelf verant-
woordelijk zijn voor de invulling van de 4 evene-
menten die gedurende het jaar worden gehouden 
en de thema’s van BUBE Business (3 a 4 per jaar). 
Deze pro-actieve insteek staat garant voor steeds 
weer wisselende onderwerpen en verrassende 
locaties. Voor dit jaar staat in elk geval nog een 
culinair event gepland en een bijeenkomst weer in 
de Spoorzone.

Kennismaking op 16 mei
Bent u ondernemer en woonachtig of werkzaam 
in Berkel-Enschot of Udenhout en wilt u een keer 
kennismaken met BUBE? Kijk dan op www.bube.
nl en of mail naar secretariaat@bube.nl en geef u 
dan op. 

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Brabant Landschap

BUBE BIJEENKOMST OP 16 MEI

ONZE 
GEMEENSCHAPPELIJKE
ACHTERTUIN

BEDRIJF IN BEELD
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10:00 tot 17:00
ZATERDAG 11 mei
09:00 tot 20:00
VRIJDAG 10 mei

> Volg        voor info

SNELKASSA CONTANTNA 12   RUSTIGERU

NEEM ‘N TAS MEEER IS INPAKPAPIER 

 -  Gratis entree & parkeren  -  Adres: Calenwiel 8  -  Berkel-Enschot  -  www.bowls-dishes.com  -
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Het is dertig jaar geleden dat twaalf vrouwen uit 
Berkel-Enschot een bridgeclub voor de gezellig-
heid oprichtten. Van die twaalf zijn er nog steeds 
zes lid. Op 1 mei vierden ze hun dertigjarig jubile-
um in Gasterij de Commanderie aan de Rielseweg 
in Riel met een diner en werden de leden verrast 
met een optreden van de goochelaar Hens. Dat 
was een heel geanimeerd gebeuren en wat de 
goochelaar allemaal voor elkaar kreeg, was voor 
gewone mensen niet meer te begrijpen. De nor-
male bridgemiddagen zijn in de Druiventros, maar 
voor speciale gelegenheden is men gewend naar 
ergens anders uit te wijken. 

We spelen voor ons plezier en niet 
met het mes op tafel

Huiskamerbridge
Met 12 leden werd gestart in de vroegere ‘huiska-
mer’ van de Druiventros. Daar groeide de club tot 
64 leden. De Druiventros had ruimte nodig en Café 
Concordia werd het nieuwe onderkomen. Toen 
dat werd verkocht, werd de kantine van sporthal ‘t 
Ruiven ons honk om later weer terug te gaan naar 
de Druiventros. De bridgeclub is niet aangeslo-
ten bij de landelijke koepel van bridgeclubs. Het 

bestuur is heel goed in staat haar eigen zaken te 
regelen. Angelique Brocken is secretaris, Ine Sten-
ders penningmeester en Anny Janssens is al vanaf 
de oprichting voorzitter van de bridgeclub.

Bridgen voor het plezier
De sfeer bij de bridgeclub is heel gemoedelijk. Er 
wordt niet gespeeld in een groter competitiever-
band, maar men speelt voor de gezelligheid en 
voor het plezier in het spel. Anny Janssens vertelt 
dat ‘er wel onderlinge competities worden gehou-
den, maar dan worden de kaarten niet met een 
grote klap op tafel gelegd als men denkt te win-
nen’. Angelique Brocken zegt: ‘We houden het ge-
zellig en spelen graag goed bridge’. 

Een levende club
Dertig jaar geleden is men begonnen met 12 leden 
en nu zijn dat er 49. Ooit zijn dat er zestig geweest. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Er wordt van-
af half september tot mei woensdagmiddag in de 
Druiventros gespeeld. Iedereen kan eens komen 
kijken hoe het eraan toe gaat en of het zou beval-
len om ook lid te worden. Je kunt bellen met Anny 
Janssens, tel 013-5331936. Je hoeft geen volleerd 
bridger te zijn; de ervaring in het spel komt met 
de jaren.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

DE BRIDGECLUB 
‘GEZELLIGHEID TROEF’ 
BESTAAT DERTIG JAAR
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WILLEMIJN WINT GOUD!
Willemijn Fuite (17) heeft vorige week op 30 april het WK cross triathlon in Pontevedra gewonnen! 
Wat een topprestatie. Van harte proficiat! 
Lees de voorbeschouwing in de Schakel van week 17, terug te vinden op onze website www.schakel-nu.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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AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

      Smokey
Sommige katten laten hun baasje goed schrikken. Zo ook Smokey. Hij vertoonde 
namelijk raar gedrag. Hij was een keer van bed gevallen en daarna ook wat raar door 
de kamer gaan lopen. Een paar dagen later nog eens. Ongeveer 1 op de 5 katten 
krijgt te maken met een te hoge bloeddruk (hypertensie) en de kans wordt groter 
naar mate ze ouder worden. Met een vrij simpele meting kunnen we de bloeddruk bij 
katten meten. Bandje om de staart, even oppompen en meten maar. Net als bij men-
sen. Bij Smokey bleek zijn bloeddruk inderdaad hoog te zijn. Bij een bloedonderzoek 
bleek dat veroorzaakt te worden door een overactieve schildklier. Klachten van een 
hoge bloeddruk kunnen erg variëren. Aan veel katten met een te hoge bloeddruk 
merk je eerst niets, maar er kunnen op termijn wel ernstige problemen ontstaan, 
zoals chronische hoofdpijn, een hersenbloeding, oogproblemen en nierproblemen. 
De oorzaak is vaak een schildklierprobleem of een nierprobleem, maar bij 1 op de 
20 katten is er verder niets aan de hand. Het is dus nuttig om regelmatig de bloed-
druk te laten meter, zeker als ze ouder worden (>10 jaar). Smokey is inmiddels onder 
behandeling voor zijn schildklier en hoge bloeddruk en het gaat gelukkig weer heel 
goed met hem.  

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
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JEUGDKONING SCHIE-
TEN TIJDENS ST. JOB
Op zondag 12 mei, tijdens het St. 
Job pleinfeest, zal ons Gilde St. Joris 

en St. Sebastiaan haar jaarlijkse jeugdkoning schie-
ten organiseren. De jeugdleden van dit Gilde zullen 
dan strijden om de titel Jeugdkoning. Zij doen dat 
op traditionele wijze door met een flobert op een 
houten vogel te schieten. De houten vogel hangt op 
ca. 18 meter hoogte. Degene die het laatste stukje 
van de vogel omlaag schiet, mag zich het komende 
jaar Jeugdkoning van ons Gilde noemen.

Het Gilde zal eerst aanwe-
zig zijn in de H. Mis in de 
St. Caeciliakerk in Enschot 

en deze viering met traditionele gildegebruiken 
opluisteren. Daarna zal rond de klok van 13.00 uur 
begonnen worden met het jeugdkoning schieten, 
hetgeen tot uiterlijk 14.00 uur duurt. Rond 15.00 
uur zal op het pleinfeest de nieuwe jeugdkoning 
geïnstalleerd worden en krijgt deze het prachtige 
zilveren schild omgehangen.
U bent uiteraard van harte welkom om te komen 
kijken naar deze mooie gildetraditie. Tot zondag!

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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Volg
ons op

✰✰✰✰✰

WIN 1 VAN DE 20  
MOEDERDAGBOEKETTEN

De actie loopt van maandag 6 tot en met zaterdag 11 mei. 
De trekking is dinsdag 14 mei.

Prijswinnaressen kunnen  
hun boeket 14, 15 &  
16 mei ophalen bij de  

Bloemenkamer.
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KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE VAN BEWONERS 
VAN ONS KONINGSOORD
van 29 april tot en met 7 juli 2019.
In de foyer van Cultureel Centrum De Schalm in 
Ons Koningsoord.

Deze expositie in de foyer van De Schalm is ge-
maakt door een paar enthousiaste vriendinnen en 
tevens bewoners van Ons Koningsoord.

Sinds enkele maanden schilderen wij in de crea-
tieve ruimte van het souterrain. Wij schilderen naar 
vrije keuze en trachten elkaar te inspireren. Daarbij 
is het bekijken van elkaars werk en het leveren van 
commentaar belangrijk, want van eigen werk zie je 

meestal de fouten niet. Wij hebben er vooral veel 
plezier in en dat is uiteindelijk belangrijker dan het 
resultaat.

Openingstijden expositie:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op: 
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het 
seizoen kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot     

Jumbo Denissen met vestigingen in Berkel Enschot, Moergestel en Oisterwijk heeft al 10 jaar een 
samenwerking met Echte Bakker Jan Swaanen! Dit wordt deze week gevierd met feest aanbiedingen 
en taart! 
Op de foto: Geert Denissen (links) en Dennis Swaanen (rechts)
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Alleen door vaklui geplaatst!

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

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



SPORT
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Dinsdag 9 april 

19:00 uur  White Demons D2 - Avanti D2 04-10
Donderdag 11 april 
20:00 uur Wh. Dem. DMW 2 - G.H.V. DMW1 02-15
Zondag 14 april 
Jupiter ‘75 HC1 - White Demons HC1 32-20
Dongen D1 - White Demons D1 08-16
Donderdag 18 April 
White Demons DMW1 - Dongen DMW2 10-06
Programma aanstaand weekend:
Zaterdag 11 mei 
09:30 uur White Demons F1 - G.H.V. F1
09:30 uur White Demons E1 - 
 DOS’80/Olympia’89 E1
10:30 uur White Demons D2 - G.H.V. D1
10:30 uur White Demons E3 - 
 DOS’80/Olympia’89 E2
10:50 uur G.H.V. DC1 - White Demons DC1
11:00 uur Aristos HC1 - White Demons HC1
Zondag 12 mei 
11:00 uur R.H.V. E2 - White Demons E2
11:40 uur RED-RAG/Tachos D1 - 
 White Demons D1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

SCHAKEN
Competitie loopt ten einde
De interne competitie bij Schaakver-
eniging De oude Toren loopt ten einde. 

De maand mei belooft nog wel een spannende 
ontknoping, in zowel groep A, B als C. In groep 
A boekte Leo Elias een prachtige overwinning op 
titelkandidaat Koen Robben, waardoor alles nog 
open staat. In groep B gaat Gerrit Bout duidelijk 
aan kop, hij wordt nog wel bedreigd door Hugo 
van Baardwijk en Joel Beerens. In groep C speel-
den Ad Mathijssen en Wil Severijns remise. Beiden 
delen nu de koppositie.
In mei zullen de resterende wedstrijden worden 
gespeeld. Vanaf 6 juni wordt gestart met ‘terras-
senschaak’. Op het mooie terras van de Druiven-
tros zullen dan ontspannen schaakavondjes wor-
den georganiseerd, een mooie gelegenheid ook 
voor huisschakers om eens met De Oude Toren 
kennis te maken.

BESTE LEDEN VAN 
DE RAUWBRAKEN,

TC de Rauwbraken is een super gezellige vereni-
ging met leden van verschillende leeftijden. Het 
bijzondere aan De Rauwbraken is dat het niet uit 
maakt wie je bent en wat je doet, iedereen is wel-
kom om mee te spelen. Toch merken we dat de 
leden tussen 16 en 35 jaar de weg naar de club 
niet altijd kunnen vinden. Daarom organiseren we 
vanaf 14 mei elke maand de jongerenclubavond, 
zodat je andere clubleden van je eigen leeftijd kunt 
leren kennen en gezellig samen kunt tennissen.
Lijkt je dat leuk? Opgeven en vragen stellen kan via 
jongerenclubavond@tcderauwbraken.nl of bij Fem-
ke van Zoest, Renske van Zoest en Merel Levink

Met sportieve groet,
TTC TC de Rauwbraken

Volgend weekend is er weer 
een volledig programma. 
Dan speelt OJC’98 uit tegen 

hekkensluiter Klimop en die wedstrijd moet ge-
wonnen worden om degradatie te ontlopen. 
Afgelopen weekend waren er door de meivakan-
tie maar twee wedstrijden. Die werden alle twee 
gewonnen en voor de F1- pupillen was dat een 
bijzondere prestatie, want vorige week was thuis 
van dezelfde tegenstander nog dik verloren.
De uitslagen waren:
DKB pup E1 - OJC’98 pup E1   5 - 9
De Korfrakkers pup F2 - OJC’98 pup F1 14 - 15
De wedstrijden van a.s. week zijn:
dinsdag 7 mei
OJC’98 mid 1 - DSC mid 1 20.00 uur
donderdag 9 mei
Focus 2 - OJC’98 2
zaterdag 11 mei
Klimop 1 - OJC’98 1
Mariarade jun 1 - OJC’98 jun 1
KVS asp B1 - OJC’98 asp B1
Mariarade asp C1 - OJC’98 asp C1
DSC pup D4 - OJC’98 pup D1
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1
SDO pup E3 - OJC’98 pup E2
Flash pup F1 - OJC’98 pup F1
Ook buiten het wedstrijdgebeuren is er nieuws: afge-
lopen week verbond Van Antwerpen Electrotechniek 
zich als shirtsponsor van de junioren en als bord-
sponsor aan onze vereniging. Mooi dat daarmee een 
jarenlange band (Mevrouw Van Antwerpen speelde 
ooit bij Jong Brabant, een van de voorgangers van 
onze fusieclub) opnieuw werd aangehaald.
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushyptheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum • Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Topkwaliteit voor een betaalbare prijs. 

Dat bewijzen wij met de volgende aanbiedingen.

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

Deze zijn geldig vanaf 17-04-2019 t/m 29-04-2019.Cum LaudeBelegen Kaas
500gram €7,45

Aspergeham

100 gram €1,75

XL Scharreleieren
6 stuks€2,2510 stuks€ 3,25

Lekkernij wenst u Smaakvolle Paasdagen!
Borreltrio

€9,99

Aspergesalade
100 gram €2,352e 100g halve prijs

Lekkernijnotenmix
200 gram €3,99+ 50 gram gratis

EETCAFÉ

4 april
TomatensoepBeenhammetje met aardappelpureeDame blanche 11 april

KerriesoepKipsate met satesaus en frietjesChocolade mousse 18 aprilChampignonsoepSpareribs met gepofte aardappel
Karamelijs met slagroom

De dolle donderdagen !! 

Driegangen menu voor slechts

12,5
Op vrijdag 10 mei organiseerd eetcafe VOS

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

14,5

Uitsluitend op reservering!! 
Een tafeltje voor U klaar zetten?

 Bel, sms of app naar: 06 245 845 36

Geopend: Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 18.00uur. Burgemeester Brendersstraat 3 Berkel Enschot
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Op 2e Paasdag vindt de jaarlijkse gratis ANWB fietstocht

weer plaats! Dit jaar zullen er zelfs 3 verschillende afstanden 

zijn. U kunt kiezen uit een afstand van 27km, 50km of de 

speciale racetour van 70km.

Voor de kids zal er de hele dag vermaak zijn en 

natuurlijk sluiten we deze dag weer gezellig af met een 

hapje en een drankje. We zien je graag op 2e Paasdag!

ANWB FIETStocht

EN ER IS MEER TE DOEN

HAPJE EN EEN DRANKJE

Ons nieuwe merk Cannondale zal voor het eerst te 

zien zijn én te testen net als de racefietsen van Ridley 

en Bianchi. Ook zullen er spectaculaire aanbiedingen

zijn op: accessoires, (gebruikte) e-bikes, de race en atb 
outlet!

2E PAASDAG IS ONS      
FILIAAL IN UDENHOUT 

OPEN! 

Kreitenmolenstraat 43    5071 BA      Udenhout                (013) 5115990 

Helemaal op maat gemaakt!

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

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

013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Elke zondag open van 11 tot 17 uur

4.49
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Grote 
StruikmargrietDeze bloeit de hele zomer. In 18cm-pot.7.99 
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Eikenbosch 12    Berkel Enschot
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eKoning

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

Informatie / aanmelden vóór 2 mei:

Praktijk Eigenwijzer Berkel-Enschot 
06-1151057

info@praktijkeigenwijzer.nl  www.praktijkeigenwijzer.nl

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080

www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Roverwij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

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

 7 

8 

9 
10 

11 
12

Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers

Meld je aan voor de inloopochtend op 20 april van 9:00 tot 12.30 uur 

b     Inhoud van het traject: 4 loopbaangesprekken

b     Locatie: Gezondheidscentrum Koningsoord Berkel-Enschot

b     Door Maxime Quax, gecertificeerd loopbaanadviseur

b     Aanmelden kan via maxime@juisttalent.nl

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

Hoe pak jij hetaan?
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 opRabobank.nl/aanpakkers

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 

de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,liefdevolle wijze. Veel steun 

aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

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

DOWNLOAD DE

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

Een extra GFT-container voor uw Groente- Fruit- en Tuinafval. 

Vanaf 26 maart online aan te vragen via www.tilburg.nl

De gemeente Tilburg verleent extra service door 

in juni tot en met september 2019 extra GFT-
containers aan te bieden. De extra GFT-container 

wordt geledigd in de weken dat de duocontainer 

SERVICE

WIST U DAT...

...u op de Afvalwijzer App vanaf 1 juni 2019 
meer informatie vindt over de ophaaldagen 

van deze container en het scheiden van GFT.   

GFT/restafval niet geledigd wordt.  Meer GFT 
inzamelen betekent ook minder restafval. Het doel 

van de gemeente is om samen met bewoners voor 

zo min mogelijk afval te gaan!

2.500 stuks (op=op)

Onze stad duurzaam en schoon. Dankjewel

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

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

...u de container pas in maart 2020 op te zeggen is.
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

...de container aan te vragen is tot 23 april 2019  

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

 13 
14 

15 
16 

17 
18

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg

Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 

T: 013 54 00 215E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

      Teken
Lente, het tekenseizoen (lente, zomer en herfst) is weer geopend.

Teken zitten in lang gras en struikgewas en belanden op dieren of mensen als wij hier 

doorheen lopen(besmetting kan dus zowel in het bos als in een woonwijk plaatsvinden).

Teken kunnen zorgen voor de ziekteoverdracht (bacteriën, virussen, ziekte van lyme, etc.). 

Uw huisdier kan hier erg ziek van worden, zelfs aan overlijden. Een geïnfecteerde bijt-

wond, jeuk en zelfs bloedarmoede kan ook voorkomen.

Besmetting vindt plaats via het speeksel van de teek of door zich te wassen en een teek 

door te slikken. Hoe sneller de teek wordt gedood of verwijderd, hoe kleiner de kans op 

besmetting. Ziektesymptomen kunnen zichtbaar worden op het moment van besmetting, 

maar ook enige tijd later. Houdt in het buitenland extra rekening met ziekteoverdracht.

• Verwijder teken zo snel mogelijk. Zorg dat u uw huisdier gedurende het tekenseizoen 

behandeld met een teken dodend middel, omdat hele kleine teken nauwelijks te zien zijn.

• Vraag advies bij uw dierenarts. Er zitten grote verschillen in de middelen die in omloop 

zijn. Een aantal middelen (geregistreerd voor de hond) zijn giftig voor de kat!

 Er bestaan geen middelen die voorkomen dat een teek op uw dier komt. Er zijn mid-

delen die onvoldoende werken(teken zuigen zich alsnog vol) of pas werken na een paar 

dagen (wanneer ziekteoverdracht al heeft plaatsgevonden). 
www.facebook.com/wc.eikenbosch

✰✰✰✰✰

Deelname is gratis en wordt je 

aangeboden door Winkelcentrum Eikenbosch.

Volgons op

PAASPLEZIERZaterdag 13 april van 10.00 tot 16.00 u.LAAT JE SCHMINKEN EN KOM GEZELLIG KNUTSELEN!

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 

en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 

stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 

Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKENSpoorakkerweg 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.NLvoor 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 NADENKEN

STOF TOT NADENKENSpoorakkerweg 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.NLvoor meer ideeën

Kijk op OIST.NLvoor meer ideeën

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 155056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65www.hansmichels.nl

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:
 19 

20 
21 

22 
23 

24

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

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

VOETBAL - TENNIS - RUNNING - HOCKEY - WANDEL
Laat in onze winkel een professionele loopanalyse maken op de loopband.

Dat is advies op maat.
Tot ziens bij Van Gool Sport.

HILVARENBEEK UDENHOUT
DOELENSTRAAT 76013-5055981 KREITENMOLENSTRAAT 25013-5114918

U
H

 37 
38 

39 
40 
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eKoning

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

Informatie / aanmelden vóór 2 mei:

Praktijk Eigenwijzer Berkel-Enschot 
06-1151057

info@praktijkeigenwijzer.nl  www.praktijkeigenwijzer.nl

Ombouw, verbouw en afbouw van winkels

 25 
26 

27 
28 

29 
30

www.desmaakvanhier.nl

100% natuurlijk

Ons adres:
Hoog Heukelom 11 5059 AD Heukelom Noord-Brabant, Netherlands

T   06 2247 7675E   info@desmaakvanhier.nlW www.desmaakvanhier.nl

Bestellen kan via www.desmaakvanhier.nl 

of kom zelf verse rauwe melk tappen uit 

onze melktap.

SmaakvanHierdesmaakvanhier@desmaakvanhier

- Halfvolle en volle melk- Chocolademelk- Karnemelk
- Milde yoghurt en vruchtenyoghurt

- Chocolade- en vanillevla- Havermout- en rijstepap- Bavarois in diverse smaken- Slagroom

Zaterdag 13 april

in Heukelom

WEIfeest

 

 

 

 

 

 

Volop Vrolijk Paasbloemwerk St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370 Rens van de Wiel   06 22 49 29 04
Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10

a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Assurantiën

Van den Hoven

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

Onze vestigingsadressen:

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

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67

Willibrordplein 7, 5131 AV  Alphen, T (013) 508 29 14

BRUNCH21 APRIL VAN 12.00 TOT 14.00

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

1E PAASDAG

Soepen

Koude gerechten

Broodjes

Warme gerechten

Dessert

Dranken

Kervelbouillon met kruiden� ensjes
Champignonsoep met bosui

Charcuterie van luxe vleessoorten o.a. serranoham, beenham, rosbief

Gerookte zalm met een dillecrème
Salade met feta, geitenkaas en tomaatjes

Ambachtelijke rundvleessalade
Salade met diverse vissoorten
Jong belegen kaas, oude kaas, brie, en zoet beleg

Roerei met reepjes beenham
Kalfsblanquette met champignons en bosui 

Kippendij� let piri piri

Luxe broodassortiment o.a. vloerbrood, mini broodjes,

spijsbrood, zoete broodjes

Diverse zoete lekkernijen o.a. petit fours, bavarois, chocoladebrownie 
Onbeperkt melk, jus d’orange, gekoeld water,

kof� e en thee met bonbon ter afsluiting

€26,50kinderenvanaf 4 jaar€15,00

Reserveren is gewenst

DPH paasarrangementen flyer.indd   1

26-02-19   14:47

PAASPUZZEL 2019
Voor u ligt de Paaspuzzel. De beeldfragmenten zijn stukjes uit advertenties die in deze Schakel, en in 

de Schakel van vorige week (nummer 15) stonden. Zet de adverteerder achter het juiste nummer op het 

antwoordvel en noteer je naam en contactgegevens. Lever de oplossing uiterlijk zaterdag 4 mei a.s. in bij 

Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 in Berkel-Enschot. Maak kans op een waardebon van � 15,- te besteden 

op Winkelcentrum Eikenbosch! De 3 prijswinnaars worden op 8 mei bekend gemaakt.

Let op: de beeldfragmenten kunnen groter of kleiner afgedrukt zijn dan ze in de advertentie staan!

19-0406 Schakel 16.indd   22

15-04-19   16:40

WINNAARS PAAS-LOGOPUZZEL
Uit de vele juiste inzendingen van de logopuzzel zijn 
de volgende winnaars getrokken:

1. W. Mutsaers, Heuneind 55 in BE

2. Anja Marinus, Torenhoekstraat 23 in BE

3. Tom Jonkers, Mgr. Poelsstraat 31 in BE

Van harte proficiat! 

U kunt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een 
Waardebon van 15,- ophalen bij Geerts Schoenen op 
Winkelcentrum Eikenbosch 11. Deze waardebonnen zijn 
in te wisselen bij de winkeliers op het winkelcentrum.

Vóór IJsheiligen (11-14 mei) de bloemen buiten, 
veelal kan je daar naar fluiten. 

Wacht tot deze dagen zijn voorbij, 
de bloemen zijn dan pas echt blij.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

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



DIVERSEN
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OPVOEDCAFÉ, AAN 
TAFEL MET HEIDY

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert elke 2 
maanden een Opvoedcafé voor ouders met kinde-
ren van 0 tot 12 jaar.  Aan de hand van een thema 
wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en 
inspiratie opgedaan. 

Dit Opvoedcafé staat in mei in het teken van ‘Len-
tekriebels; het hoe, wat en waarom van seksuele 
opvoeding’.
Je wordt deze avond ontvangen door Heidy die 
samen met de Bibliotheek het OpvoedCafé ver-
zorgt. 
Heidy gaat op donderdag 16 mei met je in gesprek 
om van gedachten te wisselen en tips te geven 
over het thema “Lentekriebels; het hoe wat en 
waarom van seksuele opvoeding”. Uiteraard staan 
koffie en thee klaar!
Voor veel ouders is dit nog steeds een lastig 
thema. Zelf zijn we vaak niet groot gebracht met 
openheid over seksualiteit, hoewel we steeds be-
ter beseffen hoe belangrijk dit is. Ook weten we 

vaak weinig over “seksuele opvoeding”. Wat is dat 
nu eigenlijk, wanneer begin je hiermee, wat vertel 
je wanneer, hoe begin je hierover, zijn bijvoorbeeld 
vragen die veel ouders hebben.  Gelukkig krijgt ie-
dereen ermee te maken en kunnen we elkaar hel-
pen met het vormen van onze eigen visie hierop. 
Samen weten we meer!
Donderdag 16 mei van 20.00-21.00 
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren 
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Schakel nu over 

naar het laatse nieuws

over Berkel-Enschot

en volg ons op Facebook



KERKBERICHTEN
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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
We bevinden ons in de Paastijd die liturgisch ge-
zien tot het feest van Pinksteren duurt. De vierin-
gen van het hoogfeest van Pasen zijn inmiddels 
alweer een aantal weken geleden maar ik ben nog 
steeds een beetje aan het nagenieten. Het is een 
intens drukke, maar vooral ook alleszins feeste-
lijke tijd geweest. Ik hoop dat u allemaal net zo 
genoten hebt als ik!
Ook de voorbereidingen op het Paasfeest zijn uit-
stekend verlopen, zowel de veertigdagentijd als 
de Goede Week. Dit jaar heb ik vooral heel erg 
ervaren dat we als geloofsgemeenschap ons niet 
alleen voorbereiden op Pasen door te minderen 
(in wat we eten of drinken) maar zeker ook door 
te “meerderen” in gebedsleven, spiritualiteit en de 
uitoefening van naastenliefde. Om u hiervan een 
idee te geven kan ik u alleen al verhalen wat ik per-
soonlijk heb meegemaakt: op de dinsdagen van 
de veertigdagentijd en de Goede week hebben 
we samen de vespers gebeden in de St. Willibror-
duskerk en op twee dinsdagmiddagen hebben we 
samen gekeken naar een uiteenzetting over de 
heilige Mis door een bevlogen pater Kapucijn.
Elk jaar doen de parochianen van de Johannes 
XXIII Parochie ook heel uitdrukkelijk iets voor de 
mensen in onze woongemeenschap die het finan-
cieel wat minder hebben. Ook in 2019 kwamen 
die acties goed uit de verf: een flinke hoeveelheid 
Paasdozen werd ingezameld voor kinderen in de 
gemeente Tilburg die opgroeien in behoeftige ge-
zinnen en we zamelden als geloofsgemeenschap 
ook een enorme hoeveelheid voedsel in ten be-
hoeve van de Tilburgse voedselbank. Wederom 
een resultaat dat in ieder geval mij, en ik hoop u 

ook, met een nog beter gevoel de Paasdagen in 
liet gaan, met waardering en bewondering voor 
onze parochianen.
De Heer is verrezen!

Diaken Alexis Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Tiny-Bertens-
de Kort, 91 jaar en in de St. Lambertuskerk van Jo 
Verhoof-Korthout, 93 jaar.

ALS GOD RENOVEERT
Sinds een jaar is het pastoraal team met de toren-
groepen en het parochiebestuur op zoek naar een 
manier om de parochie te vernieuwen. We laten 
ons inspireren door het boek van J. Mallon, “Als 
God renoveert”. Met een groep van 15 personen 
hebben we een aantal bijeenkomsten gehad. Zij 
zijn hier heel enthousiast over. Graag willen we 
een viertal bijeenkomsten beleggen in de avond. 
Het doel is samen op weg gaan naar parochiever-
nieuwing. De data van de bijeenkomsten zijn:
- Dinsdag 21 mei: inleiding, H1 en H2:  Kerk wie 

ben je?
- Dinsdag 4 juni: H3 en H4: De pijn erkennen en 

genezen
- Dinsdag 18 juni: H7: De visie: wat is jou visie en 

wat is de visie van de Kerk 
- Dinsdag 2 juli: H5: Waarden voor verandering
We lezen ter voorbereiding op elke bijeenkomst de 
betreffende hoofdstukken. Met elkaar zullen we in 
gesprek gaan aan de hand van een paar vragen uit 
de leeswijzer: https://www.parochiespiritualiteit.
org/wp/wp-content/uploads/2018/11/Leeswijzer-
Als-God-renoveert.pdf
De bijeenkomsten zullen zijn in de pastorie van 
de St. Caeciliakerk.  De inloop is om 19:45, we 
starten om 20:00 en sluiten de avond om uiterlijk 
21:30 af.

Pastoor Juan van Eijk

UITNODIGING TOT AANBIDDING
In de Paastijd, op weg naar Pinksteren, willen 
we in onze parochie, in de Sint Willibrorduskerk 
op maandagavond 20 en 27 mei en 3 juni na de 
avondmis een half uur Eucharistische aanbidding 
doen. U bent vrij om binnen te lopen en niet ver-
plicht om de gehele tijd van aanbidding te blijven, 
echter dit zou natuurlijk wel heel mooi zijn.

AGENDA:
St. Willibrorduskerk:
Maandag 13 mei 20.00 uur: bijeenkomst Paro-
chiebestuur.
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St. Lambertuskerk:
Dinsdag 14 mei 20.30 uur: doopvoorbereiding.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 11 mei: 
19.00 uur St. Josephkerk: geen viering.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 12 mei: 
9.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Herenkoor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Antoon Sanders (1e jrgt.); Mieke Klein 
Paste-Vermeer (1e jrgt.); Anna van der Heijden-
Robben namens de bedevaart van Hakendover.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv de Mortelnootjes. In deze viering doen 20 
kinderen hun Eerste Communie.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Caeciliakerk: Sint Job Eucharistie-
viering mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Corry Wehmeijer- Zwanenburg (1e jrgt.); 
Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg; Mina 
van Alphen-van Rijswijk(jrgt.) en overl. familiele-
den van Alphen; Fons Piggen (jrgt.)

Maandag 13 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 14 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 16 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 17 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 12 mei: ds. Chantal Schaap uit Waal-
wijk,10.15 uur
Op het leesrooster staat Johannes 10:22-30. We 
lezen een verhaal over geloof en ongeloof. Men-
sen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl 
ze het antwoord op die vraag al lang hebben kun-
nen horen. De vraag is of ze het wíllen geloven.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het 
werk van onze eigen kerk, speciaal voor het oude-
renpastoraat. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
8 mei 14.30: Gespreksgroep Verhalen rond de 

Bijbel
11 mei 19.30: Club 412
15 mei 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Hanging basket
Grote pot gevuld met diverse 
perkplanten. 14.95

Hanging basket
Grote pot gevuld met diverse 
perkplanten. 14.9514.95

9.99

Zondag 12 mei 
Moederdag open 
van 11 tot 17 uur
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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 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

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

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

Met MOEDERDAG lekker tafelen met ASPER-
GES Met de door ons geschilde asperges hebt 
u in een mum van tijd een feestelijke en gezonde 
maaltijd op tafel. Op zoek naar een leuk Moeder-
dag cadeautje. Asperges in cadeauverpakking. 
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel 013-5113404 

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

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

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

Wie kan mij af en toe helpen de tuinborders te 
onderhouden? Tel 06-48638083 

MOEDERDAG, verwen haar met VERSE 
ASPERGES Dagelijks vers gestoken, geschild 
en extra producten. Verkoop ma. tm vr. 10 - 18 uur. 
Zat. 9 -18 uur en zondag 10-18 uur. 
J. Schuurmans, Hoog Heukelom 3 in Heukelom. 
Tel. 013 5334720 of 06 15361043 

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 Uitvaartzorg, 
Tel: 06-10917979. 24/7 bereikbaar. 

Bij BLOEMENATELIER EXTRA VITA €2,50 kor-
ting op ieder MOEDERDAGBOEKET vanaf €15,-. 
Wilt u een bestelling doen voor moederdag? 
Deze bezorg ik gratis in Berkel-Enschot. Extra Vita 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370





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


