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BEDRIJVEN CONTACTEN
BANKEN
RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen
Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en
algemene renovatie-verbouwingen.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511
Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl
STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl
TDF – DAKRENOVATIE 06-36486079
VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK Elektra &
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Oplage: 5.250 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

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

SCHILDERS
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

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

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

WIJKAGENTEN 0900-88 44
Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail:
goof.van.bragt@politie.nl en nihat.karacan@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

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

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

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl
MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST
Cultureel Centrum de Schalm Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

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

DIERENARTS

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

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

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

DORPSRAAD
DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl
Dorpsinformatiepunt Loket BE
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten 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)

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot
FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl
FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl
OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO
Tel. 06-24981499 www.osteopathie-maurajansen.nl

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org
De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E www.depedicuresalon.nl
Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure en
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

GEZONDHEID
APOTHEEK DE LANGE STIGHT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl. Buiten openingsuren:
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis
voor kind en ouder. www.3-dees.nl T 06-50278012
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TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37 / Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie,
www.pradana.nl, 013-8509808

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

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

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

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

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

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

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

THUISZORG
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

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 actueel menuvoorstel

NOTARISSEN

Stichting Hulpcentrale UBE tel.nr. 013 50 30 919

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen Vestiging Udenhout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN
HUIDTHERAPIE

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

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
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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

Sint Job 2019
Een prachtige traditie in een eigentijds jasje. Wat was het een gezellige dag met het Gilde, oude ambachten,
kinderspelen, scharren, snoep, mooi weer, sfeer, muziek en dans.
Bekijk het fotoalbum van Peter Timmermans op www.schakel-nu.nl, Facebook en de Schakel app.
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ACTIVITEITENKALENDER
MEI
16-05-19
16-05-19
16-05-19
18-05-19
19-05-19
22-05-19
22-05-19
22-05-19
26-05-19
29-05-19
29-05-19
29-05-19
30-05-19

Café Mie Pieters
Koningsoord, oude keuken
Bibliotheek, Vide
Bibliotheek, Werkplaats
CC de Schalm
Druiventros
CC de Schalm
Bibliotheek, Werkplaats
CC de Schalm
CC de Schalm
Bibliotheek, Werkplaats
Café Mie Pieters
Café Mie Pieters

19.00 uur
20.00 uur
20.00-21.00 uur
13.30-15.00 uur
10.00-13.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
15.30-17.00 uur
11.30 uur
13.30-16.30 uur
15.30-17.00 uur
20.00 uur
15.00 uur

Grenzen-loos eten
Bewoners overleg groep vergadering
Opvoedcafé: aan tafel met Heidy
Stop-Motion film maken
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Parkinson cafe Middenbrabant: De Geriater
Zomerbridge SBE 50+
Sterk naar de brugklas
Het KlarinetNsemble Stg. Expo
Zomerbridge SBE 50+
Sterk naar de brugklas
Pub quiz
Optreden Tune Up, Jazzy swing

01-06-19
02-06-19

t Hoekske 6A
CC de Schalm

11.00-17.00 uur
11.00 uur

02-06-19

Druiventros

12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
openingstijden
11.00-16.00 uur
11.30 uur
18.00 uur
13.30-16.30 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00-18.45 uur
19.45 uur
div. tijden
10.00-13.00 uur
13.30-16.30 uur
17.30 uur
10.00-17.00 uur
15.00 uur
13.30-16.30 uur
20.00 uur
11.30 uur
12.15 uur
12.25 uur

Openstelling Onder d’n Hooizolder
Jong-belegen concert jeugdensemble Modesto en
Evergreen orkest De Bagatal
Freunde der Blasmusik - kapellenfestival, “Die Walddrum Musikanten”
Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
Zomerbridge SBE 50+
Kunstexpositie in de gangen van Koningsoord
10e kunstmarkt, CC de Schalm, STG. Expo, bibliotheek
3e Rondje van Johannes
Avond4daagse
Zomerbridge SBE 50+
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse intocht
Expatax open 2019
Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
Zomerbridge SBE 50+
Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
Oldtimerday
Optreden: Say jazz, five ladies of Jazz
Zomerbridge SBE 50+
Pub quiz
25e Galgenloop, start diverse kinderlopen
25e Galgenloop, start 10 EM en 10 km loop
25e Galgenloop, start 5 km loop

10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
20.00 uur

Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
Zomerbridge SBE 50+
Bewoners overleg groep vergadering

JUNI

05-06-19 CC de Schalm
05-06-19 CC de Schalm
8-6 t/m 10-7-19 Ons Koningsoord
08-06-19 Winkelcentrum Eikenbosch
10-06-19 Parochiecentrum Udenhout
11-06-19 Jong Brabant
12-06-19 CC de Schalm
12-06-19 Jong Brabant
13-06-19 Koningsoord
14-06-19 Koningsoord
14-06-19 Wilhelminaplantsoen
15 t/m 23-06-19 TC de Rauwbraken
16-06-19 CC de Schalm
19-06-19 CC de Schalm
20-06-19 Valentijn
23-06-19 Boerderij Denissen
23-06-19 Café Mie Pieters
26-06-19 CC de Schalm
28-06-19 Café Mie Pieters
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen

LATER
03-07-19
03-07-19
04-07-19
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CC de Schalm
CC de Schalm
Koningsoord, oude keuken

BEDRIJF IN BEELD

KINDERGELUK

‘Er is geen betere coach voor een kind dan zijn
eigen ouders. Hoe mooi is het als jij kunt leren om die coach te zijn voor jouw kind!‘ Heidy
van Ommeren van 2Sync Training en Coaching
vindt dat ieder kind het verdient om gelukkig te
zijn en helpt ouders hiermee graag een eindje
op weg.
Persoonlijke ontwikkeling
Heidy is haar carrière ooit begonnen met HTS
bouwkunde, maar voelde na een pittige periode
met haar 2e kind (dat veel huilde) dat dit werk niet
meer paste en stapte in een traject van zelfontplooiing. Ze volgde o.a. twee NLP opleidingen en
weet nu dat haar hart ligt bij ‘kindergeluk’. Heidy
heeft zelf een jeugd gehad waarin zij zich vaak
eenzaam voelde. ‘Ik gun ieder kind te kunnen opgroeien tot een krachtige volwassene en ik geloof
er in dat kinderen gelukkig zijn als hun ouders dat
ook zijn.’
Ouders in hun kracht
Wanneer het met je kind niet goed gaat; denk bijvoorbeeld aan druk gedrag, ziekte, emotionele
problemen of ontwikkelingsproblematiek, kan je
met het kind aan de slag gaan, maar de focus in
wat Heidy biedt ligt juist op de ouders. ‘Als ouders
herkennen waarin zij persoonlijk geraakt worden
(door het gedrag van hun kind), komen zij in hun
kracht te staan en helpen daarmee weer hun kind.’
Heidy gebruikt NLP in haar coaching en trainingen,
maar ook systemische opstellingen, waarbij vanuit

een opvoedvraag inzicht gegeven wordt in ieders
rol en het onbewuste bewust wordt gemaakt.
Opvoedkoffie/café en training
De “theekransjes” waarin moeders vroeger hun
zorgen en tips uitwisselden, zijn verdwenen. Heidy houdt tweemaandelijks de “OpvoedKoffie” bij
haar thuis en in samenwerking met de Bibliotheek
Berkel-Enschot tweemaandelijks het “OpvoedCafé”, waar aan de hand van wisselende thema’s van
gedachten gewisseld kan worden.
Resultaat
Ouders kunnen soms wat sceptisch zijn; want het
“probleem” ligt toch bij het kind? Maar de resultaten spreken voor zich. Hoe mooi is het om te ervaren hoe groot je eigen invloed is op je kind, om te
merken dat je als ouder vertrouwen krijgt, je weet
wat je moet doen en er meer balans in het gezin
komt! 16 mei is er weer een OpvoedCafé en 13 juni
een workshop opvoedopstellingen; ervaar het zelf!
Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

2Sync Training en Coaching
Pieter de Hooghlaan 24
5056 CM Berkel-Enschot
06-37176430
info@2Sync.nl
www.2Sync.nl
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GEVONDEN
SCHAKELTJES
Datum
2-5
28-4
18-4
12-4
10-4

GEVONDEN
Loopfietsje
Zwarte zonnebril
Zonnebril merk Keen
Sleutelbos met groen draakje
bankpasje Rabobank

Vindplaats
Mariahof
Lijsterbestaan
Kapitellaan Trappistinnentuin
Berkel-Enschot
Rembrandt van Rijnlaan

Telefoon
013-5334942
013-8894673
013-5332992
06-12353003
06-20780000

Verliesplaats
route Sporthal ’t Ruiven naar
Rennevoirt
Tussen Willem II straat en
Bosscheweg

Telefoon
06-20780000

VERLOREN
SCHAKELTJES

		
Datum VERLOREN
7-5
fietssleutel aan wit hangertje met hondjes
		
10-4
Beige Re-use boodschappentas met inhoud
		

06-57055239

SCHAKEL APP
SCHAKELTJES
Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de
Schakel.
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen
via de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de Schakel’
in de App Store of Google Play.

GORDIJNEN & RAAMBEKLEDING

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

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

www.zigzag-gordijnen.nl
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RED DE GALGENLOOP!
Het is een kwarteeuw oude traditie, een bekende naam binnen de dorpsgemeenschap en een
stukje van onze Berkel-Enschotse identiteit: de
Galgenloop. Toch dreigt dit dorpsevenement te
verdwijnen. Een oproep aan alle Berkel-Enschottenaren luidt: red de Galgenloop van de galg!
Dat de Galgenloop ooit zou uitgroeien tot een spektakelstuk dat jaarlijks 600 deelnemers aan het rennen brengt en een massa aan toeschouwers weet
te trekken, hadden oprichters Pieter Geerts en Wim
Bertens 25 jaar terug niet gedacht. Het idee voor een
hardloopwedstrijd in het dorp kreeg het tweetal tijdens carnaval. Dat leverde aanvankelijk vooral ‘eerst
zien dan geloven’- reacties op. Toch kwam nog datzelfde jaar de allereerste Galgenloop-editie van de
grond. Al snel was er aan animo geen gebrek en
kreeg de Galgenloop als stichting een officiële titel.
Herinneringen
Door de jaren heen is de traditionele Galgenloop
niet hetzelfde gebleven. Zo zorgde de natuurbeschermende Flora- en Faunawet ervoor dat het
parcours niet meer langs het Galgenven maar over
de Bosscheweg loopt. Ook herinnert u zich vast
nog wel de “duiker”, een tunnel onder het spoor
die regelmatig onderwater liep en waar de lange
lopers hun hoofd aan stootten. En wat dacht u
van de eerste keer dat u zich aan het kilometerslange parcours waagde, een record verbrak en
de zweetdruppels van het voorhoofd regenden?

Oproep
Toch dreigt de Galgenloop na 25 jaar ten onder
te gaan. Het aantal vrijwilligers loopt terug en de
organisatie kan de werkdruk maar amper aan.
‘Zonde’, vindt voorzitter Joyce Bosch. ‘De Galgenloop mag toch niet zomaar verdwijnen?’ Het
drietal wendt zich daarom tot alle Berkel-Enschottenaren voor een helpende hand. ‘Heus niet voor
een wekelijkse bijbaan’, benadrukt Wim. ‘Een paar
vrijwilligers die een uurtje bij een waterpost staan,
maken al een verschil.’ Verder hoopt het team op
minstens tien nieuwe bestuurs- en commissieleden. Taken variëren van het beheren van de website tot het regelen van zaken rondom het terrein.
Een gebrek aan mankracht zou de 25e editie op
30 juni tot de laatste maken. Gelukkig maakt de
organisatie er hoe dan ook iets bijzonders van. Zo
worden deelnemers en vrijwilligers van een loopshirt voorzien en gaat een deel van het geld naar
de Berkel-Enschotse Stichting TEUN. ‘Hopelijk
doen we Berkel-Enschot met dit artikel beseffen
hoeveel de Galgenloop voor het dorp betekent.’
Draag je steentje bij aan de Galgenloop door contact op te nemen met voorzitter Joyce Bosch, via
info@galgenloop.nl
Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans (archief 2018)
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‘We namen afscheid van hem op
de plek waar hij zo graag was.’

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale locatie,
het cateren van uw favoriete keuken of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u
graag op een buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis
en ervaring is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met onze teams
om alle wensen tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd
persoonlijk en bijzonder te maken.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij
coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Onze ervaren teams helpen u
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of bel
013 205 57 31.
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‘t Seuverick

FIETSVAKANTIE:

ÉÉN MET DE ELEMENTEN

MET PASSIE

Helen Smeeman en Vincent Deliën,
Badger Pass in Montana, USA

Met haar tassen vol slaapspullen, opgerolde
kleding, een lichtgewicht tent, wat noten, gedroogd fruit èn, om de gaatjes op te vullen, wat
zakjes inlegkruisjes voelt Helen Smeeman (50)
zich op haar best. ‘Je fiets is je hele huis! Het
is zo’n fijn gevoel om alleen bezig te zijn met
fietsen, eten, slapen en te genieten van wat je
onderweg ziet.’ Helens ogen schitteren. ‘Buiten
met de elementen; de regen, de wind en de zon.’
Op haar 17de genoot ze van haar eerste fietsvakantie. Met een vriendin en drie versnellingen
fietste ze naar en door Engeland. Toen Vincent
in beeld kwam, werd zijn motor al snel ingeruild
voor een fiets. Gedurende 30 jaar rolden de banden door bijna alle landen in Europa. In de Alpen
en de Pyreneeën konden ze uiteindelijk in een cadans komen. ‘Dan fiets ik zo met al mijn bagage
de pas op hoor,’ lacht Helen. Vincent komt thuis,
groet ons en zet zacht fluitend een kopje koffie.
‘De Hebriden eilanden van Schotland’, gaat Helen
verder, waren fantastisch, maar de reis door Amerika heeft toch wel het meeste indruk gemaakt.’
Van Seattle naar Boston
In drie maanden reden ze samen 6100 kilometer.
‘Het werkt verslavend’, verklapt Helen. Ze reden
zo’n 100 kilometer per dag. Hotels en de tent wer-

den afgewisseld. Hoewel ze in de Oisterwijkse
bossen oefenden om een zak in de boom te slingeren, troffen ze overal berenkasten aan, waarin
eten en toiletspullen opgeborgen konden worden.
Foto’s van mensen in een prachtig boek, vertellen
de reis. Zo konden ze kamperen in achtertuinen
en waren er zelfs Amerikanen die uit solidariteit
hun lunch betaalden. Ze reden door pikdonkere
spoortunnels en trotseerden onweer. De Prairie,
zowel een glooiende als echt platte pannenkoek,
vormde een uitdaging om niet van de weg te worden geblazen. Ze reden uren benauwd door een
gebied waar bosbranden woekerden. Steeds wisselden prachtige natuur-berggebieden elkaar af.
Het hield maar niet op! Foto’s van op hol geslagen buffels, roofvogels, bordjes van overstekende
slangen, en herten. Het gefluit verstilt. ‘Gaffelbokken’, klinkt het gezellig vanuit de keuken, ‘tweede
snelste landdier.’
Meer kilometers
Helen zou graag nog in Japan en Mongolië willen
fietsen. Deze zomer fietsen ze eerst door Finland en
in het voorjaar in Italië. ‘In Europa is er ook nog zoveel te fietsen, we zijn voorlopig nog niet uit gefietst.’
Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Ric Roche
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KUNST EN CULTUUR
Stichting EXPO presenteert:
zondag 26 mei 2019, aanvang 11.30 uur,
entree € 8,00 (inclusief koffie en thee in de pauze)

HET KLARINETNSEMBLE
Het KlarinetNsemble bestaat uit ruim twintig zowel
vergevorderde amateur-, als beroepsklarinettisten
uit Hilvarenbeek en ver daarbuiten. Het vertegenwoordigt de hele klarinetfamilie - van hoog tot laag
- wat een rijke klankkleur levert. Het trad 22 jaar ge-

St. Willibrordstraat 32a

|

leden voor het eerst op en heeft in de loop van de
jaren op veel plaatsen in Nederland en in het buitenland concerten gegeven. Concerten in lichtklassieke
sfeer met uitstapjes naar Zuid-Amerikaanse muziek.
Maarten Jense is vanaf de oprichting dirigent. Hij
studeerde aan de conservatoria van Tilburg en
Utrecht. Hij componeert, arrangeert, dirigeert en
doceert. Tijdens dit concert treedt saxofoniste
Martijne Janssen-Van Dijke op als soliste met onder meer enkele speciaal voor dit optreden gearrangeerde stukken.
Kom luisteren naar dit ongewone, energieke ensemble.
Meer weten? www.klarinetnsemble.nl

5056 HW Berkel-Enschot

|

Telefoon: 013 - 533 1556
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Een bijzonder geslaagde, zonnige en gezellig drukke Sint Job was het dit
jaar.
Sint Job is echter niet mogelijk zonder hulp van de vrijwilligers, bands,
koren, dansers en zonder de steun van de sponsoren, donateurs en
Vrienden van Sint Job.
Stichting Sint Job dankt iedereen daarom die een bijdrage heeft geleverd
aan deze prachtige viering.
Graag tot volgend jaar, waarin we Sint Job voor de 30e keer gaan vieren.
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VERENIGINGSNIEUWS
VERZAMELAARSVERENIGING
“DE TORENHOEK”
Op zondag 19 mei is er de maandelijkse
ruilbeurs in Ons Koningsoord, Cultureel Centrum
“De Schalm”,
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot.
U kunt er terecht van 10.00 tot 13.00 uur.
Men kan er o.a. postzegels, balpennen, bidprentjes en boeken over ons Koningshuis ruilen.
Bestuur verzamelaarsvereniging
“DE TORENHOEK”.

JEUGDKONING GILDE
ST. JORIS EN ST. SEBASTIAAN
Op zondag 12 mei jl., moederdag en St. Job, werd
tijdens het St. Job pleinfeest door de jeugdleden
van ons Gilde gestreden om de titel ‘Jeugdkoning’. Om 10.30 uur verzamelde ons Gilde bij de
Oude Toren, van waaruit met slaande trom naar
de St. Caeciliakerk getrokken werd om de St. Job
mis mee op te luisteren. Na deze viering werd een
vendelgroet gebracht en de verdere voorberei-

dingen getroffen voor het Jeugdkoning schieten.
Rond 13.15 uur was het dan zover. Jeroen Bierens en Iwan Michels streden op traditionele wijze
om deze titel. Allereest werd de boom gevrijd en
mochten pastoor Juan van Eijk en de aftredende
Jeugdkoning Jeroen Bierens enkele schoten lossen op de houten vogel. Deze was op een hoogte
van ca. 18 meter geplaatst onder een kogelvanger,
zodat ook de veiligheid van de omgeving was gewaarborgd. Jeroen en Iwan, beide ervaren schutters bij ons Gilde, hadden uiteindelijk 68 schoten
nodig om het laatste stukje van de vogel omlaag
te schieten. Het was Iwan Michels die het laatste
schot loste en zich daarmee voor het komende
jaar Jeugdkoning van ons Gilde mag noemen.
Rond 15.00 uur vond de officiële installatie van
de Jeugdkoning plaats op het podium op het St.
Job pleinfeest. Daarna werd met de inwoners van
Berkel-Enschot het glas geheven op de nieuwe
Jeugdkoning. Wij feliciteren Iwan met het behalen
van deze titel en wensen hem een mooi gildejaar
toe.
Nieuwsgierig geworden naar ons Gilde?
Kijk eens op onze website:
www.sintjorisensintsebastiaan.nl
of onze Facebookpagina.
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ONDERHOUD aan uw Land Rover
wij hanteren

VASTE TARIEVEN:

€ 99,- - € 149,- - € 179,ook APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen & accessoires: NIEUW & GEBRUIKT

www.JANSENLAROPARTS.nl

Groenstraat 31 b - Udenhout - T 013 511 5080

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
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Eikenbosch 4
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013-5333377
info@bersselaaroogzorg.nl
www.bersselaaroogzorg.nl

SPORT
WHITE DEMONS
BENOEMD 2 ERELEDEN
Op 8 mei – de dag dat White Demons
haar 46-jarige jubileum vierde – zijn Edith van Dijk
en Ries Vugts benoemd tot erelid van White Demons. Beiden zijn al meer dan twintig jaar actief
als vrijwilliger voor de handbalvereniging uit Berkel-Enschot. Tijdens de algemene ledenvergadering werden Edith en Ries verrast met de benoeming tot erelid.

Edith van Dijk heeft ruim twintig jaar activiteiten
georganiseerd voor de jeugd van White Demons,
zoals het jeugdkamp, disco’s en schoolhandbaltoernooien. Ook is ze ruim vijftien jaar bestuurslid
geweest. Daarnaast hield Edith zich bezig met het
wedstrijdsecretariaat.
Ries Vugts is vanaf de oprichting van de vereniging al lid van White Demons, al 46 jaar dus. Hij
is de penningmeester van de vereniging, maar
is vooral de drijvende kracht achter alles wat te
maken heeft met de accommodatie op sportpark De Rauwbraken, waar het clubgebouw De
Kraacht staat. Ries regelt de inkoop, de verkoop,
de bemensing, maar denkt ook aan onderhoud en
schoonmaak.
Hun jarenlange, tomeloze en vrijwillige inzet en
enthousiaste betrokkenheid bij de vereniging is de
reden dat zij nu zijn benoemd tot erelid.
Wij feliciteren hen van harte hiermee!

Uitslagen afgelopen weekend:

Zaterdag 11 mei
10:30 uur White Demons D2 - G.H.V. D1 00-25
10:50 uur G.H.V. DC1 - Wh. Demons DC1 10-21
11:00 uur Aristos HC1 - Wh. Demons HC1 26-20

Zondag 12 mei
11:00 uur R.H.V. E2 - White Demons E2
11:40 uur RED-RAG/Tachos D1 White Demons D1
12-13
Programma aanstaand weekend:
Woensdag 15 mei
20:30 uur Mixed-Up DMW2 White Demons DMW1
Donderdag 16 mei
20:00 uur White Demons DMW 2 - G.H.V. DMW2
Zaterdag 18 mei
09:30 uur White Demons E2 - Roef E1
09:30 uur White Demons D1- O.H.C. ‘01 D1
10:15 uur G.H.V. F2 - White Demons F1
10:30 uur White Demons HC1 Olympia’89/DOS’80 HC1
10:30 uur White Demons DC1 - Roef DC1
11:05 uur G.H.V. E1 - White Demons E1
Zondag 19 mei
11:00 uur R.H.V. D2 - White Demons D2
11:55 uur Goodflooring/H.M.C. R’donksveer E2 White Demons E3
12:20 uur Elshout DS2 - White Demons DS1
13:20 uur White Demons DS1 - R.H.V. DS1
13:50 uur handbalshop.nl/Witte Ster DS1 White Demons DS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
White-demons.nl of contact opnemen met
edithvandij@gmail.com.

OJC’98 NIEUWS
Niet zo’n best weekend voor
OJC’98 dit keer. Het eerste verloor onverwacht
van de hekkensluiter en zal nu ergens moeten
stunten om degradatie te ontlopen. Daarnaast leden heel wat teams hun eerste nederlaag.
Er waren ook lichtpunten: de midwekers wonnen
na lange tijd weer eens, het tweede won keurig
van Focus, De pupillen D haalden hun eerste veldoverwinning binnen en de twee jongste teams
wonnen alle twee. Zij hebben allebei nog kampioenskansen.
De uitslagen waren:
OJC’98 mid 1 - DSC mid 1
9-7
Focus 2 - OJC’98 2
7 - 10
Klimop 1 - OJC’98 1
8-7
Mariarade jun 1 - OJC’98 jun 1
10 - 11
KVS asp B1 - OJC’98 asp B1
15 - 5
Mariarade asp C1 - OJC’98 asp C1
7-3
DSC pup D4 - OJC’98 pup D1
3-4
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1
9-6
SDO pup E3 - OJC’98 pup E2
4-6
Flash pup F1 - OJC’98 pup F1
3 - 18
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Volgende week een programma met veel thuiswedstrijden.
zaterdag 18 mei
OJC’98 1 - Keizer Karel 1
15.30 uur
OJC’98 2 - Rust Roest 6
14.00 uur
OJC’98 asp B1 - DSC asp B3
14.00 uur
OJC’98 pup E1 - {SV pup E3
13.00 uur
OEC pup E2 - OJC’98 pup E2
OJC’98 pup F1 - BMC pup F1
13.00 uur

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

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD Udenhout
Tel. 013 - 511 14 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

Wil jij werken in een innoverende, mooie boom
kwekerij met collega’s die jouw passie voor bomen
delen? Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren
en/of leergierige collega (m/v) om ons team fulltime
te komen versterken.

VACATURE BOOMKWEKER
Van Roessel Vormbomen is een familiebedrijf met meer dan 45 jaar ervaring.
Wij kweken vormbomen en meerstammige solitairen. Elke boom wordt met veel
zorg gevormd tot een kwalitatief hoogstaand product. Alle medewerkers werken
mee aan elk aspect van het kweekproces, van planten tot aan het laden in de
vrachtwagen. Wij vinden betrokkenheid van onze medewerkers erg belangrijk.
Kun jij met jouw kennis en ervaring bijdragen aan de kwaliteit van onze bomen?
Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!
Wat bieden wij?
- Prettige werksfeer in klein team
- Allround inzet in de kwekerij
- Fulltime dienstverband
- Uitzicht op een vast contract
Lijkt het jou interessant om deel uit te maken van ons team en ben jij
fulltime beschikbaar, stuur dan een mail met CV naar kelly@vanroessel.nl.
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www.vanroessel.nl
Van Roessel Vormbomen
Brem 3, Berkel-Enschot.

9-5-2019 20:37:56

DIVERSEN
HEY ONDERNEMER,
HEB JIJ LEF?
Laat je inspireren door de ervaringsverhalen van
andere ondernemers met lef en kom naar de inspiratieavond van Kennisplaats Vesper op dinsdag 28 mei om 20:00 uur in Ons Koningsoord.
Wij zijn trots dat Patrick Krijnen en Henny de Haas
hun successtory willen delen!
Patrick Krijnen is gepassioneerd 21-jarige ondernemer. Op 15-jarige leeftijd startte hij zijn eigen
onderneming Digital Creative Design. Drie jaar later stelde hij zichzelf de vraag: Is dit nu wat ik wil?
‘Nee dat is het niet en dit was mijn eerste echte
stap als ondernemer.’ Nu is hij CTO van een wereldwijde organisatie.
Als je iets wilt veranderen
dan moet je zelf de verandering zijn
Henny de Haas staat aan het roer van Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout. Het installatiebedrijf bestaat 100 jaar en draagt het predicaat
Koninklijk! Bij Hoppenbrouwers staan de medewerkers op nummer 1! Henny focust zich op het
herkennen van talenten en de doorontwikkeling
daarvan. ‘Zeg wat je wilt, laat dat blijken, schrijf je
droom op, creëer een droom! Als je iets wilt veranderen dan moet je zelf de verandering zijn.’
Kom luisteren en sparren met deze twee ondernemers. Meld je aan!
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennisplaatsvesper-organiseert-hey-ondernemer-heb-jij-lef60059237797?ref=estw
Programma:
19:30 uur inloop
20:00 uur aanvang
21.15 uur netwerkborrel
22:00 uur afsluiting
Ticket: 12,50 incl. koffie/thee en een consumptie.
Na afloop ontvang je het boek Ondernemen met
lef van Arko van Brakel, een inspiratiebron voor
een ondernemend leven.
We verheugen ons op jouw komst!
KennisPlaats Vesper Carolien Latijnhouwers, Ingrid
Roets, Marieke Vermeer, Nihal Vogels, Gerrit Bout
Wat is KennisPlaats Vesper? Een kennisplaats
voor ondernemers én ondernemende mensen
van 18 tot 88 jaar. KennisPlaats Vesper biedt een
platform waar gelijkgestemde ambitieuze mensen,
van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten. We
organiseren een drietal evenementen per jaar in

Ons Koningsoord Berkel-Enschot: een om kennis
en ervaring te delen, een om te verbinden en een
om je horizon te verbreden.

STOP-MOTION FILM
MAKEN
Een keer per maand kun je in de Bibliotheek lekker digitaal bezig zijn ‘In de Werkplaats’ voor de
jeugd.
Zaterdag 18 mei gaan we stop-motionfilmpjes
maken. Dit zijn filmpjes die bestaan uit tientallen
(of honderden of duizenden) losse foto’s achter elkaar afgespeeld. Je kunt tekeningen maken of iets
kleien voor in je filmpje, maar je mag ook zelf bijvoorbeeld speelgoed als Lego of Playmobil meenemen om in je filmpje te laten spelen!
De toegang is gratis. Leeftijd: 7 jaar en ouder.
Aanmelden via berkelenschot@bibliotheekmb.nl
Zaterdag 18 mei van 13:30 tot 15:00 uur

NIEUWE
AANPLANT
ZWALUWSE STRAAT
De brede zandpaden van de Zwaluwse straat en
de Waalwijkse baan vormen een overblijfsel uit lang
vervlogen tijden. Van lang voordat de asfaltering
van Nederland haar beslag kreeg. Beide zandpaden worden begeleid door rijen bomen die in de
warme zomermaanden schaduw en verkoeling
moesten brengen voor de paarden en voerlui die
met hun karren hun weg zochten over deze paden.
De Zwaluwse straat, die een verbinding vormt tussen de Rugdijk en de Waalwijkse weg, is een ontginningsweg die waarschijnlijk stamt uit het einde
der middeleeuwen. Karakteristiek aan dit pad is dat
het onder een kleine hoek aftakt van de Rugdijk en
niet haaks daarop staat zoals bij het moderne wegennet gebruikelijk is. Hierdoor doet de aansluiting
van de wegen aan een zwaluwstaart denken. Deze
weg herinnert dan ook aan de tijd voor de motorisering van het Nederlanse wegennet, toen strakke
wegprofielen – ook bij een aansluiting op een andere weg – nog geen noodzaak waren.
De Zwaluwse straat wordt aan een zijde begeleid
door iepen. Helaas hebben in de loop der jaren
een aantal van deze bomen, als gevolg van de
gevreesde iepenziekte, het loodje moeten leggen.
De gemeente heeft op de opengevallen plekken
nieuwe iepen geplant die veel minder gevoelig zijn
voor de ziekte. In overleg met de stichting Nieuwe
Warande is ervoor gekozen om op enkele plekken
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VRIJDAG 17 MEI 13.30 - 16.30 u.

Wij nodigen u uit voor
de VIP Middag!
Voor ons is elke klant een
VIP. Daarom nodigen wij u
uit voor onze VIP middag
op vrijdag 17 mei van
13.30u tot 16.30u.
Onder het genot van een
gratis hapje en drankje,
kunt u dan genieten van
een optreden van Michel
van Grinsven.
En natuurlijk is er
ook nog de
prijzen-tombola
in de pauze.

U bent van harte welkom!
Volg op
ons
✰✰✰✰✰
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in plaats van iepen, walnoten en tamme kastanje
terug te plaatsen. Zodat iedereen, over een paar
jaar, genietend van een wandeling in de herfst, hier
een nootje kan kraken of een kastanje kan pellen.

60plushypotheek.nl

Walnoten langs de Zwaluwse straat

Opmerkingen, vragen, ideeën.
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl

Zet uw
overwaarde
om in euro ’s
Kies voor 60 plus hypotheek!
• Extra bestedingsruimte
• Geen aflossingsverplichting

• Zonder Einddatum
• Zonder risico

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

kleuradvies | interieurontwerp
Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

Kleur-en
behang
advies
Interieur-info spreekuur
op afspraak
21 MEI | 18 JUNI
Elke derde dinsdag van de
maand 19.30 u.- 21.00 uur.
Klooster Ons Koningsoord,
Trappistentuin 77.
Of mail me voor een gra�s
Prach�ge Plek gesprek
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KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met:
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact
op te nemen met het parochiesecretariaat:
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via:
info@johannesxxiiiparochie.nl
OPSTEKERTJE
De hemel op aarde?
In Einsiedeln (Zwitserland) wordt in een bibliotheek aldaar een oud gezangenboek (graduale)
bewaard. De eerste letter van een gregoriaanse
Mis was vroeger, in vele gevallen, een waar schilderij. Zo ook op het feest van Hemelvaart. Een
merkwaardig miniatuur toont ons een aantal mannen en een vrouw die staan en knielen op een
berg, vol aanbidding.
Van Jezus zijn nog maar net de voeten zichtbaar,
onder een wolk. En als je scherper toekijkt, ontdek
je midden in die kring, op de grond, de afdrukken
van de voeten van Jezus. Men zou over dit alles
wellicht wat kunnen glimlachen. Toch hebben “die
voetstappen van Jezus”, welke nog steeds worden
aangewezen op de grond van de Hemelvaart-kapel
op de Olijfberg te Jeruzalem, een diepere, symbolische betekenis. De hemel begint namelijk daar
waar mensen proberen te lopen in de voetstappen
van de Heer. De hemel is niet enkel een verre toekomst of een mooie droom, die dan in het hiernamaals werkelijkheid moet worden. De hemel begint
op aarde waar God en de mensen elkaar weten te
vinden, waar de waardigheid en vrijheid voor elke
mens meer tot zijn recht komt, waar voor gerechtigheid gekozen wordt in de samenleving boven eigen voordeel; waar mensen hun handen niet sluiten
rondom hun eigen bezit; waar macht plaats maakt
voor verdraagzaamheid; waar wrok de plaats inruimt voor vergiffenis; waar troost en opbeuring,
leedvermaak vervangt. Dit zijn de “voetstappen”
die Jezus heeft nagelaten. De hemel is niet boven
ons, niet ver van ons, maar kan in ons midden zijn.
Als we deze hemel scheppen voor elkaar hier op
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aarde, dan dragen wij een stuk eeuwigheid in onze
handen en dan maken wij onszelf onsterfelijk en
mogen wij Hem volgen, die de eeuwigheid is ingegaan omdat Hij “voetstappen” heeft nagelaten van
rechtvaardigheid, vrede, en liefde.
Pastoor Godfried B.M. Looijaard
REMINDER AANMELDEN RONDJE VAN JOHANNES
Dit jaar zal het “Rondje van Johannes” voor de
derde keer worden georganiseerd.
De fietsronde zal dit jaar worden gehouden op de
Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019.
Nadat we in 2015 in Enschot en in 2017 in Berkel
zijn gestart, willen we dit jaar starten vanaf de kerk/
pastorie in Udenhout . Via Biezenmortel en Enschot
eindigen we bij de kerk/pastorie te Berkel.
De middag is een combinatie van gastvrijheid,
kennismaking, gezelligheid en sportiviteit en bij
elke toren wordt u ook nog eens getrakteerd op
iets lekkers en/of een drankje. Als u mee wilt fietsen dient u zich aan te melden per email: rondjejohxxiii@gmail.com of via het aanmeldingsformulier
dat u kunt vinden in de 4 kerkportalen. De uiterste
aanmelddatum is 22 mei.
U bent van harte welkom
SECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat van de toren St. Willibrordus is in verband met vakantie gesloten van 20 tot
en met 24 mei. U kunt met uw vragen terecht bij
het secretariaat van Enschot of Udenhout.
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een
kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Jeanne
Wagemakers-Thal, 85 jaar.
AGENDA:
St. Willibrorduskerk:
Vrijdag 24 mei 15.45 uur: oefenmiddag communicanten.
St. Lambertuskerk:
Maandag 20 mei 20.00 uur: Torengroep.
Dinsdag 21 mei 20.30 uur: Doopvoorbereiding.
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 21 mei 20.00 uur: Als God renoveert.
Woensdag 22 mei 9.30 uur: Torengroep.
Donderdag 23 mei 20.00 uur: Kersttocht.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 18 mei:
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering
mmv Bimoza.
Celebrant: pastoor van Eijk.

19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Zondag 19 mei:
9.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Frans van Kasteren; Nel van BreugelBouquet: Overl. familieleden van Breugel-Spijkers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering
mmv Zuid Nederlands Kamerkoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
mmv Eigen Wijs. In deze viering doen 17 communicantjes hun Eerste Communie.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intentie: voor een jarige oma; Wil Rasenberg.
Maandag 20 mei:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering met aansluitend Eucharistische aanbidding.

ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen
zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk
van onze kerk, speciaal voor het kerkblad Samen
op Weg. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en
crèche.
Zondag 19 mei: Kerk op Schoot, 12.00 uur
Een dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun
(groot)ouders/verzorgers. In deze viering maken
jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse
manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Kijk voor
meer informatie op kerkopschoot.nl.
Agenda
15 mei 10.00: Gespreksgroep voor ouderen
Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Dinsdag 21 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
Donderdag 23 mei:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Vrijdag 24 mei:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die zich
overdag openen. In grote 27cm-pot.
12.99

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057
Zondag 19 mei: ds. Hester Radstake uit Alblasserdam,10.15 uur
We vieren de Maaltijd van de Heer. Op het leesrooster staat Johannes 13:31-35. Jezus geeft zijn
leerlingen een nieuw gebod: ‘Heb elkaar lief. Zoals

Aanbieding geldig 15 t/m 26 mei 2019 en zolang de voorraad strekt.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
OISTERWIJK C.A.

7.99
Elke zondag open
van 11 tot 17 uur

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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SCHAKELTJES
GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in
de avond van dienst te kunnen zijn is er iedere
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur,
Slimstraat 8a, Udenhout.
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.
GLAZENWASSER voor buiten en binnen.
Ook reinigen wij uw dakkapel, zonnepanelen en
goten. vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
06-24136243
Gezocht een tuinman/vrouw om een kleine tuin
bij te houden in Berkel Enschot.
Contact: 06-21521252 of mail:
dekunstkamer@gmail.com
Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 0135333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud.
Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-Enschot!
ASPERGES, de favoriete groente van Nederland.
Binnen een half uur een bijzondere en gezonde
maaltijd op tafel De boerderijwinkel is dagelijks
geopend vanaf 9.00 uur Aspergeboerderij van
Iersel, Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404
Onze boerderij is gelegen naast rest. Bosch en
Duin

Yoga in de St. Caeciliaschool elke dinsdagen donderdagavond. Zwangerschapsyoga in de
St. Caeciliaschool elke donderdagavond. Kijk op
www.beyoga.nl, of mail naar: els@beyoga.nl
10 Jaar Kunstmarkt Berkel-Enschot!
Zaterdag 8 juni van 11-16 uur De muzikale huifkar
brengt u van Eikenbosch naar Koningsoord v.v.!
Dit mag u niet missen!
Afscheid moeten nemen van iemand die u
dierbaar 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.
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u
zonder afspraak laten maken.
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34,
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl
Gezocht: hulp in de huishouding voor 3 uur
per week. Beukendreef, Berkel-Enschot.
Tel. 06-22928010
FABULOUS Hairdesign. Salon met een goede
prijs/kwaliteit verhouding en altijd een goed advies.
Prijzen: Men: wasmassage+knippen+styling €29
Young t/m16: wasmassage+knippen+styling €24
Woman: wasmassage+knippen+drogen. va. €39,50
Wasmassage+Föhnen. va. €28.
Knippen+kleuren+drogen. va. €84,50.
Bel voor een afspraak: 013-5336809

“Wij zijn enorm te spreken
over de zorg en begeleiding
van Bas, maar ook in het
uitvaartcentrum. Echt
professioneel en hartelijk.
Wat een warm bad!”
Bas de Esch,
uitvaartverzorger

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).
T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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Hoe pak jij het
aan?
Zij leert spelenderwijs met geld omgaan met Rabo PinPin, de
coolste zakgeld-app. Wil jij je kind ook leren omgaan met
geld? Download de app.

Pak het aan op
Rabobank.nl/aanpakkers

