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DEZE WEEK:
Vrijwilliger Ronald McDonald Huis heeft dankbare taak

Open Dag Het Afscheidshuis en Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Van onze verhalenverteller: De Kampioensvoetbal
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Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

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

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

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

Oplage: 5.250 exemplaren, Druk: Drukkerij ELKA

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor vragen, het doorgeven van een verhuizing of 
het maken van een afspraak in de stadswinkel, 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

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

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

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

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

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

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.
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Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

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

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.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

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 actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

NIEUW
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

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

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

Mandy van der Bruggen

Torenakker 13
5056LK Berkel-Enschot

0614147166
mokabegeleiding@gmail.com

- Individuele begeleiding
- Huiswerkbegeleiding
- Bijscholing

Moka Begeleiding
begeleiding op maat

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Petunia ‘Million Bells’
Deze plant heeft prachtige gekleurde bloemetjes 
en bloeit de hele zomer. 1.75 p.st.

Elke zondag open 
van 11 tot 17 uur

en bloeit de hele zomer. 1.75

Elke zondag open 
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Als een kind langdurig in het ziekenhuis moet ver-
blijven, is dat voor het gezin een hele belasting. Dan 
speelt hun leven zich in het ziekenhuis of revalida-
tiecentrum af. Een moeilijke taak om dat te com-
bineren met thuis, waar vaak ook andere kinderen 
om aandacht vragen. Zie dat maar eens goed op 
een rijtje te krijgen. Een verblijf van de gezinnen in 
het Ronald McDonald Huis en de Ronald McDo-
nald Huiskamer kan dat wat gemakkelijker maken.

Hier vrijwilliger zijn is een  
dankbare taak, je wordt er  

als persoon rijker van.

Ruim 130 vrijwilligers maken het mede mogelijk 
dat het leven van alledag zo goed mogelijk door 
kan gaan. Zo kunnen gezinnen dicht bij elkaar zijn 
in een voor hen moeilijke en emotionele tijd. 

Meer dan 130 vrijwilligers
We spreken met drie vrijwilligers van de vrijdag-
morgenploeg. Désirée van den Aker (www.3-dees.
nl) uit Berkel-Enschot vertelt: ‘Het voelt van maat-
schappelijke waarde om hier naast mijn kinder-
coachpraktijk vrijwilliger te zijn, je gaat met een 
bevredigend gevoel naar huis. Je weet waarvoor 
je het doet’. Femmy Klok en Jony Verhoeven 
draaien ook al een tijdje mee. Zij vinden het vooral 

REEDS 17 JAAR DRAAIT HET RONALD 
MCDONALD HUIS MIDDENWEST-BRABANT 
IN TILBURG OP VRIJWILLIGERS

belangrijk om bij te kunnen dragen aan het welzijn 
van de gezinnen die het zo hard nodig hebben.
Er is gelegenheid voor zeven families om er te ver-
blijven. Ze hebben de beschikking over een ge-
zamenlijke keuken, woonkamer, slaapkamer met 
badkamer en een wasserette. De vrijwilligers zor-
gen ervoor dat de gezinnen zich hier thuis voelen.  
Empathie wordt hier met hoofdletters geschreven. 

Kinderen tot aan jongvolwassen leeftijd
Het gaat om ernstig zieke kinderen, die in het Re-
validatiecentrum Leijpark of het ETZ-ziekenhuis 
liggen. Het gaat meestal om kinderen die een 
ongeluk hebben gehad en als gevolg van hersen-
letsel in coma liggen. Deze kinderen ondergaan 
de VIN therapie (Vroege Intensieve Neurorevali-
datie). Dit is een langdurig en onzeker traject dat 
voor ouders, broertjes en zusjes emotioneel heel 
belastend is. Dat vraagt extra zorg en aandacht 
van de vrijwilligers. In de Ronald McDonald Huis-
kamer staan de vrijwilligers klaar voor de families 
die even uit de ziekenhuissfeer willen ontsnappen. 
Het Ronald McDonald Huis & de Ronald Mc-
Donald Huiskamer zijn op zoek naar versterking 
van hun vrijwilligersteam. Spreekt deze mooie 
taak je aan, mail dan naar Tanja van der Wensch 
(t.vanderwensch@ronaldmcdonaldhuis.nl.) Je zult 
er geen spijt van krijgen! 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Vlnr: Femmy Klok, Jony Verhoeven 
en Désirée van den Aker 
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ACTIVITEITENKALENDER

MEI

LATER

JUNI

26-05-19 CC de Schalm 11.30 uur Het KlarinetNsemble Stg. Expo
28-05-19  Bibliotheek Berkel-Enschot  20.00 uur  KennisPlaats Vesper
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

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 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Kloosterboerderij
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 23-06-2019   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
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur 25e Galgenloop, start diverse kinderlopen
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur 25e Galgenloop, start 10 EM en 10 km loop
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur 25e Galgenloop, start 5 km loop

03-07-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
03-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
04-07-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
06-07-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
06-07-19  Wilhelminaplantsoen  19.00-01.00 uur  Zomerleut
07-07-19  Wilhelminaplantsoen  14.00-20.30 uur  Zomerleut 
10-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
15-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
22-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO

 



9|

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
013-5721822
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Voor wie Het Afscheidshuis nog niet kent zet Uit-
vaartbegeleiding In Harmonie haar deuren open. 
Op zaterdag 25 mei is iedereen van harte wel-
kom om Het Afscheidshuis aan de Oude Lind 35 
in Tilburg te komen bekijken. 

Een goed afscheid is essentieel voor een goede 
rouwverwerking. Soms is het echter niet mogelijk 
of gewenst om de overledene thuis op te baren, 
Het Afscheidshuis is dan een goed alternatief. U 
kunt er rustig afscheid nemen op uw eigen ma-
nier. Nabestaanden krijgen de dagen voor de uit-
vaart een gecodeerde sleutel waarmee zij op ieder 
uur van de dag het pand kunnen betreden en hun 
overleden dierbare kunnen bezoeken.

Mogelijkheden Het Afscheidshuis
Men kan in de sfeervolle (24 uurs-) familiekamers 
op intieme wijze afscheid nemen van de overle-
dene, op elk moment van de dag. Elke familieka-
mer kan persoonlijk worden gemaakt met acces-
soires van thuis. De warme huiskamer leent zich 
uitstekend voor een formeel of informeel samen-
zijn rondom de overledene. De keuken is van alle 
gemakken voorzien en voor de nodige afleiding is 
er een kast met boeken en een muziekinstallatie. 
In alle kamers is er gekozen voor een warme en 
huiselijke inrichting waar mensen zich op hun ge-
mak kunnen voelen.

Alle wensen ten aanzien van het opbaren en het 
rouwbezoek zijn bespreekbaar met de uitvaartver-
zorger. Het Afscheidshuis is ook beschikbaar voor 
andere uitvaartondernemingen dan In Harmonie. 

Open dag
Voor eenieder die graag een kijkje wil komen ne-
men opent Uitvaartbegeleiding In Harmonie haar 
deuren aan de Oude Lind 35 in Tilburg op zater-
dag 25 mei tussen 11:00 en 16:00 uur. Iedereen is 
welkom in Het Afscheidshuis en kan tevens ken-
nis komen maken met de uitvaartverzorgers of een 
kijkje nemen achter de schermen. Misschien wilt u 
meer weten over de natuurbegraafplaats of bent u 
benieuwd naar uitvaartkisten, as-sieraden of ma-
nieren van as verstrooien. Het is ook mogelijk om 
de open dag te bezoeken voor een vrijblijvende 
prijsopgave. De uitvaartverzorgers van In Harmo-
nie helpen u graag met al uw vragen. 

Neem alvast een kijkje op onze website voor een 
indruk van Het Afscheidshuis: 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl/het-
afscheidshuis 

OPEN DAG
zaterdag 25 mei 

tussen 11:00 en 16:00 uur

HET AFSCHEIDSHUIS EN 
UITVAARTBEGELEIDING 
IN HARMONIE

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
14-5 Sleutel aan koord met 2 namen Eikenboschweg 06-44744839
10-5 Grijs(blauw) konijn (zie foto Schakel app) Tobias Asserlaan 06-22397666
9-5 Armband met kapittelslot voetpad bij honden uitlaatplaats 06-15025241  
  Durendaelweg
2-5 Loopfietsje Mariahof 013-5334942
28-4 Zwarte zonnebril Lijsterbestaan 013-8894673

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
14-5 Oorbel: hanger rond, turquoise steentjes Route Storimanslaan- Verdilaan -  06-49984757  
  Eikenboschweg, Winkelcentrum
12-5 Beugel (tbv gebit) St. Job Pleinfeest 06-12353003  
  (plein St. Caeciliakerk)

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.

EETCAFÉ

De dolle donderdagen !! 

12,5

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
Burg. Brendersstraat 3 Berkel Enschot

23 mei
Tomatensoep

 Kipsate met steakhousefriet
Chocolademousse

Driegangen menu voor

30 mei (Hemelvaart)
Champignonsoep

 Schnitzel met stroganoffsaus
en steppengras
Dame blanche
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf 8/9 jaar, groep 5)

Pepijn voetbalt vanaf zijn vijf al bij Jong Brabant. 
Hij voetbalt in het team JO10-3. Ze spelen zes te-
gen zes. Zijn vriend Sem voetbalt in team JO10-
4. Ze trainen op maandag en woensdag. Op za-
terdag spelen ze competitie en soms spelen de 
teams tegen elkaar.
Pepijn en Sem zijn echte voetballers. Als ze een 
bal zien liggen, kunnen ze het niet laten om er 
tegenaan te trappen. Sem en Pepijn wonen alle-
bei in de Kruisakker. In hun straat is een park met 
voetbalveldje. Pepijn en Sem voetballen vaak op 
het veldje. Er staat een hek omheen, dat is handig, 
dan kan de bal niet het park in rollen.
PSV is de club van Pepijn en Sem. Luuk de Jong 
is hun grote idool. Pepijn en Sem hebben allebei 
een shirt van Luuk.
Het is woensdagmiddag. Sem komt bij Pepijn 
spelen. Ze hebben afgesproken om buiten te gaan 
voetballen.
“Mama, wij gaan op het veldje voetballen.” zegt 
Pepijn.
“Dat is goed maar laat je nieuwe bal thuis. Die ben 
je binnen de kortste keren kwijt!”
“Nee, dat doe ik niet,” Pepijn en Sem lopen naar 
achteren.
Pepijn wil zijn oude bal pakken. Per ongeluk stoot 
hij de kampioensbal van PSV van de plank. Deze 
stuitert op de grond. Hij is nog gloednieuw, er zit 
nog geen schrammetje op.
Pepijn pakt hem op en wil de bal terug leggen. 
Maar zonder er verder bij na te denken pakt hij de 
bal en neemt hem mee.
“Dat mag toch niet van je mama!” zegt Sem.
“Ah, maar we letten gewoon goed op.”
Zij komen tegelijk met een paar grote jongens aan 
bij het veldje. De grote jongens zien de bal van 
Pepijn en zeggen: “Wauw Pepijn, dat is de kampi-
oensbal van PSV!”
Pepijn krijgt een rode kleur en zegt: “Ja en hij is 
nog helemaal nieuw!”
De grote jongens gaan voetballen bij de ene goal. 
Pepijn en Sem pakken de andere goal.
Sem en Pepijn zijn lekker naar elkaar aan het over-
trappen. Om de beurt staan ze in de goal. Pepijn trapt 
de bal iets te had. De bal rolt naar de andere goal.
Een van de grote jongens trapt de bal terug. De 
bal gaat te hard en gaat over het hek het park 
in. Pepijn volgt de bal. Hij rent meteen door het 

poortje om de bal te gaan halen. “Tringelingeling!” 
Pepijn wordt bijna omvergereden door een me-
vrouw met een bakfiets. Hij laat de mevrouw voor 
gaan en gaat dan zoeken. Maar hoe hij ook zoekt, 
hij kan de bal niet vinden! Hij loopt terug naar het 
veldje en zegt tegen Sem: “Sem, ik kan de bal niet 
vinden. Wil jij meehelpen met zoeken?”
“Natuurlijk,” en samen zoeken ze verder.
Hij loopt verdrietig langs de zandbak en zoekt 
daar in de bosjes. Pepijn en Sem kunnen de bal 
nergens vinden. Sem loopt de andere kant op over 
het grasveld en kijkt onder de struiken. Nee, hier 
is de bal ook niet. Bij het hondenveldje ligt de bal 
ook niet!
Hoe moet dat nou, mama had zelfs gezegd: “Denk 
erom neem niet je nieuwe bal mee naar het veldje!”
Hij had hem ook niet mee willen nemen. Maar de 
bal viel vanzelf van de plank net alsof de bal wilde 
zeggen: “Pepijn, neem me mee. Ik ben de mooiste 
bal van de hele wereld!”
Huilend gaat Pepijn op de bank zitten. Sem zoekt 
nog even door en gaat dan naast Pepijn zitten en 
slaat een arm om zijn vriend.
Pepijn zegt: “Ik vind het gemeen van de jongens 
dat ze niet meehelpen zoeken. Zij hebben de bal 
over het hek getrapt!” Sem knikt.
Opeens roepen de jongens: “Hé, Pepijn en Sem 
komen jullie niet meer voetballen?” Pepijn zegt 
niks en kijkt boos naar de jongens.
“Nee, we zijn onze bal kwijt!” roept Sem.
De jongens stoppen met 
voetballen en lopen naar 
Pepijn en Sem en vragen: 
“Wat is er aan de hand?”
“Ik had mijn mooiste voet-
bal meegenomen naar 
het veldje. En dat mocht 
eigenlijk niet van mama 
en nu ben ik de bal kwijt!” 
zegt Pepijn huilend.
“Oei, dat is vervelend, 
kom dan gaan we mee-
helpen zoeken,” zegt een 
van de jongens.
De grote jongens helpen 
nu mee met zoeken. Maar hoe goed ze ook hun 
best doen, de bal vinden ze niet!
Een van de jongens zegt: “Weet je wat, we gaan 
flyers ophangen met de foto van jouw voetbal. Als 
iemand de voetbal vindt, dan kan die de bal bij jou 
afgeven!”.......
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Renske van de Pol uit Berkel-Enschot heeft op 
18 mei 2019 meegedaan aan het NK eenwieleren 
(http://www.nkeenwieleren.nl). Hierbij heeft zij 1 
gouden medaille gewonnen voor het onderdeel 
100 meter, en 2 bronzen medailles voor de onder-
delen 800 meter en 5 kilometer in de leeftijdsca-
tegorie 0 tot 10 jaar. In het totaalklassement is zij 
hierbij tweede geworden voor heel Nederland.
Van harte proficiat Renske!

Onze andere dorpsgenote, 
Suzan Lips is 29 april gekozen tot 
Miss Beauty of Noord-Brabant 2019! 

Van harte proficiat!

KAMPIOENEN IN BERKEL-ENSCHOT

Regent het op St. Urbijn (25 mei), 
zo is er later weinig wijn.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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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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KUNST EN CULTUUR

TIENDE KUNSTMARKT IN 
BERKEL-ENSCHOT

Wanneer:  zaterdag 8 juni
Waar:  winkelcentrum Eikenbosch en in Ons 

Koningsoord
Tijd: 11.00 - 16.00 uur

Op zaterdag 8 juni vindt er in Berkel-Enschot voor 
de tiende keer, de jaarlijkse kunstmarkt plaats. 
Een jubileum dus!

Door wie… 
Tien jaar geleden zijn de initiatiefnemers St. EXPO, 
Bibliotheek Midden-Brabant en Cultureel Centrum 
de Schalm i.s.m. de Winkeliersvereniging Eiken-
bosch van start gegaan. Sponsoren werden be-
naderd, (semi)kunstenaars en diverse edities volg-
den. Na enige jaren kwam er ook diverse keren 
een kunst-route.    
Kunstenaars, semi-kunstenaars en hobbyisten 
kunnen hier letterlijk hun ei kwijt. Opvallend is dat 
verscheidene kunstenaars van buiten de streek 
het ook de moeite waard vinden om mee te doen.

Voor wie….
De kunstmarkt in het winkelcentrum en exposties 
in Ons Koningsoord zijn bedoeld voor iedereen met 
een creatieve interesse… en…. wie heeft dat niet!
In de kraampjes op het plein vindt u schilderijen, 
keramiek, sieraden, viltwerk, glas-in-lood alsook 
tweede hands kunstboeken tot boekvouwkunst. 
Op het terras is koffie en thee gratis. 

Voor elk wat wils dus! 
Diverse muzikale nevenactiviteiten, muziek en 
dansvoorstelling zorgen voor een feestelijk accent. 

Deze tiende keer hebben we iets bijzonders!
In de prachtig gerestaureerde abdij Koningsoord 
wordt vanaf 8 juni een expositie georganiseerd 
van kunstenaars uit heel Brabant. Schilderijen en 
tekeningen van uiteenlopende aard en ook drie-
dimensionaal werk zijn er te bewonderen. In de 
ruimte van de fotoclub is een nieuwe selectie van 
foto’s te zien. Op deze zaterdag zijn de kunste-
naars aanwezig om te vertellen over hun werk. 
In de kerkzaal wordt ‘s middags een professionele 
jeugdvoorstelling opgevoerd: 

Het Mysterie van Museum Mauzz waarin kinderen 
speels en geraffineerd in contact komen met di-
verse beroemde kunstwerken.
Ook hier zijn er daarnaast nog verschillende optre-
dens. De jonge muzikanten van Modesto treden op 
en ook René van den Bosch, muziekdocent van 
Factorium  gaat met zijn leerlingen aan de slag. 

Gratis op en neer per huifkar
Omdat de locaties een paar honderd meter van 
elkaar liggen, bieden we bezoekers van 12.00 uur 
tot 15.00 uur de mogelijkheid om per huifkar met 
accordeonmuziek van het winkelcentrum naar Ko-
ningsoord en terug te reizen. 

KOM  KIJKEN  EN  MEEGENIETEN VAN BEELD, 
MUZIEK EN DANS OP DE TIENDE KUNST-
MARKT IN  BERKEL-ENSCHOT!

“BELLE EN HET BEEST” 
IN OISTERWIJKS 
OPENLUCHTTHEATER
 
Eind mei, begin juni opent het Oisterwijkse Na-
tuurtheater het theaterseizoen opnieuw met 
muzikale, kleurrijke familievoorstellingen van 
Theatergroep Trappaf. Ditmaal brengen zij een 
eigen toneelbewerking vol muziek, dans en 
liedjes van het oude, tot de verbeelding spre-
kende verhaal “Belle en het Beest”.
 
Midden in het schitterende Oisterwijkse bos- 
en vennengebied wordt u verwend met ’n 
mooie voorstelling vol spanning en humor die 
alle leeftijden bekoort.
 
De uitvoeringen zijn op 26 en 30 mei en op 1, 
2, 9, en 10 juni 2019. De aanvang is telkens om 
14.30 uur behalve 1 juni, dat betreft een avond-
voorstelling die start om 19.00 uur.
 
Theatergroep Trappaf staat al 30 jaar in dit the-
ater met shows als “Aladdin” en “Alice in Won-
derland”.
 
Alle disciplines zijn in eigen huis wat de entree-
prijs bijzonder laag kan houden. € 5,- voor ’n 
heerlijke theatermiddag (of avond)! Kijk voor 
alle info op: www.theatergroeptrappaf.nl
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Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Sanne Weijters 
Ralph Vondenhoff 
Mirjam Voermans 
Elly Bruurs
Rieky Rijnen 
W.van Rijthoven 
Sandra van Beers 
Chantal de Cock 
Yolanda Thirion 
T van Boxtel 

Jannie Berkens  
Roijmans 
Anouk van Esch 
De Kroon 
Janne De Kroon 
Valerie van Raak 
Jannie Bertens  
Franca Hamers 
Ingrid van de Broek 
A. van Iersel 
C. van Bommel.

DE WINNAARS VAN DE 
MOEDERDAGBOEKETTEN

Wij feliciteren de prijswinnaars met hun boeket!



VERENIGINGSNIEUWS
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KBO JEU DE BOULES 
CLUB NEEMT VOOR-
SCHOTJE

Over enige tijd viert KBO Berkel-Enschot het 65-ja-
rig bestaan. Voor Willem Bruggeling en Henriëtte 
Lapien van de Jeu de Boules werkgroep reden om 
alvast een voorschotje te nemen op de ongetwijfeld 
feestelijke activiteiten later in dit jaar. Het jaarlijks 
gehouden KBO Jeu de Boules kampioenschap 
krijgt in dit kader een extra feestelijk tintje.

Spaarpot
In de afgelopen jaren heeft de werkgroep – mede 
dankzij sponsoring – een reservepotje kunnen 
aanleggen, waardoor het mogelijk wordt de Jeu 
de Boules-leden een bijzonder club kampioen-
schap aan te bieden. 

Willem Bruggeling en Henriëtte Lapien hebben 
bewust er voor gekozen een kampioenschap te 
organiseren, waaraan alleen op uitnodiging kan 
worden deelgenomen. Geen open kampioen-
schap, maar alleen de circa 40 leden van de club. 
De “beperkte” deelname geeft de werkgroep de 
mogelijkheid het trouwe ledenbestand feestelijk te 
onthalen op donderdag 6 juni.

Alle leden hebben als het goed is inmiddels een 
officiële uitnodiging ontvangen. Het opgebouwde 
spaarpotje wordt aangewend om niet alleen voor 
koffie/thee met gebak aan te bieden, maar ook 
een door Catering Wolfs verzorgde warme lunch.

Dagindeling
Het dagprogramma start om 10u30 uiteraard 
met koffie/thee met gebak. Dan wordt ook de 
wed¬strijdloting bekend gemaakt.
De kampioenswedstrijden  zijn verdeeld in een 
drietal ronden onderbroken door de lunch en een 
theepauze.
De prijsuitreiking zal rond 16u30 plaatsvinden.

De toekomst
Gelet op het enthousiasme van de leden en van 
de werkgroep  staat nu al vast dat de KBO Jeu de 
Boules club ook de komende decennia actief zal 
zijn in Berkel-Enschot.  In de nabije toekomst zal de 
club samen het  Gilde St Hubertus op een andere 
locatie worden gevestigd. Het uitbreidings¬plan de 
Nieuwe Warande heeft als consequentie dat  het 

Gilde en de Jeu de Boules club moeten uitwijken 
naar een andere locatie. De gemeente Tilburg voert 
daarover overleg met de betrokkenen.

Het laatste KBO kampioenschap op 6 juni aanstaan-
de op de huidige locatie? De jeu de Boules  club 
“wacht af”,  maar is vol vertrouwen in de toekomst.

Tekst: Jan Harting

OPROEP VOOR NIEUWE 
ORGANISATOR(EN) VAN 
HET KBO/DE SCHALM 

RIKTOERNOOI
Het KBO/De Schalm Riktoernooi wordt al jaren-
lang georganiseerd voor alle senioren van 50 jaar 
en ouder in Berkel-Enschot.
Zes keer, van oktober t/m maart, op donderdag-
middag in de foyer van Koningsoord.
Steeds is er een groep van ruim 36 enthousiaste 
rikkers actief en in een gezellige sfeer bezig.
Willie Stroot en Marga v.d. Ven hebben dit toer-
nooi vele jaren georganiseerd en begeleid.
Willie zorgde voor de inschrijflijsten, het bijhouden 
van de uitslagen en kocht de prijzen in.
Marga ondersteunde haar daarin op de middag zelf.
Zij zijn daar nu mee gestopt….en nu zoeken we 
naar opvolgers.
Wie zouden deze taken willen overnemen??
Willie wil graag nieuwe mensen informeren en 
wegwijs maken.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met:
Willie Stroot  T: 013-533 27 55 of
Jeanne Rodenburg T: 013-533 30 59

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

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout
Tel. 013 5111483 | www.boomrooierijweijtmans.nl



SPORT
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JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 19 mei beleefden we in 
MFC De Klep in Middelbeers weer 

eens een erg geslaagde judo-ochtend in de vorm 
van een team-ontmoeting tussen judoka’s van 
Eerste Sport- en Judovereniging Goirle, Judover-
eniging Sint Jan (Moergestel), Judovereniging 
Deusone (Diessen), Judoclub Sankawa (Oost-, 
West- en Middelbeers) en onze club. Onze ver-
tegenwoordiging bestond deze keer uit negen 
judoka’s, t.w. Rafael, Stella, Siem Hodzelmans, 
Luke van Poppel, Tessa Verhoeven, Thijs Verhoe-
ven, Tess van de Wiel, Melle Wijgerse en Tijn Wij-
gerse. Helaas moest Melle door een blessure al 
voor zijn eerste wedstrijd afhaken, maar van de 
overige acht hebben we volop kunnen genieten. 
De judoka’s zetten zich weer vol enthousiasme in. 

Dit met wisselende resultaten maar meestal ook 
met duidelijk zichtbaar plezier. Stella en Tess de-
den dat overwegend in het team van Deusone, dat 
te weinig eigen judoka’s had, maar wél als eer-
ste eindigde. Luke, Rafael, Siem, Stella, Tessa, 
Thijs en Tijn traden op in ons complete team. Dat 
eindigde op een welverdiende derde plaats. Alle 
judoka’s mochten na afloop de gebruikelijke oor-
konde met medaille in ontvangst nemen. Daarmee 
willen we ze ook hierbij nogmaals van harte felici-
teren en natuurlijk ook allemaal nog bedankt voor 
jullie prima inzet. 

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

OJC’98 NIEUWS
De stunt waar we op hoopten, 
bleef uit. OJC’98 gaf de koploper 

goed partij, maar verloor. Dat deden ook de mid-
wekers. Het tweede team hield de eer hoog door 
net van Rust Roest te winnen. Bij de jeugd waren 
er overwinningen met één puntje voor de aspiran-

ten B, de pupillen E1 en de F-pupillen. De D-pupil-
len deden het ruimer en ze doen het daarmee veel 
beter dan in de eerste helft van de veldcompetitie.
De uitslagen waren:
OJC’98 1 - Keizer Karel 1 11 - 15
OJC’98 2 - Rust Roest 6 12 - 11
PSV mid 1 - OJC’98 mid 1 20 - 13
OJC’98 asp B1 - DSC asp B3   7 - 6
OJC’98 pup D1 -  OEC pup D1 13 - 3
OJC’98 pup E1 - PSV pup E3 15 - 14
OEC pup E2 - OJC’98 pup E2   9 - 8
OJC’98 pup F1 - BMC pup F1   4 - 3
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
Dinsdag 21 mei:
OJC’98 mid 1 - PSV mid 1 20.15 uur
Tiel 1 - OJC’98 1
Rust Roest 6 - OJC’98 2
DSC asp B3 - OJC’98 asp B1
OJC’98 asp C1 - PSV asp C2 10.00 uur
OJC’98 pup D1 - STIP pup D1 11.00 uur
PSV pup E3 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup E2 - OEC pup E2 10.00 uur
BMC pup F1 - OJC’98 pup F1

BESTE TENNIS STERSPELER,
Ben je al op de hoogte van ons Expatax Open (Ra-
ting) Toernooi, wat dit jaar zal plaatsvinden van 15 
tot met 23 juni 2019 op ons mooie tennispark in 
Berkel-Enschot?

Dit jaar wordt ons thema ‘Glitter & Glamour’ met 
een leuke aankleding van ons clubhuis en bijpas-
sende hapjes.

Je kunt je inschrijven voor de Heren Dubbel (HD), 
Dames Dubbel (DD) en/of Gemengd Dubbel (GD) 
met een gezamenlijke gemiddelde actuele rating 
van 3 of hoger. 
De actuele rating van de twee spelers, die samen 
een dubbel willen vormen, mag niet meer dan 2,0 
punten uit elkaar liggen.

Inschrijven kan tot en met 3 juni 2019 via 
www.toernooi.nl

Met sportieve groet en hopelijk tot ziens, 
De toernooileiding van TC de Rauwbraken,

Anouk Vromans, Wilma Wijffels, Jeannette van 
Zeeland en Saskia Rosenhart
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KARATESCHOOL
FURINKAZAN
Zondag 19 mei werd er in sporthal de 
Leye in Oisterwijk de 13 e Vanencom-
petitie Zuid georganiseerd. Wederom 

een mooi instaptoernooi met prima resultaten. Er 
zijn door de leerlingen van karateschool Furin-
kazan punten en vaantjes behaald. Jochem de 

Cort en Kayleigh Vermetten behaalden hun wel-
verdiende beker na hun inspanningen op deze en 
voorgaande Vanencompetities. Elke leerling kan 
meedoen en zo uiteindelijk een beker winnen, 
wanneer doorzettingsvermogen en inzet lonen! 
Tijdens deze competitie leren ze zichzelf te pre-
senteren en is er ruimte om te leren en te groeien 
in een gemoedelijke sfeer.
We zijn trots op onze deelnemers en hun betrok-
kenheid bij elkaar als groep! Voor kata deden mee: 
Jochem de Cort, Kayleigh Vermetten, Noor van 
Spreeuwel, Naiche Sikteuboen, Sam van Abeelen, 
Josephine Solk, en Isabelle van Rooij. Voor kumite 
deden mee: Jochem de Cort, Sam van Abeelen, 
Kayleigh Vermetten, Isabelle van Rooij en Naiche 
Sikteuboen

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.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
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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

Hemelvaart en Pinksteren
Inleveren kopij en advertenties met Hemelvaart en Pinksteren: 
deadline is zoals gebruikelijk na beide weekenden op maandagochtend 
10:00 uur, ook op 2e Pinksterdag! 
De Schakel verschijnt na Pinksteren een dag later op donderdag.



DIVERSEN
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ZONDAG 2 JUNI  -  FREUNDE 
DER BLASMUSIK
Met deze eerste editie van ‘Freunde der Blasmusik’ 
presenteert Egerländerkapel ‘Die Walddrum Musi-
kanten’ uit Tilburg een middag vol blaasmuziek.

Samen met bevriende kapellen
- Die Heidefelder Musikanten uit Eindhoven
- De Essener Muzikanten uit Essen (Belgie)
- Krajovjanka uit Grashoek
verzorgen zij een gezellige middag met een geva-
rieerd muzikaal programma vol Egerländer, Böh-
mische en Mährische klanken.
Het evenement is gratis toegankelijk en start om 
12.00 uur
We zien u graag op zondag 2 juni bij:

Hotel-Restaurant De Druiventros
Bosscheweg 11, Berkel-Enschot

Alle zalen zullen 
voor deze gele-
genheid worden 
geopend. Door 
met 2 podia te 
werken presen-
teren we een 
non-stop pro-
gramma zodat u optimaal kunt genieten van deze  
geweldige orkesten.

Meer informatie:  www.diewalddrummusikanten.nl

HEY ONDERNEMER, 
HEB JIJ LEF?

Laat je inspireren door de ervaringsverhalen van 
andere ondernemers met lef en kom naar  de in-
spiratieavond van Kennisplaats Vesper op dins-
dag 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 onder-
nemer. Op 15-jarige leeftijd startte hij zijn eigen 
onderneming Digital Creative Design. Drie jaar la-
ter 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 we-
reldwijde organisatie. 

Als je iets wilt veranderen 
dan moet je zelf de verandering zijn

Henny de Haas staat aan het roer van Hoppen-
brouwers Techniek in Udenhout. Het installatie-
bedrijf bestaat 100 jaar en draagt het predicaat 
Koninklijk! Bij Hoppenbrouwers staan de mede-
werkers 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 veran-
deren dan moet je zelf de verandering zijn.’ 
Kom luisteren en sparren met deze twee onderne-
mers. Meld je aan!  
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennisplaats-
vesper-organiseert-hey-ondernemer-heb-jij-lef-
60059237797?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. 

BASISSCHOOL 
RENNEVOIRT.

Deze week is ons nieuwe project weer van start 
gegaan.
De kinderen in de onderbouw houden zich bezig 
met de buurt. De kinderen van de middenbouw 
met de buurt en Nederland. De bovenbouw is be-
zig met Europa.
Er zijn wellicht veel mensen in Berkel-Enschot die 
veel weten over het dorp en het leuk vinden om 
hierover op Rennevoirt te komen vertellen. Dit kan 
vanuit allerlei invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan 
de geschiedenis van het dorp, kunst en cultuur etc.
Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan bij Fem-
ke Timmermans (Femke.Timmermans@tangent.nl)
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BERKELOO LOOPT 
VOOR MUZIEKIDS

Op vrijdagochtend 10 mei klonk op basisschool 
Berkeloo het startsignaal voor een sponsorloop. 
Begeleid door de vrolijke klanken van percus-
sieband LOSBandig en een lekker zonnetje lie-
pen alle groepen om de beurt op het schoolplein 
sportief een parcours. Enthousiast aangemoedigd 
door familie en medeleerlingen.
Het doel waar alle kinderen zo goed hun best voor 
hebben gedaan is Muziekids! Deze stichting is initi-
atiefnemer van een studioruimte in het ETZ Zieken-
huis in Tilburg. Kinderen die zijn opgenomen in het 
ziekenhuis kunnen hier ontspannen door de ver-
schillende muzikale activiteiten die er worden aan-
geboden. In de hoop dat ze de gedachten aan hun 
ziekte even kunnen loslaten, even kunnen vergeten.
Er zijn veel rondjes gelopen door de leerlingen en 
we zijn erg blij met het resultaat! Tijdens de fees-
telijke uitreiking werd bekend gemaakt dat de leer-
lingen een bedrag van 8670 euro hadden opge-
haald. Hiervan is 6070 euro overhandigd aan John 
Verbunt van Muziekids en het resterende bedrag 
van 2600 euro zal worden gebruikt voor een mu-
ziekkar en muziekinstrumenten voor school.

Om de kinderen van Berkeloo zelf te laten erva-
ren wat muziek met je doet, hebben ze in de week 
voorafgaand aan de sponsorloop allerlei muzikale 
workshops gevolgd. Van Line-dance tot percus-
sie-les, van een liedjes-quiz tot het uitproberen 
van diverse instrumenten. De workshops waren 
een succes. Berkeloo wil daarom nogmaals de 
volgende personen en organisaties hartelijk be-
danken. Tenslotte heeft iedereen hier vrijwillig hun 
tijd en energie ingestoken: 
De B.M.C dancers (linedance), LOSBandig, Dans-
school van Opstal, Muziekhuis Concordia, Vrijwil-
ligers van Muziekids, Fabiënne en Jeroen Granne-
man van muziekschool Toonaangevend.
Albert Heijn willen we eveneens bedanken voor de 
versnaperingen aan alle kinderen.
Het was een muzikale, sportieve, gezellige week!

Oproep aan de inwoners van 
Berkel-Enschot 

GROETEN UIT 
BERKEL-ENSCHOT
Stadsmuseum Tilburg op zoek 
naar voorwerpen met een verhaal 

Groeten uit Berkel-Enschot is de naam van het 
cultureel evenement dat Stadsmuseum Tilburg, 
Stichting Straat en Factorium Podiumkunsten or-
ganiseren van 6 september tot en met 6 oktober 
2019. Er is een diversiteit aan programma’s waar-
onder een expositie, rondleidingen, film, theater 
en de uitgave van een boek over Berkel-Enschot.  
Voor de expositie die gedurende de culturele 
maand te zien is in de achterste verbindingsgang 
tussen Hemels en de Bibliotheek in Ons Konings-
oord zoekt Stadsmuseum Tilburg voorwerpen die 
het verhaal van Berkel-Enschot vertellen. In de 
stadscollectie bevinden zich slechts vier objecten 
die afkomstig zijn van de voormalige gemeente. 
Zo zijn er een vlag, een voorzittershamer, een glas-
in-loodraampje en een zilveren ambtsketen van de 
burgemeester. Er is al een aanbod gedaan van het 
naambord van De Vlashofschool, een flambouw 
uit de Sacramentsprocessie en een pistool dat 
herinnert aan de startschoten bij de Ronde van 
Berkel. 
Voor de expositie wordt gestreefd naar circa 25 
objecten. Beschikt u over een bijzonder voorwerp 
dat herinnert aan een gebeurtenis in Berkel-En-
schot, dan horen we dat graag. We bekijken dan 
of het te plaatsen is in de tentoonstelling. Mocht u 
een voorwerp hebben dat té kostbaar is om in de 
openbare ruimte te hangen, dan komt de fotograaf 
bij u langs om het te fotograferen.
Stuur een mail en de foto van het voorwerp naar 
info@stadsmuseumtilburg.nl. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Namens Stadsmuseum Tilburg, 
Sandra van Dam en Petra Robben

GOEDE OPBRENGST 
MOBIELE TELEFOONS
Jullie hebben met allen 115 oude/ 

kapotte telefoons ingeleverd. Een mooie op-
brengst voor Stichting Jyambere, die deze ver-
koopt aan een recyclebedrijf, ten behoeve van de 
kinderen in Noord-Rwanda. Heel erg bedankt al-
lemaal!
Ook het pleinfeest St. Job 12 mei 2019 was een 
succes.
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Op de kraam van Stichting 
Jyambere draaide een al-
leszeggende film over de 
uitgifte van schoolspul-
len aan de kinderen in 
Rwanda. De heerlijke Sa-
mosa’s (Afrikaans hapje) 
werden goed gegeten. 
Ook aan de viervoeter 
werd gedacht, want vele 
bezoekers kochten hon-
densnacks. De kaarten, 
gemaakt in Rwanda, wa-
ren ook in trek dit jaar 
en er werden ter plekke 
mooie sieraden gemaakt door Veerle de Boer. Al 
bij al een opbrengst van 168,80. 
Alles voor de kinderen van Stichting Jyambere!
Wij danken de organisatie van het pleinfeest en 
iedereen die geïnteresseerd was in de schoolkin-
deren van Rwanda. www.jyambere.nl 

Op de foto: Beatrice Nyirampunga

BEEZONDER
Beste Beezondere dames, Voordat we 
Beezonder dit jaar afsluiten, staat op 
onze agenda nog een bijeenkomst van 

KennisPlaats Vesper op 28 mei a.s. Zie hiervoor 
de publicatie van de Bibliotheek in deze Schakel.
Daarnaast nodigen we jullie allemaal: initiatief-
nemers, leden van het eerste uur, denktank en 
trouwe leden, graag uit voor de allerlaatste bijeen-
komst van Beezonder. Op deze avond heffen we 
nog één keer het glas op de mooie netwerkbijeen-
komsten die er zijn geweest en de verbindingen 
die zijn gemaakt. 
Datum: woensdag 19 juni 2019, 
Tijd: 20.30 uur, 
Locatie: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 44, 

Udenhout. 
Alle consumpties zijn op deze avond voor eigen 
rekening.

Pers in Persoon in de LocHal:

JEROEN
LATIJNHOUWERS

Nog voor de zomer vindt de eerste editie plaats 
van het programma ‘Pers in Persoon’ in de Lo-
cHal. Het is een vernieuwde vorm van het Pers-
café vanuit Fontys Hogeschool Journalistiek, in 
samenwerking met de Bibliotheek. Op woensdag 

29 mei om 17.00 uur is nieuwslezer en presenta-
tor Jeroen Latijnhouwers te gast. Het publiek krijgt 
een uniek kijkje achter de schermen van hoe een 
nieuwsredactie werkt en hoe publicaties en pro-
gramma’s tot stand komen.
Jeroen Latijnhouwers (Berkel-Enschot) is alum-
nus van Fontys Journalistiek. Na zijn studie is hij 
uitgegroeid tot een van de bekendste radio en tv-
anchors van Nederland. In zijn loopbaan heeft hij 
gewerkt bij onder andere Omroep Brabant, RTL 
Sport, RTL-nieuws en bij Omroep MAX met het 
programma ‘Hallo Nederland’. Momenteel is hij de 
nieuwslezer van de ochtendshow van Giel Beelen 
op Radio Veronica. Dat combineert hij met Radio 5 
waar hij in het lunchprogramma van Bert Haandrik-
man een rubriek heeft: het MAX Vandaag-bulletin.

Interview
Het interview tijdens ‘Pers in Persoon’ wordt ge-
daan door 3e jaarsstudent Luuk de Vocht. Ook 
het publiek kan vragen stellen. Vanuit de zaal en 
via een livestream (facebook.com/FontysHoge-
schoolJournalistiek). 

Toegang
Het programma is gratis te bezoeken en iedereen 
is welkom. Het interview start om 17.00 uur in de 
Kennismakerij op de 1e verdieping midden in het 
trappenlandschap van de LocHal. Na afloop is er 
gelegenheid om in het Stadscafé na te borrelen en 
te netwerken. 

Schakel nu over 
naar het laatse nieuws

over Berkel-Enschot
en volg ons op Facebook
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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
Leven vanuit de Heilige Geest
We zijn ongeveer halverwege de paastijd, een tijd 
van het steeds opnieuw vieren van het lijden – 
sterven – verrijzen van Jezus Christus. Maar het 
is ook een tijd van voorbereiding op het hoogfeest 
van Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. 
Welk beeld hebben wij, wanneer we denken aan 
de Heilige Geest? In het boek Genesis staat: ‘Nu 
gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op 
Ons gelijkend.’ (Genesis 1, 26). Ons: meervoud! 
Eén god, drie goddelijke personen. God de Va-
der, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het 
mysterie van de Heilige Drieëenheid is in de late 
oudheid en de vroege middeleeuwen onderwerp 
van strijd geweest, vooral met de Arianen. In de 
vierde eeuw werd de leer van de goddelijke Drie-
eenheid tot dogma verheven. Het mysterie van 
de Drieëenheid is een geloofsmysterie in strikte 
zin, zo staat in de Katechismus van de Katholieke 
Kerk.  “Mysteries die in God verborgen zijn en die 
niet gekend kunnen worden, tenzij zij door God 
geopenbaard worden.” Juist met Pinksteren wordt 
aan ons gelovigen de heilige Drieëenheid ten volle 
geopenbaard. Het Pasen van Christus wordt ver-
vuld in de uitstorting van de Heilige Geest. De 
Heilige Geest, gave van God, is een gave van on-
eindig grote liefde. Deze liefde heeft God in onze 
harten uitgestort door de Heilige Geest die ons 
werd geschonken (Rom. 5, 5). Sinds ons doop-
sel woont de Heilige Geest in ons hart. Met ons 
vormsel werden wij toegerust met de gaven van 
de Heilige Geest: wijsheid – inzicht – raad – sterkte 
– geloof – liefde en ontzag voor God. Wij mogen 

deze gaven aanspreken en ze gebruiken, zoals zij 
ons zijn geschonken. Laten we deze geschenken 
van God niet ongeopend laten. Aan ons allemaal 
wordt een oproep gedaan om de aan ons gege-
ven talenten te gebruiken en in te zetten voor onze 
parochie en om anderen te motiveren mee te hel-
pen onze parochie levendiger te maken. Iedereen 
is welkom. Laten we er samen werk van maken in 
Gods geest. 

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
We hebben deze week in de St. Caeciliakerk met 
een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Ria 
Denissen- van Iersel, 70 jaar.

SECRETARIAAT GESLOTEN
De parochiesecretariaten van Berkel en van Uden-
hout zijn vrijdag 31 mei gesloten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 25 mei: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv St. Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 26 mei: 
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Sjef Engel (1e jrgt.); Frans van Gorp en 
Lies van Gorp-Mathijssen; Louis Mutsaers.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard. 
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Eigen Wijs. In deze viering doen 12 com-
municantjes hun Eerste Communie.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Tiny Horsten-Klijberg en Hendrik en 
Christien Donkers- van Kessel; Henriette Bouc-
kaert-van Grinsven en Francis van Loon-Vromans.

Maandag 27 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische aanbidding.

Dinsdag 28 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
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Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Vrijdag 31 mei: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 1 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.

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 26 mei: Lans Bovenberg uit Breda, 
10.15 uur
Prof. dr. Lans Bovenberg is hoogleraar economie 
aan de Universiteit van Tilburg. Hij wordt gezien 
als een van de meest toonaangevende Nederland-
se economen van dit moment. Daarnaast gaat hij 
ook regelmatig voor bij zijn eigen gemeente in 
Breda. In onze dienst gaat hij in op de relatie tus-
sen economie en geloof.
De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk 
van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
25 mei 14.00 – 17.00: Expositie: werk van Ellen 
Geerts
25 mei 19.30: Club 412
26 mei 14.30: Concert Oisterwijks Kamerkoor en 
Expositie Ellen Geerts – Klank Kleur Kunst
30 mei 09.00: Hemelvaartsontbijt
30 mei 10.15: Hemelvaartsviering

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

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
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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

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

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 HEMELVAART organiseren wij onze jaarlijkse 
ASPERGEDAG Van 12.00 uur tot 17.00 uur 
Er is dan van alles te zien en te beleven op de as-
pergeboerderij. Onze boerderijwinkel is iedere dag 
open vanaf 9.00uur Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel 0135113404 

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

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

Vrouw op zoek naar huishoudelijk werk. 
Tijden en uren in overleg. Bel 06 13321398 

Te koop: Elektrische fiets, merk Sparta. 
Lage instap, drie kwart jaar oud. Telfnr: 0622071722 

Grip betaalbare trendy DAMES- en KINDER-
KLEDING, St. Willibrordstr. 32 BE. 
Open wo, vr & za 13 - 17u, www.gripkidswear.nl 

Zeer goede SCOOTMOBIEL, nieuwstaat, 
nog geen half jaar gebruikt. Galaxy Plus 3, 
grote accu tel. 013-5331503

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





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


