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DEZE WEEK:
Peter Maas ontvangt Koninklijke onderscheiding

Kunstexpositie als bonus voor 10e Kunstmarkt

Picknick voor bewoners Torentjeshoef

Kampioenen in Berkel-Enschot
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via mail info@schakel-nu.nl.
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
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Coen Brekelmans 
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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.



5|

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl

Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in

NIEUW

“Het is net een huiskamer. Door 
de gemoedelijke sfeer voelde ik 
me er meteen thuis.”

In ons eigen, geheel vernieuwde 
uitvaart centrum aan de Karel 
Boddenweg 7 in Tilburg (naast het 
crematorium) neemt u op úw manier 
en in uw eigen tempo afscheid.

T: (013) 822 65 27
www.monutatomvandijk.nl
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Peter Maas (77) ontving op zondag 26 mei 2019 
een Koninklijke onderscheiding uit handen van 
burgemeester Weterings. Hij wordt benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt 
deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange 
vrijwillige inzet voor onder andere parochie Jo-
hannes XXIII in Berkel-Enschot. 

Peter heeft in Berkel-Enschot veel vrijwilligers-
werk gedaan. Hij was onder meer voorzitter 
van de Kruisvereniging Berkel-Enschot, destijds 
beter bekend als het “Wit Gele Kruis”. Hij was 
betrokken bij diverse EHBO-projecten, een ze-
vental AED’s die ter beschikking zijn gesteld aan 
de Hartstichting Berkel-Enschot en de ringleiding 
die zowel in de kerk als in het gemeenschapshuis 
is aangelegd. Daarnaast heeft hij zich gedurende 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR PETER MAAS

28 jaar ingezet voor de veiligheid van de lopers 
en de vrijwilligers tijdens de avondvierdaagse. 
Ook zorgde hij, samen met zijn echtgenote, voor 
de financiële administratie. Voor de Stichting 
Multifunctionele Centra heeft de heer Maas zich 
15 jaar lang ingezet als penningmeester. Sinds 
1999 is Peter verbonden aan de Johannes XXIII 
parochie in Berkel-Enschot als penningmeester, 
maar hij vervult ook andere hand- en spandien-
sten zoals het organiseren van een feest voor een 
jubilerend pastoor, de jaarlijkse actie Kerkbalans, 
extra werkzaamheden tijdens de reguliere kerk-
diensten en het begeleiden van de fusie van vier 
parochies uit Berkel-Enschot, Udenhout en Bie-
zenmortel. Wij feliciteren Peter met deze prach-
tige onderscheiding!

De redactie
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ACTIVITEITENKALENDER

JUNI

JULI

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 Walddrum Musikanten”
05-06-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
05-06-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
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, bibliotheek
08-06-19 Bibliotheek, Kerkzaal 13.30-14.30 uur Theatervoorstelling Kunstmarkt “Het mysterie van 

Museum Mauzz”
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 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
13-06-19 Koningsoord  18.00 uur Avond4daagse
13-06-19 Pieter de Hooghlaan 24 20.30-23.00 uur Lezingh & workshop individuele opvoedopstellingen 

2Sync
14-06-19 Koningsoord 18.00-18.45 uur Avond4daagse
14-06-19 Wilhelminaplantsoen 19.45 uur Avond4daagse intocht
15 t/m 23 -6-2019    TC de Rauwbraken div. tijden Expatax open 2019
16-06-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
20-06-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
22-06-19 Gildeterrein de Kraan 53 9.30/10.30 uur Jeu de Boules Doublettentoernooi Piet Vromans 
   Bokaal, gilde St. Hubertus 
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
29-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO

 



9|

KUNSTEXPOSITIE ALS 
BONUS VOOR TIENDE 
KUNSTMARKT

Op zaterdag 8 juni vindt de 10e Kunstmarkt plaats. 
In kraampjes op Winkelcentrum Eikenbosch vindt 
u schilderijen, keramiek, sieraden, viltwerk, glas-
in-lood en boeken. De muzikale omlijsting en 
dansvoorstelling zorgen voor een feestelijk ac-
cent. Met de huifkar kunt u naar Ons Koningsoord 
voor de expositie van Brabantse kunstenaars. Wij 
maken alvast een rondje langs de expositie. 

Acht Brabantse kunstenaars en een van buiten de 
provincie zijn geselecteerd voor de expositie, die 
op de dag van de tiende kunstmarkt als extra at-
tractie voor het eerst te bezichtigen is. De kunste-
naars zijn op die dag aanwezig om tekst en uitleg 
te geven of om van gedachten te wisselen over 
beeldende kunst, kunst in het algemeen, het mooi 
gerestaureerde gebouw, etc. De hele maand ver-
rijken de kunstwerken de abdij. 

Kom kijken en meegenieten van 
beeld, muziek en dans!

Markant
Ook Berkel-Enschot wordt vertegenwoordigd 
door drie kunstenaars. Jos Kouwenberg toont 
vooral zijn technisch vaardige stillevens en van 
de vroeg overleden Gijs van den Elshout is er een 
markante serie van mythische figuren in de voor 

hem karakteristieke stijl. Carla Lendfers exposeert 
naast enkele schilderijen ook twee sculpturen.
Alle gangen van Koningsoord zijn benut en wat 
vooral opvalt is de enorme diversiteit. Dat komt 
al naar voren bij de drie plaatselijke kunstenaars, 
maar ook de anderen laten zien dat kunst per-
soonlijk is en dat de gedachtenwerelden van per-
sonen totaal verschillend kunnen zijn.

Diversiteit
Op de begane grond is Anne-Marie Hofland te 
vinden met kleurige exotische portretten en het 
al genoemde werk van Jos Kouwenberg en Carla 
Lendfers. In het souterrain waar meer ophang-
mogelijkheden zijn, combineert Marion Timmer-
mans beelden tegen het decor van oud gereed-
schap. Ook de objecten van drijfhout zijn van haar 
hand. Op dezelfde verdieping vallen de kleurige, 
abstracte locatie-impressies op van Trudy van 
Meeuwen. Ze staan in groot contrast met de ver-
stilde details rond een groot herbariumkunstwerk 
van Lea Adriaans. En meteen daarop staat de 
toeschouwer voor de summiere en daardoor juist 
krachtige naakten van Ton Kosters. En weer heel 
anders: de schitterende aquarellen van Rein van 
Uden, waarvan sommige heel recent zijn gemaakt 
in Santiago de Compostella. Negen kunstenaars 
bij de viering van de tiende kunstmarkt. Beide ma-
nifestaties verdienen een groot publiek.

Tekst: Jack van Dongen

Gijs van den Elshout Jos Kouwenberg
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
14-5 Sleutel aan koord met 2 namen Eikenboschweg 06-44744839 
12-5 Donkerblauw fleece jasje ‘Jack Wolfskin’ Sint Job, kerkplein Enschot 06-20780000 
10-5 Grijs(blauw) konijn (zie foto Schakel app) Tobias Asserlaan 06-22397666 
9-5 Armband met kapittelslot voetpad bij honden uitlaatplaats    
  Durendaelweg 06-15025241

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
26-5 Afstandsbediening garage Fietspad Berkel-Enschot/ Tilburg  06-57561619  
  Reeshof  
26-5 Sierduif met pauwstaart De Kraan en omgeving 013-5362463 
23-5 Goudkleurig herenhorloge met bruine band Tussen fysiotherapeut De Hooge  013-5335011  
  Rijt achterzijde en Tobias Asserlaan  
22-5 Sleutel met label Corne en Wendy Myriahof/ Kerkstraat 06-48692245 
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) 

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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Alhoewel de picknick voor de bewoners van 
Torentjeshoef ieder jaar hetzelfde draaiboek 
volgt, is het toch afhankelijk van de inzet van 
vrijwilligers, sponsoren en het weer of zo’n dag 
kans van slagen heeft.

De zon was gelukkig, evenals voorgaande jaren, 
uitbundig aanwezig. Het is nog een hele opgaaf 
om het draaiboek gevuld te krijgen en dat vergt 
veel inspanning van Corrie Klomp, activiteitenbe-
geleidster Torentjeshoef. Zij is de grote regelaar 
die met iedereen contact opneemt, onderhoudt en 
afspraken maakt, controleert, en waar nodig zelf 
in- of bijspringt.

Bonte stoet
De verkeersregelaars en begeleiders, allen gesto-
ken in een rood of groen hesje, hadden op 14 mei 
jl. hun posities ingenomen vóór Torentjeshoef in 
afwachting van de 28 rolstoelbewoners, die inmid-
dels binnen in een rij stonden opgesteld. Op het 
startsein van Corrie rolden de bewoners, geduwd 
door vrijwilligers, naar buiten en vormden zij door 
de gekleurde hesjes een bonte stoet. Het doel 
van de optocht was ‘ons’ picknickterrein oftewel 
het terrein van Gilde St. Hubertus. Op de heen-
weg sloten een aantal leerlingen van basisschool 
Rennevoirt en peuters van peuteropvan Peuterp-
laza van Kinderopvang Humanitas zich aan en dat 
maakte de optocht nog bonter en gezelliger. Voor-
zichtig werden de rolstoelers bij de overweg aan 

PICKNICK VOOR
BEWONERS

TORENTJESHOEF

de Raadhuisstraat één voor één geholpen bij het 
snel en veilig oversteken. Zij kwamen in het ge-
bied Oostkamer/Nieuwe Warande, dat nog volop 
in ontwikkeling is en binnen welk gebied het ter-
rein van het Gilde zich bevindt. 
Zes leden/vrijwilligers van het Gilde hadden de ac-
commodatie in orde gebracht, zodat iedereen de 
koffie met cake kon nuttigen. Ook was ervoor ge-
zorgd dat de oefen- handboogbaan en kruisboog-
baan met instructeurs/beveiligers gereed stonden.
De schooljeugd, die zorgde voor het rondbren-
gen en uitdelen van broodjes en versnaperingen 
en bovendien toneelstukjes voordroeg, konden in 
hun ‘vrije tijd’ van de oefenbanen gebruikmaken.
De kleuters van Peuterplaza, geïnstalleerd op de 
grond in het midden tussen de tafels, toonden zich 
ook niet onbetuigd. Zij zongen aanstekelijk liedjes, 
zoals over Kikkers en de familie Hand (vingerlied-
je) alsook ‘Op een klein stationnetje’. Kortom een 
vertederende voorstelling, waarvan de bewoners 
enorm genoten. 

Aan het einde van de middag dankte Corrie Klomp 
alle vrijwilligers en organisaties, die bij deze dag 
betrokken waren, zoals de KBO, SWO, Renne-
voirt, Peuterplaza, het Gilde St. Hubertus en niet 
in de laatste plaats Albert Heijn, die kosteloos voor 
de proviandering en een ijsje had gezorgd.

Tekst: Jan Timmer
Foto: Torentjeshoef
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Tegen inlevering van deze 
bon nu al profiteren 
van de Sloggi actie.

"

Actie geldt t/m 30-06-‘19



VERENIGINGSNIEUWS
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ZOMERSE SFEER BIJ 
DE ZONNEBLOEM
Terwijl zaterdag j.l. de zon zijn best 
deed het wolkendek te doorbreken 

was voor een volle zaal Zonnebloemgasten in het 
Muziekhuis de zomer volop aan de gang.
De Spaanse zanggroep Motuna, bestaande uit 9 
docenten Spaans, vertolkte op enthousiaste wijze 
authentieke Spaanse muziek, hetgeen door de vele 
aanwezigen buitengewoon werd gewaardeerd.

In een decor van koffie met Magdalena cake en 
drankjes met diverse Spaanse lekkernijen zoals 
olijven, tomaten en Spaanse ham werden alle lied-
jes ingeleid waarbij thema’s als de liefde en soms 
heimelijke afspraakjes aan de orde kwamen. Op 
deze wijze wist Motuna met prachtige zang onder 
begeleiding van o.a. viool, accordeon en gitaren 
de zaal te boeien en te vermaken. Deze beloon-
de het muziekgezelschap naast enthousiast mee 
klappen met een geweldig applaus. 
Na deze zonnig middag die ‘voor herhaling vat-
baar is’ gingen de gasten rond de klok van vijf vol-
daan huiswaarts.
Een prachtige Zonnebloemmiddag die in een rij 
van feestelijke bijeenkomsten verder glans geeft 
aan het lustrumjaar van de Zonnebloem.

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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BBQ 
Start pakket

De BBQ kan aan!

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Maximaal 2 pakketten per klant, op = op.

Geldig van 27 mei t/m 8 juni 2019

• 4 gemarineerde kipfi lets
• 4 kip op stok
• 4 hamburger Pigalle (de lekkerste!)
•  4 BBQ-worstjes 

uit eigen worstmakerij
• 2 bakjes saus naar keuze

+ GRATIS
leuke draagtas cadeau 

Samen van 28.95 voor 2295

Speciale BBQ-actie



SPORT
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JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Aan het einde van hun les op woens-
dag 22 en donderdag 23 mei kregen 

de drie judoka´s die op de team-ontmoeting op 
zondag 19 mei in Middelbeers ontbraken (Noah 
Smits, Veerle van de Ven en Melle Wijgerse) als-
nog de oorkonde en medaille voor hun deelname 
daaraan eerder dit seizoen.

Zaterdagmiddag 25 mei vond in sporthal De 
Leye in Oisterwijk het vijfde en laatste “Judo Cup 
Brabant” toernooi van seizoen 2018-2019 plaats. 
Van onze deelnemers werd Luke van Poppel in 
zijn poule eerste, Jelte Lensvelt werd derde, Ni-
kita Machielsen en Melle Wijgerse werden vierde 
en Tessa Verhoeven vijfde. Maar veel belangrijker 
was natuurlijk hun individuele puntentotaal over 
het hele seizoen van deze competitie. Op basis 
daarvan werden Luke, Nikita en Jelte kampioen 
en ontvingen ze een fraaie “gouden” beker, terwijl 
Melle en Tessa als tweede eindigden en een “zil-
veren” beker in ontvangst mochten nemen.

Op zondagochtend 26 mei namen we in die-
zelfde sporthal met zeven  judoka’s deel aan de 
Open Clubkampioenschappen van Team Coolen 
in Oisterwijk. Dat resulteerde in een “gouden” 
podiumplaats voor Noah Maas, die al zijn wed-
strijden met de maximale tien punten won. Siem 
Hodzelmans kwam uit al zijn wedstrijden op één 
na als winnaar uit de bus en legde zo beslag op 
een welverdiende “zilveren” plaats. Onze overige 

judoka’s, t.w. Loek Seuntjens, Tess van de Wiel, 
Melle Wijgerse, Tijn Wijgerse en Veerle van de 
Ven scoorden wisselende resultaten en moesten 
deze keer genoegen nemen met een “bronzen” 
klassering.
Alle genoemde judoka’s ook hierbij weer van 
harte bedankt voor hun enthousiasme en prima 
inzet en nogmaals gefeliciteerd met de behaalde 
resultaten.

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

VC UDENHOUT TOVERT 
THEATERPLAATS WEER 
OM TOT DORPSSTRAND 
VOOR U-BEACH

In het weekend van 15 en 16 juni verrijst er weer 
een heus ‘dorpsstrand’ in het centrum van Uden-
hout. VC Udenhout organiseert hier voor de ze-
vende maal het beachvolleybaltoernooi U-Beach. 
Twee dagen lang veel sportiviteit in zomerse 
sferen voor zowel de geoefende als recreatieve 
volleyballers.

Zaterdag 15 juni wordt het toernooi georganiseerd 
voor de geoefende volleyballers die ook geduren-
de het seizoen uitkomen in de NeVoBo competitie. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Heren 
en Dames en is er voor beiden een toernooi op 
‘hoog’ (2x2) en ‘midden’ (3x3) niveau.
Zondag 16 juni is het strand beschikbaar voor de 
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treffend samen. Ook voorzitter Bert v.d.Wijngaard 
kijkt bovenal tevreden terug op deze voetbaljaar-
gang. “Graag hadden we tenminste een plekje in 
de nacompetitie voor promotie veroverd, maar de 
wekelijkse spelvreugde en het steeds enthousi-
aste publiek maken veel goed”, aldus de voorzit-
ter, die het nieuwe seizoen dan ook met ver-
trouwen tegemoetziet! Rest de redactie namens 
Jong Brabant alle (trouwe) supporters hartelijk te 
bedanken voor hun bijdrage aan weer vele mooie 
rood-wit middagen aan de Berkelseweg en elders 
op de velden. Zonder spelers geen voetbal, zon-
der publiek geen voetbalsfeer! 
Bedankt, fijne vakantie en tot het seizoen 
2019/2020! 

Redactie Jong Brabant

NIEUWE CAMPAGNE 
Na een succesvolle TVBE campagne 
waarbij meer dan 80 nieuwe tennissers 
en padellers hebben deel genomen aan 
de verschillende acties, heeft de ver-

eniging besloten om weer een nieuwe campagne 
op te starten. Ouders van de kinderen vinden het 
prettig dat kinderen geen lidmaatschap hoeven te 
betalen en dat de tarieven voor de lessen zo laag 
zijn. Volwassenen vinden het fijn dat je kunt lessen 
zonder meteen lid te worden.
Omdat deze actie zo succesvol was, bieden we 
een nieuwe kans om te lessen voor zowel tennis 
als padel.
Vanaf juni kun je deelnemen aan een 4 weekse ken-
nismakingscursus. Ben je op zoek naar een leuk 
Vaderdag cadeau of een leuk Eindexamencadeau, 
grijp je kans! 
Vier lessen voor volwassen €35 ,= p.p.  en voor 

recreatieve volleyballers en iedereen die kennis wil 
maken met de (beach)volleybalsport. Iedereen is 
van harte welkom; samen met vrienden, buren, fa-
milie of collega’s voor iedereen is er plek!

Al doe je niet mee aan het toernooi, het blijft een 
feest om naar te kijken. Onze gastheer en spon-
sor Ontmoetingscentrum ’t Plein zorgt voor de 
aangename verkoeling op het terras en een ge-
zellige sfeer. Voor de jongste bezoekers staat er 
een springkussen. Hiermee zijn alle ingrediënten 
aanwezig om er een gezellig, sportief en hopelijk 
zonnig beachvolleybalweekend van te maken. 

VC Udenhout is een gezellige en dorpse volley-
balvereniging waar een goede sfeer en sportiviteit 
hand in hand gaan. Interesse om eens kennis te 
komen maken met volleybal (bij VCU); dan ont-
moeten we je graag. Op het toernooi is een infor-
matiestand aanwezig voor meer informatie. Daar-
naast organiseert VCU aan het einde van de zomer 
een kennismakingsdag.

Wilt u ook een gezellig deelnemen aan dit toer-
nooi? Dat kan! Inschrijven kan via de website 
www.vcudenhout.com.

JONG BRABANT SLUIT 
SEIZOEN AF MET 
OVERWINNING: 2-0

Door een omissie binnen de redactionele organi-
satie van Jong Brabant doen we nu pas verslag 
over het verloop van de laatste competitiewed-
strijden van Jong Brabant. Na een fraaie over-
winning op het hooggeplaatste Gudok en een 
verlies vorige week tegen kampioen CHC in Den 
Bosch volgde vandaag thuis een solide slotak-
koord tegen Were Di: 2-0. Niemand minder dan 
de nog jonge en getalenteerde verdediger Tom 
Bastings stond met twee fraaie assists aan de 
basis van deze niet hoogstaande maar terechte 
overwinning. Zo werd een wisselvallig seizoen 
in stijl afgesloten: een fraai seizoen met net niet 
genoeg hoogstaand voetbal, waardoor met een 
verdienstelijke zesde plek genoegen genomen 
moet worden. “Wel een jaar waarin jonge spelers 
en team zich ook goed ontwikkeld hebben”, stelt 
trainer Boy v.d. Bogaard tevreden vast. “Lang 
hebben we uitzicht gehad op een mooie eind-
klassering, maar mede door omstandigheden 
(blessures etc.) hebben we helaas niet altijd top 
kunnen presteren”, vat V.d. Bogaard het seizoen 
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BMC pup F1 - OJC’98 pup F1   3 - 8
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
SkunK 1 - OJC’98 1
DKB 3 - OJC’98 2
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
SDO asp B3 - OJC’98 asp B1
Eymerick pup D1 - OJC’98 pup D1
Rust Roest pup E2 - OJC’98 pup E2

KARATESCHOOL 
FURINKAZAN 
Op het landelijke Dan examen van 
de KBN (Karate do Bond Nederland) 
zijn vanuit karateschool Furinkazan 3 

kandidaten op gegaan voor hun 1e respectievelijk 
2e Dan. Femke van den Brekel (Oisterwijk) en 
Kayleigh Vermetten (Alphen) zijn beide, na jaren-
lange training met soms bloed, zweet en tranen, 
geslaagd voor hun 1e Dan zwarte band. Dirk 
Soetekouw (Berkel-Enschot) is geslaagd voor zijn 
2e Dan. Karateschool Furinkazan is super trots 
op de geleverde prestaties en hun voorbeeldrol 
voor andere leerlingen. 

jeugd t/m 17 jaar 20,= p.p. Aansluitend start half 
augustus weer een nieuwe ronde van 10 weken. 
De lessen voor volwassenen worden gegeven 
door de week tussen 19.00 – 22.00 uur en in het 
weekend. De lessen voor de jeugd zijn door de 
week tussen 16.00 – 19.00 uur. Info: zie lessen@
tvbe.nl of www.tvbe.nl

Daarnaast vinden binnenkort de volgende activi-
teiten plaats:
• 14 juni eindtoernooi voor tennislessers jeugd 

vanaf 17.00u en voor volwassenen vanaf 
19.00u. Ook introducees zijn welkom.

• 21 juni ouder-kind toernooi voor leden introdu-
cees van 19.00-21.00u

• 28 juni eindtoernooi voor padel-lessers vanaf 
17.00u en voor volwassenen vanaf 19.00u. Ook 
introducees zijn welkom.

• 28 juni Pre-summer toernooi voor iedereen 
(leden, lessers en introducees)

 
OJC’98 NIEUWS
Het eerste leed tegen koploper Tiel 

een beschamend grote nederlaag. Het tweede 
speelt elke week een spannende wedstrijd. Dit keer 
werd het gelijk. Van de jeugdteams wonnen de as-
piranten B op het nippertje, net als de pupillen E1. 
Het jongste team won opnieuw en heeft nu aardig 
wat kans om (gedeeld) kampioen te worden, net als 
in de eerste helft van de veldcompetitie.
De uitslagen waren:
OJC’98 mid 1 - PSV mid 1 14 - 10
Tiel 1 - OJC’98 1 28 - 7
Rust Roest 6 - OJC’98 2 14 - 14
DSC asp B3 - OJC’98 asp B1   9 - 10
OJC’98 asp C1 - PSV asp C2   1 - 6
OJC’98 pup D1 - STIP pup D1   2 - 10
PSV pup E3 - OJC’98 pup E1   8 - 9
OJC’98 pup E2 - OEC pup E2   9 - 23

MAGAZIJNOPRUIMING bij Festijnkaars
De showroom moet leeg! 

Opruiming van BBQ’s, windlichten, vuurschalen, (geur)kaarsen, kandelaars, 
dienbladen, manden, lantaarns, glaswerk, (geur) theelichten… en veel meer. 

Alles tegen groothandelsprijzen.
Donderdag 6 juni 12.00-19.00 uur en vrijdag 7 juni 9.00 -18.00 uur. 

Festijnkaars, Parklaan 7, 5061 JV Oisterwijk 
(er is helaas geen pinautomaat aanwezig)
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FRANSE SFEREN
HEMELS PRESENTEERT

LIVEMUZIEK GIPSY-JAZZ | RIENIER VOET & PIGGALLE 44 | FRUITS DE MER | LIFE
COOKING  GREEN-EGG | VLEESGERECHTEN | VISGERECHTEN | DRANKEN

ALL-IN ZOMERSE AVOND

13 juli | 19:00-23:00 uur | € 57,50 p.p. (all-in)

T: 013 210 02 00 | www.hemelsetenendrinken.nl | horeca@onskoningsoord.nl



DIVERSEN
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RONDLEIDING IN 
ONS KONINGSOORD

BERKEL-ENSCHOT – Op woensdag 5 juni 2019 
van 11.00 tot 12.00 uur vindt de volgende rondlei-
ding plaats in de voormalige abdij Onze Lieve Vrouw 
van Koningsoord van de zusters Trappistinnen. 
Bij deze zesde thematische rondleiding staat de 
KLOOSTERBOERDERIJ, nu verbouwd tot Ge-
zondheidscentrum, centraal. Het is de eerste bui-
tenrondleiding van het seizoen. Denk bij slecht 
weer ( niet te hopen ) aan een paraplu !! De kloos-
terboerderij werd als eerste van alle gebouwen in 
1933 gebouwd. Als de zusters in 1937 arriveren in 
hun nieuwe klooster is de boerderij al enkele jaren 
in bedrijf. De kloostergemeenschap moest in haar 
eigen levensonderhoud voorzien. De zusters leef-
den o.a. van de opbrengsten van hun hoeve. De 
veestapel bestond uit een twintig tal koeien en wat 
kalveren, twee varkens en een paar honderd schar-
relkippen. Verder hadden ze en grote moestuin en 
boomgaard. In 1986 werd gestopt met de boerde-
rij, omdat die niet meer rendabel was. Het interieur 
van de hooizolder werd verbouwd tot boekbinderij. 
In de koestal kwam een atelier voor liturgische ge-
waden en een iconenatelier.

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

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

U bent van harte welkom namens de Bibliotheek 
Berkel-Enschot. 

NIEUW PROJECT 
RENNEVOIRT: 
“DE WIJK”.

Vorige week zijn we gestart met het thema “de 
wijk”. Ondertussen hebben wij al veel geleerd hier 
over. We hebben met onze maatjes uit de mid-
denbouw en de bovenbouw een speurtocht door 
de wijk gedaan op zoek naar verschillende soorten 
huizen. Afgelopen dinsdag hebben we met Koen, 
de stagiair uit onze klas een praatplaat bekeken 
over huizen. We hebben ontdekt dat wij bijna alle-
maal veel bomen hebben rondom ons huis en dat 
iedereen een speeltuintje in de buurt heeft.  

Onderbouw 1

Vorige week zijn we gestart met het nieuwe pro-
ject. We zijn in de klas samen op zoek gegaan naar 
kenmerken van Berkel- Enschot. Ook zijn we met 
onze maatjesklassen een speurtocht door de wijk 
gaan doen om onze buurt beter te leren kennen. 
We hebben het verschil geleerd tussen een stad en 
een dorp en weten nu ook dat een burgermeester 
een gemeente bestuurt en een beetje wat zijn of 
haar taken zijn.  

Middenbouw 1

Op donderdag 16 mei om 13.00 kwam de gemeen-
teraad langs bij de leerlingenraad. Zo konden ze 
zien hoe wij vergaderden. Op het einde hebben we 
veel vragen gesteld. Een voorbeeld van de vragen 
is: ‘Waar vergaderen jullie?’, of ‘Hoe zijn jullie in de 
gemeenteraad gekomen?’ Daar kregen we een 
duidelijk antwoord op. Ook antwoordde hij er gein-
teresseerd op. We vonden het super leuk en heel 
speciaal! Een mooie ervaring om eens van anderen 
te horen hoe zij vergaderen. Ook voelde het speci-
aal dat zij tijd voor ons hebben gemaakt. We kregen 
als top dat we goed kunnen vergaderen.

Fleur en Roos uit leerlingenraad Rennevoirt
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CULTUUR-
HISTORISCHE 

WANDELING NIEUWE WARANDE
Onlangs is een cultuurhistorische wandeling door 
het gebied van de Nieuwe Warande gereedgeko-
men. Deze wandeling, die een dwarsdoorsnede is 
door 12.000 jaar geschiedenis van het gebied, kan 
door iedereen op elk willekeurig moment gelopen 
worden. De wandeling staat namelijk online en is 
gratis te downloaden naar elke smartphone. Daar-
voor dient u de IVN-Routes app te downloaden die te 
vinden is in de apple/google store. Startpunt van de 
5 km. lange wandelroute is Brasserie Valentijn (voor-
malig café De Hemeltjes) in Udenhout. De naam van 
de route is: Geschiedenis en landschap Nieuwe Wa-
rande. De route volgt gps-punten, waarbij bij elk punt 

wetenswaardigheden verschijnen op uw telefoon. 
Het aanraken van de bij elk punt aanwezige afbeel-
dingen doet extra informatie verschijnen. De route is 
ook offline te gebruiken nadat deze is gedownload.
Wij hopen met behulp van deze app iets zichtbaar 
te maken van de rijke historie van het gebied en 
wensen u veel wandelplezier.
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl
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WOENSDAG     1 2 : 00  -  S LU I T

DONDERDAG     1 2 : 00  -  S LU I T  

VR I JDAG     1 2 : 00  -  S LU I T  

ZATERDAG     1 2 : 00  -  S LU I T  

ZONDAG     1 1 : 00  -  S LU I T

 

OPEN INGST I JDEN  

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
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de beste 12 van Nederland mochten in actie ko-
men. Hiervoor waren kwalificatiewedstrijden eer-
der in het seizoen een 
meetpunt. Bijzonder 
om te benoemen is dat 
Brent pas 10 maanden 
actief turnt. Een finale-
plaats is al een uitzon-
derlijke prestatie. Zon-
dag was het podium 
voor de toestelfinales. 
Hij startte met een 
mooie oefening op rin-
gen. Dit resulteerde in 
een bronzen medaille. 
Op voltige (paard turn-
toestel) zette hij zeer 
gefocust een strakke 
oefening neer. Hierbij 
won hij de gouden me-
daille.

RICHARD KLUWEN 
KAMPIOEN NK PARAGOLF

Richard Kluwen is op 
het NK golfen voor 
mensen met een fy-
sieke beperking Ne-
derlands kampioen 
geworden. Het kam-
pioenschap vond 
plaats op zaterdag 
18 en zondag 19 mei 
op Golfbaan Dorhout 
Mees in Biddinghui-
zen. 

In september 2017 
interviewde onze cor-
respondent Maartje 
van Beurden paragol-
fer Richard voor de 
rubriek Met Passie. 
Je kunt het interview 

nalezen via https://www.schakel-nu.nl/richard-
kluwen-golf-doet-leven/

KAMPIOENEN IN BERKEL-ENSCHOT

SUZE BAKKER (11) 
WINT CORRIEFEE 
SPORTIVITEITSPRIJS 2019

Suze Bakker (11) uit Berkel-Enschot ontvangt de 
Corriefee Sportiviteitsprijs 2019 van Gymnastiek en 
turnvereniging GV DOS uit Udenhout. Suze heeft 
deze sportiviteitsprijs gewonnen, omdat ze, hoe 
jong ook, er altijd is! Om te helpen bij de les, bij 
de schoonmaak, om op te bouwen of af te ruimen 
bij activiteiten en daar ook weer te helpen. Daarbij 
betrekt ze haar ouders bij het bedenken van acties, 
bijvoorbeeld om geld in te zamelen voor de airtrack 
(nieuw toestel), bij het opbouwen en bij commis-
sies. En dat altijd met veel plezier, vriendelijkheid 
naar anderen en met motiverende woorden voor de 
kleintjes. Daarnaast betrekt ze haar teamgenootjes 
erbij door te vragen of zij zich al hebben opgegeven 
om te helpen en staat ze jong en oud aan te moe-
digen in de zaal. Wanneer de senioren iets nieuws 
kunnen staat ze te klappen en durft ze zelfs compli-
mentjes of tips te geven.

BRENT ROSSOU (10) WINT 
GOUD OP NK TURNEN 
Brent turnde afgelopen weekend in Alkmaar zijn 
eerst Nederlands Kampioenschap turnen. Hij 
traint vier keer per week in Den Bosch bij het CTO 
(Centrum voor Topsport en Onderwijs), maar komt 
uit voor Stichting Flik-Flak. Brent mocht afgelopen 
zaterdag starten aan zijn meerkampfinale. Slechts 

VAN HARTE PROFICIAT!
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Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl
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*Niet i.c.m. andere acties en/of kortingen. 
Vraag ons naar de voorwaarden. Geldig tot 1 juli

Eikenbosch 4
5056 GB Berkel-Enschot

Tel: 013-5333377
info@bersselaaroogzorg.nl

www.bersselaaroogzorg.nl
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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
Identiteit van de Kerk
We ontkomen er niet aan te zien dat de Kerk, ofwel 
de gemeenschap van christenen, zich in een cri-
sis bevindt. Al vele decennia hebben we te maken 
met een dalende trend, die ook te zien is in de 
crisis in de roepingen, het huwelijk, het gezin en 
nog meer. Om de crisis te boven te komen is het 
van belang de vraag naar haar identiteit te stellen: 
waar gaat het om in de Kerk? Is het de hiërarchie? 
Het instituut? Alles wat mis gegaan is? 
De Kerk is gesticht door Jezus Christus, Hij heeft 
mensen geroepen om Hem te volgen. Een keer-
punt is het lijden, de kruisdood en de verrijzenis 
van Jezus. Voor de leerlingen is de dood van Je-
zus aan het kruis een dramatisch gebeuren. Het 
zorgt voor een crisis, wat moeten ze doen? Is al-
les wat we met Jezus beleefd hebben een mooi 
avontuur van korte duur of gaat het verder? Bij zijn 
verrijzenis heeft Jezus de apostelen gevraagd om 
naar de berg te komen die Hij hen had aangewe-
zen. Op deze plaats ontvangen zij de grote op-
dracht: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te on-
derhouden alles wat Ik u bevolen heb’ (Mattheus 
28, 19-20). In deze zin staan vier werkwoorden: 
gaat, maakt, doopt en leert. Welk van deze werk-
woorden is het belangrijkste?  Dat is ‘maakt’. Je-
zus heeft leerlingen gemaakt, door hen te roepen 
tot volgeling. Een leerling is in staat open onder-
richt te ontvangen van zijn meester. Onze Mees-
ter is Jezus Christus en wij blijven ons hele leven 
leerling. Nooit zullen we de status van meester of 

rabbi bereiken. Heel ons leven blijven we leren wie 
Jezus is. Een leerling is nooit alleen, maar leert 
met andere leerlingen. Het zou gewoon mogen 
zijn om in het gezin samen de bijbel te lezen, sa-
men over het geloof te spreken. In het begin gaat 
het aarzelend, omdat we het niet gewend zijn. Bij 
onze protestantse broeders en zusters is het heel 
gewoon. Samen lezen uit de bijbel is onze missie, 
het verdiept ons geloof en helpt om het geloof aan 
anderen over te dragen, leerlingen te maken en zelf 
steeds meer echte leerling van Jezus te worden.

Pastoor Juan van Eijk

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Riet van 
Gorkom-Kuijpers, 90 jaar.

UITNODIGING
Plechtige eucharistieviering bij de sluiting van de 
parochiekerk St. Joseph.
Na bijna 100 jaar komt er een einde aan de ge-
loofsgemeenschap Biezenmortel. Voor het laatst 
willen wij samen met u vieren tijdens de eucharis-
tie op zondag 7 juli 2019 om 11.00 uur. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Evenals 
bij het samenzijn na afloop van de viering in Beu-
kenhof.
Torengroep Biezenmortel, Pastoraalteam en paro-
chiebestuur Johannes XXIII parochie.

AGENDA:
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 4 juni 20.00 uur: 
Bijeenkomst ‘Als God renoveert’. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 1 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: GEEN VIERING.
19.00 uur St. Lambertuskerk: GEEN VIERING.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Louis en Cor Scherders-van de Sande 
(mnd. ged.); Voor de overleden leden van de KBO; 
Mia Kin-Hoppenbrouwers. 

Zondag 2 juni: 
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor Biezenmortel.
Celebrant: pastoor van Eijk en diaken van Kuijk.
Intenties: Jack de Kroon (1e jrgt.); Frans Traa en 
Mien Traa-van den Bijgaart; Dré Verhagen en Toos 
Verhagen van Kasteren; Overl. ouders Piet en Jo 
Bertens-de Kort.
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Ben jij een persoon die graag de puntjes op de i zet en energie krijgt van het opruimen en 
schoonmaken van ons casino? Ben jij flexibel en vind je het niet erg vind om in het weekend te 
werken? 

Mooi! Dan zoeken wij jou! 

Voor ons Casino in Berkel-Enschot zoeken wij een vriendelijke, gemotiveerde WINNER die ervoor 
zorgt dat ons Casino er iedere dag spik en span uitziet! Samen met je collega ben je verantwoordelijk 
voor de schoonmaakwerkzaamheden in ons Casino. De diensten verdeel je samen met je collega 
zodat iedere dag van de week de puntjes op de i worden gezet. Het aantal uren komt ongeveer uit op 
15 tot 20 uur per week. 

Organisatie 

Entergaming beheert onder de naam WIN Casino’s een aantal grote casino en amusementscentra 
met kans- en behendigheidsspelen. We hebben een flexibel, gedreven en verantwoordelijk team en 
jij kunt daar onderdeel van uitmaken. 

Wij zoeken een WINNER met: 

• Werkervaring in schoonmaakwerkzaamheden op zak 
• Minimaal 21 jarige leeftijd 
• Een verzorgde uitstraling 
• Onbesproken gedrag 
• Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken 

 
Jij WINT gegarandeerd bij ons: 

• Salaris natuurlijk 
• Een pensioenopbouw 
• Een erg leuk team om mee te werken 
• Super nette kleding 
• Altijd ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

 

Ben jij enthousiast geworden? Neem dan contact op door een mail te sturen naar 
sollicitatie@entergaming.nl. Voor vragen kun je contact opnemen via 076-5011040.  
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Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk:  GEEN VIERING.
11.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv de Mortelnootjes. In deze viering doen 7 
communicantjes hun Eerste Communie.
Celebrant: pastoor van Eijk.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Siem van de Wouw en Milan Hofkens.

Maandag 3 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met aansluitend Eucharistische aanbidding.

Dinsdag 4 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 6 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 7 juni: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)

Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Donderdag 30 mei: ds. Winanda de Vroe, 
10.15 uur
Het is vandaag Hemelvaartsdag. We herdenken 
dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding is op-
gevaren naar God, zijn Vader in de hemel.
Dat vieren we samen met de gemeentes Hilvaren-
beek en Tilburg in onze kerk. De kerkdienst wordt 
om 09.00 uur vooraf gegaan door een gezamenlijk 
Hemelvaartsontbijt. Eet u mee? Stuur dan even 
een mailtje naar scriba@pkn-oisterwijk.nl.
De collecte is voor het Kerk in Actie-project Mol-
davië. Er is kindernevendienst en crèche.

Zondag 2 juni: ds. Marja van den Beld,10.15 uur
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 
heet ook wel ‘wezenzondag’. Op het leesrooster 
staat Johannes 14:15-21. Jezus’ leerlingen blik-
ken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog 
wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen ach-
ter laten. Hij zou de Geest van de waarheid stu-
ren.’
De collectes zijn voor de Diaconie en voor het 
werk van onze eigen kerk: speciaal voor Kerk op 
Schoot. Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
31 mei 17.30: Ontmoeting rond de tafel

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

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

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

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! 

Met HEMELVAART organiseren wij onze jaarlijkse 
ASPERGEDAG Van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Er is van alles te zien en te proeven op de asper-
geboerderij. U bent welkom. Onze boerderijwin-
kel is iedere dag open vanaf 9.00 uur Asperge-
boerderij van Iersel Schoorstraat 63 Udenhout 
tel 0135113404 

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. 

Dagelijks vers gestoken, evt geschilde ASPER-
GES HEMELVAARTSDAG geopend van 10-18 uur 
Aspergekwekerij Schuurmans, HoogHeukelom 
3 in Heukelom. 013-5334720 

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

Opheffingsuitverkoop bij Boekhandel Verrijt. 
Kortingen tot 75% 

Tekstbureau Stefan Latijnhouwers helpt u graag 
met het schrijven en redigeren (bewerken, aanpas-
sen en corrigeren) van onder meer persoonlijke, 
zakelijke en sportieve artikelen. 
Meer informatie: (06) 53 52 52 32 of 
stefan.latijnhouwers@hotmail.com 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Hemelvaartsdag en zondag open
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*Vernoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Daardoor komt de 
effectieve kassakorting overeen met 17,36% korting.

BTW 
KORTING*21%

Tuinmeubelen

SPREEKUUR WETHOUDER
Wethouder Rolph Dols is dorps-
wethouder voor Berkel-Enschot. 
Donderdag 6 juni 2019 houdt hij  
van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur 
in Berkel-Enschot. U kunt dan met 
de wethouder in gesprek over al-
lerlei onderwerpen die Udenhout 
of uzelf aangaan. 

Wilt u gebruik maken van het spreekuur? 
Dan kunt u een afspraak maken via Marc van Ak-
keren van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar 
via telefoonnummer 013 - 542 90 77 en per 
e-mail marc.van.akkeren@tilburg.nl.

GEMEENTENIEUWS



MAAK KENNIS MET PADEL OF TENNIS

Generaal Eisenhowerweg 9   5056 CR Berkel-Enschot

In augustus start weer een nieuwe serie van 10 lessen:

zonder lid te worden in de periode 11 juni t/m 5 juli

10 LESSEN 
zonder lid te worden

• Jeugd 6 t/m 8 jaar   € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar   € 50,-
• Volwassenen   € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

EXAMENS AFGELOPEN 

EN MEER TIJD? 

4 lessen voor € 20,- 

(jeugd)

4 lessen 
voor € 35,-
(volwassenen) 

VADERDAG 
CADEAUTIP: 

Voor meer info
kijk op de website:
WWW.TVBE.NL



Hoe pak jij het
aan?
Zij leert spelenderwijs met geld omgaan met Rabo PinPin, de
coolste zakgeld-app. Wil jij je kind ook leren omgaan met
geld? Download de app.

Pak het aan op
Rabobank.nl/aanpakkers


