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Beste ouders van tieners/pubers. 

 

Verloopt de communicatie met jouw tiener niet vanzelf? 

Zit jouw puber niet goed in zijn vel? 

Loop je in de opvoeding tegen problemen aan? 

Wil je de relatie met jouw kind verbeteren? 

Caring tieners aan’t woord maakt het verschil!  

 

Laagdrempelige opvoedondersteuning 

 

 

www.caring-tieners.nl 

Denken en doen

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



SERVICE 3

ALARMNUMMER

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

WIJKAGENTEN

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: goof.van.
bragt@politie.nl en leon.metzke@politie.nl of bel 0900-
8844 en vraag naar Goof van Bragt of Leon Metzke.

HUIsARTsENposT 0900 – 33 22 22 2

Lage Witsiebaan 2a 5042 DA Tilburg. Op werkdagen 
van 17 tot 8 uur. Weekend en feestdagen de hele dag. 
Alleen op telefonische afspraak.

oVERHEID

GEMEENTE TILBURG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, 
zorg, bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien 
kunt u veel gemeentezaken online regelen, zoals het 
doorgeven van een verhuizing of het maken van een 
afspraak (o.a. bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

sTADsWINKEL BERKEL-ENsCHoT, 
(in de Bibliotheek) 
Eikenbosch 7, 5056GB Berkel-Enschot, 
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen 
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website 
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013). 

DoRpsRAAD BERKEL-ENsCHoT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DoRpsINFoRMATIEpUNT ‘LoKET BE’ 
(in de bibliotheek) Voor al u vragen over zorg – welzijn – 
wonen –maatschappelijke diensten – WMO.  Maandag-
middag van 14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12. 
Telefoon nummer tijdens openingstijden 06-53768978 
of via de e-mail LoketBE@gmail.com. 

stichting HULpCENTRALE UBE  tel.nr. 013 50 30 919

ADVoCATEN & NoTARIssEN

BoGAERTs & GRoENEN ADVoCATEN
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl
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Inleveren schakeltjes:
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bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 (winkelcen-
trum). Uiterlijk zaterdag 17 uur. 
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Druk: 
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Service-Agenda

Service-Agenda
bedrijven



SERVICE4

Advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

Advocatenkantoor snikkenburg-den Haan
Gespecialiseerde advocaat en mediator in familiezaken, 
www.snikkenburg.nl Bel voor een vrijblijvende afspraak 
013-5332422

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

BANKEN

RABoBANK HART VAN BRABANT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, www.
rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

VAN ANTWERpEN ELEKTRoTECHNIEK Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZoNNEpANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

GLAs- BEHANG- EN sCHILDERWERKEN ToN VAN 
DE WoUW: tel. Rob van de Wouw 06-51108539
www.tonvandewouw.nl info@tonvandewouw.nl

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

sTAATs KEUKENs
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GERARD VAN BERKEL sCHILDERWERKEN
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

ARCHITECTENBURo FRANs VAN RoY
Voor al uw ontwerp-, teken- en advieswerkzaamheden.
|een sterk en realiseerbaar ontwerp| Bel 06 
51099517 of kijk op www.architectenburofransvanroy.nl

ANDRIEs BoUWADVIEs Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

CULTURELE INsTELLINGEN & KUNsT

Cultureel Centrum de schalm
Eikenbosch 1 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

GEZoNDHEID

TopFYsIoTHERApIE BERKEL-ENsCHoT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrische 
Fysiotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 
013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

osTEopATHIE VAN EIJCK Do-MRo lid NVo/NRo
Osteopathie volw, kinderen, baby’s, sporters
Berkel-Enschot (2 locaties), Tilburg, Oisterwijk, Best
T 013-4566490 I: www.osteopathievaneijck.nl

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

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

Therapeutisch Centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

praktijk origIne, bij vragen rondom Leven, Werk en 
Zingeving: www.orig-ine.nl, tel. 5333722

FoNKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

3-dees KINDERCoACHING, ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl / 06-50278012

Colon in Balance, Praktijk voor darmspoelingen
www.coloninbalance.com   013-5332797

FYsIoTHERApIE UDENHoUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

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

LoUT4KIDs, coaching van kind en gezin
WWW.LoUT4KIDs.NL Tel. 06-252 939 92

osTEopATHIE MAURA JANsEN. osteopaat Do.-MRo 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

MEDIsCH pEDICURE! Lid provoet. Kom langs voor al 
uw voetproblemen. Vergoedingen zijn mogelijk.
Wendy van de Wouw Tel: 0613951265 Heukelom

GEZoNDHEIDsCENTRUM KoNINGsooRD 
Huisarts P. Gyselinck, W.Ng T T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch, R.Tesser T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, R.Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus-le Nobel, 
          Y. vd. Kley-Veenstra T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistengroep Dito   T: 013-7440384
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Toppodotherapie Scheepens  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Verloskundigepraktijk de Pareltjes  T: 06-29044940
Osteopathie van Eijck     T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

FYsIo op MAAT Berkel-Enschot, FYsIoTHERApIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl
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Hier uw bedrijfsinformatie?
Bel: 06 20780000 of mail: info@denieuweschakel.nl

voor de aantrekkelijke tarieven.

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

Annie pijnenburg EHBo, Reanimatie 06-15851883

KAppERs & sCHooNHEIDsspECIALIsTEN

ANTHÉ-KAppERs, Kerkstraat 25B, Dames, Heren & 
Kinderen op afspraak, Heren kan ook zonder afspraak.
Di t/m Zat 9.00 - 18.00u Azin 06-45726529, Charlotte 
& Hans 0634089921, Margo 06-15226290, Lotte 06-
38166531. alg nr. 5331561. www.anthe-kappers.nl

AsJA HAIRsTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MoNIQUE’s HAIRsTYLING, St. Willibrordstraat 14, 
Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

BEAUTY2DAY Schoonheidsspecialiste en Pedicure.
Kon. Julianastraat 18 B-E. Tel: 06-18013797

sCHooNHEIDssALoN C`EsT MoI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

KINDERopVANG 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwe-
reld, BSO De Toverwereld, BSO De Speelwereld, BSO 
De Buitenwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

Kinderopvang Humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang
De Blokhut (Durendaelweg 4), Peuterspeelzaal
Peuterplaza (Antonie van Dijcklaan 1), Buitenschoolse
Opvang Berkeloo (Hazelaarlaan 32) en gastouder-
Opvang. Informatie: 013-5339933 of 
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

KDV & Bso ’t Eerste stapje Biezenmortel
Kleinschalige kinderopvang in de natuur. 
Laagste uurtarief, alles inclusief.
€ 6,28 vaste opvang - € 7,50 flexibele opvang. 
Minimale afname 4 uur aaneengesloten. 
www.heteerstestapje.nl / 06-29319799

UITVAARTBEGELEIDING

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

DIVERsEN

TAXI KoRTHoUT MIDDEN BRABANT 
Tel.: 455 55 55. Dag en nacht

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

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

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

Maud van ooijen, Gerritse Makelaardij, aan-/verkoop  
NVM | taxatie |06-42586288 maud@gerritsemakelaardij.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. Ook als  
u niet of elders verzekerd bent. Kijk voor meer informatie en  
een videopresentatie  op www.monutatomvandijk.nl

Ieder mens  
is bijzonder  
en verdient 
een uniek  
afscheid

Margriet van Ingen

Tom van Dijk
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ELKE ZONDAG GEOPEND!

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE Udenhout 

NIEUW BIJ SILEGNO: 

KOSTUUMAANBIEDING 

Kostuums van zuiver scheerwol in 
diverse kleuren en designs verkrijgbaar. 
Ook in lengtematen en kwartmaten.

KOSTUUM VAN GILS €  399,95 

+  LEDEREN RIEM 
PROFUOMO T.W.V.  € 49,95

+  ZIJDEN STROPDAS T.W.V. € 49,95

+ SHIRT PROFUOMO T.W.V. € 69,95

COMPLEET VOOR 

¤ 329,-

www.silegno.nl



ACTIVITEITENKALENDER 7

Activiteitenkalender Berkel-Enschot

t/m 22-5 CC de Schalm openingstijden Expositie IVN afd. Tilburg  werkgroep natuurfo-
tografie

6-4 Brasserie Robben 19.00 uur Try out lezing zwerfafval René Rövekamp 
6-4 Druiventros 19.30 uur Modeshow Bailiff Fashion en LIFF
6-4 CC de Schalm 20.00 uur KVG Lezing Erna Siebens, Spiegeltje, spiegeltje 

aan de wand
7-4 Riddershoeve 20.00 uur Daan Westerink “Verder leven met een groot ge-

mis”, Elkaar Nabij
8-4 Denksportcentrum 13.30 uur Seniorenkampioenschappen bridge 3e ronde
9-4 Gulle Ruif/Heukeloms 9.00-17.00 uur  Menwedstrijden, Stg. Mensport Heukelom
 Hoefke
10-4 Gulle Ruif/Heukeloms 9.00-17.00 uur  Menwedstrijden, Stg. Mensport Heukelom
 Hoefke
10-4 t Ruiven 12.00-18.00 uur Badmintontoernooi BC Just For Fun
10-4 De Druiventros 14.30 uur Voorjaarsconcert Die Walddrum Musikanten 
16-4 Oisterwijksebaan 19.00 uur Touwtrekwedstrijd met feestavond, KPJ BE
16-4 Eeterij de Bron 21.00 uur Bling Bling Bingo met Ushi en..... door Breast 

Friends Forever
17-4 Oisterwijksebaan 9.00-20.00 uur Trekkertrekwedstrijden met live muziek, KPJ BE
17-4 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. De Torenhoek
17-4 Brandweerkazerne 10.00-17.00 uur Open dag
20-4 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
22-4 Berkeloo 9.00 uur sponsorloop Breast Friends Forever
22-4 Jong Brabant 13.00 uur sponsorloop Breast Friends Forever
22-4 Denksportcentrum 13.30 uur Seniorenkampioenschappen bridge 4e ronde
24-4 Denksportcentrum 11.00 uur Toekomst drive, bc Edelweiss
24-4 CC de Schalm 11.30 uur Corazón Espanol, St. Expo
26-4 Brasserie Robben 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
27-4 Brendersstraatje 12.00 uur Koningsdag
7-5 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur openstelling Museum onder d’n Hooizolder
14-5 Eikenbosch/Schalm/bibl. 11.00-16.00 uur Doe en informatiemarkt voor senioren,  SWO/

KBO/Contour de Twern
17-5 Jong Brabant 18.00-18.30 uur Avond4daagse
18-5 Jong Brabant 18.00-18.30 uur Avond4daagse
19-5 CC de Schalm 18.00-18.30 uur Avond4daagse
20-5 CC de Schalm 18.00-18.30 uur Avond4daagse
20-5 Wilhelminaplantsoen 19.45 uur Intocht avond4daagse
22-5 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. De Torenhoek
26-5 Boerderij Denissen 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
28-5 Druiventros 19.30 uur Enschot Trilt Indoor
1-6 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Voorlezen voor peuters
4-6 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur openstelling Museum onder d’n Hooizolder
18-6 Manege de Kraan 10.00 uur Springwedstrijd pony’s en paarden
19-6 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. De Torenhoek
19-6 Manege de Kraan 10.00 uur Springwedstrijd paarden
29-6 Riddershoeve 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
29-6 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
2-7 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur openstelling Museum onder d’n Hooizolder
9-7 Wilhelminaplantsoen 19.00 uur Zomerleut in Berkel-Enschot, KPJ BE

VANAF APRIL 2016



8 GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 

Informaties inzenden naar: info@denieuweschakel.nl
Indien dit niet mogelijk is, aanleveren bij onze administratie: 
Jan Tinbergenlaan 89 te Berkel-Enschot. Vermelding is gratis 
en blijft 4 weken in deze rubriek staan. Voorwerp terecht dan 
graag een telefoontje naar: 06 – 20 78 0000, per e-mail mag ook!

Deze rubriek is GRATIS

Gevonden en Verloren
voorwerpen

Datum Verloren Verliesplaats Telefoonnr.

Datum Gevonden Vindplaats Telefoonnr.

8-3 fietssleutel merk AXA A11206 Fietspad Heukelomseweg 013-5332069 

  nabij rotonde

12-3 sleutel met blauw label ‘Brievenbus’ Guldenroede B-E 06-23153487

17-3 Huissleutel en fietssleutel aan In de bossen in de Pierenberg 013-5439432 

 sleutelhanger met rood lampje met hockeystick

begin maart goudkleurige armband met Willibrorduskerk 013-5331216 

 ingegraveerde schuine strepen

26-3 Afneembare Fietstas (groen met Apotheek De Lange Stight 013-5408080 

 zwart en witte streep)

30-3 OV chipkaart t.n.v. S. Steebruggen Durendaelweg nabij bushalte 06-20780000 

 (07-06-2000 M)

11-3 sleutel van schoollocker (metaal met Tussen AH, via Enschot en 06-22952296 

 zwart plastic) met een leren, bruin fietsroutes naar Tilburg over  

 glimmend hart eraan ventweg Bosscheweg

12-3 zwart etuitje met 3 sleutels en ID kaart Waalwijkseweg-’t Hoekske, 013-5113749 

 t.n.v. A. van Gils  tussen BE-U

13-3 fietstas met sleutels en kniebeschermers  Tussen WC Eikenbosch en 06-40163252 

  Burg. Brendersstraat

11-3 Blauwe (kinder)bril in brillenkoker Omgeving Berkeloo/Ploegschaar 013-4673800

14-3 Wolff uitschuifbare takkenschaar Tussen Heikantsebaan en 013-5333722 

 gesigneerd met F. van Gorp Kreitenmolenstraat

20-3 Zwarte korte herenjas, merk Chaisin,  Hockeyclub Berkel-Enschot 06-19036566 

 sleutel in rechter borstzak.

23-3 Mr. Aap. Gekleurde en gehaakte  Basisschool St. Caecilia (fietsen) T E R E C H T

 knuffel (merk Horse) met lange poten   

 en lange armen.

26-3 Blauw vest met opdruk Pipeline Puccinilaan 06-25178487 

 Control 

febr/maart zilverkleurige schakelarmband met onbekend 013-5332069 

 goudkleurige elementen

eind maart Groene powerbank (losse accu voor In de buurt van Winkelcentrum 013-5282466 

 je telefoon) Eikenbosch 

3-4 Zwarte portemonnee Swing Happy Hour tankstation 06-31679979



KOEIEN OP DE PIET VAN MEINTJES HOEVE IN HEUKELOM VIEREN WEI-FEEST(EN) 9

Piet van Meintjes Hoeve aan Hoog-Heukolom (ter 
hoogte van nr. 13) organiseert 9 april een Wei-feest. 
Zorg dat je om 14.00 uur aanwezig bent om de koeien 
te zien swingen. De staldeuren gaan rond die tijd open.

Swingende koeien
Na de hele winter periode op de stal vertoefd te heb-
ben, vieren de koeien op de Piet van Meintjes Hoeve in 
Heukelom aanstaande zaterdag Wei-feest. Dat betekent 
dat ze komende maanden de benen weer mogen strek-
ken in het weiland en lekker mogen grazen van het 
verse voorjaarsgras. Wei-feest(en) is een samenwerking 
van de Piet van Meintjes Hoeve, de koeien en buurt 
moestuin D`n Ekker, welke een stuk grond in bruik-
leen heeft van de Hoeve. Bezoekers kunnen genieten 
van de swingende koeien, die voor het eerst sinds eind 
november weer naar buiten gaan. Na de swingende 
koeien is er een proeverij opstelling in de moestuin van 

Koeien op de Piet van Meintjes hoeve 
in Heukelom vieren wei-feest(en)

d`n Ekker. Tijdens deze proeverij kunnen bezoekers 
proeven van de zuivel die gemaakt is van melk van de 
Piet van Meintjes Hoeve. Voor de kinderen hebben we 
een heuse doe-het-zelf zuivel makerij waar je ontdekt 
hoe je verschillende zuivelproducten maakt. Ook kan 
men, uit de melk-tap die op de hoeve is geïnstalleerd, 
zelf echt verse melk tappen. 
Wei-feest(en) is live te volgen op twitter en Periscope 
via @koeienrob of kijk op www.pietvanmeintjeshoeve.
nl of facebook/pietvanmeintjeshoeve

Redactie: DNS 
Bron: Piet van Meintjes hoeve

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

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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HAANS CARWASH • GEMINIWEG 39

www.ha anscarwash.nl        ook op facebook!

ELKE ZONDAG

CARWASH SUNDAY!!
GEOPEND VAN 

10 TOT 16 UUR 

bersselaaroptiek.nl



11BEDRIJF IN BEELD

Bedrijf in Beeld

Caring tieners aan ’t woord

Caroline Rijnen (L) en Ingrid van Hest (r)

De vriendinnen Caroline Rijnen en Ingrid 
van Hest zijn de initiatiefnemers van het 
in mei 2015 opgestart coachingsbedrijf. 
Een grappige samenvoeging van de eerste 
drie letters van hun namen gaf inspiratie 
voor de bedrijfsnaam Caring, tieners 
aan ’t woord. Dit laatste verwijst naar de 
tiener die centraal staat in laagdrempelige 
ondersteuning bij opvoedingsvragen aan 
tieners (in de leeftijd tussen 8 en 25) en 
hun familie.

Achtergrond
Het idee voor het bedrijf is ontstaan toen de 
relatie van Caroline en haar toen 14-jarige 
dochter op spanning was komen staan door 
iets dat de tiener meemaakte op school. Ca-
roline, zelf verpleegkundige, vroeg haar vriendin Ingrid 
om raad. Deze heeft HBO pedagogiek en opvoedkunde 
Master als achtergrond en geeft ook les in coaching op 
het Fontys. Het gesprek dat volgde tussen Ingrid en de 
dochter van Caroline, was ‘een openbaring’. ‘Ik had 
mijn dochter weer terug, we waren meer open naar 
elkaar en dingen waren minder beladen’, aldus Caro-
line. Overtuigd dat Ingrid hier ‘iets mee moest’ zijn ze 
gaan brainstormen en kwam er al snel een bedrijfsplan 
op tafel. Caroline ontfermt zich over de ‘regeldingen’, 
zoals PR en facturering en houdt Ingrid, die de gesprek-
ken voert, ‘scherp’ door haar te spiegelen.

Werkwijze/visie
‘Ouder en tiener zitten soms vast in patronen, ideeën 
en hoe er als ouder wordt geluisterd naar de tiener’ zegt 
Ingrid. Zij gaat het gesprek in zonder oordeel; alles kan 
en mag gezegd worden en de tiener bepaalt waar het 
gesprek plaatsvindt. Zo ontstaat er al snel een onge-
dwongen sfeer waarin tieners zich openstellen en zich 
gehoord voelen. Ingrid werkt met oplossingsgerichte 
technieken die de tiener stimuleren om zelf tot een op-
lossing te komen. Gemiddeld zijn er 2 tot 5 gesprekken 
van een uur nodig, waarbij 30 minuten terugkoppeling 
naar ouders zit, om tot een “doorbraak” te komen. 
Zowel de tiener als de ouders moeten zich kwetsbaar 
durven opstellen en feedback kunnen ontvangen. In de 

gesprekken wordt gefocust op waar tegenaan gelopen 
wordt, maar ook gekeken naar wat er wel goed gaat. 
Erkenning en bevestiging is hierbij van belang.

Casuïstiek
Bij aanmelding weet de tiener vaak al waar ze het over 
willen hebben. Ouders geven een thema aan, maar er 
wordt vanuit de tiener vragenderwijs gewerkt. Een te-
rugkerend onderwerp is zelfstandigheidsdrang; dingen 
zelf willen doen. ‘Deze omschakeling, waarbij ouders 
moeten gaan loslaten, is vaak lastig voor hen’, aldus 
Ingrid. De tiener zal daarentegen moeten accepteren 
dat ouders nog dingen over hen te zeggen hebben. Een 
voorbeeld dat beide dames is bijgebleven betrof een 10 
jarig meisje dat al veel meer snapte dan ouders dachten. 
Zij wilde meepraten en meebeslissen in zaken die over 
haar gaan, maar werd voor haar gevoel niet serieus 
genomen. Door een codewoord te gebruiken, wordt nu 
stilgestaan bij deze behoefte en is er ruimte voor het 
meisje om vragen te stellen. 

Enthousiast
Beide dames zijn heel enthousiast over de oplossingsge-
richte werkwijze en vlotte resultaten die behaald kunnen 
worden. Ze hopen daarom ook steeds meer tieners en 
ouders te bereiken en hen zo op weg te helpen in een 
fijne ontwikkeling.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans
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OUTLET-STORE
B Y  L A T E N Z O

Vraag naar de voorwaardenLike ons op Facebook

UDENHOUT    •    SLIMSTRAAT 90    •    T 013 - 509 37 26

ZO / MA:  GESLOTEN
DI: 10.00 - 18.00

WO: 10.00 - 18.00 
DO: 10.00 - 18.00

VR: 10.00 - 20.00
ZA: 10.00 - 17.00

2 VOOR 
€ 139,95 

1 VOOR 
€ 79,95/ 
€ 89,95

5-POCKETPANTALONS

1 VOOR 
€ 69,95

2 VOOR 
€ 119,95
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Bedrijf in Beeld

‘Emoties zitten in de darmen’

Kitty Wolf is de eigenaresse van een 
bijzondere praktijk aan de Dom. S. 
Dubuissonstraat 38 in Berkel-Enschot. 
Met haar bedrijf Colon in Balance richt 
zij zich op darmspoelingen. Dit wordt 
ook wel colonhydroptherapie genoemd. 
‘Het is eigenlijk hetzelfde als het nemen 
van een bad, maar dan van binnenuit’, 
vertelt Kitty. 

Kitty begon in 2004 met het aanbieden 
van darmspoelingen. ‘Voor mijn oplei-
ding tot lifecoach ging ik naar Madeira 
voor een kuurweek’. Zij besloot om deze 
vorm van reinigen in Nederland te onder-
houden, maar het aanbod in Nederland 
bleek klein. Bij het American Institute 
for Natural Health volgde Kitty een op-
leiding en zo ging het balletje rollen. 

Reiniging
Colonhydrotherapie richt zich op het rei-
nigen van de darmen. ‘Het is een integere 
en schone behandeling’, vertelt Kitty. Er 
wordt een canule, dat is een soort buisje, bij de cliënt 
ingebracht. Vervolgens stroomt daar gefilterd water op 
lichaamstemperatuur doorheen met een bijna niet waar-
neembare druk. ‘Zodra de cliënt aandrang voelt, gaan 
de afvalstoffen en oude ontlasting via de canule naar 
het apparaat en worden rechtstreeks naar de riolering 
afgevoerd. Het afvoeren van deze afvalstoffen kan een 
preventieve behandeling zijn. Maar een darmspoeling 
kan ook naar aanleiding van klachten. Oude afvalstof-
fen kunnen bijvoorbeeld lucht veroorzaken en dat kan 
voor een opgeblazen gevoel zorgen. De darmflora is 
dan verstoord en kan zich weer herstellen door middel 
van darmspoelingen, het inzetten van goede bacteriën 
en aangepaste voeding’, legt ze uit.  

Poepdokter
Kitty had nooit gedacht dat ze een ‘poepdokter’ zou 
worden, maar na jaren werkzaam als colonhydrothe-
rapeute weet zij veel voldoening uit haar vak te halen. 
Naast de dankbaarheid van cliënten, geeft vooral de 

emotionele kant van het vak haar veel voldoening. ‘Ik 
kwam er vrij snel achter dat het lichaam reageert op 
emoties. Ik kan op het fysieke en mentale deel inspelen 
en dat maakt het voor mij erg interessant.’ Tijdens de 
darmspoelingen stelt de therapeute vragen aan haar cli-
ent om eventuele oude emoties los te maken. Deze zijn 
volgens Kitty onlosmakelijk met de darm verbonden. 
‘Je darmen zijn je tweede brein.’
Dat wil niet zeggen dat cliënten met een vervelend 
gevoel naar huis gaan. ‘Ik werk met lifecoachingtech-
nieken om iemand in een positieve staat naar huis te 
sturen.’ Naast deze technieken verzorgt Kitty ook advies 
op het gebied van voeding. ‘Ik werk met op maat ge-
maakte detoxprogramma’s en stel het voedingspatroon 
zo vast dat een ieder zich happy voelt op de lange 
termijn’, vertelt Kitty.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Peter Timmermans 
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Hertog Jan of Corona
Alle soorten 
2 verpakkingen 

Bijvoorbeeld
Hertog Jan 2 kratten met 24 flesjes à 30 cl   /          28,98
Nu 21,74

Geen 18, geen alcohol

Kabeljauwfilet
Alle soorten 
Bakje 265-450 gram   /                  /5,54 - 8,96
Nu 4,16 - 6,72

Beenham
Alle soorten 
Per 500 gram  /            4,95

 *  2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Trostomaten
Per 500 gram   /            1,89 

Denissen
Berkel Enschot, Eikenbosch 17

Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen

089
Kilo 1,78

349
Kilo 6,98

25%KORTING

HALVE 
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‘Het is de grootste wedstrijd in Nederland voor jonge 
paarden’, vertelt Ton Timmermans van de organisa-
tie. Tijdens de drie voorrondes in Berkel-Enschot, 
Aalsmeer en Tolbert worden de beste jonge paarden 
en ruiters geselecteerd. Zij belanden uiteindelijk in de 
finale en strijden om de titel. 

Openbare les
Bezoekers konden vanaf half tien in de ochtend ge-
nieten van de dressuurpaarden. De ochtend ging van 
start met de beoordeling van 5-jarige dressuurpaarden. 
Emmelie Scholtens, Jeroen Witte en Johan Hamminga 
zaten in de jury. Daarnaast konden bezoekers ook 
genieten van de presentatie van hengst Hometown.
In de middag vond er een openbare les plaats die gege-
ven werd door Emmelie Scholtens. Kort daarna volgden 
de beoordeling van de beste drie vijfjarige paarden. Zij 
werden door Danielle van Mierlo bereden. De beoorde-
ling van de vierjarige paarden volgden daarop.

Finale
Tussen de beoordeling van de vier- en vijfjarige paar-
den gaf matthias Rath een clinic. Hij is een bekende 
Duitse dressuurruiter en heeft diverse titels op zijn 
naam staan. Na de clinic volgden de finale van de 
beste drie vierjarige paarden die weer door Danielle 
van Mierlo werden bereden.
Nadat in totaal twee keer 36 paarden de finale hadden 
gelopen, kon de prijsuitreiking rond half zes van start 
gaan. Bij de vijfjarige paarden ging Great Lady TC er 
met ruiter Jeanine Nieuwenhuis vandoor met de eerste 

Winnaar Horsefood Dressuur Talent bekend

Het Horsefood Dressuur Talent van 2016 bij de vijfjarige paarden is Jeanine Nieuwenhuis met haar paard 
Great Lady TC. Bij de vierjarige paarden won Robin van Lierop met RS3Flora de Mariposa. De finale vond 
afgelopen zondag plaats in manege de Kraan. Het is de elfde keer dat het evenement georganiseerd wordt in 
samenwerking met RSV de Cavalieren. 

prijs. Zij behaalde in totaal 187,5 punten. De tweede 
plaats ging naar Gipsy TC met ruiter Simone Both met 
174,5 punten. Justine Mudde haalde met haar paard 
Genetic Black 168,5 punten en ging met de derde 
prijs naar huis. 

In de prijzen
RS2Flora de Mariposa van Robin van Lierop kreeg 
de eerste prijs bij de vierjarige paarden met in totaal 
187 punten. De tweede prijs ging naar het paard High 
Five met ruiter Krista Kolijn. Zij kregen in totaal 172,5 
punten van de jury. De derde prijs ging naar Hero of 
Holland met ruiter Martine van Vliet. Zij behaalden in 
totaal 167,5 punten. 
De beste vijf combinaties stonden tijdens de prijsuit-
reiking in de ring. De prijzen werden uitgereikt en de 
dag werd afgesloten door Jeannette Wolfs. ‘Wel thuis 
en graag tot volgend jaar!’

Tekst: Annebelle Nooteboom
Fotograaf: Peter Timmermans 

(voor meer foto’s zie onze website)
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Column

(advertorial)

Vertrouwen, rust uitstralen en er zijn… 
Vanuit deze drie begrippen werkt Dorien de Nijs Uitvaart-
begeleiding. Onze ervaring met het begeleiden van uitvaar-
ten sinds 1996 geeft u dit vertrouwen. De vrouwen van 
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding geven u het vertrouwen 
dat een uitvaart bij hen in goede handen is. Afscheid nemen 
van een dierbare is zeer persoonlijk. Iedereen wil dat graag 
op zijn of haar eigen manier vormgeven. Stap voor stap 
ondersteunen wij u om te komen tot de goede keuzes. Wij 
geven u handreikingen om de uitvaart echt een passend 
afscheid te laten  zijn.

Wij zijn er voor u, zichtbaar onzichtbaar.

Dorien de Nijs uitvaartbegeleiding begeleidt 
uitvaarten in de regio ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. 

www.doriendenijs.nl  073-6569303 / 013-8892895
info@doriendenijs.nl

Zeer oud worden

Het was een breekbaar oud vrouwtje. Ze is 96 gewor-
den. De laatste jaren leefde ze in een verzorgingstehuis. 
Een mooi appartement dat vol staat met herinneringen 
aan Indië. Van de krakende koloniale stoelen met zit-
tingen van donkergroen fluweel, tot de met kleurige 
tropische vogels versierde theekopjes. Mantelzorgster 
Ina zoekt er een passend schoteltje bij en presenteert me 
een wafeltje uit een schijnbaar eeuwenoude gedeukte 
koektrommel. ‘Ik hoop dat het nog vers is’, zegt ze 
verlegen lachend. Mevrouws echtgenoot overleed drie 
jaar eerder. Ze hadden geen kinderen. 

Vijf dagen later nemen negen mensen plaats in de 
aula van het crematorium. Twee nichten, een achter-
nichtje en -neefje, een bevriend echtpaar (hij is tevens 
executeur testamentair), een mantelzorgster en twee 
buren. Mevrouw Smits heeft bijna al haar dierbaren 
zien overlijden en ze werd te oud om nieuwe vrienden 
te maken. Het hoefde niet meer. Ze wilde niet dat de 
mensen die haar bij leven niet meer bezochten, op haar 
uitvaartdienst zouden komen.
Haar kist, een van de meest eenvoudige in zijn soort, 
staat op de katafalk in de aula. Erop liggen prachtige 
bloemen in pasteltinten, roze lelies, witte aronskelken, 
lila klokjes en roomkleurige rozen, omgeven door 
zachtgroen blad. Ik vraag de buren, die bescheiden ach-
terin plaats willen nemen, om vooraan te komen zitten, 
zodat we in een kleine kring om haar heen zitten. ‘Het 
is niet zielig’, zeg ik in mijn praatje, ‘dat we hier met 
zo weinig mensen zitten’. En ik meen het. Het is niet 
zielig want mevrouw is gewoon heel erg oud geworden. 

Nicht Gerda vertelt het levensverhaal van haar tante. 
Ze is geboren in 1920 en ze heeft de wereld zien veran-
deren. Ze was een van de jongsten uit een groot gezin, 
haar moeder overleed jong. Ze werd naaister, trouwde 
- met de handschoen - met de heer Smits en woonde 
vele jaren in Nederlands-Indië. Ze heeft daar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog het Jappenkamp overleefd. Ze 
kwam terug naar Nederland, terug naar haar geliefde 
Den Bosch, maar ze heeft hier toch nooit meer echt 
kunnen wennen. Ze heeft de opkomst meegemaakt 

van de auto, de telefoon, de televisie en de computer. 
Ik lees nog een gedicht voor van Ida Gerhardt - over 
sterven als nieuw begin, getiteld ‘Genesis’, we luisteren 
naar het Ave Maria van Gounod, vertolkt door Pavarotti 
en naar het lied van de Vrouwe van Den Bosch. Bij het 
weggaan schokschoudert het achterneefje en snikt het 
achternichtje. ‘Dank u wel, het was mooi’, zegt hun 
moeder. Of het gedicht niet te zwaar was, vraag ik 
nog. ‘Nee’, Gerda schudt haar hoofd, het was precies 
goed zo.

De namen zijn gefingeerd.

Dorien verhaalt over haar werk als uitvaartbegeleider
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Wat voor familie Koenen ooit begon als een 
onschuldige verzameling oud klompenmakers-
gereedschap, is inmiddels uitgegroeid tot een 
grote historische collectie. Een kacheltje uit de 
jaren ’60, oude telefoontoestellen en antieke 
klokken, een originele bascule… Allemaal te 
zien, ruiken, voelen en bewonderen in Onder 
d’n Hooizolder, een familiemuseum met ruim 
140 jaar geschiedenis.

Grootmoeders tijd. Een tijd waarin koffie nog 
op de traditionele manier werd gemalen en de 
handdoek te drogen hing boven de kachel. En 
wat eigenaar en gids Mart Koenen betreft, een 
prachtige tijd. ‘Hoe ouder je wordt, des te groter wordt 
het verlangen naar vroeger’, aldus Mart. 
Als 17-jarige correspondente kan ik daar helaas niet 
over meepraten. Maar in familiemuseum Onder d’n 
Hooizolder gaat zowel jong als oud mee terug in de tijd. 

De oorsprong 
Het begon allemaal 145 jaar geleden, 1871. De over-
grootouders van echtgenote Nellie Koenen verhuizen 
dan naar de oude boerderij. Sindsdien is ’t Hoekske 
6A altijd in bezit van de familie gebleven. ‘Tijdens het 
opknappen van de stal vond ik een aantal oude gereed-
schappen’, vertelt Mart, ‘die werden vroeger gebruikt 
om klompen mee te maken. Zo ontstond het idee van 
een familiemuseum.’ Maar daar bleef het niet bij. Na de 

opening in 2007 kwamen enthousiaste bezoekers van 
alles langsbrengen. ‘Als het op een zoldertje blijft staan, 
zegt het niets’, vindt Mart, ‘hier komt het weer tot leven.’ 

Een hekel aan geschiedenis
Als kind had Mart een hekel aan de geschiedenislessen 
op school. Dat zou hij nu niet meer kunnen zeggen. Van 
de graanmolen uit de Hongerwinter tot het petroleumkan-
netje; over ieder voorwerp weet hij wel wat te vertellen. 
En wat hij nog niet weet, zoekt hij op. ‘Laatst kwam een 
mevrouw langs met een soort tang’, vertelt hij, ‘zij had 
geen idee wat het was, en ik ook niet trouwens. Ik besloot 
het uit te zoeken. Het bleek een suikertang te zijn uit 1900 
waar vroeger rietsuiker mee werd geknipt.’ Hij lacht. ‘Ik 
zou er wel uren over door kunnen gaan.’ 

Bezoekje 
En dat doet hij op iedere eerste zaterdag van de maanden 
april t/m oktober, waarvan afgelopen zaterdag weer de 
eerste keer. Daarbuiten hebben groepen de mogelijk-
heid om te reserveren. ‘Mensen hebben vaak geen idee 
dat hier zoveel bijzonders te zien is’, zegt Mart. Hij en 
zijn vrouw krijgen dan ook vaak enthousiaste reacties. 
‘Vooral oudere generaties vinden het hier heerlijk. Ze 
kunnen zich natuurlijk in zoveel herkennen. Dat brengt 
het gesprek weer op vroeger.’ 
Voor de liefhebber staat er na afloop een kopje koffie 
klaar. ‘We horen regelmatig dat die hier zo lekker is’, 
vertelt Mart, ‘het grappige is, die koffie maken we op 
grootmoeders manier: gemalen. Véél lekkerder.’ 

Tekst: Sabine Doevendans 
Foto’s: Peter Timmermans 

(voor meer foto’s zie onze website)

Onder d’n Hooizolder komt geschiedenis tot leven 
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Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de puzzel 
van de maand maart zijn de volgende prijswin-
naars getrokken:

1e prijs: Waardebon E 20,-
-  A.M. van Haaren, St. Willibrordstraat 21

2e prijs: Waardebon E 10,-
-  Ineke Verhoef, Löblaan 45

De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen 
afhalen bij: Geerts Schoenen, Eikenbosch 11 in 
Berkel-Enschot (geldig legitimatiebewijs mee-
brengen).
Deze waardebonnen zijn uitsluitend te besteden 
op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel maart: Weersvoorspelling.

april 2016
Amuse, brood en boter

Forel
gerookt / postelein / radijs / rode biet / mierikswortel / 

crème fraiche
of

Buikspek
Heydehoeve / langzaam gegaard / piccalilly groenten / 

aardappelsalade / mosterd mayonaise / crouton

Zalmfilet
gegrild / broccoli / Noilly Prat saus / bieslook

of
Eendenborst 

gebakken / pastinaak / kardemomsaus

Verrine
pure chocolade mousse / rood fruit compôte / chocolade 

parels / frambozen schuim

€ 26,00 p.p.

Het maand menu als een 4-gangen diner is ook mogelijk à € 31,00 p.p.

Als 4e gang serveren wij:
Runderbouillon / seizoensgroenten
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Horizontaal
1. rode fris smakende vrucht; 7. oprecht (gemeend); 
12. aanwijzend voornaamwoord; 13. stekelige plant; 
14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. rivier in Italië; 
17. weinig buigzaam; 19. bloedvat; 21. file (reeks); 22. 
tijdperk; 24. pieper (bintje); 27. Nederlands omroep-
productie bedrijf (afk.); 28. stengel (uitloper); 30. 
meisjesnaam; 31. lidwoord; 32. houten blaasinstru-
ment; 33. bekend kinderspeelgoed; 35. door drukking 
voortbewegen; 37. insect; 38. strookje papier dat op 
een fles geplakt wordt; 41. rivierkant (oever); 42. plaats 
in Italië; 44. onderlinge beleggings- en administratie-
maatschappij (afk.); 46. vergrootglas; 47. smerig; 48. 
botervat; 49. huidverharding; 50. middag, als tijdstip 
(12 uur); 52. deel van hals; 54. inboorling geboren uit 
afstammelingen van negerslaven; 56. vod; 58. bemoe-
diging; 61. lijm; 62. jongensnaam; 64. gereformeerde 
oecumenische synode (afk.); 65. gezicht (snuit); 67. 
hertensoort; 68. halsdoek; 70. buikpotig weekdier; 
72. cilinder; 73. appelsoort; 76. Spaanse uitroep; 77. 
ondernemingsraad (afk.); 78. luizenei; 79. recht en 
doorgaans rond stuk hout; 81. oude lengtemaat; 82. 
schrijfgerei; 83. verdieping; 84. gevangenis; 86. noch 
niets gegeten of gedronken hebbende; 87. als gast 
tijdelijk zijn intrek nemen.

Verticaal
1. soort groente; 2. reverendus dominus (afk.); 3. tafel 
die voor een maaltijd gedekt is; 4. letter van het Griekse 
alfabet; 5. meisjesnaam; 6. vulkaan op Sicilië; 7. toe-
stand van rust (mv.); 8. jongensnaam; 9. Europeaan; 10. 
erbium (scheik. afk.); 11. fijngesneden platte peul die 
als groente gegeten wordt; 16. bid (Lat.); 18. United Air 
Lines (afk.); 20. boomsoort; 21. jongensnaam; 23. tegen 
(in samenstelling); 25. mistaanslag (rijp); 26. landstreek 
op de grens van Brabant en Limburg; 27. lekkernij; 29. 
vrucht van de kokospalm; 32. niet in staat zichzelf te 
helpen; 34. koeienmaag; 36. boomvrucht; 37. Chinese 
vermicelli; 39. plaats in Duitsland; 40. hijstoestel; 42. 
Franse schilder; 43. kaartenboek; 45. vent (kerel); 46. 
haarkrul; 51. familielid; 53. ernstig; 54. saprijke zure 
vrucht; 55. insectenetend zoogdier; 56. verdriet; 57. 
toespraak; 59. Europese hoofdstad; 60. ophijsen; 62. 
klein kind; 63. vierkante rugtas voor soldaten; 66. ge-
hoororgaan; 67. gard; 69. tennisterm; 71. Engels bier; 
73. plaats in België; 74. deel van bijenkorf; 75. deel 
van mond; 78. Nederlandse economische hogeschool 
(afk.); 80. herkauwer; 82. personal computer (afk.); 85. 
regeringsreglement (afk.).

PUZZEL & WIN:
Twee prijzen van 20,00 euro.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de 
puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: 
puzzel@denieuweschakel.nl 
of inleveren bij Geerts Schoe-
nen, Eikenbosch 11 Berkel-
Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

Puzzel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2
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Verenigingsnieuws

HALLO,
Dit keer niet een stukje 
over wat we gedaan heb-
ben afgelopen zaterdag, 
maar omdat Baloe af-

gelopen vrijdag getrouwd is, speciaal een berichtje 
voor haar:
VAN HARTE GEFELICITEERD BALOE EN 
THIJS!!!
Groetjes, de Welpen en Welpenleiding

UITSLAg KBO/DE SCHALM 
RIKTOERNOOI 2015-2016
Het KBO/De Schalm riktoernooi van 
2015 – 2016 is succesvol verlopen.
De finale vond plaats op donderdagmid-

dag 31 maart 2016.
Het was een geslaagd toernooi gedurende 6 donderdag-
middagen van oktober 2015 t/m maart 2016, waaraan 
gemiddeld 36 mensen deelnamen.
De 1e prijs was voor mevr. Tonny van Gameren. Zij 
kreeg de wisselbeker van de Schalm.
Dhr. Kees van Dal behaalde de 2e prijs en dhr. Cees 
Robben ging met de 3e prijs naar huis.
De poedelprijs was voor dhr. Sjef Scheffers.
Deze winnaars kregen een levensmiddelenpakket.
Voor iedereen was er ook weer een prijs.
Het geheel werd georganiseerd onder deskundige lei-
ding van Willie Stroot en Marga v.d. Ven met assistentie 
van Gerard Brokken.
Dank aan de Schalm voor de goede zorgen en de Bloe-
menkamer voor het sponsoren van de plantjes.
We hopen dat het voor iedereen gezellige middagen 
waren en dat we u volgend jaar weer terugzien.

Namens bestuur KBO,
Jeanne Rodenburg

LUSTRUM BERKEL-ENSCHOT AAN DE KOOK 
- #BEADK
Afgelopen zaterdag was de vijfde editie van “Berkel-
Enschot aan de kook” een feit. 
Maar liefst 42 koppels hadden zich ingeschreven voor 
deelname.
Om 18.30u ging op veel adressen in het dorp de deurbel 
voor de eerste ronde, het voorgerecht.

In het begin was het 
wat  af tas ten,  met 
dorpsgenoten aan tafel 
die je niet of nauwe-
lijks kent, maar door 
de verrassende crea-
ties was het ijs snel 
gebroken. 
Na het voorgerecht 
kregen alle koppels 
een envelop met daar-
in het volgende adres 
waar ze verwacht wer-
den voor de hoofdgang. Door de gezelligheid en de 
heerlijke wijn vergaten veel mensen de tijd; een goed 
teken, maar ook een extra uitdaging voor de koks. 
Rond de klok van 10 fietsten we naar het dessert-adres 
en om 23.00u gingen we aan de borrel bij Boerderij 
Denissen. Daar werd de wisselbeker uitgereikt voor 
het beste gerecht. Het evenement duurde tot in de late 
uurtjes: wat was het weer een geslaagd culinair feestje. 
We hebben genoten; Organisatie bedankt en graag tot 
volgend jaar!

De beker staat inmiddels in de etalage: wie gaat er volgend 
jaar mee aan de haal?

LET OP: 
Wegens KONINGSDAG verschijnt de Schakel 
op dinsdag 26 april. 
DEADLINE kopij en advertenties: VRIJDAG 
22 APRIL 10.00 UUR
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Sport

OPEN DAg VOOR NIEUWE MINI 
HOCKEyERS
Op 8 april is er een speciale open middag 
voor nieuwe mini-hockeyers. Vind jij 
hockey leuk en heb je zin om hockey te 

ontdekken? Kom op vrijdag 8 april naar Hockeyclub 
Berkel Enschot (Generaal Eisenhowerweg 11). Van 
16.30 tot 17.00 uur staan onze trainers voor je klaar om 
je wegwijs te maken in hockey. Je gaat leuke oefeningen 
en spelletjes doen. En na afloop wacht je een leuke ver-
rassing in het clubhuis. De minimale leeftijd: In 2015 
ben je 5 jaar geworden, of je gaat dit jaar naar groep 2. 
Meld je aan via minicie@MHCBE.nl of www.mhcbe.nl 

JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT 
‘TEN SHI’
In Sporthal Hercules in Diessen vonden 
in het weekeinde op 2 en 3 april twee 

judo-evenementen plaats. Zaterdagmiddag was er een 
judoclinic gegeven door niemand minder dan oud-we-
reldkampioene Monique van der Lee. Deze begon met 
een training voor een aantal senioren, waaronder ook 
Bram Schellekens. Daarin kwamen met name de voor 
bepaalde beenworpen vereiste armacties aan de orde, 
alsook ondermeer een kanteltechniek (“knipschaar”) 
van onder. Daarna kregen meer dan 50 junioren in hun 
anderhalf uur les ook diezelfde grondtechniek, naast 
onder andere indraai-oefeningen, terwijl hun clinic 
werd afgesloten met verschillende staande wedstrijd-
jes, beginnend in een kring van vijf, waarbij er steeds 
eentje afviel, tot er maar één over was. Van ons nam 
bij de junioren Jochem van den Bosch met veel plezier 
deel en sinds zaterdag draagt hij dan ook met trots een 
handtekening van Monique van der Lee achterop zijn 
judopak. Op zondag namen we in Diessen met vier 
judoka’s deel aan het ook dit jaar weer redelijk onge-
dwongen verlopend HilDie toernooi, waar de judoka’s 

op vier judomatten tegen elkaar streden. Van ons moest 
v/a 09:00 uur ’s ochtends Ebian van Asten aan de bak en 
hij mocht na afloop op het erepodium een fraaie beker 
voor de derde plaats in ontvangst nemen. Na het mid-
daguur waren Ties Christiaans en Jurgen en Sander van 
Gansen aan de beurt. Voor alle drie was dit hun éérste 
toernooi en ze waren vooraf dan ook best onzeker en 
nerveus. In het begin moesten ze soms wat geholpen 
worden door te vertellen waar ze op de mat moesten 
beginnen en zo, maar daarna was er op de mat nog maar 
erg weinig van hun onzekerheid te merken. Ze zetten 
met zichtbaar plezier hun beste (judo)beentje voor en 
moesten elk vier wedstrijden draaien. Dat ging met 
wisselend resultaat en Sander en Jurgen werden beiden 
vierde in hun poules. Van onze deelnemers was Ties 
deze keer met de tweede prijs in zijn poule de hoogst 
scorende judoka. Alle vier, Ebian, Jurgen, Sander en 
Ties, ook hierbij nogmaals hartelijk gefeliciteerd met 
jullie mooie en welverdiende bekers!

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

OJC’98 NIEUWS
Het gaat dus niet lukken dit 
seizoen. Ook op het veld pro-

moveren naar de derde klasse. Net als in de eerste wedstrijd 
van het seizoen bleek SKV uit Sleeuwijk de sterkste.
De jeugd begon de herstart van het veldseizoen wis-
selend. De overwinning van de B1-aspiranten tegen 
Tilburg 1 was een prima prestatie. De tegenstander 
was immers de kampioen van de zaalcompetitie. Ook 
de C1-aspiranten boekten een kleine zege. De junioren 
speelden gelijk.
OJC’98 1 - SKV 1 12 - 15
OJC’98 jun 1 - DKB jun 3 14 - 14
OJC’98 asp B1 - Tilburg asp B1   6 - 5
OJC’98 asp B2 - Fortuna asp B1   3 - 15
OJC’98 asp C1 - OEC asp C1   6 - 5
OJC’98 pup E1 - OEC pup E1   3 - 5
Het programma van volgende week luidt
dinsdag 5 april:
OJC’98 mid - SDO mid 20.00 uur
zaterdag 9 april:
SGV 1 - OJC’98 1
Rust Roest jun 1 - OJC’98 jun 1
de Boemerang asp B1 - OJC’98 asp B1
Eymerick asp B1 - OJC’98 asp B2
Ready asp C1 - OJC’98 asp C1
DSC pup E3 - OJC’98 pup E1
Zie voor meer info op de website www.ojc98.nl
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VRIENDJES, VRIENDINNETJES
TOERNOOI
Op 2e paasdag was op de TVBE het 
vriendjes, vriendinnetjes toernooi voor de 
kinderen tot en met 12 jaar. De trainers van 
TVBE Bob en Jeroen deden leuke tennis-
spelletjes met de kinderen en daarna hebben 

de kinderen nog wedstrijdjes gespeeld. Tussendoor 
waren er lekkere hapjes en na afloop friet. Het was een 
gezellige middag met een goede opkomst.

12+ instuif
Op zaterdag 2 april werd de instuif voor de kinderen 
vanaf 12 jaar georganiseerd. Ook dit had een goede 
opkomst met 16 kinderen waarvan er 2 net lid zijn en 
1 nog geen lid is. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen 
lid worden voor 1 jaar met 8 tennislessen en een gratis 
tennisracket voor Euro 110,-. Dit kan via info@ten-
nisschoolbob.nl. De avond was erg gezellig voor de 
kinderen: ze hebben lekker getennist en hebben veel 
plezier gehad.

Openingstoernooi

Zondagmiddag 3 april was het openingstoernooi voor 
de volwassen leden. Ook de nieuwe leden waren aan-
wezig. De middag was een enorm succes met een goede 
opkomst en heerlijk weer. Iedereen heeft lekker kunnen 
tennissen met na afloop een warme hap.

Sponsor
Dit alles natuurlijk met dank aan onze vele sponsors 
waarvan Leenbakker één van de hoofdsponsors is.

Meer informatie is te vinden op onze website: 
www.tvbe.nl.

Met sportieve groet,
Namens TVBE

Miranda Kristelijn

FURINKAZAN
Afgelopen zondag hebben 25 
leerlingen van Karateschool Fu-
rinkazan Berkel-Enschot meege-
daan met de Vanencompetitie Zuid 
in Tilburg. Vele punten gehaald 
voor de competitie en weer velen 

kleuren vanen gewonnen. Op beide onderdelen ( kata 
en kumite ) hebben de pupillen hun beste beentje voor 
gezet en een mooi visitekaartje afgegeven. Ook dank 
aan de vele vrijwilligers die het mogelijk maken om 
met zo’n grote groep op een wedstrijd te verschijnen
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ER WORDT HARD gEWERKT AAN 
HET TALENT OP DE HOCKEy-
CLUB BERKEL-ENSCHOT
Op 26 maart was olympisch kampioen 
en een van werelds bekendste hockeyers 

Jeroen Delmee op de hockeyclub. Voor de C-jeugd 
verzorgde hij een fantastische clinic. Twee deelne-
mers wonnen bovendien nog een prachtig gesigneerd 
hockeystick!

OPSPORINg VERZOCHT 
gewapende overval De Druiventros

Op dinsdag 8 maart rond 21.15 uur was er een gewapende overval 
bij Hotel de Druiventros. Een met een pistool gewapende man 
kwam het hotel binnen en eiste geld.
Vandaag (woensdag 6-4) zijn er bij de Druiventros tv-opnames 
gemaakt voor de uitzending Opsporing Verzocht.
Volgende week dinsdag 12 april 20.30 uur op NPO 1 wordt de 
zaak Gewapende Overval Hotel de Druiventros behandeld in 
Opsporing Verzocht.
Omdat de dader vanuit de Druiventros de wijk Berkel-Enschot in 
is gevlucht, hoopt de politie op tips van (nog niet gehoorde) ooggetuigen of personen die op een andere 
manier betrokken zijn bij de overval.
Heeft u tips? Ga naar http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/tips of bel de Opsporingstiplijn: 0800-6070
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Biezenmortel Udenhout Berkel-Enschot
013-5111458 013-5110307 013-8501555

W E E K E N D B O F F E R

www.leo-geerts.nl

Brood, Banket & Delicatessen

Vrijdag  8 en zaterdag 9 april

chocoladebol   € 1,50  op=op

worstenbrood  € 1,-     op=op

Uit de enquête is gebleken dat er veel vraag is naar chocoladeproducten. 
Wij zijn al jaren offi cieel partner van Callebaut chocolade. 
Deze chocolade steunt cacaoboeren en duurzame cacaoteelt. 
Ons uitgebreide Callebaut assortiment is vanaf nu ook verkrijgbaar in 
onze winkel. 

Geerts – Gezond – Genieten
 

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

• Houten jaloezieën • rolgordijnen 
• duo-rolgordijnen • dupli gordijnen 

• plissé gordijnen • aluminium jaloezieën
• etc.

20% KORTING 
OP ALLE RAAMDECORATIE VAN:

ACTIE
ALLEEN 
IN APRIL 
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Diversen

LOKET BE ZOEKT 
VRIJWILLIgERS
Het dorpsinformatiepunt Lo-
ket BE waar alle in inwoners 
van ons dorp met al hun 
vragen over wonen, zorg en 

welzijn terecht kunnen heeft 4 vrijwilligers die twee aan 
twee tijdens de openingsuren (maandag 14.00-16.00 
uur en donderdag 10.00-12.00 uur) aanwezig zijn. 
Hoewel de invulling van het rooster vrijwel nooit pro-
blemen oplevert zou het gemakkelijk zijn om iets meer 
mensen beschikbaar te hebben. Daarom hierbij een 
oproep aan iedereen die het leuk vindt en bereid is om 
af en toe in te springen om zich bij ons te melden. Dat 
kan door tijdens de openingstijden even binnen te lopen 
of contact met ons op te nemen via de mail:loketbe@
gmail.com.Wij zullen u met open armen ontvangen.
Bianca,Hanny, Henriette,Nettie en Robert.
Bianca,Hanny, Henriette, Nettie en Robert.

gEZELLIgE BINgOMIDDAg IN 
DE SCHALM OP 9 APRIL  
De Zonnebloem afd. Berkel-Enschot 
begroet de lente met een gezellige Bingo 
middag op 9 april a.s. in Cultureel cen-
trum de Schalm. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd 

door Willem Bruggeling op piano en tijdens een gezel-
lige en ongetwijfeld spannende middag kunnen tijdens 
de  Bingo  prachtige prijzen worden gewonnen.

Wat dacht u van een dagje weg voor 2 personen met 
auto en chauffeur en u mag zelf kiezen waar u heen 
wilt!  Wordt het een dagje  Den Haag met bezoek aan 
Scheveningen, of liever naar bos en hei. Maar  familie-
bezoek elders in het land mag ook. U zegt het maar ! 
Andere prachtige prijzen zijn: Een kwartaal lang , elke 
week een prachtig boeket bloemen van Bouman de 
marktbloemist, 2 x 2 entreekaarten voor een sprook-
jesachtig dag in de Efteling, bij Jumbo supermarkt 
voor maar liefst voor € 50 euro winkelen en  nog vele 
andere leuke prijzen.
Bovendien gaan alle gasten van de Zonnebloem met 
een voorjaarspresentje naar huis! 
Introducees zijn toegestaan, graag even aanmelden 
bij de zaal. 
Wij begroeten u graag met een kopje koffie/thee  en 
iets lekkers op zaterdag 9 april  in Cultureel centrum 
de Schalm, aanvang 14.00 uur Zaal open om 13.30 uur  
Vrijwilligers zijn aanwezig om u eventueel behulpzaam 
te zijn tijdens het Bingospel.
Wij verwachten U een gezellige middag te kunnen 
bieden tot plm. 17.00 uur.
Graag tot zaterdag 9 april! 
Namens het bestuur en vrijwilligers de Zonnebloem 
afd. Berkel-Enschot 

Ruud Brugmans, voorzitter  

Gast worden bij de Zonnebloem ? Of spreekt het vrij-
willigerswerk in een leuk team bij de Zonnebloem u 
aan: Informatie bij de secretaris Marleen van Gerven  
013-533.39.45 of kijk op de website www.zonnebloem.
nl /berkel-enschot 
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De prijswinnaars van de Paaspuzzel zijn bekend!

Uit de ruim honderd inzendingen heeft de ‘notaris’ een vijftal prijswinnaars getrokken. De waardebonnen 
van Winkelcentrum Eikenbosch zijn gewonnen door:

- € 30,-  Linda Kuijpers, Jeroen Boschlaan 38
- € 20,-  C. van de Wouw, Busselakker 7
- € 10,-  H. van griensven, De Kraan 90
- € 10,-  Hans Wittenberg, Klaproosstraat 3
- € 10,-  Joyce v.d. Woude, Kruisakker 29

Van harte gefeliciteerd! De waardebonnen liggen bij “Geerts-
Schoenen”, Winkelcentrum Eikenbosch 11 voor u klaar. Vergeet 
uw geldig legitimatiebewijs niet!

MET SPOED gEVRAAgD 

een BEZORGER voor de wijk Mgr. Diepenstraat-De Kraan. Kom jij ons team versterken?
Voor informatie kun je contact opnemen met bezorgcoördinator Familie de Brouwer: 013-5400063 of 
info@denieuweschakel.nl
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Kerkberichten

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te nemen 
met het parochiesecretariaat: Berkel:013-5331216, 
Enschot: 013-5331215, Udenhout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
“Wees niet bang”… Die geruststellende uitspraak van 
Christus vormt een soort Leitmotiv in de synoptische 
symfonie die bestaat uit de Evangelies volgens Marcus, 
Matteüs en Lucas, en de Handelingen van de Apostelen. 
Het zijn de woorden die Jezus gebruikt om de paniek 
van de leerlingen te bedwingen tijdens de storm op het 
meer van Galilea: “Rustig maar, Ik ben het. Wees niet 
bang”… Hij brengt de angstige vissers tot bedaren en 
geeft ze een reden om vertrouwen te hebben: “Rustig 
maar, Ik ben het”. De gedachtegang is helder; God wil 
niet dat we in angst leven, en Hij wil ons sterken met Zijn 
aanwezigheid. Ook wanneer de vrouwen het graf leeg 
aantreffen worden tot tweemaal toe gerustgesteld met de 
woorden “Wees niet bang”. Eerst door de engel die de 
vrouwen vertelt dat Jezus verrezen is, en ze vervolgens 
vraagt een boodschap over te brengen aan de leerlingen; 
ze moeten naar Galilea gaan. Daar zal de Heer bij ze zijn 
en met Zijn aanwezigheid hun angst wegnemen. Maar 
even later verschijnt de verrezen Christus zelf, met de-
zelfde boodschap. Misschien had de engel hun angst niet 
helemaal weg kunnen nemen; door zich aan de vrouwen 
te openbaren, door onder hen aanwezig te zijn, lukt het 
Christus om hen gerust te stellen.
In het Evangelie volgens Marcus geeft Jezus ook zelf 
aan wat het tegenovergestelde van angst is, wanneer 
hij tegen Jaïrus zegt: “Wees niet bang, heb maar ver-
trouwen”. Dat is de gemoedstoestand die past bij een 
leven in relatie tot de levende God: vertrouwen op Zijn 
voorzienigheid. Dat vertrouwen in Gods liefdevolle 
omgang met de mens mogen we ook geloof noemen, de 
eerste van dat befaamde drietal deugden uit de brief van 

Paulus aan de Korintiërs: geloof, hoop en liefde. Jezus 
Christus blijft ons aanmoedigen en geruststellen. Hij 
is in ons midden aanwezig en Zijn woorden blijven tot 
ons spreken: “Wees maar niet bang, Ik ben bij jullie”…
Het kan een uitdaging zijn om vandaag de dag zonder 
angst te leven. Er is veel waar we bang voor kunnen 
zijn: oorlog en geweld, natuurgeweld, vervolging en on-
derdrukking; maar ook in onze persoonlijke leefwereld 
kunnen we door zorgen overmand worden. God wil niet 
dat bezwijken onder het gewicht van angsten en zorgen. 
Hij wil naast ons staan en ons bemoedigen, en zeggen: 
“Ik ben bij jullie, daar mag je op vertrouwen. Schud 
de angst van je af en leef je leven ten volle, wat er ook 
gebeurt.” Laten we bidden om vertrouwen, dat wij als 
Christenen de stilte in de storm mogen zijn. 

Diaken Szejnoga

PAASDOZENACTIE EN COLLECTE WITTE 
DONDERDAg
Ook dit jaar hebben we in de aanloop naar het Paasfeest 
extra aandacht geschonken aan mensen in onze gemeen-
schap die het financieel wat minder ruim hebben. De 
jaarlijks terugkerende inzameling van Paasdozen voor 
kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen heeft een 
prachtig resultaat opgeleverd: maar liefst 124 dozen vol 
kleine cadeautjes en attenties hebben we mee kunnen 
geven aan de Tilburgse Voedselbank om te verspreiden 
onder de gezinnen waarmee zij contact hebben.
De collecte in natura op Witte Donderdag was ook 
weer een succes. Tijdens de vieringen in de St. Lam-
bertuskerk in Udenhout en de St. Caecilia in Enschot 
hebben parochianen een ruime hoeveelheid houdbaar 
voedsel gegeven. De Tilburgse Voedselbank heeft dit 
vrijdagmiddag opgehaald en zal dit komende week 
verspreiden. Beide acties ondersteunen de zorg voor 
mensen in onze samenleving die, om wat voor reden dan 
ook, wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Het geeft me 
elk jaar weer een trots gevoel dat wij als parochie daar 
zo actief aan mee willen helpen. Namens het pastorale 
team, de Tilburgse voedselbank, en Mia Savenije (de 
geestelijke moeder van de Paasdozenactie), wil ik u 
hartelijk bedanken voor uw steun en inzet!

Diaken Alexis Szejnoga

AgENDA VOOR DE KOMENDE WEEK
St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 12 april 10.45 uur: overleg pastoraal team.
St. Lambertuskerk:
Maandag 11 april 20.00 uur: kerkbestuur.
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Dinsdag 12 april 19.30 uur: communiewerkgroep.
St. Caeciliakerk:
Woensdag 13 april 10.00 uur: bezoekersgroep.
Vrijdag 15 april 15.30 uur: evaluatie Eerste Communie.

VIERINgEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 9 april:
17.30 uur St Josephkerk:  Eucharistieviering mmv 
Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met assistentie van diaken 
Szejnoga.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Zondag 10 april: 
09.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Heren koor.
Celebrant: pastoor van Eijk
Intenties: Nelly Krens-Rijnen (1e jrl. ged.); Jan van 
Schijndel (1e jrl. ged.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard. 
11.00 uur St. Caeciliakerk: 1e H. Communieviering 
mmv Eigen Wijs. 
Celebrant: pastoor van Eijk
Intenties: voor de opa’s van Caroliene: Karel van Hest, 
Ruud van Meerendonk en Twan Hendriks; Bert van 
Griensven, opa van Bente en Louis Jansma, overgroot-
vader van Bente.

Maandag 11 april:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 12 april:
9.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Donderdag 14 april:
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 15 april:
9.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
12.00 uur St. Willibrorduskerk: Huwelijksviering van 
Geert Weijtmans en Claudia Welberts.
Celebrant: pastoor Looyaard.

PROTESTANTSE gEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.
Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: vacature
Scriba: Marjan van Wijngaarden 

Lijsterbeslaan 54, 5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 
013-5332129, scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broekstraat 12 
5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-5211057 
e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 10 april, Ds. Wil van Egmond, 10.15 uur
Op de zondagen 10, 17 en 24 april houden we in Hil-
varenbeek, Oisterwijk en Tilburg een ‘preekcarrousel’. 
Drie voorgangers rouleren in de drie gemeenten met 
een kerkdienst rondom het thema ‘Vincent van Gogh’. 
Elke zondag vormt één schilderij van Van Gogh het 
uitgangspunt. Daarbij kiezen we een Bijbellezing en 
liederen. Deze zondag gaat het over ‘De Zaaier’.
Tijdens de dienst wordt Theo Nijman ontheven van zijn 
taak als ouderling. We bedanken hem voor zijn werk 
als voorzitter van de kerkenraad.
De collectes zijn voor de Rudolph Stichting en Eigen 
kerk. De Rudolphstichting helpt uit huis geplaatste 
kinderen en jongeren. 
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Na de dienst: Van Hand tot Hand
Na afloop van de dienst komt de familie Heerkens uit 
Berkel-Enschot iets vertellen over de stichting die zij 
steunen in Sri Lanka. De stichting ‘Van Hand tot Hand’ 
ondersteunt projecten die kinderen helpen in Sri Lanka. 
De steun die zij daar verlenen is erg breed en helpt 
vaak daarmee ook indirect het hele gezin. De familie 
Heerkens heeft zelf kinderen geadopteerd uit Sri Lanka 
en is toen nauw betrokken geraakt bij de stichting. Wij 
vinden het leuk dat zij hier iets over komen vertellen!

Agenda
9 april 12.00 Expositie kleurrijk werk Onny de Bont 

(tot 16.00 uur)
9 april 15.30 Muzikaal duo ‘Loriën’: harp, gitaar 

en zang
10 april 12.00 Expositie kleurrijk werk Onny de Bont 

(tot 16.00 uur)
10 april 16.00 Nelleke de Laat: een levensverhaal in 

geur en kleur
Kijk voor meer informatie over alle activiteiten op onze 
website: www.pkn-oisterwijk.nl
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AUTORIJSCHOOL KLEIJNgELD. Vanaf 
1978 een vertrouwd adres. Hoog slagingsper-
centage. Tel 013-5333408, 06-20402338 www.
autorijschoolkleijngeld.nl

gebruikte notebook of computer nodig? Diverse 
modellen met Windows 7 of windows 10 en .....6 
maanden garantie. SET IN POINT  Zwaanstraat 
1a  Berkel-Enschot tel 013-5400014 www.setin-
point.nl

Problemen met uw draadloos netwerk? Wij 
komen ook bij u aan huis! SET IN POINT  
Zwaanstraat 1a  Berkel-Enschot tel 013-5400014 
www.setinpoint.nl

UW BANKZAKEN REgELEN? REGIOBANK 
Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-Enschot. Tel 
013-5339118

Trage PC of notebook? Met een SSD schijf maakt 
u deze weer stukken sneller! Informeer naar de 
mogelijkheden. SET IN POINT  Zwaanstraat 1a  
Berkel-Enschot tel 013-5400014 www.setinpoint.nl

Wij hebben vanaf 5 april tot nader te berichten datum 
nieuwe openingstijden. Dinsdag tot vrijdag 10.00 
tot 17.00. Zaterdag 10.00 tot 16.00. Sjef Coolen 
Interieur St.Willibrordstraat 32a Berkel-Enschot. Bij 
dringende zaken graag mailen naar info@sjefcoolen-
interieur.nl. Hoop u dan van dienst te kunnen zijn.

LET OP: 
Wegens KONINGSDAG verschijnt de Schakel op dinsdag 26 april. 
DEADLINE kopij en advertenties: VRIJDAG 22 APRIL 10.00 UUR

JOUW KEUZE, ONS VAK

Kiezen doe je elke dag. Dagelijkse keuzes zijn 
vaak gemakkelijk en je staat er onbewust niet 
zo bij stil. Sommige keuzes zijn anders, omdat 
ze een grotere impact hebben op je leven en 
toekomst. Je studiekeuze is daar één van. Wij 
helpen je bij het kiezen voor de studie die 
bij jou past. Tjoezz.nu begeleidt je op een 
prettige manier door rekening te houden met 
jouw achtergrond en persoonlijkheid. Zo kies 
je uiteindelijk bewust voor een studie waar 
je jezelf in herkent. Wij maken graag kennis 
met je in een kosteloos oriënterend gesprek, 
als eerste stap, om jou weer in een kansrijke 
positie te brengen. 

Kies vol  
zelfvertrouwen  
en zekerheid!

De juiste  
studiekeuze 

maken? 

www.tjoezz.nu
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Dion van de gevel Administratieve en fiscale 
dienstverlening voor al uw administraties, jaar-
rekeningen en aangiften inkomsten-, omzet- en 
vennootschapsbelasting met een lach. Www.
dionvandegevel.nl. Bel vrijblijvend 06-34739395.

Vrijblijvende offerte schilderwerken? Noud 
Game Schilderwerken : 013-5332510 / 06-
53164123. schildersbedrijfgame@home.nl

EEN WONINg (VER)KOPEN? Van den Hoven 
Makelaardij. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-
Enschot. Tel 013-5339118

Loodgietersbedrijf Weijters voor dakwerk • 
zinkwerk • sanitair • cv-insatallatie • airco’s Ook 
voor bedrijven. Vervangen cv-ketel, vernieuwen 
dak en/of dakgoten, renoveren badkamer vraag 
vrijblijvend een offerte aan. www.loodgietersbe-
drijf-weijters.nl tel.013-5333517/06-83771659. 
Ook voor onderhoud. Wij rekenen geen voor-
rijkosten in Berkel-Enschot !

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

RESTORATIONS NEDERLAND.
herstel van beschadigingen aan tegels, aanrecht-
bladen, dorpels, lakbeschadigingen, enz.
Injecteren van losliggende/holklinkende tegels.
06 54347499

Bent u op zoek naar een ervaren glazenwasser? U 
kunt mij bellen op 06-24136243 of mailen vanden-
heuvelglazenwasserij@gmail.com Ik kom graag 
vrijblijvend langs voor een prijsopgave.

Groot aanbod gebruikte fietsen met extra ga-
rantie, incl.gratis insteekslot. bij de Tweewieler 
Udenhout.

Ben je student en op zoek naar een bijbaan als 
interieurverzorg(st)er of callcentermedewerk(st)
er? Neem dan contact met ons op! Meer informatie: 
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Grote actie: santini-kleding en sidi-schoenen 
met hoge korting bij de tweewieler in Udenhout

Op overjarige atb en racefietsen hoge kortingen. 
bij de Tweewieler Udenhout

Examenfeest? Discofeest? Verjaardag? DJ-duo 
Basstone & Soundmaster! Facebook: facebook.
com/basstoneandsoundmaster. tel 013-5339121 / 
06-36351564. E-mail: basstoneandsoundmaster@
gmail.com

VERZEKERINgEN OP ORDE? Van den 
Hoven Assurantiën. Craenweide 1, 5056 BW, 
Berkel-Enschot. Tel 013-5339118

RENOVATIEBEDRIJF PAUL VAN ROOIJ 
Nieuwbouw en renovatie van badkamer en keu-
ken. Al meer dan 19 jaar vakmanschap in 1 hand. 
Voor een vrijblijvende offerte kunt u gaan naar 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51 01 75 11 
Berkel-Enschot

ASPERgES. Ze zijn er weer, de lekkerste asper-
ges van Udenhout. Iedere dag vers gestoken. De 
boerderijwinkel is vanaf heden dagelijks geopend 
vanaf 9.00 uur. Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404 Tevens 
zoeken wij personen die willen komen  helpen in 
onze boerderij winkel. Ben jij, minimaal 16 jaar 
oud en heb je een of meerdere dagen in de week of 
in het weekend tijd gedurende de maanden april, 
mei en juni? Mail dan naar info@aspergeboerde-
rijvaniersel.nl

Uw huis toe aan een ander kleurtje? Wij maken er 
iets moois van. Bel voor een kleuradvies en vrijblij-
vende offerte V.O.F. van Berkel Schilderwerken, 
013-5333734/06-52688933

HyPOTHEEK NODIg? Van den Hoven Hypo-
theken. Craenweide 1, 5056 BW, Berkel-Enschot. 
Tel 013-5339118

Gezocht: Schoonmaakster. Wijk De Brink. Bij net 
stel. Tarief en frequentie in overleg. Interesse? Bel 
0610612073. Groeten Floortje en Geert



Adverteren in de Schakel? 
In 2016 bieden we interessante staffelkorting en voor beginnende ondernemers een 
speciaal Starterspakket!  Bel: 06-20780000  of   Mail: info@denieuweschakel.nl

 

10 april 1966                                  10 april 2016 
 
 

50 jaar bloemen in de Molenstraat ! 
 
 
 

 
Deze mijlpaal willen wij niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en hebben in de week 
van 12  t/m 16 april voor iedere klant bij 
een besteding vanaf € 5,- een leuke 
attentie. 
 
Like onze facebookpagina en maak kans 
op een mooi boeket ! 
 
        Molenstraat 17a   Berkel-Enschot 



Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.


