
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 25, 17 juni 2020

DEZE WEEK:
Wendy Dorrestijn traint bij Bodyformance met een doel: Solo Het Kanaal overzwemmen

In memoriam Jan Franken, een markante persoonlijkheid

Henk Hoppenbrouwers vertelt met passie over de Duurzaamheidsvallei

Van onze Verhalenverteller: Een paard in het bos (jeugd 4-6)



Met € 500,-

korting op je

advieskosten

Hypotheekgesprek
aan het ontbijt
Zelf online je hypotheek regelen, mét persoonlijk advies van
een adviseur? Dat kan! Met Rabo Samen Online voor
Hypotheken. 

Kijk op 
rabobank.nl/hypotheken
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.450 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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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 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
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
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

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

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

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

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
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

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

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

OSTEOPATHIE
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.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
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THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

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, Behandeling op
afspraak. Heren voorlopig op afspraak.
Charlotte 06-34089921 (ook via app), Lotte, Mayke, Mara
en Monique. Algemeen: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

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

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl. 

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

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 
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DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

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

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Charlot Janssens NGS sportmasseur ROC Sport en Bewegen
Carlijn Oude-Vrielink VMBO 2College Durendael
Eva van Gorkum VMBO-TL 2College ‘t Ruiven
Kirsten Janssens VWO 2College Durendael
Bram Mathijssen Havo 2-talig 2College Durendael
Lars Verdaasdonk VMBO 2College Durendael
Marijn Deckers Havo   2College Durendael
Iris Moonen Havo   2College Durendael
Daphne Franssen VWO Theresialyceum
Cezar Pop Havo 2College Durendael
Veerle Ellenbroek VWO Odulphuslyceum
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Wendy Dorrestijn (47) tipte voor het buitensport 
artikel van enkele weken geleden Robbert Rij-
nen, personal trainer van Bodyformance, om-
dat ze zo blij is met zijn hulp om sterker en 
flexibeler te worden. Het verhaal achter deze 
fanatieke sportster is er een met passie!

Zwemmen
Wendy zwemt al haar hele leven, is naar eigen 
zeggen nooit een hele sterke, snelle zwemmer ge-
weest, maar geeft wel al 34 jaar zwemtrainingen 
in het Baksche Ven en bij Taxandria. Toen ze zo’n 
5 jaar geleden voor zichzelf het actief zwemmen 
hervond, merkte ze dat het veel beter ging dan 
vroeger, zo ook de lange afstanden. Wendy krijgt 
zelf zwemtraining van Karin van Nassau- van den 
Heuvel (Zwemcoaching Breda en Bikkeltraining 
Oosterhout).

Doel en drijfveren
De zwemtrainingen van Wendy zijn niet zonder 
doel. In haar carrière bij de politie heeft ze ‘veel 
goede dienders kapot zien gaan aan PTSS (post-
traumatische stressstoornis).’ Daarom zwemt ze 
in september 2021 solo het Engels Kanaal over. 
Hiermee probeert ze geld op te halen voor een 
PTSS-buddyhond, bedoeld voor een (politie)vete-
raan. Waarom het Kanaal? ‘Dat is misschien een 
beetje kinderlijk’ lacht Wendy ‘ik heb familie in En-

geland en vroeg mijn vader of het mogelijk was 
om daarnaartoe te zwemmen. Eigenlijk een jeugd-
droom dus’. Voor het zover is, zwemt Wendy eerst 
nog in augustus 2020 solo het IJsselmeer over en 
in september in estafette het Kanaal over.

Personal trainer
Wendy benadrukt hoe blij ze is met Robbert (Bo-
dyformance); ‘Robbert is een grote motivator, 
sociaal en ter zake kundig. Hij helpt mij om aan 
kracht en flexibiliteit te winnen. Hij heeft speci-
fieke, bij mij passende oefeningen uitgezocht die 
mijn armen, schouders en core sterker en flexi-
beler maken. De oefeningen zijn speciaal gericht 
op het marathon zwemmen, waarin hij zich echt 
heeft verdiept.’ Robbert is verbaasd over, maar 
vereerd met de complimenten van Wendy; ‘ik vind 
het supertof om te horen dat ze zo’n steun aan 
mij heeft!’ Robbert doet gewoon ‘zijn ding’ en lijkt 
dat niet heel speciaal te vinden. Wat Wendy doet 
vindt hij juist bijzonder: ‘ze heeft zo’n focus en dis-
cipline! Ze ligt naast onze trainingen (twee keer in 
de week) al om 7.00 uur in het water en heeft ook 
nog een fulltimebaan. Je houdt het allemaal niet 
voor mogelijk. Ik sport zelf veel, maar ik moet er 
niet aan denken om zoiets bizars te doen!’ lacht 
Robbert. 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans 

WATERRAT WENDY

MET PASSIE
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Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

Juni

Soep
Gevogelte bouillon met gerookte eendenborst

Hoofdgerechten
Lamszadel koteletten

Met honingjus en knolselderij mousseline   
of

Gamba’s in knoflookolie
Met parpadelle 

Dessert
Crème Brulee geparfumeerd met Dom Benedictine

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p. ZÓ LEKKER 

HEB JE DE

NOG NOOIT 
GEPROEFD!

D’n Unent |  Kreitenmolenstraat 59
Udenhout |  Tel. 013-511 36 12

SMAKEN

Karamel/Vanille  |  Amaretto 
Bailey’s  |  Schrobbelèr 

Limoncello  |  Butterscotch

Ook voor de lekkerste broodjes, 
ambachtelijk schepijs of een 

avondmenu kun je bij ons terecht. 
Last but not least, je kunt natuurlijk 

ook gezellig bij ons op het terras 
komen lunchen, borrelen of dineren.

DAGELIJKS OPEN VANAF 9.00 UUR 
(DINSDAG GESLOTEN)

ijsko�  e
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Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Jan 
Franken op vrijdag 5 juni 2020 op 81-jarige leeftijd 
is overleden aan de gevolgen van een hersenbloe-
ding. Jan heeft het grootste deel van zijn leven in 
ons dorp gewoond en was maatschappelijk zeer 
betrokken. Namens D66 maakte hij deel uit van 
de allerlaatste gemeenteraad in Berkel-Enschot. 
Jan was neerlandicus, jurist en heemkundige. We 
vroegen enkele dorpsgenoten om een reactie op 
het overlijden van deze markante persoonlijkheid. 

Anton van Dorp, heemkundige De Kleine Mei-
erij:
Naast het feit dat Jan en ik allebei inwoners van 
Berkel-Enschot zijn deelden we onze belangstel-
ling voor politiek en heemkunde/geschiedenis. Uit 
de tijd dat we samen in de gemeenteraad zaten 
ken ik hem als een constructief en kritisch raadslid 
met een eigen geluid, maar altijd gericht op sa-
menwerking. Jan was een statige verschijning met 
oog voor decorum, enthousiast, belangstellend en 
in voor een plaagstootje. Jan had een grote passie 
voor geschiedenis en heemkunde. Hij was lid van 
Heemkundekring De Kleine Meijerij en etaleerde 
zijn kennis als onderhoudende gids tijdens de 
Open Monumentendagen, door boeken en artike-
len te schrijven, lezingen en cursussen te geven. 
Daarbij bleek dat hij een geboren docent en neer-
landicus was. Ondanks zijn drukke agenda was hij 
altijd bereid je te helpen of van advies te dienen. 
Helaas is hij niet meer onder ons.

Lambert Winkelmolen heeft met Jan samenge-
werkt rond het boek Opgegraven en opgediept. 
De vroegste geschiedenis van Berkel-Enschot-
Heukelom (2014). 
Lambert over Jan:
Jan maakte altijd indruk met zijn ongebreidelde 
energie en enthousiasme. Bij hem had je altijd het 
idee dat hij twee levens moest leven in een. Hij was 
altijd ‘op weg ergens naar toe’. Erudiet en bijzonder 
welbespraakt. Als je dacht met hem de degens te 
moeten kruisen, dan had je aan hem ‘een taaie’. 
Hij liet zich zeker niet de kaas van het brood eten 
en was een tikje eigengereid. Hij was eigenlijk een 
klassieke docent. Enthousiast, vol welluidende 
verhalen, doorspekt met humor wist hij mensen 
enthousiast te maken voor Geschiedenis en op 
Fontys voor het vak Nederlands. Ook na zijn pensi-
onering is hij het onderwijs en zijn passie om kennis 
over te dragen trouw gebleven, getuige zijn schrij-
verij, lezingen en cursussen die hij gaf bij HOVO.
 

Oud-voorzitter van de KBO Jan Panhuijzen 
herinnert Jan Franken: 
Jan heeft een grote staat van dienst, zeker voor de 
KBO. Met zijn enorme kennis en ervaring heeft hij 
zich ingezet voor onze vereniging. Hij is de pionier 
geweest om vorming en scholing bij KBO Berkel-
Enschot op de kaart te zetten en heeft er jaren-
lang- in de goeie zin van het woord- zijn stempel 
op gedrukt. Jan heeft veel leden van de KBO we-
ten te boeien met zijn altijd interessante lessen, 
puttend uit zijn eigen achtergrond, interesse, ken-
nis en onderzoek. En hij wist het als geen ander 
over te brengen; de cursisten hingen aan zijn lip-
pen. 
Jan is ook altijd de grote voorvechter geweest van 
het standpunt dat docenten hun inzet als vrijwil-
liger moesten doen, zonder betaling. ‘Je bent lid 
van de KBO en je zet je ook als vrijwilliger in om je 
kennis en kunde met je leeftijdsgenoten te delen’ 
was zijn standpunt.
Jan was een markante figuur: snor, zwarte man-
tel, Borsalino-hoed en sigarenroker. We zullen die 
verschijning voorgoed moeten missen. Jan ver-
dient een plaats in de eregalerij van KBO Berkel-
Enschot!” 

Tekst: Redactie
Foto: KBO

IN MEMORIAM JAN FRANKEN
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ACTIVITEITENKALENDER

JUNI

   I.v.m. het Coronavirus zijn alle activiteiten tot 
   nadere datum geannuleerd. Tot 1 september gaan 
   grote evenementen niet door.

18-06-20 CC de Schalm, Kapittelzaal 20.00 uur  Bewoners Overleg Groep (BOG). 
   Vanwege Corona aanmelden vóór 16 juni via 
   bog@dorpsraadberkelenschot.nl
 
Doorgeven van (online) activiteiten: activiteitenkalender@schakel-nu.nl

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Vaderdag progrestaart (4pers)  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 19 t/m donderdag 25juni 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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De eretitel ‘Groenste stad van het land’ is nog 
steeds een felbegeerde onderscheiding voor me-
nig gemeentebestuur. Tot enkele jaren geleden zat 
Henk Hoppenbrouwers langdurig in de jury van 
deze landelijke competitie. Met specialisten van-
uit allerlei disciplines moesten ze uitmaken wie het 
groenste was. Hij heeft er de beste herinneringen 
aan. Als het over natuur en milieu ging, wilde Henk 
er graag bij zijn.

Vogelverleiders
In 2012 bestond Oisterwijk 800 jaar. Dat werd met 
de nodige activiteiten gevierd. De Stichting Oister-
wijk 800 kwam met het idee om voor elk jaar een 
vogelverleider te laten maken door de inwoners 
van Oisterwijk. De vogelverleider was bedoeld 
als een pendant van een vogelverschrikker: vo-
gels zijn welkom. Het werd een groot succes: Er 
werden honderden vogelverleiders geplaatst op 
een weiland in Heukelom (gemeente Oisterwijk). 
Maar er komt een moment dat ze moesten wor-
den opgeruimd. Ze werden bij elkaar gehaald en 
naar Mie Pieters gebracht. Henk was erbij met nog 
een paar mensen die vogelverleiders belangrijker 
vonden dan vogelverschrikkers. Toen de klus ge-
klaard was, stonden ze met een paar mensen bij 
de brug bij Mie Pieters nog wat na te praten: de 
Duurzaamheidsvallei was geboren.

Stichting De Duurzaamheidsvallei
Stichting De Duurzaamheidsvallei wil zich sterk 
maken voor een duurzame ontwikkeling in het 
beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en 
Oisterwijk. Op een gegeven moment werd Henk 
voorzitter; hij is het nog steeds. Henk vindt het 

belangrijk, ‘dat voor natuur en milieu iets bereikt 
wordt via overleg met iedereen die er bij betrokken 
is’. Zo werd een gesprek gestart met de boeren 
in het beekdal over natuurontwikkeling. In eerste 
aanleg zaten de boeren daar niet op te wachten, 
maar door goed overleg veranderde het klimaat 
voor zo’n idee. Er werden alles bij elkaar 19.000 
bomen en struiken geplant om het gebied aan-
trekkelijk te maken voor dieren. ‘Het werkt als je 
zelf de handen uit de mouwen steekt’, zegt Henk.

“Natuur beschermen moet jezelf 
doen”

Zonnepanelen
Er werd een plan gelanceerd om een zonnepark 
van 20 ha aan te leggen langs de A65. De mensen 
van de Duurzaamheidsvallei waren niet enthousi-
ast; zij wilden eerste zonnepanelen op de daken. 
Dat is inmiddels gerealiseerd samen met de boe-
ren in het gebied en het zonnepark is van de baan. 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

HENK HOPPENBROUWERS EN 
DE DUURZAAMHEIDSVALLEI

MET PASSIE
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 13-6 Sleutelbos met twee sleutels, tag en Mgr. Mutsaersstraat (verlengde 06-10214168
  naamplaatje met voornaam Craenweide)
 3-6 Zilverkleurig tasje met diverse sleutels Speelveldje Weidemolen 06-20161657
 27-5 Herenfiets, blauw frame, merk Sparta Olympia Parkeerplaats St. Caecilia school 06-44228662
 23-5 Sleutel met sleutelhanger, Salto Inspiredaccess Parkeerplaats Koningsoord 06-23110769
 19-5 Nokia telefoon in zwart etui In de buurt tuincentrum de 06-33750642
   Hemeltjes B-E

 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 20-5 Getuigen gezocht schade aan de zijkant  Klaproosstraat BE 06-29401130
  lime groene auto in nacht woensdag op 
  donderdag
 19-5 Rode portemonnee met inhoud Buurt tango tankstation udenhout 06-26314008
 17-5 Opgerold plastic tasje met speciale spaken Berkel 013-5339361
  voor rolstoelfiets
 16-5 Ketting met smiley met zonnebril Meikers-Elstar-Juttepeer- 06-14434175
   schoolmeesterstraat

Proeven?
3 maaltijden 

€15,-*

Stel zelf uw versgekookte gerechten samen

3 maaltijden proeven voor maar €15,-

Diverse diëten en voedingsgewoonten, geen toeslag

Flexibel in bezorgmoment, avondbezorging mogelijk

Geen abonnement en veilig & gemakkelijk betalen 
bij bezorging aan de deur

Geniet van een heerlijke maaltijd, die u zelf naar 
eigen wens samenstelt. Persoonlijk bezorgd in uw regio.

Edwin&Marina
Uw lokale 
contactpersonen:

Edwin & Marina Smits 
Tel.: 013-82 00 954 
WhatsApp: 06-29220296

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39,
5071 VZ Udenhout
www.etenmetgemak.nl

* Eenmalig per adres, gratis thuis bezorgd
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (4 tot 6 jaar)

EEN PAARD IN HET BOS!
Bart en Noortje, wo-
nen met mama Wen-
dy in een piepklein 
huisje in het bos.
Bart is elf en houdt 
van sporten.
Noortje, zijn jongere 
zusje is vier en zingt 
graag.

Op een dag gaan mama, Bart en Noortje het bos 
in om bosbessen te plukken. Ze gaan jam maken. 
Bart heeft een stapel boterhammen gesmeerd. 
Die gaan met de appels en een bidon water in de 
rugzak van mama. Bart zal de emmer dragen voor 
de bosbessen. 
Ze zijn diep het bos ingegaan. De emmer is bijna 
vol. Onder het plukken zingt Noortje vrolijke lied-
jes. ‘Twee emmertjes water halen’, ‘1-2-3-4 hoed-
je van papier’ en ‘de wielen van de bus gaan rond 
en rond.’ 
Bij een open plek zegt mama: “Tijd voor onze 
picknick.” 
Ze rolt de deken uit op het gras. Noortje begint 
weer te zingen en doet er de bewegingen bij: 
‘Hoofd schouders knie en teen, knie en teen.’ Bart 
en mama zingen en dansen mee. Daarna gaan ze 
picknicken. “De emmer is bijna vol.” zegt Bart. 
Mama knikt: “Zullen we nog even hier blijven zitten 
of gaan we terug naar huis?”
Noortje zegt: “Ik wil paardje rijden!” En ze wijst 
naar een paard dat verderop staat. Het is een mooi 
gevlekt paard en helemaal alleen. Als het paard 
hen ziet schrikt het en wil zich omdraaien. Maar 
Bart is er snel bij, pakt het paard bij het hoofdstel 
en houdt hem tegen. “Dat heb je snel en goed ge-
daan Bart,” zegt mama. 

Ze loopt er samen met Noortje naar toe, laat haar 
hand besnuffelen en geeft een klopje in de nek. 
“Dit is nog een jong paard. Het is een tinker. Kijk 
maar naar de lange flossen om zijn benen.” 
Mama heeft vroeger veel paard gereden en hielp 
vaak mee op de manege. Het paard wordt kalm 
door de aanrakingen en de rustige stem van 
mama. “Wat een mooi paard! Waar zou zijn baasje 
zijn?” zegt Bart.
Nergens was er iemand te zien. Mama zegt: “Dit 
paard is weggelopen, we kunnen het hier niet ach-
ter laten.” 
“Weet je wat,” zegt Bart, “we nemen hem mee 
naar ons huisje.” 
Mama zoekt een touw in de rugzak. Jammer geen 
touw. Dan haalt ze de veter uit haar rugzak. Deze 
bindt ze aan het hoofdstel vast. “Zo kunnen we 
het paard wel meenemen.”
Ze trekt aan de veter. Maar hoe ze ook trekt, het 
paard loopt niet mee. Wat is er toch aan de hand? 
Noortje wijst naar het linkerbeen van het paard. Daar 
zit een doornentak en er komt bloed uit. Als mama 
de doornen eruit wil trekken protesteert het paard 
en wil gaan trappen. “Ik denk dat we eerst zijn been 
moeten verzorgen, dan zal hij wel weer lopen. Ik ga 
thuis een emmer water en wat doeken halen.” 

Bart en Noortje blijven bij het paard.
Mama loopt snel naar huis om de spullen te pak-
ken. Bart en Noortje gaan gras plukken voor het 
paard. Ze zorgen dat het genoeg gras krijgt om te 
eten en water uit de bidon om te drinken. “Noortje, 
zullen we het paard een naam geven?” 
Noortje knikt: “ja”. 
Bart begint namen op te noemen: “Bas, Alano, 
Flash.”....
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GEMEENTENIEUWS
Deelnemers gezocht voor groep 
verkeer smonitoring 
We werken hard aan het 
vergroten van de leefbaar-
heid, bereikbaarheid en vei-
ligheid van Berkel-Enschot. 
Het nieuwe dorpshart is daar 
een sprekend voorbeeld 
van. Ook heeft het dorp 
de afgelopen jaren al veel 
nieuwe bewoners mogen 
verwelkomen. De ontwikke-
ling van Berkel-Enschot leidt 
ook tot aanpassingen van op 
het gebied van verkeer. De 
Koningsoordlaan is inmiddels 
open en de spoorwegover-
gangen aan de Kraan en 
Raadhuisstraat zijn gewijzigd. 
Hierdoor ontstaan andere 
verkeersstromen in een deel 
van het dorp. De gemeente 
vindt het belangrijk om goed 
te monitoren hoe de effecten 

van de Koningsoordlaan en 
de gewijzigde spoorwegover-
gangen in de praktijk uitpak-
ken. Klopt het verkeersbeeld 
met de inschatting die 
destijds is gemaakt in het 
bestemmingsplan? Zijn er 
aanpassingen of aanvullende 
maatregelen nodig? 

Om een goed vergelijk te 
kunnen maken heeft de 
gemeente vorig jaar de 
verkeerstromen op diverse 
punten in het dorp in beeld 
gebracht met een zogenaam-
de 0-meting. Voor de vol-
gende monitoringsfase start, 
wil de gemeente Tilburg een 
monitoringsgroep oprich-
ten. Deze groep bestaat uit 
een representatieve groep 

bewoners en ondernemers. 
Samen met de gemeente 
en de dorpsraad gaan zij de 
verkeersituatie in het dorp en 
het buitengebied monitoren, 
met name aan de hand van 
verkeerstellingen.  

Eerste stap is het samen-
stellen van een representa-
tieve groep, het maken van 
afspraken over de samenwer-
king en het opstellen van een 
monitoringsplan. De uitvoe-
ring van het  monitoren gaat 
op zijn vroegst in september 
plaatsvinden. Dan zijn de 
coronamaatregelen hopelijk 
minimaal en komt het nor-
male leven met de bijbeho-
rende normale hoeveelheid 
verkeer weer op gang.

Foto: Baakbeeld
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Deelnemers gezocht
De gemeente en de dorps-
raad zijn op zoek naar leden 
voor de monitoringsgroep. 
We zoeken mensen: 
• Van minimaal 16 jaar oud 

die wonen of onderne-
men in Berkel – Enschot.   

• Ongeveer 4 uur per 
maand tijd hebben om 
deel te nemen aan de mo-
nitoringsgroep. Wellicht 
is de eerste periode wat 
meer tijd nodig vanwege 
het opstellen van het mo-
nitoringsplan. 

• Niet hun eigen belangen, 
maar juist dorpsbrede 
belangen actief ophalen 
en in de monitoringsgroep 
brengen. 

• Pro-actief zijn en con-
structief meedenken over 
 verbeteringen. 

De gemeente Tilburg orga-
ni seert diverse overlegmo-
menten (in de beginfase ge-
middeld 1 keer per maand). 
Onkosten van de leden 
worden in de basis vergoed. 
Uw contactgegevens wor-
den mogelijk gedeeld met 
bewoners en ondernemers 
van Berkel Enschot zodat 
anderen hun input bij u kun-
nen aanleveren. 

Wilt u meedoen? Stuur dan 
voor 1 juli a.s. een mail met 
uw contactgegevens en 

een korte motivatie naar 
 koningsoord@tilburg.nl. 

De monitoringsgroep be-
staat uit maximaal acht 
bewoners en ondernemers, 
twee leden van de dorps-
raad en medewerkers van 
de gemeente Tilburg. Indien 
de gemeente teveel aanmel-
dingen ontvangt, wordt er 
in overleg met de dorpsraad 
een selectie gemaakt. Daar-
bij wordt geselecteerd op 
basis van motivatie, leeftijd 
en locatie zodat alle wijken 
en doelgroepen evenredig 
vertegenwoordigd zijn. 

Foto: Baakbeeld
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Receptie-administratief medewerker/ster 

In verband met pensionering van onze huidige receptie-administratief medewerkster zoeken wij per 1 
oktober a.s. 

een nieuwe collega voor deze functie. 

Functie-eisen zijn administratief inzicht, representatief en communicatief, kunnen werken met Word en 
Excel, accuraat, organisatietalent, oplossingsgericht denkvermogen. 

Servicegerichtheid en dienstverlening staan hoog in het vaandel. 
 

Burghtweide biedt afwisselend werk in 22 uur  (4 dagen) per week.  
 

 Inlichtingen en cv met motivatiebrief naar : 

marthawijten@burghtweide.nl 

Esschebaan 60, 5062 BD Oisterwijk 

Tel. 013-5233703 

 

 

 

 

 

heukelom
de smaak van

100% eerlijk

van
trotse

boeren

Onze boerderijwinkel is te vinden op Hoog Heukelom 11, Heukelom.  
Geopend op donderdag 17-19 uur en zaterdag 9.30-16.30 uur. 

De verse melktap is altijd geopend.
desmaakvanheukelom.nl 

verkooppunten  

bij Landwinkel  

De Bollekens &  

De Zuivelhoeve

Proef de zuivel uit de streek
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (11)
Toenmalig wethouder Frans Puls deed 

op 10 november 2000 de openingshandelingen 
voor de net aangebouwde tweede foyer van Cul-
tureel Centrum De Schalm. Deze foyer (speciaal 
voor rokers) moest er van de Gezondheidsinspec-
tie komen omdat er anders een algeheel rookver-
bod afgekondigd moest worden voor de totale 
Schalm. De rokers- en niet rokersfoyer werd af-
gescheiden door een grote glazen wand. De Til-
burgse kunstenares Katrien Holland werd door 
de gemeente Tilburg aangezocht om deze glazen 
wand te gebruiken als drager voor een kunstwerk. 
Holland vond haar inspiratie in de activiteiten die 
plaats vonden in het centrum. “Ik zag er mensen 
die elkaar ontmoeten, samen biljarten, kaarten 
of een sigaretje roken. Met behulp van een com-
puter heb ik uit folie de lijnfiguren uitgesneden 

en daarna opgebracht op de glazen wand. De 
mensfiguren buitelen in een golfbeweging over de 
ramen”, aldus Holland. Het geheel is uitgevoerd 
in de kleuren deep-purple en light-blue. Zoals U 
weet staat De Schalm, op de Eikenbosch-locatie, 
al sinds medio 2017 leeg. Nu men besloten heeft 
het gebouw geen tweede leven meer te gunnen is 
men thans begonnen met de ontmanteling van dit 
markante gebouw uit 1966 en het aangebouwde 
jeugdhuis. Het kunstwerk zal helaas verdwijnen in 
de puinbreker omdat de gemeente Tilburg geen 
ruimte heeft om het ongetiteld werk veilig op te 
slaan. Waarom zou je echter het kunstwerk niet 
kunnen laten uitsnijden, inlijsten en op een witte 
achtergrond kunnen ophangen in de nieuwe 
Schalm op Koningsoord?

Foto: Peter Timmermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

GÉÉN TOER MEE FIETS-
TOCHT OP 30 AUGUSTUS
Vanwege het coronavirus geldt er van 
overheidswege een verbod op alle eve-
nementen tot 1 september 2020. Zoals 
iedereen zal begrijpen, betekent dat ook 
een streep door de TOER MEE die al-
tijd op de laatste zondag van augustus 

wordt verreden.
Allereerst is dit een grote teleurstelling voor pater 
Theo Raaijmakers, die door deze afgelasting in-
komsten mist voor zijn project voor opvang en op-
leiding van vooral straatkinderen in Cochabamba/
Bolivia.
Verder is het ook een tegenvaller voor de grote 
groep trouwe fietsers voor wie de Toer Mee vaak 
een gezellige dag betekent.
Bijzonder was dit jaar dat de MOV-groep de fiets-
tocht voor de 40ste keer zou organiseren, én dat 
het dus een JUBILEUMTOCHT zou zijn, waaraan 
een feestelijk tintje zou worden gegeven.
De hoop is nu gevestigd op 2021 om dan de 40ste 
Toer Mee te organiseren.
Intussen bekijken we nog of we door een alter-
natieve actie dit jaar toch iets kunnen betekenen 
voor pater Theo. We proberen in het KBO-nieuws 
van juli u daar meer over te vertellen.
KBO werkgroep Solidariteit, projectgroep straat-
kinderen Cochabamba

NIEUWE JEU DE BOULLES CLUB 
Wij stellen u voor: 
De nieuwe Jeu de Boulles club van de bewoners 
appartementencomplex Koningsoord.

Vlnr: Bert van Alebeek, Diny van Alebeek, Dre de 
Koster, Will Walschots, Nellie Bogaers en Annelies 
de Koster
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Op 8 juli verschijnt onze 
jubileum special 55 jaar! 

Daarna volgt in juli onze zomerstop: 
week 29 - 30 - 31 - 32

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Na de laatste judolessen in de dojo van 

’t Ruiven op woensdag 4 en donderdag 5 maart 
sloeg corona toe en werd alle sport stilgelegd.

Op dit moment (intus-
sen al zo’n drie maan-
den later) mogen we 
beperkt wat buiten 
doen en voor het eerst 
op woensdag 3 juni 
konden we buiten wat 
met onze judoka’s oefe-
nen. Helaas maakte het 
koude en natte weer dat 
echter op donderdag 4 
juni onmogelijk.

Afgelopen week konden we gelukkig op zowel 
woensdag 10 als donderdag 11 juni de “oefenin-
gen buiten” wél laten doorgaan en op beide dagen 
maakten de judoka’s dan ook graag en met veel 
plezier gebruik van deze mogelijkheid. Het zijn 

geen echte judolessen natuurlijk, maar de judo-
ka’s kunnen toch weer eens samen oefenen. We 
hopen dat het weer de komende woensdagen en 
donderdagen opnieuw meewerkt.   

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

CORONAPROOF 
SCHAKEN
Schaakvereniging De Oude Toren 
heeft, na ruim 3 maanden, het schaak-
programma weer hervat. En wel op 

het ruime terras van De Druiventros. De interne 
competitie is versneld afgerond, afgelopen donder-
dag is gestart met het zgn. ‘terrassenschaak’. De 
maanden juni, juli en augustus worden dan in een 
luchtige en bovenal vriendschappelijke sfeer per 
avond 2 partijen gespeeld, van elk maximaal een 
uur. Een mooie gelegenheid juist voor huisschakers 
om eens tegen meer geoefende schakers te spe-
len. En dat je toch plezierig kunt schaken met 1,5 
meter afstand bleek donderdag   overduidelijk. In 
plaats van tegenover elkaar te zitten, is de opstel-
ling nu naast elkaar, met 1,5 meter ruimte ertussen. 
Elke schaker heeft een eigen bord, elke speler doet 
op zijn eigen bord alle zetten. Met de klok in het 
midden. Voor de schakers was het even wennen, 
in ieder geval kan met tevredenheid worden terug-
gezien op een mooie schaakavond.

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek showroom: op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl

Wij werken met 
reële prijzen, keukens 

vanaf €6.995.

Onze keukens 
zijn in elke 

kleur leverbaar.

Nu ook compleet 
assortiment met massief 

houten deuren.

Afspraak buiten reguliere 
openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis. 

Altijd een zeer 
persoonlijke benadering, 
wij regelen alles voor u.

ZONDAG 5 JULI 

GEOPEND Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

A.s. vrijdag, zaterdag 
en zondag

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

WEERSPREUK

Als de bijen allemaal naar huis gaan, 

dan zal het gauw regenen gaan.

Ook in een zomer fijn,

moet er af en toe gedonder zijn.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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WORKSHOP 
LETTERS & LIEDJES

Nu de deuren weer op zijn start de Bibliotheek 
Berkel-Enschot weer met activiteiten. De Biblio-
theek nodigt je graag uit om mee te komen doen 
aan de eerstvolgende workshop ‘Letters&Liedjes 
op vrijdag 3 juli van 09:30 tot 10:30 uur.

Met een mooi, spannend of grappig prentenboek 
duiken we in leuke verhalen en maken we gezel-
lige muziek. Samen lezen, liedjes zingen en bewe-
gen wie wil dat niet. Voorlezen en muziek maken 
met kinderen is heel belangrijk. Naast dat het na-
tuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang 
voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen 
die regelmatig worden voorgelezen en muziek ma-
ken hebben namelijk een grotere woordenschat. 
De leesconsulent van de Bibliotheek leest voor 
en geeft voorlees- en boekentips. De Muziek op 
Schootdocent van het Factorium geeft muzikale 
adviezen. Lezen en muziek is een dubbelfeest 
voor peuters en (groot) (oppas) ouders. Kom je 
ook luisteren en meedoen?

Omdat we rekening moeten houden met een aan-
tal richtlijnen en voorschriften kan het zijn dat het 
er een beetje anders gaat lopen dan we gewend 
zijn. Lees voor je bezoek ook even de huisregels 
op de bibliotheek website.

Zet de volgende data ook alvast in de je agenda: 
17 juli en 31 juli

Tijd:   van 09:30 – 10:30 uur
Voor wie: Peuters 2-4 jaar en hun ouders/
 verzorgers
Waar: de Bibliotheek Berkel-Enschot, Trappis-

tinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Entree:  €7,50 per keer.
Aanmelden is verplicht. 
Dit kan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans
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Samen Slim Rijden in Berkel-Enschot

Proefritten op afspraak

Kies het abonnement dat bij jou past

Maand Uur KM
VOORDEEL € 47,50 € 2,50 € 0,20
PLUS € 87,50 € 2,00 € 0,15
TOP € 125 € 1,50 € 0,12

Dit abonnement ga je aan voor 1 jaar, maar binnen de eerste maand kun 
je dit nog wijzigen of opzeggen. Tijdens de eerste maand krijg je €25 
korting, die wij verrekenen met je eerste ritten. Huisgenoten (max 3) 
betalen elk slechts €5 voor een maandabonnement met dezelfde uur- en 
km tarieven als de hoofdgebruiker. Laadkosten zijn inbegrepen, tegen 
gangbare tarieven in NL. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door:

Doe je ook mee?

Energie Coöperatie Berkel-Enschot organiseert proefritten met een 
elektrische auto tussen 15 juni en 15 juli 2020. Bel Jan de Jong (06-
40032352) of Christiaan Weytmans (06-22528497). 
Denk aan je rijbewijs, het eigen risico is € 300,-
Je kunt je gelijk inschrijven voor een abonnement vanaf 15 juli 2020.
Toekomstige standplaats: Koningsoord, uit te breiden naar Enschotse
Kerk en Berkelse Kerk. Het initiatief gaat door bij voldoende 
inschrijvingen.
Meer informatie: www.b-ec.nl of www.oisterwijk.samenslimrijden.nl
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
De kracht van ‘traditie’
Fietsend door Udenhout viel mijn oog op een re-
clamezuil, met daarop de verrassende tekst ‘Origi-
nal by tradition’ (Origineel door traditie). Het woord 
‘traditie’ roept bij ons niet altijd positieve gevoe-
lens op. Eerder misschien negatieve; we denken 
dan aan ‘uit het verleden’, ‘voorbij’, ‘ouderwets’. 
Maar op die reclamezuil was het onmiskenbaar 
positief bedoeld, zeker in combinatie met ‘origi-
neel’. Dat je origineel kunt zijn juist in combinatie 
met traditie was het verrassende van die reclame-
slogan. Het ging hier over een Schotse whisky die 
al bijna twee eeuwen lang wordt gebrouwen. 
Onwillekeurig moest ik denken aan ons geloof. Ook 
dat is ‘original by tradition’ en dat niet pas twee 
eeuwen, maar al twintig eeuwen lang! Het christe-
lijk geloof is inderdaad origineel, in de zin van ver-
rassend, uniek. Want waar kom je een God tegen 
die mens wordt en zijn leven voor ons geeft op het 
kruis? Waar kom je tegen dat er naastenliefde wordt 
gepreekt, niet alleen voor vrienden en volksgenoten, 
maar zelfs voor je vijanden (‘hebt uw vijanden lief’, 
Mt. 5,44)? Op dit moment wordt er wereldwijd ge-
demonstreerd tegen rassendiscriminatie. De apostel 
Paulus verkondigde in zijn brief aan de Galaten al 
het christelijke anti-discriminatiebeginsel: ‘Er is geen 
Jood meer of Griek, geen slaaf of vrije, geen man of 
vrouw: allen zijt gij één in Christus Jezus’ (Gal. 3,28). 
Deze – en nog veel meer – belijdenissen en aan-
sporingen worden al twintig eeuwen lang verkon-
digd. In die zin behoren ze tot de traditie van het 
christendom; ze zijn niet achterhaald, maar de 
moeite waard om overgeleverd te worden (het La-
tijnse ‘tradere’ betekent: overleveren, doorgeven). 
Ze hebben de tand des tijds doorstaan. We moe-

ten er daarom zuinig op zijn, want zij maken het 
christendom uniek en krachtig. 
Het betekent niet dat christenen zich daar zelf ook 
altijd aan gehouden hebben. De geschiedenis en 
ook onze tijd geeft voorbeelden genoeg van hoe 
christenen in geloof en praktijk afwijken van wat de 
essentie is van het christendom. Daarom verkondigt 
het christelijk geloof ook een voortdurende bekering. 
Die bekering is op de eerste plaats niet bedoeld voor 
de ander, maar voor de christenen, de volgelingen 
van Jezus Christus zelf: keer je om, bezin je op de 
boodschap, de oproep, de bedoeling zoals die van 
begin af aan (van origine) door Jezus is verkondigd. 
In die zin dus ook ‘original by tradition’. 

Theo Schepens

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 20 juni: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 21 juni: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Szejnoga.
Intenties: Uit dankbaarheid; overl. Fam. Pijnen-
burg-de Vet; Wil Vermeer (jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Szejnoga.
Intenties: Sjef van de Pas (jrgt. en verj.); Rie Ver-
steijnen-Schapendonk (1e jrgt.).

Dinsdag 23 juni: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 25 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

We mogen weer vieren, maar tot 1 juli met maxi-
maal 30 personen, vanaf 1 juli met maximaal 100 
personen. Daarom is het nodig dat u zich van te 
voren aanmeldt als u aanwezig wilt zijn. 
Aanmelden kan via de website van de parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
U krijgt dan een toegangsbewijs toe gemaild, wat 
u uitgeprint meeneemt naar de viering.
Voor diegenen zonder internet/printer bestaat er de 
mogelijkheid om telefonisch aan te melden. Het tic-
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We werken dit keer met een ticketsysteem, waarin je een 
bepaalde dag en tijd kiest, zodat de veiligheid van iedereen 

gewaarborgd blijft. 

BESTEL HIER JE TICKET
WWW.BOWLS-DISHES.COM/MAGAZIJNVERKOOP

W W W . B O W L S - D I S H E S . C O M     C A L E N W I E L  8     B E R K E L - E N S C H O T

1 8  T / M  2 7  J U N I

H O U T E N  P L A N K E N  -  A A R D E W E R K  -  K O O K B O E K E N  
O L I J F O L I E  -  W O O N A C C E S S O I R E S  -  E N  M E E R . . . .

95
72

73

MAGAZIJNVERKOOP
TICKET

957273
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ket ligt dan voor u klaar bij aanvang van de viering:
Voor de vieringen in de St. Willibrorduskerk en de 
St. Caeciliakerk: 013-5331215.
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.
Vanwege de veiligheidsmaatregelen vragen wij u 
voor aanvang van de viering aanwezig te zijn. Het 
kan zijn dat de viering van uw keuze reeds volge-
boekt is, wellicht is er nog ruimte in een andere 
parochiekerk of op een ander tijdstip.

(rectificatie)

Enkele correcties op het artikel van 
FotoBE bestaat 10 jaar, d.d. 10 juni 
2020. De definitieve, juiste versie 
leest u op www.schakel-nu.nl

De fotoclub van Berkel-Enschot heet FotoBE.
FotoBE had een leuke dag en een bijzondere 
expositie gepland om haar jubileum te vieren. 
Helaas moeten alle feestelijkheden een jaar 
worden uitgesteld.
Enkele jaren hebben leden van de fotoclub 
alle kinderen van groep 7 op de basisscholen 
in het dorp les gegeven in fotograferen. 
Incidenteel gebeurt dat nu nog op enkele 
scholen samen met ouders.

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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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfoto-
graaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor digi-
taal aanvragen rijbewijs. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

Wespen of ander ongedierte www.OBenP.nl 
06-42000073 Giel Brekelmans 

Wij steken dit jaar tot en met zondag 28 juni. 
Vers gestoken, vers geschild en smullen maar 
nu het nog kan. Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404  

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere 
dinsdagavond hebben wij een gratis 
inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
I.v.m. het coronavirus kan dit alleen op afspraak. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout, 
www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877 

Slank de zomer in? Afvallen met PowerSlim. 
Geen honger met 6 eetmomenten per dag. 
Goed te combineren met een gezin. Wekelijkse 
persoonlijke begeleiding. Meer info kijk op 
Facebook: Afslankcoach Danielle, 
met PowerSlim www.afslankcoachdanielle.nl 
tel 06-18575029

VADERDAG, Verwen vader met een lekker 
aspergemaal, want liefde gaat door de maag 
Dagelijks verkoop van vers gestoken asperges, 
vers geschilde ASPERGES. Op zoek naar een 
origineel Vaderdag cadeau? Asperges in cadeau 
verpakking. Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63  Udenhout tel 013-5113404 

Wespennest en Vliegen bestrijding 
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 
06-22449735 of  info@a3p.nu  www.a3p.nu 

Huurwoning gezocht in Berkel Enschot. 
Eengezinswoning, 150 m2. V.a. medio september: 
ter overbrugging naar nieuwbouw. 
Zeer nette huurders. Bart Geerts: 06-48015634

Alleen door vaklui geplaatst!

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

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

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



Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

do vr za
18 juni 19 juni 20 juni

Geldig in week 25
zondag 14 t/m 
zaterdag 20 juni 2020

WEEKENDPAKKERS

25/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).
*Maximaal 6 kratten per klant. Niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 
***Voor 2=1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Grolsch of Amstel*
Krat 24 flesjes à 30 cl of 16 beugelflesjes à 45 cl, 
combineren mogelijk
2 kratten***
Bijv. Grolsch, 2 kratten met 24 flesjes à 30 cl

34.58  17.29
De actieprijzen variëren van 14.99 - 17.29

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, combineren mogelijk
2 bakjes**
Bijv. Johma Ei salade, 2 bakjes à 175 gram

4.30   2.15
De actieprijzen variëren van 1.75 - 3.25

+1
GRATIS
ZEGEL 1+1

GRATIS
Remia Topdowntube Alle tubes à 500 ml 
of satésaus Emmer 500 ml, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Remia Fritessaus, 2 topdowntubes à 500 ml

2.58   1.29
De actieprijzen variëren van 1.21 - 1.69

zondag 14 t/m 
zaterdag 20 juni 2020

1+1
GRATIS2=1

NIEUW! 
Keuze uit heel  
veel gerechten. 

Uit de keuken van PLUS  
Alle verse maaltijden à 450 gram

Alle Uniekaas  
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Uniekaas Jong belegen 48+ plakken, 2 pakken à 150 gram

4.38   2.19
De actieprijzen variëren van 5.49 - 9.30 per kilo

1+1
GRATIS

Coca-Cola, Fanta of Sprite  
Alle blikjes à 25 cl, combineren mogelijk

Verkrijgbaar t/m
zondag 21 juni

PLUS 
Aardbeienvlaai met slagroom
Geschikt voor 10 personen
of Vaderdag slagroomtaart
Geschikt voor 9 personen

Grand Sud  
Alle flessen à 1 liter

Fruity Pack Luxe fruitbowl
Bak 500 gram, uit de koeling

PLUS 
Shoarma of gyros

MAX. 6 PER KLANT

5.00 - 5.50
Per 450 gram

3.99
4.48 - 4.72

8 blikjes

2.99

Aardbeienvlaai met slagroom

11.99

Per stuk

8.99
4.99

Per fl es

3.99
Per bak

2.99
5.42 - 7.40

Per 900 gram

4.99

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00 uur | vrijdag: 8.00-21.00 uur | zaterdag: 8.00-20.00 | zondag: 10.00-18.00 uur



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.

*  Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

AARDBEIEN OF KERSEN
2 bakken à 400 of 500 gram

 2 VOOR

5.–

JUMBO VERS GEGRILDE 
VLEESWAREN
Alle soorten met een  
‘vers & van de grill’ sticker 
2 verpakkingen circa 100 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO 
ROERBAKGROENTEN
2 zakken à 400 gram

2 VOOR

3.–
a3,38 - a5,38

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

ICE TEA 
Alle soorten 
4 verpakkingen

3+1
GRATIS*

BLOEMFONTEIN  
OF TERRA PURA  
RESERVA WIJNEN
2 flessen à 750 ml
M.u.v. Terra Pura Single Vineyard

Geen 18, geen alcohol

a11,98

 2 VOOR

799

LA PLACE KROKANTJES
Alle soorten

3+1
GRATIS*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels tas à 1 kilo, blauwe bessen  
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram
of druiven wit pitloos bak à 500 gram

 3 VOOR

499


