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DEZE WEEK:
Hockeyspecial MHCBE. Open Ochtend op 4 juli 10 tot 12 uur

Gom Kremers, ZNI: ‘Weinig schade door Corona-crisis’

FABULOUS Dames en Heren Kapper zet schaar weer in het haar

Zanggroep Inbetween loopt coronaproof culinair rondje

Praktisch verkeersexamen groep 8. Bijna iedereen geslaagd!

Alternatieve Dikke Banden Race door buurtbewoners

Wat is er toch op 15 juli 2020 te doen (deel 1)?



Met € 500,-

korting op je

advieskosten

Hypotheekgesprek
bij je eigen koffie
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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activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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



5|

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 mogen ook ZONDER 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
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Zuid-Nederlands Installatiebedrijf (ZNI)
Rhijnkant 1
5056 JH Berkel-Enschot
013-5299200
info@znibv.nl
www.znibv.nl

Zuid-Nederlands Installatiebedrijf (ZNI) uit 
Berkel-Enschot groeide door de jaren heen uit 
tot een vaste waarde en betrouwbare partner 
in de bouwwereld. Met 35 jaar ervaring is de 
onderneming een belangrijke speler in de in-
stallatietechniek. 

Het klinkt bijna als een mooi sprookje: ontstaan als 
dorpssmid aan de Kerkstraat in Enschot in de ja-
ren ’60 en uitgegroeid tot een goedlopend profes-
sioneel installatiebedrijf. ‘ZNI is in 1985 opgericht’, 
zegt Gom Kremers, die in 1988 begon als bedrijfs-
leider en sinds 2008 de functie van directeur-eige-
naar uitoefent. ‘Sinds die tijd zijn we in Berkel-En-
schot gevestigd op bedrijventerrein Rhijnkant. In de 
loop der jaren specialiseerden we ons in meerdere 
disciplines binnen de installatietechniek.’

Platte organisatie
ZNI maakte vroeger onderdeel uit van de ZNS Hol-
ding, een internationaal opererende organisatie die 
kan bogen op jarenlange kennis van staalbouw, 
constructie, installatietechniek en engineering. Het 
bedrijf uit Berkel-Enschot onderscheidt zich in de 
sectoren woning- en utiliteitsbouw met projecten 
op het gebied van loodgieterswerk, sanitair, zink-
werk, centrale verwarming, koeltechniek, mecha-
nische ventilatie, bedrijfsverwarming en duurzame 
installaties. Gom: ‘We streven ernaar op slagvaar-
dige wijze van elk project een succes te maken. 
Dan doen we met een zogeheten platte organisatie 
(weinig tot geen lagen tussen de werknemers en 
de managers –red.) en door de lijntjes met onder 
anderen opdrachtgevers kort te houden.’ 

Het bedrijf uit Berkel-Enschot, dat vooral regionaal 
actief is en incidenteel grote en klussen uitvoert 
verspreid over het land, telt dertig werknemers, 

waarvan negen man kantoorpersoneel. ‘Er is welis-
waar sprake van verloop, maar een flink aantal me-
dewerkers werkt al langere tijd bij ons’, geeft Gom 
aan. ‘De prettige, informele werksfeer is een sterk 
punt. We ondernemen samen regelmatig activitei-
ten, zoals het jaarlijks personeelsuitje en bijwonen 
van een competitieduel van Willem II. Dan huren we 
voor ons eigen personeel een box in het stadion.’  

‘Prettige werksfeer sterk punt’

Corona-crisis
Als partner werkt ZNI aan duurzame oplossingen 
in de woning- en utiliteitsbouw. 
Gom: ‘Wij pakken grote en kleine projecten aan. Bij 
projectmatige woningbouw zijn we van de eerste 
tot de laatste dag betrokken, inclusief de nazorg.’ 
Het installatiebedrijf is de Corona-crisis tot dusverre 
nagenoeg schadevrij doorgekomen. Gom: ‘Natuur-
lijk zijn ook wij geschrokken van de enorme impact 
van het virus en volgden we de door de overheid en 
het RIVM afgekondigde maatregelen op. Onze acti-
viteiten in de bouw konden de afgelopen maanden 
gewoon doorgaan. Gelukkig maar!’   

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

‘WEINIG SCHADE 
DOOR CORONA-CRISIS’

BEDRIJF IN BEELD
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Kijkt u al uit naar de zomer? Onze nieuwe zonnebrilcollectie is binnen! 
Als u nu een zonnebril op sterkte aanschaft, krijgt u één glas cadeau!

Kom snel langs voor ons uitgebreide assortiment zonnebrillen.

Graag tot ziens!

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A

T

W

Eén glas cadeau bij een 
zonnebril op sterkte

Zonnebrillenactie!



9|

Fabulous Hairdesign
Kerkstraat 9A
Berkel-Enschot 
Tel: 013-5336809
info@fabuloushairdesign.nl
fabuloushairdesign.nl

FABULOUS 
DAMES EN HEREN KAPPER 

voor kwaliteit en een snel resultaat.’ Zo zijn de pro-
ducten volledig vrij van parabeen en sulfaat. Ook 
worden ze diervriendelijk gemaakt en bestaan de 
verpakkingen uit plasticafval uit de oceaan. ‘Gere-
geld volgen we cursussen in de creatieve studio 
van Kevin Murphy in Rotterdam’, vertelt Daniël. 
‘Als haar- en kleurspecialisten, van zowel korte als 
lange kapsels, hechten we waarde aan de kwali-
teit van ons werk.’  

Gezicht van de zaak 
Bij Fabulous Hairdesign komen veelal gezinnen 
over de vloer, van jong tot oud. Belangrijk vol-
gens Daniël is het opbouwen van een band met 
de klant. Om betrokken te blijven is hij dan ook 
dagelijks op de werkvloer te vinden. ‘Als eigenaar 
ben je het gezicht van de zaak.’  

Tekst: Sabine Doevendans
Fotograaf: Bas Haans 

De lange quarantaine-lokken kunnen er ein-
delijk weer af: Fabulous Hairdesign is open en 
draait weer op volle toeren! Eigenaar Daniël 
Groeneweg over knippen in coronatijd en de 
kwaliteit en service die zijn haarsalon te bie-
den heeft. 

‘Ik heb heel wat meegemaakt in de ruim twintig 
jaar die ik hier zit. Maar dít…’. Onwerkelijk voelde 
het, toen Daniël noodgedwongen zijn geliefde 
kapperszaak aan de Kerkstraat moest sluiten. Hij 
blikt terug op een wat onrustige periode. ‘Daar 
ga je dan, van een drukbezochte salon naar het 
verkopen van verfpakketten via de website. Meer 
dan dat hebben we onze klanten de afgelopen 
maanden niet kunnen bieden.’ Gelukkig heeft Fa-
bulous Hairdesign deze moeilijke periode weten 
te doorstaan en wordt de schaar inmiddels weer 
in het haar gezet. Knippen in coronatijd is vooral 
een kwestie van grondig desinfecteren. Daniël: 
‘Alles wordt na iedere behandeling ontsmet. Onze 
klanten moeten zich prettig en relaxt voelen in de 
salon.’ Bovendien is de zaak ruim van opzet en 
is voldoende afstand houden daarmee geen punt. 

Kwaliteit 
Van dinsdag tot en met zaterdag kunnen klanten 
bij Fabulous Hairdesign terecht voor datgene waar 
zij volgens eigenaar Daniël zo van houden: ont-
spanning. ‘Een kappersbeurt is beleven’, vindt hij. 
‘Wie een middag bij ons langskomt kan echt even 
genieten.’ Hij wijst naar de comfortabel-ogende 
massagestoelen en stelt vervolgens het merk Ke-
vin Murphy tentoon. ‘Bij ons geen doffe lokken, 
hoor’, meent kapper Daniël. ‘Kevin Murphy staat 

BEDRIJF IN BEELD
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Een coronaproof uitje voor een groep van bijna 
60 mensen regelen onmogelijk? Bij koor Inbe-
tween hebben ze bewezen dat het kan. Maan-
dagvond 22 juni liepen ze in kleine groepjes 
een culinaire ronde door het dorp. Een bijzon-
dere avond vol lekkere hapjes, rode en blauwe 
servetten en een vrolijk samenzijn. 

Al sinds maart hebben ze niet meer samen kun-
nen repeteren, laat staan optreden. En veel leden 
misten het samen zingen. Jeannette van Dal: ‘Van-
wege het coronavirus mogen we niet in zo’n grote 
groep bij elkaar komen. En het is ook nog ondui-
delijk wanneer het straks wél weer mag. Normaal 
gesproken sluiten we het jaar altijd gezamenlijk af 
met een leuke activiteit. Vooral nú is zo’n afsluiting 
extra belangrijk. Maar ja, hoe organiseer je dat? 
We zijn met een hele grote groep en we moeten 
ook afstand van elkaar houden.’

‘Het was een flinke logistieke puzzel’

Voorzitter Ineke Smulders is een van de creatieve 
breinen achter het idee van de culinaire ronde. 
‘We zijn aan het puzzelen gegaan. De achterlig-
gende gedachte is dat je uitgaat van kleine groe-
pen en verschillende adressen. Op elk van de lo-

caties starten twee clubjes. Na elk gerecht gaan 
de teams naar een volgend adres en elk team 
doet dat via een andere route. Aan het eind van 
de avond komen de groepen weer bijeen op twee 
eindlocaties. En dan heeft iedereen alle gerechtjes 
in de juiste volgorde kunnen eten en als het goed 
is alle andere koorleden ergens ontmoet.’

Rode en blauwe servetten
Volgens plan werden in totaal 10 groepjes met 
zo’n 5 a 6 koorleden gevormd. Op elk van de 5 
adressen werd gestart met twee ‘teams’ die voor 
de gelegenheid waren voorzien van een rood of 
een blauw servet en een glas met zijn of haar naam 
erop. De achterban van de koorleden zorgde  voor 
wisseling van de gerechten en hield de klok goed 
scherp in de gaten. Want na elke 40 minuten werd 
er gerouleerd. 

Het speciale walking diner viel duidelijk in de 
smaak. Iedereen genoot zichtbaar van de voor-
treffelijke gerechtjes van cateraar LOF (Lots of 
Food) en het samenzijn werd zeer gewaardeerd. 
Het werd een soms wat verwarrende (‘Waar moe-
ten we nú heen?’), inspirerende (‘Wat wonen jullie 
hier mooi!’), sportieve (‘Het is net de Avondvier-
daagse!’) maar bovenal vrolijke avond.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

ZANGGROEP INBETWEEN 
LOOPT CORONAPROOF 
CULINAIR RONDJE 
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summer
 

Floris van Bommel, Gabor, Cat
Paul Green, Maruti, Jenszen,

Caprice, Ecco, Berkelmans, Red Rag
Sperry

collectie v/z 2020

SALE
Figlio by Geerts Schoenen

Koningsoord 91
Berkel-Enschot

013-5332593
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Op 24 juni vond het praktisch verkeersexamen 
plaats in Berkel-Enschot. 146 leerlingen uit de 
groepen 8 van de basisscholen Rennevoirt, St. 
Caecilia en Berkeloo namen deel. Het weer 
zat dit keer goed mee en bijna alle kinderen 
hebben het Nationale Verkeersdiploma in ont-
vangst mogen nemen. 

Anders, maar toch hetzelfde
‘Vanwege de coronatijd is het verkeersexamen van 
3 naar 24 juni verplaatst’ zegt Jan van Esch, die 
het verkeersexamen voor groep 8 al ongeveer 35 
jaar organiseert. ‘Het is heel fijn dat het toch door 
kon gaan voor zowel de leerlingen als de leerkrach-
ten’. Behalve de verplaatsing en een ander start- en 
eindpunt, dat nu plaatsvond op het parkeerterrein 
bij het oude winkelcentrum, is er niet veel veran-
derd aan de werkwijze. Vrijwilligers (ouders van 
kinderen uit groep 8) die vooraf instructies hebben 
gekregen, zitten in stoeltjes langs de weg en letten 
op specifieke zaken waar de kinderen zich op dat 
punt in het verkeer aan moeten houden. 

Zonovergoten glimlach
146 kinderen uit de groepen 8 hebben zich goed 
voorbereid. Gemiddeld lijken de kinderen de fiets-
route zo’n twee keer geoefend te hebben. Bij som-
mige kinderen zijn de zenuwen van het gezicht af 

te lezen, maar anderen ‘doen het gewoon even’. 
De meeste ouders langs de route zeggen dat ze 
niet bang zijn dat hun kind niet zal slagen; ‘ze fiet-
sen eigenlijk al lang zelfstandig het dorp door’. Bij 
terugkomst zijn de meeste kinderen opgelucht dat 
het er op zit, maar weten vrijwel zeker dat ze ge-
slaagd zijn. In tegenstelling tot de verzopen katjes 
van vorig jaar, zagen we nu gelukkig vooral zon-
overgoten glimlachjes op de gezichten!

Klaar voor verkeersdeelname
Aan het einde van de middag vertelt Jan dat vier 
kinderen helaas gezakt zijn. ‘Dat is heel vervelend 
voor hen, maar zij maakten dan toch teveel be-
langrijke fouten.’ We vinden dat kinderen, zeker 
als zij naar de middelbare school gaan, behoorlijk 
aan het verkeer deel moeten kunnen nemen. Als 
blijkt dat ze daar nog niet helemaal klaar voor zijn 
gaat school met ouders in gesprek om te kijken 
hoe ze het kind toch veilig het verkeer in kunnen 
sturen’. Al met al waren de kinderen goed voorbe-
reid, zijn er geen gekke dingen gebeurd en hebben 
we veel geslaagde groep 8ers!  

Gefeliciteerd!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

PRAKTISCH 
VERKEERSEXAMEN 
GROEP 8 
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ACTIVITEITENKALENDER

Na onze zomerstop, vanaf week 33 publiceren we weer de activiteitenkalender. 

U kunt uw activiteiten mailen naar activiteitenkalender@schakel-nu.nl

16 |

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

SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 25-6 Portemonnee met veel adresbriefjes en sleutel Enschotsebaan vlakbij de kerk 013-5331235
 24-6 2 sleutels aan een ring Weidemolen 06-14381836
 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

 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 29-6 identiteitskaart C.M. Fijnaut omgeving Puccinilaan 06-17099479
 20-6 Zilveren schakelarmband Winkelcentrum Koningsoord 06-33945460
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Met een groep van 18 buren, jong en oud is op 
maandag 22 juni de alternatieve Dikke Banden 
Race gereden. Kristy Derks vertelt: ‘Vorig jaar is 
in de buren groep een weddenschap ontstaan dat 
iemand voor de eerste keer zou meefietsen, maar 
door de Corona crisis kon het helaas niet door-
gaan. Daarom hebben we alsnog zelf de wieler-

ronde georganiseerd. Die weddenschap moest 
natuurlijk doorgaan’, lacht ze. 
Met in acht neming van de 1,5 meter heeft ieder-
een de finish gehaald. Onderweg kregen de fiet-
sers onverwachts support van passanten en ken-
nissen. 

ALTERNATIEVE DIKKE BANDEN RACE
 



16 |



17|

  

 

 

 

 

 

Welkom  
bij  

MHCBE 
 
 

Samen Sportief 

Samen Gastvrij 

Samen Trots 

 
MHCBE, Mixed Hockey Club Berkel-Enschot, is de grootste sportvereniging in Berkel-
Enschot. Met ruim 1000 leden in alle leeftijden. De allerkleinsten kunnen vanaf 4 jaar 
beginnen als benjamini; Er zijn diverse veteranen teams en voor wie nog nooit of lang 

geleden heeft gehockeyd is er trimhockey. Iedereen is welkom. 
 

Onze Dames 1 spelen 1e klasse en Heren 1 zelfs overgangsklasse. Kom eens op een zondag 
kijken en geniet vanaf het terras met een drankje van de spannende wedstrijden. 

 
Met ruim 150 vrijwilligers kan MHCBE de contributie aantrekkelijk laag houden. Sportiviteit 
en gezelligheid zijn onze kernwaarden. Samen met elkaar stralen de leden van MHCBE een 
enorme trots uit naar haar vereniging en spelers. Met zoveel leden heeft Berkel-Enschot de 

grootste hockeydichtheid van heel Nederland. 
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De zaterdag is voor de 
junioren 

  
  
 

Talent om te keepen? 

Iedereen die het leuk vindt om te keepen en 
vaste keeper wil zijn komt in aanmerking 
voor een extra keeperstraining naast de 

eigen training (en) met het team.  

Er zijn maar liefst 4 keeperstrainers die je de 
fijne kneepjes van het keepen leren. 

Trainen 

De eerste teams trainen 2 keer per week 
anderhalf uur. Andere teams trainen één 

keer anderhalf uur en mogen als er ruimte 
is, ook een tweede training aanvragen. 

Feesten 

Wat is hockey zonder feesten? Met je 
team kun je  gezellig mee komen doen. 

Veel teams komen ook op de zondag 
kijken naar Heren en Dames 1. 

Tot je 18e ben je een junior. De D, C, B en A jeugd speelt op de zaterdag. Dit is een hele drukke 
dag en alle velden zijn altijd bezet. Eerst om 9 uur een ronde met de mini’s en daarna tot een uur 

of 6 de junioren. 

Er zijn enorm veel jongens- en meidenteams, dus er is altijd wel een niveau waar jij je thuis voelt. 

  

 

 

 

 

 Benjamini’s 
Trainende mini’s 
3-, 6- en 8-tallen 

  
  
 

KKoomm  kkeennnniissmmaakkeenn  mmeett  hhoocckkeeyy  oopp  zzaatteerrddaagg  44  jjuullii  
vvaann  1100  ttoott  1122  uuuurr..  

ZZiiee  hhiieerroovveerr  mmeeeerr  oopp  ddee  aacchhtteerrkkaanntt  vvaann  ddeezzee  iinnsseerrtt  
 

Benjamini 

Vanaf 4 jaar mag je beginnen met 
hockey. Eerst ben je benjamini. Je 
leert balvaardigheid en spelen in 

een team. De oefeningen zijn 
gemakkelijk te doen en het is 
heel gezellig. Op deze groep is 

veel begeleiding door oa ouders 
en trainers. 

3-tal 

Je komt in een team met 8 à 9 
spelers en speelt dan drie tegen 
drie. Er zijn kleine goaltjes maar 

nog geen keeper. Je speelt op 1/8 
veld. Het is heel leuk om te doen. 
Na afloop van de wedstrijd is er 
altijd ranja en kun je nog even 

lekker spelen. 

6-tal 

Na een jaar 3-tal ga je spelen in 
een 6-tal op een kwart veld. Hier 
begin je ook met leren keepen. 

Reuzespannend en daarom krijg 
je op de vrijdagmiddag speciaal 

een uurtje keeperstraining. 

8-tal 

Als je 9 jaar bent ga je in een 8-tal 
spelen. Op 1/2 veld. In een 8-tal 
komt spelen in een cirkel en een 

strafcorner erbij. Dat is in het 
begin best lastig. Daarom mag je 

coach in het begin altijd eerst even 
uitleggen. 

Skillveld 

Sinds dit jaar ligt er voor de 
jeugd een geweldig skillveldje 

waar ze lekker op kunnen 
spelen en speciale technieken 

kunnen oefenen, zoals 
dummies, backhand, dribbel-

en lifttechnieken 

Trainende mini 

Als je 6 jaar bent ga je eerst een 
half jaartje trainen als trainende 

mini. Hier leer je heel erg veel 
over hoe je veilig moet spelen en 
hoe je de bal netjes raakt. Na een 
half jaar start je na de winterstop 

in een 3-tal. 
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De zaterdag is voor de 
junioren 

  
  
 

Talent om te keepen? 

Iedereen die het leuk vindt om te keepen en 
vaste keeper wil zijn komt in aanmerking 
voor een extra keeperstraining naast de 

eigen training (en) met het team.  

Er zijn maar liefst 4 keeperstrainers die je de 
fijne kneepjes van het keepen leren. 

Trainen 

De eerste teams trainen 2 keer per week 
anderhalf uur. Andere teams trainen één 

keer anderhalf uur en mogen als er ruimte 
is, ook een tweede training aanvragen. 

Feesten 

Wat is hockey zonder feesten? Met je 
team kun je  gezellig mee komen doen. 

Veel teams komen ook op de zondag 
kijken naar Heren en Dames 1. 

Tot je 18e ben je een junior. De D, C, B en A jeugd speelt op de zaterdag. Dit is een hele drukke 
dag en alle velden zijn altijd bezet. Eerst om 9 uur een ronde met de mini’s en daarna tot een uur 

of 6 de junioren. 

Er zijn enorm veel jongens- en meidenteams, dus er is altijd wel een niveau waar jij je thuis voelt. 
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VVrrooeeggeerr  ggeehhoocckkeeyydd  eenn  nnuu  wweeeerr  zziinn  oomm  aaaann  ttee  sslluuiitteenn??    

KKoomm  ddaann  nnaaaarr  oonnss  hhoocckkeeyyccoommpplleexx  oopp  zzaatteerrddaagg  44  jjuullii  vvaann  

  1100  ttoott  1122  uuuurr..  
 

Heren 1 t/m 5 
Speel jij de sterren van de 
hemel of vind je het vooral 
gezellig om op zondag een 

partijtje te hockey te spelen? 
Voor ieder niveau kun je bij 

MHCBE terecht. 

Dames 1 t/m 5 
Ook bij de dames zijn er veel 

teams waar je op ieder 
niveau kunt spelen. 

De dames teams kennen ook 
veel gezelligheid 

DISCO 
Op alle zondagen waarop 
Dames 1 en Heren 1 thuis 

spelen is er aansluitend een 
gezellig feest met al dan 

niet een thema. 

Zondag: senioren, veteranen en tophockey 
 

Vanaf 18 jaar ga je spelen bij de senioren. Sinds een paar jaar is er voor de senioren een nieuwe 
klasse:  Jong Dames en Jong Heren. Leuker, omdat je dan speelt in een leeftijdsgroep tussen de 18 

en 23 jaar. Er zijn drie Jong Dames Teams en 1 Jong Heren team. 

De heren Veteranen spelen ook op zondag. Er zijn 3 Veteranen teams. 

Dames 1 seizoen 
2019-2020 
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Topsport hockey bij Heren 1 en Dames 1 
 

In seizoen 2018-2019 promoveerden zowel de Dames als de Heren naar een 
hogere klasse. Wat een prestatie en feest was dat. 

Afgelopen najaar konden we genieten van topwedstrijden. Ondanks dat beide 
teams het behoorlijk lastig hadden hebben ze zich fantastisch staande 

gehouden. Volgend seizoen starten beide teams weer in dezelfde klasse 

Heren 1   Overgangsklasse  
Dames 1   1e Klasse 

 
 

WWiisstt  jjee  ddaatt… 

Door de hoge klasse van 
Heren 1 we nieuwe regels 

hebben  gekregen? Eén 
daarvan is dat we ballenkids 
langs het veld hebben staan. 
Gelukkig is daar voldoende 

animo bij de (jongste) jeugd. 

EEnn  wwiisstt  jjee  ddaatt…. 

We heel veel sponsors 
hebben die onze teams  en 

club ondersteunen? En dat ze 
allemaal trouw zijn gebleven, 
ondanks deze barre tijden? 
We zijn dan ook enorm blij 
met zo veel commitment! 

er voldoende animo bij de 
(jongste) 

 

Heren 1 seizoen 
2019-2020 
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Trimhockey, 
vaardigheden trainen 

en gezelligheid  
  
 

Teamfoto Dames en heren 1 

Maandagavond 20.15 uur. Ik stap op mijn fiets en rijd naar de hockeyclub. Ook al heb ik vroeger 
niet gehockeyd, ik kan toch meedoen met trimhockey. De trimmers is een grote groep 

hockeyliefhebbers die samen anderhalf uur trainen en een partijtje spelen. Er zijn leden die 
vroeger wel hebben gehockeyd, maar ook die nieuw zijn met de sport. 

Er zijn 2 groepen. Trimmers B speelt geregeld een wedstrijd tegen andere clubs met trimmers en A 
speelt vooral in onderlinge partijtjes. In de schoolvakanties mogen ook onze kinderen meedoen. 

Na een goede warming-up gaan we aan de slag met vaardigheden. Er wordt goed gelet op 
veiligheid en de trainers geven goede tips. Aansluitend doen we nog een partijtje. 

Na de training drinken we nog met elkaar een drankje in het clubhuis. Daarbij moet ik opletten, 
dat het op de maandag niet meteen te laat wordt  ….de wekker gaat namelijk op dinsdag 

gewoon weer om 6.30 uur. 

Wil jij een keer meedoen op de trimavond? Kom dan op maandag rond de klok 
van 20.30 uur en doe een keer mee. 

Meer informatie? Op de open hockeyochtend op 4 juli tussen 10 en 12 uur 
staan er clubleden die je meer over trimhockey kunnen vertellen. 
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Lid worden? 

Overweeg je lid te worden, maar wil je eerst liever een keer meetrainen, meld je dan 
aan voor een proeftraining. Je kunt 3 keer meetrainen. Daarna besluit je of je lid 

wordt. 

Lid word je voor een volledig seizoen. Meer informatie? 

www.mhcbe.nl/aanmelden 

Eerst proeftraining of meteen lid worden?  
 

 

Dames Veteranen 

 
Op de donderdagavond spelen 3 teams van dames veteranen. Wat een paar jaar 

geleden als een kleine proef begon, is nu uitgegroeid tot een populaire competitie 
van de dames veteranen. De leeftijd ligt tussen de 25-45 jaar. 

Een bijzonder leuke en gezellige avond, waarbij er soms bloedfanatiek gespeeld 
wordt, maar waar ma afloop altijd met elkaar een drankje en hapje wordt gedaan. 

 
Colofon 

Foto’s  RSP Robert Sanders Productions 

Tekst en Opmaak, Marketing, Tekst & Co, 
Elke van Dommelen 
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VVoooorr  ddee  jjeeuuggdd  
vvaannaaff  44  jjaaaarr,,  

mmaaaakk  kkeennnniiss  mmeett  
hheett  hhoocckkeeyyssppeell  mmeett  

lleeuukkee  ssppeelllleenn  oopp  
vveelldd  22 

VVrrooeeggeerr  ggeehhoocckkeeyydd  
eenn  nnuu  wweeeerr  zziinn  oomm  
mmeeee  ttee  ddooeenn??  JJuunniioorr,,  
sseenniioorr,,  vveetteerraaaann  ooff  

ttrriimmmmeerr??  KKoomm  
ggeezzeelllliigg  llaannggss!! 

ZATERDAG 4 JULI 
OPEN DAG MHCBE 

10-12 UUR 

Meer info jongste jeugd: minicie@mhcbe.ml 

www.mhcbe.nl 
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Jeugd

De Verhalenverteller
(voor alle leeftijden)

WAT IS ER TOCH OP 15 JULI TE 
DOEN? (Deel 1) 

Gisteren sloeg ik mijn agenda open. 
Ik werd er niet vrolijk van. Alles stond doorge-
streept: kermis, avondvierdaagse, EK voetbal, 
Formule 1 en ga zo maar door.
Toen ik bij de maand juli kwam las ik op 15 juli: 
Feest B-E. Maar het zei me niets! Wat voor feest 
en waarom? In nette kleren of in feestkleren? 
Waar? Moet ik voor een cadeau zorgen? Ik zag 
wel dat het heel de dag is. Dan mag ik hopen dat 
ik iets te eten krijg, dacht ik. En ook niet helemaal 
onbelangrijk: Gaat het feest wel door?
Ik ga op onderzoek uit om te weten te komen wat 
er op 15 juli te doen is.
Ik begin bij pastoor Marcel Dorssers. Hij is nieuw 
hier en wie weet heeft hij wel informatie gekregen 
over activiteiten in Berkel-Enschot.
Misschien is 15 juli wel een heilige dag? 
Ik heb de pastoor gemaild en hij zou mij vandaag 
bellen.
Mijn telefoon gaat: “Met Wim Verbunt”
“Goede dag, met pastoor Marcel Dorssers.”
“Dag meneer pastoor, fijn dat u even met mij wilt 
praten. Bent u al een beetje gesetteld?”
“Een beetje wel, de fine tuning moet nog gebeu-
ren, lampen ophangen en schilderijen.”
“U woont in de pastorie bij 
de Willibrorduskerk. Waar 
komt u vandaan?”
“Ik ben geboren in Neer, 
gemeente Leudal. Ik heb 
daar de basisschool door-
lopen en ben na mijn mid-
delbare school gaan stu-
deren in Sittard, eerst op 
de Meao en later de Heao. 
Daarna ben ik gaan werken 
en heb nog verder doorge-
leerd voor accountant.”              
“Dat is toch heel wat anders dan wat u nu bent, 
pastoor in Berkel-Enschot!” 
“Jazeker, ik was inmiddels in mijn thuisparochie 
penningmeester.”

“Kwam u toen meer in aanraking met God?”
“Nee, dat zat al wel in me, maar om te kiezen voor 
het priesterschap in de jaren 80-90 was niet ge-
makkelijk. Ik ben na acht jaar werken begonnen 
met de priesteropleiding.”
“Hoe komt u dan vanuit Limburg in Berkel-En-
schot terecht?”
“Ik ben begonnen in het plaatsje Zeeland, bij Uden 
in 2005. Daar heb ik tot 2011 gewerkt. Daarna ben 
ik naar Waalwijk gegaan. Dit jaar heeft bisschop de 
Korte mij gevraagd of ik als pastoor wilde werken in 
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.”
“Wat is uw eerste indruk van Berkel-Enschot?”
“Nou Wim, dat is moeilijk te zeggen. Vanwege co-
rona ligt alles stil. De zangkoren komen nog niet 
bij elkaar en eerst vieringen zonder parochianen 
en nu met maximaal dertig voelt nog heel beperkt. 
We mogen de communie uitreiken, maar met een 
spatscherm en pincet. En bezoek aan ouderen en 
kwetsbaren wordt nog afgeraden.”
“U houdt van zingen, muziek?”
“Jazeker, zingen komt vanuit mijn hart, dat maakt 
de beleving dieper.”
“En Berkel-Enschot?”
“Ik vind Berkel-Enschot een mooi dorp en ik hoop 
hier nog veel te kunnen doen. Ik kijk al uit naar 1 
juli als ik in de kerk voor de viering honderd gelovi-
gen mag verwelkomen. Zingen zal nog steeds niet 
mogen. Maar stukje bij beetje komt het goed, heb 
vertrouwen!”
“Meneer pastoor dankuwel voor dit openhartige 
gesprek. Nu heb ik nog één vraag: Kunt u me in al 
uw wijsheid vertellen wat voor feest er in Berkel-
Enschot is op woensdag 15 juli?”
“Nee, Wim helaas, 15 juli zegt mij niets, die vraag 
moet je toch echt aan iemand anders stellen.”
“Meneer pastoor, dat ga ik doen. Bedankt voor 
uw tijd en heel veel succes en woonplezier hier in 
Berkel-Enschot.”

Op naar het tweede telefoontje.
Voor mij wordt dit een spannend gesprek, want 
ik ga een wereldkampioen Willemijn Fuite bellen.

Lees verder op onze website: www.schakel-nu.nl

Wie kan mij nu vertellen wat er op 15 juli te doen is?
Weet jij het? Mail dan vóór 5 juli naar info@schakel-nu.nl 

Weet je het niet? 
Lees dan volgende week in De Schakel het vervolg.



26 |

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  

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

Evelyn Janssens Bachelor Biomedische wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen
Charlot Janssens Sport, Bewegen en Gezondheid nivo 4 ROC Tilburg
Alex Mulders HBO Werktuigbouwkunde Fontys Eindhoven

Elke zondag open | Oisterwijk Heukelomseweg 26
www.coppelmans.nl
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*Vernoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
Daardoor komt de effectieve kassakorting 

overeen met 17,36% korting.

BTW 
KORTING*21%

Tuinmeubelen

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Juli

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

Soep
Broccoli-crèmesoep met gerookte zalm

Hoofdgerechten
Mini kiprollade gevuld met appel rozijn

Met calvadossaus   
of

Gebakken Zonnevisfilet
Met gele paprikasaus 

Dessert
Caipirinha banana
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NIEUWSFLITS KONINGSOORD
Tijdelijke parkeerplaats 
gezondheidscentrum en 
apotheek verhuist 
Aan de Kapi� ellaan is voor de bezoe-
kers van het gezondheidscentrum en 
de apotheek sinds januari 2020 een 
� jdelijke parkeerplaats in gebruik. 
Deze parkeerplaats gaat op 20 juli 
a.s. verhuizen naar een nieuwe loca-
� e. Dit is nodig, omdat op de huidige 
loca� e na de bouwvak de bouw van 
appartementencomplex Abdijpoort 
start. De nieuwe parkeerplaats komt 
aan de andere kant van de Kapi� el-
laan te liggen en krijgt een in- en uit-
rit vanaf de Brevierstaat. Het aantal 
van �� parkeerplaatsen blij�  gelijk. 
Ook de parkeervoorzieningen voor 
minder validen blijven gelijk. Bezoe-
kers van het gezondheidscentrum 
en de apotheek kunnen ook gebruik 
maken van alle andere parkeerplaat-
sen rond het winkelcentrum. De par-
keerplaats op de nieuwe loca� e blij�  
beschikbaar t/m februari 2021.

De komende periode wordt ge-
werkt aan het bouwrijp maken 
van het gebied tussen de Raad-
huisstraat en de Koningsoordlaan 
(deelgebied 6a). Als onderdeel van 
het bouwrijp maken wordt er ook 
gewerkt in de Raadhuisstraat. Hier 
vinden rioolwerkzaamheden plaats 
en er komen nieuwe kabels en lei-

Ingang 
gezondheidscentrum Ingang apotheek 

Looproute 

In- uitrit auto’s 

 Werkzaamheden Raadhuisstraat

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een 
 melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis 
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen uw 
meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden meegestuurd.

dingen. Dit betekent dat de Raadhuisstraat  voor 
een korte periode wordt afgesloten en dat door-
gaand verkeer niet mogelijk is. Om de verkeersvei-
ligheid in de wijk te waarborgen wordt een om-
leiding ingesteld. De werkzaamheden duren van 
maandag 29 juni t/m vrijdag 10 juli a.s. Nadat de 
werkzaamheden klaar zijn, wordt het wegdek her-
steld en gaat de Raadhuisstraat weer open voor al 
het verkeer.
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van 
de puzzel, voorzien van 
naam en adres, in een 
e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 

of inleveren bij Figlio 
(by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. Engels automerk; 7. Frans automerk; 12. gordijnlat; 13. 
sigarettenpapier; 14. muurholte; 15. gewicht (afk.); 17. be-
kend speelgoed; 19. Duitse ontkenning; 21. Voetbal Inter-
national (afk.); 22. zomermaand (afk.); 24. gast (invité); 27. 
biljartstok; 28. stap (pas); 30. keel,- neus- en oorheelkunde 
(afk.); 31. bewaarplaats voor gevangen vis op vissersboot; 
32. tropische boom; 33. tennisterm; 35. gebergte in Duits-
land; 37. naar aanleiding van (afk.); 38. overdekte atle-
tiekwedstrijd; 41. open plek in een bos; 42. Moorse citadel; 
44. deel van bijenkorf; 46. geneesheer; 47. Duits automerk; 
48. Duits automerk; 49. Duits automerk; 50. slotwoord; 
52. streek met een borstel; 54. knaagdier (mv.); 56. Euro-
peaan; 58. hechtplant; 61. koor(dans); 62. vermagerings-
kuur; 64. sprookjesfiguur; 65. ontkenning; 67. mannetje 
bij; 68. algemene energieraad (afk.); 70. zuiver; 72. Engels 
bier; 73. vrouwenmagazine; 76. loterijbriefje; 77. klein kind; 
78. paarsachtige kleur; 79. heldendicht; 81. Nederlandse 
Spoorwegen (afk.); 82. Nederlands Artsen Verbond (afk.); 
83. operagebouw in Milaan; 84. familielid; 86. Oost-Duits 
automerk; 87. beheerder van failliete boedel.

VERTICAAL
1. gerenommeerd historisch automerk; 2. nummer (afk.); 3. 
kinderspeelgoed; 4. niet gevuld; 5. meisjesnaam; 6. Ame-
rikaans automerk; 7. strafschop; 8. (ver)bond; 9. Engelse 
jenever; 10. boomsoort; 11. Engels automerk; 16. voor-
malig tv programma van Jan Lenferink; 18. vreemd (raar); 
20. plaats in Gelderland; 21. huid (schil); 23. betaalmiddel; 
25. wel eens (nu en dan); 26. groot Zweeds concern; 27. 
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur 
(afk.); 29. niet tegenhouden (laten passeren); 32. reiziger; 
34. reuzenslang; 36. speelgoed (vliegende schotel); 37. 
vochtig; 39. soort leer; 40. van de grond opnemen (verza-
melen); 42. stilstaand water (plas); 43. betrekking hebbend 
op het gehoor; 45. duizend kilo; 46. algemene handelsvoor-
waarden (afk.); 51. bloeimaand; 53. telwoord; 54. Frans au-
tomerk; 55. deel van trap; 56. oude Italiaanse munteenheid; 
57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. gemalen graan; 
60. ijzeren bekleding (harnas); 62. tafellinnen (weefsel); 63. 
educatieve omroeporganisatie; 66. ieder; 67. laagte tussen 
twee bergen; 69. snel (vlug); 71. elektrisch geladen mate-
rieel deeltje; 73. gevierde zangeres; 74. Zweeds automerk; 
75. langs (via); 78. laboratorium (afk.); 80. plaats in België; 
82. natrium (scheik. afk.); 85. Amsterdamse tijd (afk.).
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Pennenstreek
Onze nieuwkomer woont al enige tijd in ons 
dorp. Maar na enige jaren, we schrijven 1986, 
ontdekt hij een stukje grond, dat hen beiden 
wel leek, om daar voor het nog niet complete 
gezin, een eigenhuis op te bouwen. Het perceel 
grond, dat vol gegroeid is met struiken, onkruid 
en zelfs boompjes, ligt er bij alsof het van nie-
mand is, maar het wordt wel aangeschaft. 
Onze nieuwkomer, erg actief met snoeimes en 
elektrische kettingzaag, had in enkele dagen 
het perceel keurig ontdaan van de opstand, zo-
dat het er aantrekkelijk uitzag.
Het leek zelfs groter dan aanvankelijk gedacht. 
Midden op het terrein lag evenwel een stapel 
snoeihout van  3 x 3 mtr en zeker 3 mtr hoog.

Omdat hij op termijn bij het bevoegde gezag 
terecht zou komen voor de aanvraag van een 
bouwvergunning, dacht hij : “Laat ik deze weg 
nu reeds betreden“ en kwam op het Gemeen-
tehuis terecht. Na enig heen en weer gepraat 
werd hem geadviseerd contact op te nemen 
met het hoofd van de lokale brandweer. 

Zo komt hij terecht bij de brandweercomman-
dant Jan Robben, die weet waar het overgaat, 
hij kent dit terreintje en geeft bovendien nog uit-
voerig advies : “ Als de rode haan erin gaat, te-
voren langs komen bij mij in de garage voor een 
oude autoband en een blik afgewerkte olie, dan 
is uw perceel binnen een paar uur bouwrijp “.

Hans van Poppel

Sigma buiten- 
toppers.
Klaar voor 
de zomer.

Nu met 
20% korting!

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl

*deze actie is geldig t/m 30 september 2020

20% korting
op alle
Sigma 

producten
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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
2 juli 3 juli 4 juli

Geldig in week 27
zondag 28 juni t/m 
zaterdag 4 juli 2020

WEEKENDPAKKERS

27/20 
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).
**Voor 1+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

1+1
GRATIS

Lipton Ice tea
Alle pakken of flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea green, 
2 fl essen à 1,5 liter

4.36   2.18
De actieprijzen variëren van 2.18 - 2.39

Deze duurzame 
verpakking is 

100% recyclebaar.

Deze duurzame 
verpakking is 

100% recyclebaar.

PLUS Snelfi lter ko�  e
Alle enkelpakken à 250 gram

•  PLUS Zoete 
puntpaprika Zak 2 stuks

•  PLUS Cocktailtrostomaten 
Schaal 500 gram

•  Eat Me Mango eetrijp 
Per stuk

Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. PLUS Zoete puntpaprika,
2 zakken à 2 stuks 

3.98  1.99
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.89

Zak 2 stuks

1+1
GRATIS

KIES & MIX

PLUS 
Culinaire varkenshaas
Naturel of mediterraans

Campina Yoghurt 
Alle pakken à 1 liter 
of kwark 
Alle bekers à 500 gram

PLUS Kaas plakken
Alle pakken à 150-190 gram, 
van de zelfbedieningsafdeling

7.99
Per 500 gram

4.99
1.19 - 1.94

Per stuk

0.99
1.63 - 2.79

Per pak

1.49

2.69 - 3.09

Per pak

0.99

TOT 68% KORTING 

PLUS Moment 
Gerookte Noorse zalm
Pak 100 gram

PLUS Schnitzels
Gepaneerd, zigeuner of naturel

Casa del Duque  
Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk PLUS Bloemkool

+1
GRATIS
ZEGEL

PLUS Moment 

4.79

Per pak

2.99
6.49

Per 500 gram

3.99
7.98

2 fl essen

5.99
Per stuk

1.45

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 uur | zondag: 10.00-18.00 uur
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (12)
Het kunstwerk ‘PAREL IN ‘T GROEN’ 

van de Amsterdamse kunstenares Isabelle Ros-
kam staat op de rotonde tussen de Heukelomse-
weg en het viaduct Eerste luitenant Tom Krist. 
“Voor de rotonde heb ik gekozen voor een beeld 
bestaande uit ringen. Deze ringen symboliseren 
de verbintenis tussen Oisterwijk, Moergestel en 
Heukelom, drie verschillende delen die onder één 
gemeente vallen; Gemeente Oisterwijk, De Parel. 
De ringen zijn gevormd rondom De Parel en omar-
men de parel en elkaar. De opbouw van de ringen 
staat voor de steun die de dorpen hebben aan el-
kaar en ook hoe ze elkaar nodig hebben voor een 
optimale leefomgeving. In het glas heb ik gekozen 
voor zachte kleuren in de ringen die Oisterwijk (de 
grootste ring in het glas) en Moergestel (midden-
maat) weergeven. In de kleinste ring, staande voor 
Heukelom, heb ik het felst gekleurde glas verwerkt. 
Het kunstwerk staat nabij Heukelom en geeft weer 
wat Heukelom betekent voor de gemeente: klein, 
opvallend en onmisbaar in het geheel. Daarnaast 
heb ik gekozen voor corten staal voor een natuur-
lijke uitstraling en in combinatie met de verlichting 
ontstaat er ‘s avonds een warme gloed over het 
kunstwerk”, aldus Roskam. Op 8 juli 2010 is het 
kunstwerk onthuld door wethouder Joop van He-
zik uit Oisterwijk omdat het een Oisterwijks project 
was uit een reeks van in totaal 5 kunstwerken ver-
spreid over de gemeente Oisterwijk. De gemeente 
Tilburg gaf formeel gastvrijheid voor de opbouw 
van dit welkomstkunstwerk omdat het op “Til-
burgs” grondgebied staat.

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

ZONNEBLOEM LOTEN 
VERKOOP IN VOLLE 
GANG! 
De jaarlijkse Zonnebloem loten-

verkoop is in volle gang!  
Door de corona maatregelen heeft onze jaarlijkse 
lotenverkoop op het winkelcentrum en deels huis 
aan huis niet mogen plaatsvinden. Hierdoor liepen 
wij de opbrengst van honderden loten mis.
De lotenverkoop is een van onze belangrijkste in-
komsten om onze gasten, veelal met een fysieke 
beperking, te ondersteunen d.m.v. huisbezoeken, 
ontspanningsmiddagen, een kerstviering en dag-
tochten.
Door het gedwongen isolement en beperkende 
maatregelen hebben wij onze 130 gasten niet 
mogen bezoeken maar met Pasen een prach-
tige plant met een lieve wenskaart bezorgd en 
met Pinksteren naast een vrolijke kaart ,een doos 
heerlijke aardbeien, een potje huisgemaakte jam 
en een rol beschuit.
Ook hopen wij na 1 juli weer buiten activiteiten te 
organiseren zoals een gezellige picknick.  
Onze gasten betalen GEEN contributie, onze in-
komsten komen uit donaties, de RABObank actie 
en, zoals genoemd, de lotenverkoop.
Onze vrijwilligers hebben via familie,buren, ken-
nissen en online al heel veel loten verkocht. Ko-
pers ontzettend bedankt! maar er zijn nog loten à 
€ 2,00 beschikbaar. 
Bent u nog niet benaderd en wilt u de Zonnebloem 
steunen (landelijk,onze afdeling krijgt een deel van 
de opbrengst)  en kans maken op mooie geldprijzen, 
midweek reisjes en tal van andere aantrekkelijke prij-
zen, bestel dan loten bij onze voorzitter Ruud Brug-
mans (06 21811340)  of mail naar ruudbrugmans@
gmail.com. De loten worden bij u thuis bezorgd! 
 
Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem: 
dank je wel ! 

Ruud Brugmans
voorzitter de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot

Op 8 juli verschijnt onze 
jubileum special 55 jaar! 

Daarna volgt in juli onze zomerstop: 
week 29 - 30 - 31 - 32
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BIBLIOTHEEK START 
ACTIVITEITEN WEER 

OP MET MINECRAFTMIDDAG 
VOOR KINDEREN
Nu de deuren weer open zijn, start de Bibliotheek 
Berkel-Enschot dinsdagmiddag 14 juli ook weer 
met ‘offline’ kinderactiviteiten in de Werkplaats 
van de bieb. Alle kinderen van 7 jaar en ouder kun-
nen gratis meedoen aan een Minecraft-workshop 
in de Werkplaats van de Bibliotheek.

Afgelopen maanden konden thuiszittende kinderen 
volop online aan de slag met wekelijkse program-
meerworkshops van de Bibliotheek. Nu we er alle-
maal weer een beetje aan moeten wennen om weer 
fysiek bij elkaar te komen, start de Bibliotheek met 
een Werkplaats-middag over een programma waar 
iedereen het meest vertrouwd mee is: Minecraft! 
Tijdens de workshop gaan kinderen met z’n allen in 
één Minecraftserver aan een groot project bouwen.

Omdat de Bibliotheek heel blij is weer kinderen te 
kunnen ontvangen in de Werkplaats, mag iedereen 
dit keer gratis deelnemen. De plaatsen zijn beperkt. 
Aanmelden is daarom verplicht. Dat kan door te 
mailen naar: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

En nog meer nieuws: tijdens de zomervakantie 
komt de Bibliotheek Berkel-Enschot ook met een 
Zomer Werkplaats. Zet de volgende data alvast in 
je agenda: vrijdag 24 juli en vrijdag 7 augustus.

Tijd:   van 13:30 – 15:00 uur
Voor wie: kinderen van 7 jaar en ouder
Waar:  de Bibliotheek Berkel-Enschot, Trappis-

tinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Entree:  gratis.
Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info en aan-
melden op: www.bibliotheekmb.nl/berkel-enschot 

WORKSHOP 
LETTERS & LIEDJES

Nu de deuren weer open zijn start de Bibliotheek 
Berkel-Enschot met leuke activiteiten. Wij nodigen 
je graag uit om mee te komen doen aan de eerst-
volgende 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/verzor-

gers
Waar:  de Bibliotheek Berkel-Enschot, 
 Trappistinnentuin 77, 
 5057 DJ Berkel-Enschot
Entree:  € 7,50 per keer.
Aanmelden is verplicht. 
Dit kan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl
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KERSTTOCHT 
BIEZENMORTEL 
WORDT EEN JAAR 
UITGESTELD

De jaarlijkse Kersttocht was voor 2020 gepland op 
zaterdag 19 december in Biezenmortel.
De Stuurgroep Kersttocht Berkel - Enschot - Uden-
hout - Biezenmortel acht de kans erg klein om in 
december een sfeervolle kersttocht te kunnen or-
ganiseren gezien de ontwikkelingen rond het coro-
navirus. De toekomst is hiervoor nog te onzeker.
Tijdens de Kersttocht treden koren en muziekge-
zelschappen op in tentjes en vrij kleine binnen-
locaties. Enkele duizenden bezoekers lopen de 
route, staan in groten getale te luisteren naar mu-
ziek en toneel, genieten van de sfeer, nuttigen een 
drankje en iets lekkers. 
Dit beeld past helemaal niet bij de huidige regel-
geving.
Hoewel we met z’n allen hopen op versoepelin-
gen, blijven er voor ons te veel onzekerheden om 
de tocht te organiseren. Zolang er geen bruikbaar 
vaccin is, zullen er hoogstwaarschijnlijk maatrege-
len blijven die een geslaagde Kersttocht ernstig 
bemoeilijken. 
Onze voorbereidingen starten jaarlijks al in april-
mei (het aanschrijven van de deelnemers, contac-
ten met de gemeente). We hebben de start nog 
uitgesteld naar juni en hebben in onze vergadering 
van 4 juni een definitief besluit genomen over de 
haalbaarheid van de kersttocht in 2020.
We verplaatsen, met pijn in het hart, de Kersttocht 
in Biezenmortel naar zaterdag 18 december 2021. 
Op de twintigste editie moet iedereen dan helaas 
nog een jaartje wachten. 
De Stuurgroep Kersttocht wenst iedereen veel ge-
luk en gezondheid en kijkt nu al uit naar een mooie 
Kersttocht in 2021 in Biezenmortel.

Stuurgroep Kersttocht 
Berkel – Enschot – Udenhout – Biezenmortel.

Beste leden, 
Inmiddels telt onze buurt-
preventie facebookpagina ruim 
2000 leden en nog steeds 
komen er wekelijks nieuwe 
lidmaatschapsverzoeken 

binnen. Dat is echt fantastisch. Wij willen jullie 
bedanken voor jullie berichten, reacties en inzet. 

Buurtpreventie Berkel-Enschot bestaat volledig 
uit vrijwilligers. Denk hierbij aan onze loopgroepen 

die in de avonduren hun ronde doen, de 37 straat 
Whatsappgroepen die ons dorp momenteel telt en 
het stroomlijnen van alle berichten op deze face-
bookpagina. 
Achter de schermen vindt afstemming plaats met 
onze wijkagenten en bekijken we wat we kunnen 
verbeteren aan onze samenwerking en de veilig-
heid in ons dorp. 
In verband met de huidige Corona maatregelen 
werken Goof en Nihat veel in andere diensten en 
is het mogelijk dat zij minder zichtbaar of moeilij-
ker te bereiken zijn. 

Mede door jullie betrokkenheid is onze werkwijze 
een succes gebleken. Want ook dit doen we sa-
men omdat we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel 
hebben; Dat Berkel-Enschot een veilig en fijn dorp 
blijft om in te wonen!

Dank jullie wel namens het gehele team:
Miranda – Coördinator Whatsapp groepen
Ingrid – de Schakel
Huub – Coördinator loopgroepen
Goof & Nihat – Wijkagenten
Sanne – Beheerder facebookpagina

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand juni zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Jan Nooyens, Zaagmolen 1, BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Mw. Timmer-Webster, Koningsoord 147, BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel juni:
HOUD MOED EN ZORG GOED VOOR 
ELKAAR
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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

Helemaal op maat gemaakt!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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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
Voor U gelezen.
In het katholiek nieuwsblad las ik het volgende 
artikel geschreven door Susanne Kurstjens dat ik 
met U wil delen.
Hoe zou het zijn, na al die tijd? Maandenlang ble-
ven we verstoken van publieke vieringen en moes-
ten we het doen met online vieringen of tv-Missen. 
Bijna gingen we eraan wennen. Ergens toch wel 
gemakkelijk, thuis voor de buis. Je geen zorgen 
maken of je vaste plek nog wel beschikbaar zou zijn 
en of je kinderen zich wel de hele Mis lang zouden 
gedragen. Maar toch ... de Mis meevieren via de te-
levisie, het is niet hetzelfde. Maar hoe zou het gaan, 
die eerste zondag dat we weer mochten? 
Niet massaal, maar met dertig mensen en hordes 
voorzorgsmaatregelen? 
Zelf merkte ik enige terughoudendheid: wat een 
gedoe allemaal. Zou het klinisch aanvoelen, zo 
met een klein hoopje mensen die allemaal op gro-
te afstand van elkaar zitten en een kerk die ruikt 
naar schoonmaakmiddelen?

Opluchting
En ja, het was afgelopen zondag anders:  een plek 
aangewezen krijgen, handen desinfecteren, in de 
gaten houden dat je niet meezingt en je lichaam 
niet aanraakt bij het maken van het kruisteken. 
Maar eenmaal binnen overheersten toch vooral 
opluchting en dankbaarheid: eindelijk weer echt 
naar de kerk kunnen, de Mis samen met mede-
gelovigen vieren, een priester in levenden lijve 
zien. Het voelde ondanks alles als vanouds en het 
werd maar weer eens duidelijk: wij komen niet zo-
maar samen elke zondag. Zoals paus Franciscus 

zei: “De kerk, de sacramenten en Gods volk zijn 
concrete dingen. Het is waar dat we nu [tijdens 
de coronacrisis] op deze manier met de Heer in 
contact moeten staan. Maar dat is enkel om uit de 
tunnel te komen, niet om erin te blijven.” Nu is het 
afwachten hoe het de komende weken verder zal 
gaan. Komen alle gelovigen weer terug? Of vinden 
ze het te gevaarlijk, of ergens toch wel gemakkelijk 
om [af en toe] een tv-Mis mee te pakken? Lukt het 
om alle voorzorgsmaatregelen vol te houden, ook 
als we straks in juli met honderd mensen samen 
mogen komen? Kortom: komen de Kerk en haar 
gelovigen uit de tunnel of worden we vooral een 
club van virtuele gelovigen? De tijd zal het leren.
Een artikel dat mij zeer ter harte gaat. Bedankt.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

NIEUWE PASTORAAL WERKER  
Per 1 juli krijgt de H. Paus Johannes XXIII-paro-
chie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel 
een nieuwe pastoraal werker in de persoon van 
de heer Frits Hendriks. Hij wordt daarmee de op-
volger van diaken Alexis Szejnoga, die per 1 sep-
tember het pastoraal team van onze parochie gaat 
verlaten. 

Profiel nieuwe pastoraal werker.
Frits Hendriks werd geboren op eerste kerstdag 
1980 in Neer (bij Roermond) als jongste in een ge-
zin met drie kinderen. Na de middelbare school 
ging hij theologie studeren aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. Deze studie heeft hij na om-
zwervingen in 2017 afgerond. 
Ondertussen was Frits vanaf 2002 trappist in 
Abdij Lilbosch in Echt, waar hij zoals hij zelf zegt  
‘leerde bidden en melkveehouder was’. Na zijn 
uittreden heeft hij de PABO gevolgd en heeft hij 
zijn theologiestudie opnieuw opgepakt, wat leidde 
tot een lesbevoegdheid. Daarmee ging hij werken 
als leraar klassieke talen, levensbeschouwing en 
mens&maatschappij op het Titus Brandsmalyce-
um in Oss. Later werd hij bestuurssecretaris van 
het Rooms-katholiek centrum voor godsdienstig 
vormingsonderwijs RKGVO.
Vanaf 2010 was Frits voorganger in de Oecume-
nische Studentenkerk in Nijmegen en deed hij 
vrijwilligerswerk in politiek, kerk en samenleving. 
Zo was hij onder meer bestuurslid van de lokale 
PvdA, Stichting Veelstemmige verhalen, die elk 
jaar een passieconcert voor en door studenten 
organiseert, en ook lid van het bestuur van de Pa-
rochie Heilige Stefanus. Daar merkte hij al snel dat 
zijn hart uitging naar het pastoraat. Daarom is Frits 
in gesprek getreden met het bisdom Den Bosch 
en is hij na een studieverblijf in Leuven nu per 1 juli 
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 kersenflappen met slagrooom  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 3 t/m donderdag 9 juli 2020 

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

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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benoemd door het parochiebestuur en gezonden 
door Mgr. Gerard de Korte tot voltijds pastoraal 
werker van onze parochie.
Goed nieuws!
We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd 
met de benoeming van Frits Hendriks. Hij heeft 
een veelzijdige opleiding genoten en kent ook de 
buitenwereld goed. We zien in hem de ideale op-
volger van diaken Alexis Szejnoga in ons pastoraal 
team en we zijn er van overtuigd dat hij daar op 
een geheel eigen wijze inhoud zal geven. 
Namens het parochiebestuur,

Pastoor Marcel Dorssers, voorzitter.
Johan Elshof, vicevoorzitter.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 5 juli: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Overl. Leden K.B.O.; Harrie Buster (jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Jo van Iersel-Priems (jrgt.).

Maandag 6 juli:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.

Dinsdag 7 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 9 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanaf 1 juli mogen we met maximaal 100 perso-
nen vieren. 
Aanmelden is nog steeds nodig. Dat 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.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
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.

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
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een 
vakfotograaf. ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal 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 

Koel de zomer door!! Wij hebben nog enkele 
airco’s op voorraad inclusief montage. 
Voor meer informatie bel of mail 
Loodgietersbedrijf Weijters. 
Tel. 013-5333517/06-83771659. 
Mail: info@loodgietersbedrijf-weijters.nl 

Zoekt u een nanny? Opvang aan huis, zonder 
zorgen naar het werk gaan? Gastouderbureau 
Bontekoe heeft een zeer getalenteerde nanny die 
nog dagen beschikbaar heeft. 
Meer info via www.kinderopvangbrabant.nl of 
bel Jessica, eigenaar gastouderbureau Bontekoe 
op 06-48948933. Ook voor gastouders! 

Kick Fit is een programma op het gebied van 
afvallen. Behaal in dit speciale traject jouw doelen 
of maak een goede start met jouw traject. 
Dance Health Motion begeleidt jou vijf weken 
lang in een kleine groep (maximaal 6 deelnemers). 
Wekelijks is er een evaluatie en wordt jouw kennis 
vergroot rondom voeding en sport. Op verschil-
lende momenten in de week kan er gesport 
worden. Vragen of aanmelden kan via 
info@dancehealthmotion.nl  

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

T.k.a. Bestaand goed werkend zonnesysteem: 
16 monokristallijn fullblack Risen panelen. 
Tot. 3120WP, 1 omvormer Solartel 3600, 
1 Solarman WiFi monitoring syst I.v.m. Aanschaf 
zwaardere installatie €1000,-Tel: 0135332367

GRATIS INLOOP SPREEKUUR 
Om u ook in de avond van dienst te kunnen zijn, 
is er iedere dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur
een gratis spreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Udenhout, 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl 

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak



Bedankt!
Het zijn bijzondere tijden. 

We waarderen uw 
vertrouwen en geduld 

enorm.  En daarom 
verwennen we u 

met een 
MEGA-ACTIE!

Maandag
Suikerbrood 3,75 1,95
Roombotercake 5,00 3,50

Woensdag
Witte puntjes (6) 2,30 1,00
Mini eierkoeken (4) 2,36 1,50

Vrijdag
Witte puntjes (12) 4,60 1,75
Geertse bies klein 8,75 4,95

Zondag
Harde broodjes 1+1 gratis
Progresjes (2) 4,50 2,50

Donderdag
Bolussen (4) 3,25 1,50
Half rozijnenbrood 2,35 1,25

Zaterdag
Rozijnenbollen (6) 3,95 2,00
Croissants (4) 4,80 3,00
Aarbeienvlaaitjes (2) 4,90 3,95

Broodactie*
Maandag t/m zondag

Wit/tarwe/volkoren 3 st. 6,50
Luxe broden 3 st. 7,50

Dinsdag
Saucijzenbroodje 1,95 1,00
Cranberry haverkoek 1,25 1,00

geldig van 6 t/m 12 juli 2020, op = op
* actievoorwaarden in de winkel

www.leo-geerts.nl



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

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.–

TOMMIES SNACKGROENTEN
Tomaatjes, paprika of komkommer
2 emmertjes à 300 of 500 gram of à 10 stuks

 2 VOOR

450
a5,98

CALVÉ
Partysaus of fritessaus 
2 verpakkingen à 320 of 430 ml 
M.u.v. mayonaise

a3,06 - a4,10

 2 VOOR

2.–

COCA-COLA OF FANTA
Pak met 12 blikken à 150 ml  
of 9 blikken à 330 ml

499
a5,21 - a5,93

CRYSTAL CLEAR
4 pakken of flessen à 1,5 liter

4 VOOR

5.–

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

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


