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Weekblad de Schakel viert een bijzondere mijlpaal, 

want al 55 jaar valt bij vrijwel alle huishoudens in 

Berkel-Enschot en Heukelom het blad wekelijks op de 

mat. Het is zo gewoon en vanzelfsprekend, dat je er 

eigenlijk niet bij stilstaat hoe bijzonder dit is. Iedere 

week staat De Schakel vol met artikelen van dorps-

genoten, nieuwtjes en informatie van verenigingen 

en aanbiedingen en advertenties van bedrijven en 

ondernemers.

TROTS OP 
DEZE PRESTATIE

Voorwoord van de Voorzitter, 

Iedere week weer. Wat wij maken is uniek. De Schakel is een 
stichting en heeft geen winstoogmerk. Toch moet het blad 
iedere week gemaakt worden en kostendekkend zijn. Een 
heel team is voor u aan het werk. Als vrijwilliger of tegen een 
kleine vergoeding en allemaal met een warm kloppend hart 
voor ons blad. Iedere week gaan correspondenten op pad, 
maken de fotograferen foto’s bij de reportages; benaderen 
we bedrijven die in het blad kunnen adverteren en verzame-
len we nieuws en informatie van verenigingen en organisatie. 

Op maandag wordt dit allemaal verzameld en verwerkt 
en wordt De Schakel bij de drukker opgemaakt. Op het 
einde van de maandag is de drukproef klaar. Daarna op 
dinsdag gedrukt, op woensdag op de vroege ochtend ge-
bundeld en verpakt en naar onze distributeur (Familie De 
Brouwer) gebracht. Zij rijden de Schakel in de ochtend uit 
en ongeveer 30 bezorgers zorgen dan op woensdag dat 
De Schakel bij vrijwel alle huishoudens huis aan huis wordt 
bezorgd. Iedere week weer.

Met de komst van Internet en social media kunnen wij het 
nieuws, berichten en artikelen ook publiceren in de digitale 

media. Onze website, Facebook en Instagram wordt inten-
sief gelezen en gedeeld. Het bereik van de Schakel is dan 
ook enorm. Naast ons blad hebben we ook een enorme 
achterban op social media en met de groei van ons dorp 
groeit ook het bereik van het blad.

Ik ben iedere week weer trots op het wekelijkse resultaat 
en geniet, zeker nu met dit jubileum van de positieve reac-
ties, die we voor u in deze editie hebben verwerkt. Van de 
burgemeester, de dorpswethouder en voorzitter dorpsraad 
tot de nieuwe pastoor en de diverse verenigingen.

Grote dank aan het mooie Schakelteam, die iedere week 
weer deze geweldige prestatie neerzet, maar ook dank aan 
u, die iedere week weer de Schakel leest en ons verrast 
met leuke reacties.

Veel leesplezier met deze geweldige jubileumeditie en 
graag tot ziens in het dorp.

Elke van Dommelen
Voorzitter Weekblad De Schakel
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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.

BEDRIJVEN CONTACTEN

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
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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

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, trau-
ma, 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
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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 Udenhout (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 Ber-
kel-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 

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

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?
Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen úw 
telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl       06-207 800 00
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‘De Schakel heeft zich in de afgelopen 55 jaar ont-
wikkeld tot een prachtig weekblad.’ Jan Geerts (79) 
–oud-eigenaar van Geerts Schoenen- weet waar hij 
over praat. ‘Qua vormgeving en inhoud is het blad uit-
gegroeid tot een professionele uitgave.’

Jan was sinds het begin actief als bestuurslid en later 
penningmeester in het bestuur van weekblad De (Nieuwe) 
Schakel. ‘Zo’n tien jaar geleden heeft Jeannette van Dal het 
stokje van mij overgenomen’, vertelt Jan telefonisch vanuit 
Oosterhout, waar hij sinds juli 2018 samenwoont met zijn 
huidige partner Dianna. ‘Ik heb het werk als penningmees-
ter altijd graag gedaan. We hadden een leuk team met toe-
gewijde kartrekkers als Marcel Panis, voorzitter Frits Knib-
beler en later de huidige hoofdredacteur Ingrid Roets. En 
niet te vergeten de familie van (wijlen) Ries de Brouwer die 
al zolang voor de verspreiding van het blad zorgt.’  

Middenstand
De Schakel zag ruim vijf decennia geleden het licht op ini-
tiatief van de plaatselijke middenstand. Een uitgave zonder 
pretenties. Zeker geen roddel- of opinieblad en niet politiek 
gekleurd. Maar een platform voor alle inwoners dat door de 
jaren heen de status verwierf van “dé informatiebron van 
Berkel-Enschot”. Jan: ‘De Schakel oogt als een plaatje, 
met elke week weer actuele artikelen, leuke rubrieken en 
ruim aandacht voor de middenstand. Ook van mensen uit 
andere gemeenten hoor ik vaak dat Berkel-Enschot zo’n 
mooi plaatselijk blad heeft.’

Geliefd
Jan en zijn vrouw Han, die in februari 2016 overleed, open-
den hun schoenenwinkel in Winkelcentrum Eikenbosch op 
28 april 1972. ‘Han stond bekend om haar aanstekelijke 
enthousiasme’, benadrukt Jan. ‘Ze was geliefd bij de klan-

ten en kende iedereen in het dorp. Onze zoon Harm hielp 
sinds eind jaren negentig mee en nam de zaak uiteindelijk 
over in 2002. Ik ben altijd betrokken gebleven bij de winkel 
en assisteer Harm nog steeds vrijwel elke dinsdag.’ 
Na de uitbraak van de Corona-pandemie kwam Jan een 
tijdje niet naar de zaak. ‘Nu kan dat gelukkig wel weer. Di-
anna en ik vervangen Harm tijdens zijn vakantie van 10 tot 
en met 17 juli in onze nieuwe schoenenwinkel “Figlio by 
Geerts Schoenen” in Winkelcentrum Koningsoord. Met z’n 
tweeën is dat prima te doen.’ 
 

‘Altijd betrokken gebleven bij de winkel’

Zorgen
De Corona-crisis? ‘Natuurlijk leefden er bij mij zorgen over 
de schoenenwinkel’, geeft Jan aan. ‘Harm is tot het ein-
de actief gebleven in het oude winkelcentrum en als enige 
van de oude garde verhuisd naar Koningsoord. Destijds 
in 1972 waren we ook de eerste middenstanders die een 
winkel openden in Eikenbosch.’ 
De winkel van zoon Harm was door de verhuizing en ver-
bouwing zes weken gesloten, maar bleef na de uitbraak 
van het Corona-virus open. Jan: ‘Toen was het weken-
lang heel rustig in het nieuwe winkelcentrum, toch trok de 
schoenenwinkel redelijk veel nieuwsgierige klanten. Inmid-
dels zit de loop er weer aardig in. Vanaf komende vrijdag 
mogen wij de zaak dus een weekje overnemen van Harm. 
Wij kijken ernaar uit om veel mensen te ontmoeten en te 
helpen!’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Oud-penningmeester Schakel Oud-penningmeester Schakel 
en -eigenaar Geerts Schoenen: en -eigenaar Geerts Schoenen: 

‘DE SCHAKEL IS EEN PRACHTBLAD. 
MIJN COMPLIMENTEN!’
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Van links naar rechts: Harm Geerts, Frans Hamers, Wim Verbunt, Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, Mary Janssens, 
Angela van der Horst, Jeannette van Dal, Ingrid Roets, Elke van Dommelen, Kelly Heijzelaar, Jan van der Straaten, 
Sabine Doevendans, Coen Brekelmans en Bas Haans. Niet op de foto: Ria en Patric de Brouwer en Marcel Naaijkens

WEEKBLAD  

DE SCHAKEL 

15-07-1965 

15-07-2020 

Lustrum 
55 jaar

WORD DONATEUR!

D R A A G T  U  D E  S C H A K E L  E E N  WA R M  H A R T  T O E ?

N L 5 0 R A B O 010 6 8 4 7 9 5 3  T . N . V .  D E  N I E U W E  S C H A K E L
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15 juli bestaat de Schakel alweer 55 jaar! Uiteraard kan een interview met 
de oprichter van het weekblad niet ontbreken. 

Spin in het web
Marcel was makelaar van beroep, merkte dat de middenstand 
‘vooral was aangewezen op het Brabants Dagblad’ en besloot 

een eigen blad te beginnen. Marcel kreeg zo de kans 
om mensen en partijen met elkaar te verbinden. 

Hij investeerde veel tijd in het weekblad. 
Na zijn pensionering nam hij alle taken op zich 

en werd een echte spin in het web.

Tevreden terugkijken
Vijf jaar geleden liet Marcel de Schakel na 50 jaar los. 

‘Dat was niet gemakkelijk, want je laat toch je “kindje” achter.’ 
Marcel kon het blad wel met een gerust gevoel aan Ingrid Roets overlaten. 

‘Het is een leuk blad geworden met een nieuwe lay-out en 
zodra het in de brievenbus valt lees ik het van voor tot achter!’ 

Marcel is 85 jaar, maar voelt zich 40. Hij werkt in de tuin, 
is koster en verzamelt (vanaf 1965!) alle Schakels, die hij laat inbinden 

door de zusters Trappistinnen die verhuisd zijn naar Arnhem. 
‘Als ik de wereld verlaat, doe ik dat met een tevreden gevoel!’ 

lacht Marcel.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

MARCEL PANIS

Team Van den Hoven 
adviseert u graag over:

Berkel-Enschot  •  Rijen  •  Alphen

www.vandenhoven.nl

• verzekeringen
• hypotheken

• pensioenen
• bankzaken

• aan- en verkoop 
van uw woning
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EEN WEEKBLAD 
VAN EN VOOR HET DORP
Dorpsgenote Hanny Robben woont al haar hele leven 
in Berkel-Enschot en kent het dorp door en door. Ze 
herinnert zich nog goed hoe ze vroeger thuis uitkeken 
naar het moment dat De Schakel op de deurmat viel. 
Een gesprek over verleden, heden en toekomst van het 
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom. 

‘Ik ken De Schakel al bijna mijn hele leven,’ vertelt Hanny. 
‘Het blad werd bij ons thuis van A tot Z gelezen. Als eerste 
natuurlijk door mijn vader. Pas daarna waren wij als kinde-
ren aan de beurt. En niet andersom!’ lacht ze. Qua inhoud 
heeft Hanny het weekblad in de loop der tijd zien veran-
deren. ‘Er stond destijds vooral veel politieke verslagen in 
vanuit de gemeente Berkel-Enschot. Dat veranderde toen 
we bij Tilburg gingen horen. Gemeentenieuws verscheen 
toen alleen nog maar in weekbladen als De Tilburgse Koe-
rier of het Stadsnieuws. De Koerier bestaat inmiddels niet 
meer en het andere weekblad wordt hier niet altijd be-
zorgd. Daardoor mis je toch belangrijke informatie. Dan 
kun je natuurlijk via websites en dergelijke op de hoogte 
blijven, maar ik lees het liever in gedrukte vorm.’

‘Ik bewaar alle nummers van De Schakel’

Bron van informatie
De Schakel heeft volgens Hanny een belangrijke functie 
voor huidige en vooral ook voor nieuwe inwoners van het 
dorp. ‘Het blad geeft veel informatie over lokale bedrijven 
en instanties, wat er te doen is en ook nieuws vanuit de 
verenigingen. Maar net zo belangrijk vind ik de verhalen 
over de mensen zelf. Wie heeft er een lintje gekregen en 
waarom, wie zijn de mensen die bij een plaatselijke ver-
eniging werken, wat beweegt een lokale winkelier? Op die 
manier leer je je eigen dorp het beste kennen en blijf je op 

de hoogte van wat er in het dorp leeft.’

Dat De Schakel een bron van informatie kan zijn, bedoelt 
Hanny ook letterlijk: ze bewaart jaargangen van het blad 
om die te gebruiken bij de Dorpsquiz. ‘Bij sommige vra-
gen dacht ik meteen “Hé, daar heb ik eens iets over in De 
Schakel gelezen!” Sindsdien bewaar ik alle nummers, want 
het is een mooie kennisbank voor de quiz!’ 

Vrienden van De Schakel
Hanny erkent het belang van De Schakel en ziet het blad 
niet graag verdwijnen. Een ‘top’ is volgens haar dat De 
Schakel een mooi glossy magazine is waardoor het uit-
nodigt om te lezen. ‘Een zwart/wit-blaadje op dun papier 
gooi je sneller bij het oud papier’. Maar Hanny deelt ook 
nog graag een ‘tip’: ‘De Schakel zou niet alleen afhankelijk 
moeten zijn van advertentiekosten en daarmee van de lo-
kale ondernemers. De inwoners zouden ook een steentje 
kunnen bijdragen. Veel verenigingen hebben een club van 
100 of een Vrienden van... Dat zou misschien ook goed 
werken voor De Schakel. Als lid betaal je dan bijvoorbeeld 
€25 per jaar en je weet ook meteen dat je geld goed terecht 
komt. Zo wordt het echt een blad van én voor de inwoners 
het dorp.’ 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

DE SCHAKEL, 
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jansenlaroparts.nl

brasseriedevoc.nl

Dom. S. Dubuissonstraat 28a
Berkel-Enschot

013 544 28 32
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deschalm.net

sintjobenschot.nl
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Slimstraat 14 - Udenhout | 0683205558 | info@echtwelmode.nl

ONDERJURKJES

“HET” ideale broekje voor onder jurkjes & rokjes. 
Deze mag eigenlijk niet ontbreken in je kast (&koffer)

#naadloosopdebillen

Je zomer outfit compleet maken? 
Onze onderjurkjes zijn weer aangevuld, corrigerende en losse jurkjes. 

#tekentniet#vanmaat38tm50
#4kleuren #combinatiemetkatoen

#correctie #meerderekleuren#onderjurk
#antistatisch #vanmaat36tm50
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Als 22-jarig correspondent, het jongste lid van het 
Schakel-team, ben ik waarschijnlijk ook een van de 
jongere lezers van ons dorpsblad. Al rondvragend leer 
ik: de Schakel, in trek bij met name senioren, maar 
nauwelijks bij mijn leeftijdsgenoten. Hoe zit dat? 

Een eenstemmige reactie van vier jongvolwassenen, ge-
togen Berkel-Enschottenaren: wat er zich in eigen dorp 
afspeelt, interesseert hen gewoonweg niet genoeg. Hoe-
wel het spannende landelijke en internationale nieuws hun 
aandacht weet te grijpen, laten Berkel-Enschotse jongeren 
de plaatselijke nieuwtjes voor wat het is. Bovendien: ‘De 
belangrijkste updates uit het dorp komen toch wel via so-
cial media bij me terecht’, aldus de 25-jarige Stijn. Kasper 
(23) beaamt: ‘Veel jeugd pakt liever de laptop of telefoon. 
Hoe vaak zie je een jongere nog een blaadje openslaan?’ 

Een zorgwekkend gegeven. Als de Schakel het van ‘lezers’ 
met deze instelling moet hebben, dan ziet de toekomst 
van het dorpsblad er niet erg rooskleurig uit. Toch zijn er 

SCHAKELEN KOMT MET DE JAREN
genoeg mensen in mijn omgeving die wél wekelijks de be-
kende Schakel uit de brievenbus vissen. Mijn moeder bij-
voorbeeld, evenals de vele andere mama’s om me heen. 
‘Mijn moeder is júist benieuwd naar wat er in het dorp 
leeft’, vertelt de 22-jarige Britt. Daarmee vormen moeders 
de verbindende schakel in het gezin: ‘Komt ze tijdens het 
lezen iets interessants tegen, dan wijst ze mij daarop.’  

En als het aan Maarten van 24 ligt, komt zijn tijd van de Scha-
kel lezen nog wel. ‘Wie weet pak ik ‘m er op mijn oude dag 
eens bij. Dan ben ik minder mobiel en zit ik vaker thuis of doe 
dingen in de lokale gemeenschap. Bovendien heb ik dan vast 
meer tijd om de artikelen uitgebreid door te nemen.’  

Kortom, wat moet de Schakel doen om in de smaak te 
vallen bij de jongeren van nu? Helemaal niets. Het is een 
kwestie van wachten, totdat meisjes moeders worden en 
er rimpels op de voorhoofden van de jongemannen ver-
schijnen. Schakelen komt met de jaren!

Tekst: Sabine Doevendans

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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GIANT STORE VAN BEBBER
Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg -  013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 -  zaterdag 09:00 - 17:00

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK!

013 – 5909480

GRATIS HAAL- EN
 BRENGSERVICE

 Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

•  Repair en Go
 Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder 

het genot van een kopje koffie.
 

•  Breed assortiment Fietsen  
Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding 
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehands-
fietsen

* 
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In de loop van de jaren is Berkel-Enschot gegroeid en veranderd. Er is bijgebouwd en functies van gebouwen zijn veran-
derd! Maar karakteristieke panden en elementen zijn behouden. Dat is de aantrekkingskracht van ons dorp! Ook in het 
ontwerp van de nieuwbouw wordt een vertaalslag gemaakt naar onze historie.  
Fotograaf Bas Haans ging op pad om de meest karakteristieke veranderingen in ons dorp vast te leggen. Wie iets lan-
ger in ons dorp woont, ziet de veranderingen. 

Voor historische beelden hebben we foto’s mogen ontvangen van het Regionaal Archief Tilburg en Heemkundekring De 
Kleine Meijerij. Fotograaf: Romanesco, Oisterwijk.  
Fotograaf van de foto van Koningsoord is onbekend. 

BERKEL-ENSCHOT NU EN TOEN
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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
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Er zijn niet zoveel dorpen in Midden-Brabant die zo’n 
groene uitstraling hebben als Berkel-Enschot. Over-
al zijn lanen met forse bomen en royaal in het groen 
liggende huizen. Maar er is meer. Berkel-Enschot ligt 
op een leemplaat in de ondergrond, waardoor het er 
vochtiger is dan elders. Pinksterbloemen houden van 
vocht en die vind je half april volop in bloei langs de 
bermen van de lanen. De rupsen van het Oranjetipje 
eten voornamelijk van Pinksterbloemen. Deze vlinders 
vliegen dan ook in die bermen: echte natuur tot in het 
hart van het dorp.

Natuur dichtbij
Als je de moeite neemt om iets verder van huis te gaan, 
kun je wandelen in de Oisterwijkse bossen of langs de ven-
nen. Of je gaat naar De Brand in Udenhout of de Loonse 
en Drunense Duinen. Zo ver hoef je niet te gaan. Op Heu-
kelom ligt de prachtige beekvallei van de Voorste Stroom 
en verderop loop je zo de bossen in met het Galgenven en 
het Schaapsven. De eerste aankoop van Brabants Land-
schap was daar het landgoed de Ter Braakloop in 1963. 
Toen Brabants Landschap deze gebieden kocht, waren de 
bomen ook heel wat dunner dan nu. Nu staan daar prach-
tige uitgegroeide dikke eiken.

Berkel-Enschot is één van de groenste 
dorpen in Midden-Brabant

De Pierenberg en het beekdal van de Voorste Stroom
Toen de eerste uitgave van de Schakel werd gedrukt in 
1965 was de Pierenberg nog een echte zandverstuiving. Er 
stonden enkele bomen, maar het gebied was nog helemaal 

BERKEL-ENSCHOT, 
OMRINGD DOOR NATUUR

open: de ultieme zandbak voor de kinderen. Maar ook de 
beek en het beekdal ondergingen de nodige veranderin-
gen. Weliswaar was er al heel vroeg een rioolwaterzuive-
ringsinstallatie op Moerenburg, maar de kwaliteit van het 
beekwater was nog niet om over naar huis te schrijven. 
Voor de aanleg van de rijksweg in de buurt werden zand-
putten gegraven, die op Moerenburg nog fraai in 
het landschap liggen. Op Heukelom zijn ze 
destijds volgestort met huisvuil. 
Het beekdal op Moerenburg kwam al 
snel in de belangstelling; men heeft de 
beek weer van meanders voorzien en er 
zijn ‘overal’ voetpaden aangelegd. Het 
heet niet voor niets Landschapspark 
Moerenburg.

Heukelommetje
Op Heukelom is vanaf 2014 de stichting 
Duurzaamheidsvallei aan het werk ge-
gaan. Het landschap is als het ware op-
nieuw aangekleed door het poten van 
groepen boompjes op verschillende 
plekken. En er zijn meerdere wandel-
paden en een brug over de beek aan-
gelegd. Het ‘Heukelommetje’ bij Mie 
Pieters wordt heel druk belopen. In De 
Schakel lees je regelmatig over de mo-
gelijkheden om hier te gaan wandelen.
In het beekdal zijn nogal wat percelen 
in bezit van Brabants Landschap, maar 
een samenhangend natuurgebied is er 
nog niet. De Stichting Duurzaamheids-
vallei is bezig met de uitvoering van 
een plan om dit hier te creëren. Dat 
plan heet Benedictus naar een oude 
naam voor het gebied. Er wordt ook 
volop geschreven aan een boek over 
het gebied. De Duurzaamheidsvallei 
streeft ernaar om dit volgend jaar no-
vember in de winkels te hebben. Nog 
even geduld. 

Tekst en foto’s: Jan van der Straaten
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Dat verdient een 

Pluim!

Dat de Schakel 55 jaar bestaat 
is natuurlijk een bijzondere prestatie!

Opgericht onder de bezielende leiding van Marcel Panis, daarna opgepakt 
door een heel team van nieuwe en bevlogen vrijwilligers.
In de jaren dat Winkelcentrum Eikenbosch bestaan heeft, is de samenwer-
king altijd meer dan prettig geweest, want zoals we tegen nieuwe onderne-
mers altijd zeggen: “Als je in Berkel-Enschot iets te melden of te vertellen 
hebt, dan móet je het in de Schakel zetten!” Dat kan dan natuurlijk een 
vermelding in Bedrijven Contacten, een mooi opgemaakte advertentie óf 
met een schakeltje achterin. En dan is het gewoon heel simpel…. Het wordt 
gelezen en er wordt over gepraat! 
Dat de Schakel een paar jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen is, is ons ook niet ont-
gaan. Door iedere week een actuele foto te plaatsen op de voorkant én door de digitale 
versie uit te brengen, is het voor alle leeftijden een mooi medium.
De ondernemers die net verhuisd zijn, maar ook de nieuwe winkeliers die zich op winkel-
centrum Koningsoord en in Berkel-Enschot gevestigd hebben, kunnen altijd rekenen op 
de steun vanuit de Schakel en we dragen ze dus een warm hart toe.
Daarom willen wij als winkeliersvereniging Koningsoord, dit bijzondere weekblad heel 
graag feliciteren met deze prachtige leeftijd en we kijken uit naar een fijne samenwerking 
in de toekomst!

Ik lees de schakel graag. 

Als inwoner van Berkel-Enschot is het goed om op de hoogte te blijven van de nieuwtjes in 
het dorp, want die ontgaan zelfs een burgemeester weleens. En ik vind het belangrijk om te 
weten wat er speelt, ook als inwoner. De verschillende rubrieken sla ik ook niet over, zoals 
‘bedrijf in beeld’ waaruit steeds blijkt dat de middenstand de drijvende kracht is achter de 
dynamiek in ons dorp. Daarnaast vind ik het leuk om dorpsgenoten (beter) te leren kennen. 
Daarom ben ik erg gecharmeerd van de rubriek ‘met passie’. Het verhaal achter de mensen 
geeft me altijd energie en inspiratie. Dat soort inzichten stimuleert mij als burgemeester om 
dagelijks het beste voor het dorp en de gemeente te doen. 

Ook de activiteitenkalender neem ik graag 
door, om te zien wat er allemaal voor en 
door inwoners van het dorp wordt geor-
ganiseerd. Helaas kon er de afgelopen tijd 
vanwege corona wat minder. Maar juist in 
zo’n tijd wordt het duidelijk hoe belangrijk 
een weekblad als De Schakel is. Want 
toen we allemaal thuis zaten, waren we 
toch verbonden. Dat is waar De Schakel 
in mijn ogen voor staat: de verbinding tus-
sen alle inwoners van Berkel-Enschot. 

Theo Weterings
Burgemeester van Tilburg
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Van harte gefeliciteerd! 
 
Om te beginnen wil ik de redactie, de lezers en iedereen die betrokken is bij dit mooie blad van harte feli-
citeren met dit jubileum. Al 55 jaar geeft de Nieuwe Schakel kleur aan het wel en wee van de inwoners van 
Berkel-Enschot. 
 
Nog maar een jaar geleden ging ik aan de slag als wethouder in de gemeente Tilburg. 
In rap tempo maakte ik kennis met de stad en omliggende dorpen. Een van die dorpen 
is uw prachtige Berkel-Enschot, waar ik mij met trots dorpswethouder van mag noe-
men. Een dorp waar veel gebeurt en in ontwikkeling is. Een dorp met een geheel eigen 
karakter, een prachtig groen voorkomen en inwoners die zeer actief en betrokken zijn 
bij het dorp en elkaar.
De Nieuwe Schakel speelt hierin een cruciale rol. Begonnen als infoblad van de onder-
nemersvereniging met een oplage van 650 exemplaren is De Nieuwe Schakel meege-
groeid met het dorp. Inmiddels is het een zeer goed gelezen en gewaardeerd blad met 
nieuws van en over wat er speelt in Berkel-Enschot. 
 
Het blad is tot in de haarvaten geworteld in de lokale gemeenschap; het verwoord veel 
gevoelens van dorpsbewoners en geeft zo een goed beeld van wat er zoal in het dorp 
leeft. Ik vind het bijzonder knap dat het blad al zoveel jaar een vaste waarde is in Berkel-Enschot. En wat mij 
betreft een groot compliment aan allen die er in de loop der tijd aan hebben bijgedragen.
 
Ook voor mij als dorpswethouder is de Nieuwe Schakel heel waardevol. Het geeft mij inzicht in wat er leeft 
onder de mensen, wat zij belangrijk vinden waardoor ik beter kan inschatten hoe wij als gemeente daarin 
kunnen ondersteunen. Want uiteindelijk is dat waar ik als wethouder iedere dag voor aan de lat sta. Door iets 
toe te voegen wil ook ik mijn steentje bijdragen aan het geluk en de gezondheid van de inwoners van onze 
gemeente.

Wethouder Rolph Dols, 
Dorpswethouder Berkel-Enschot binnen de gemeente Tilburg

Goede kennismaking met het dorp

Begin mei is onze nieuwe Pastoor Marcel Dorssers ingetrokken in de pastorie van Berkel-En-
schot. Maar door corona tot wel een beetje een vreemde tijd om te starten. ‘Het is in deze 
tijden niet mogelijk om bij mensen over de vloer te komen of om naar vergaderingen te gaan. 
Daardoor zal het wel even duren voordat ik mijn weg hier kan vinden.’
‘Gelukkig ontvang ik iedere woensdag Weekblad De Schakel in de brievenbus en kan ik op 
deze manier mij toch oriënteren op wat er in het dorp leeft en speelt. De evenementen kon-
den niet doorgaan, zoals de Sint Job viering. Dat zou voor mij een mooie kennismaking met 
het dorp zijn geweest.
Onze kerkdiensten zijn door corona aangepast en hebben we ook de vieringen van Eerste 
Communie en Vormsel uit moeten stellen. Maar gelukkig zijn er weer versoepelingen en kun-
nen we weer meer mensen toestaan in de kerk. Het is mooi dat we met onze kerkberichten 
wekelijks in De Schakel staan, zodat we in deze tijden nog meer verbonden kunnen zijn met 
de inwoners van het dorp en onze informatie hierin kunnen delen.’

Pastoor Marcel Dorssers

Wat betekent De Schakel voor Stichting Jeugdwerk 
Berkel-Enschot ?
Het is voor onze stichting “de” manier om onze boodschap bij iedere 
bewoner van Berkel-Enschot over te kunnen brengen!
Ondanks dat al veel ouders van onze deelnemertjes en de vrijwilligers 
ons online via onze Facebookpagina of website volgen zijn wij heel blij 
dat we via De Schakel i.p. iedere week de mogelijkheid hebben de andere 
mensen ook te bereiken.
Maar dat is het niet alleen, ook als we een activiteit organiseren worden 
er altijd door de mensen van De Schakel foto’s gemaakt en een verslag 
geschreven over de activiteit. Hoe leuk is het om je kind 
genietend terug te zien in De Schakel ! En hoe trots zijn wij, vrijwilligers 
van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot, als er weer een leuk artikel met foto in De 
Schakel staat.
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stichtingexpobe@gmail.com

inbetween-be.nl

Daan van Dal
06-30863761

Café
’t Raadhuis
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desmaakvanhier.nl

013 - 4 566 142

judotenshi.nl

boomrooierijweijtmans.nl
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Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

Hoe wilt u uw uitvaart vormgeven?
Opbaren thuis of in Het Afscheidshuis?

Maak geheel vrijblijvend en kosteloos een 
afspraak om uw wensen te bespreken. 

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Watermanstraat 37, 5015 TG  Tilburg
T 013 456 19 41   E info@elkasikkers.nl    W www.elkasikkers.nl

Elka Sikkers
Wij bedanken het bestuur van De Schakel voor 
de jarenlange samenwerking, waarmee we 
samen deze mijlpaal behaald hebben!

Benieuwd 
wat wij voor u 

kunnen betekenen?
Neem een kijkje 

op onze website!
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FOTOWANDELTOCHT 
ZOMER 2020

Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie hebben 
we een fotowandeltocht gemaakt. Leuk om in zijn ge-
heel of in gedeelten te wandelen gedurende de zomer-
vakantie! De route is ca. 12,5 kilometer en je kunt bij 
ieder herkenningspunt starten. Alle foto’s zijn te zien 
vanaf de openbare weg, zowel links als rechts. Waar in 
de routebeschrijving niets vermeld staat, gewoon de 
straat volgen! Je kunt natuurlijk ook op de fiets gaan, 
maar houd er rekening mee dat je op wandelpaden 
even afstapt! 

Ga deze zomervakantie op pad met je partner, gezin of met 
vrienden. Leuk om te doen voor de gezelligheid, maar we 
konden het natuurlijk niet laten om er een competitie-ele-
ment aan te koppelen. 

1. St Willibrorduskerk richting  
Koningsoord

2. Einde oversteken en links 
3. 1e rechts Pandgang
4. Voor Pandgang 2 rechts af
5. Voorbij Pandgang 2 links aanhou-

den,  
schelpenpad op bij Apotheek

6. Kapittellaan rechtdoor
7. Einde rechts en links aanhouden
8. 1e rechts Abdijlaan 
9. 2e links de Kraan 
10. Over het kerkplein richting  

Kerkstraat
11. Links bij Sint Michaels pad
12. Einde rechts
13. Einde links
14. 1e links
15. 1e rechts
16. Einde rechts
17. Bij Bosscheweg nr.12  oversteken 

en links aanhouden
18. 1e rechts, Laag Heukelomseweg
19. 1e links
20. Einde rechts
21. 2e links, Hoog Heukelom
22. Einde links
23. Kruising links, bij bocht links  

aanhouden Bosscheweg
24. Fietspad rechts
25. 1e rechts oversteken
26. 1e rechts aanhouden, oversteken 

en weer rechtsaf fietspad volgen
27. Bij driesprong links
28. Einde rechts
29. 2e rechts, Tobias Asserlaan
30. 1e links
31. 1e links Kamerlingh Onneslaan
32. Einde links
33. Einde links
34. Einde rechts
35. Rechts aanhouden in bocht

36. 2e rechts Löblaan
37. 1e links Löblaan vervolgen
38. In de bocht rechtsaf fietspad op
39. Einde links
40. Berkelseweg vervolgen tot  

Durendaelweg
41. Durendaelweg rechts
42. Voorbij huisnummer 37 linksaf  

fietspad op
43. Einde fietspad links
44. 1e rechts Torenakker
45. Voorbij huisnummer 43 rechts  

voetpad op
46. Einde voetpad rechtdoor
47. 1e links
48. Einde rechts
49. 1e links
50. 2e links
51. Einde links
52. Einde rechts tot eindpunt  

St. Willibrorduskerk

De Route

54321

PRIJSVRAAG
Schrijf bij het nummer van de foto de juiste straatnaam en 
(indien mogelijk) het huisnummer. Noteer bij de oplossing 
je naam, telefoonnummer en mailadres en lever de lijst met 
55 fotonummers uiterlijk 22 augustus in bij Figlio by Geerts 
Schoenen op winkelcentrum Koningsoord 91 of mail de 
oplossing naar puzzel@schakel-nu.nl
Handig voor op je telefoon: de foto’s staan ook 
www.schakel-nu.nl
De winnaars worden in de Schakel van week 36 op 
2 september bekend gemaakt. 
Verschillende ondernemers hebben mooie prijzen ter 
beschikking gesteld! 

Veel wandelplezier!

De 55 foto’s vind je op de volgende pagina’s 
en dit vel kun je eventueel uitnemen! 
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Onze

Verhalenverteller
(voor alle leeftijden)

WAT IS ER TOCH OP 15 JULI TE DOEN? 

Vorige week las ik in mijn agenda: ‘15 juli Feest B-E’. 
Ik heb een aantal dorpsgenoten gevraagd of zij 
weten wat er dan te doen is. Zij wisten het niet (zie 
schakel-nu.nl). Dus ga ik verder met mijn zoektocht.

Ik ga Berrie Peek bellen, ik ben benieuwd of hij mij 
verder kan helpen.
“Berrie Peek”
“Dag Berrie, je spreekt met Wim 
Verbunt. Ik wilde je wat vragen 
over de afgelopen maanden, 
komt dat uit?” 
“Ja hoor, vraag maar raak.”
“Jij bent sinds dit jaar voorzitter 
geworden van de 
Winkeliersvereniging Konings-
oord. Daarmee heb je vast heel 
wat werk naar je toegetrokken?”
“Nou dat valt wel mee. Toen ik erbij 
kwam, was het meeste werk al gedaan. Natuurlijk moest 
er nog wel heel veel worden afgestemd met collega 
ondernemers en uitvoerder Heijmans. Dat verliep niet 
altijd even soepel. Maar uiteindelijk hebben we een pracht 
winkelcentrum neergezet.”
“Berrie, hoe kijk je tegen dit winkelcentrum aan?”
“Ik ben er heel blij mee. Het voelt als een dorp in een 
dorp. Geweldig! Ik word ook heel blij van de enthousiaste 
reacties van de dorpelingen.”
“De kwalificatie ‘dorp in een dorp’ dat is mooi gezegd. 
Daar wil ik je dan ook zeker mee feliciteren. Is alles ook zo 
volmaakt of loop je nog tegen bepaalde zaken aan?”
“Wat bij ons nog steeds een doorn in het oog is, is het 
afval. Daar moet een oplossing voor komen we zijn daar 
druk mee bezig.”
“Afgelopen tijd was niet de meest gemakkelijke tijd door 
corona?”
“Dat klopt. Vooral de eerste tien dagen waren zwaar. Het 
publiek wist niet goed hoe ze moesten gaan winkelen. 
Maar daarna ging het met de anderhalve meter in acht 
nemend prima. Het winkelend publiek kon ons goed 
vinden. We merkten dat de slogan ‘Steun Lokaal’ werkte.”
“Je bent dus een tevreden voorzitter. Heb je nog wensen?”
“Ik ben tevreden, maar ik heb nog zeker wensen. Het zou 
natuurlijk fijn zijn als alle winkelpanden bezet zouden zijn. 
Het winkelcentrum zal zich nog moeten bewijzen voor 
potentiële gebruikers. Verder is er behoefte aan een 
slager. We hopen dat dit op korte termijn wordt ingevuld.”
“Dan heb ik nog een persoonlijke vraag. Kristel Bertens van 
de KPJ dacht dat jij die wel zou kunnen beantwoorden.”
“Kristel, daar heb ik contact mee gehad voor de online 
bingoshow. Nou, ik ben benieuwd!”
“Ik kom in mijn agenda de datum ‘15 juli Feest B-E’ 
tegen! Weet jij hier meer van?”
“Woensdag 15 juli? Nee, ik zie in mijn agenda er niets 
over staan. Dikke banden race?” 
“Nee, dat is altijd met de kermis en die is niet door-
gegaan.”
“Het openingsfeest van Winkelcentrum Koningsoord kan 
het ook niet zijn, want dat hebben we vanwege corona 
moeten uitstellen.”
“Is al bekend wanneer dat gaat gebeuren?”

Zoals het er nu naar uitziet wordt dat april 2021 en we 
vieren dan gelijk het eerste verjaardagsfeest.”
“Misschien moet je de vraag voorleggen aan Jos van 
Baast, prins carnaval van de Knollevreters. Hij weet altijd 
als eerste wat er komt.”
“Natuurlijk, Jos van Baast! Berrie, bedankt, voor dit 
gesprek.”

Jos van Baast! Als iemand weet of er ergens 
een feestje is dan is Jos het wel!
“Met Jos van Baast.”
“Hallo, Prins Jos d’n Irste, met 
Wim Verbunt. Ik heb een vraag 
voor jou.”
“Wim ik moet je even onder-
breken. Ik ben géén prins meer!”
“Hoezo, geen prins meer, is er 
een paleisopstand geweest?”
“Nee, op de laatste dag van car-
naval word ik uit mijn functie onthe-
ven en nu ben ik weer gewoon Jos.”
“Oké, gewoon Jos, ik zit met een probleem”
Ik vertel hem van mijn agenda en 15 juli Feest B-E.
“Vorig jaar rond deze tijd was er Zomerleut, maar dat gaat 
volgens mij niet door vanwege corona.”
“En verder gaat er bij jou geen belletje rinkelen?”
“Nee, Wim helaas, misschien zou je het aan de 
burgervader kunnen vragen.”
“De burgervader, maar die is toch burgemeester van 
Tilburg?” 
“Vanaf 1997 is Berkel-Enschot onderdeel van Tilburg 
geworden. Voor feesten en evenementen moet Tilburg 
toestemming geven, dus ook in Berkel-Enschot. Bel Theo 
Weterings en nog een belangrijk feit: hij woont in 
Berkel-Enschot.”
“Jos bedankt. Ga ik doen. Houdoe!”

De burgemeester bellen, dat is nog niet zo eenvoudig.
Ik heb contact gezocht met zijn 
secretaresse en die beloofde mij dat 
de burgemeester mij zou bellen. 
Mijn telefoon gaat.
“Met Wim Verbunt”
“Dag Wim Verbunt, met Theo 
Weterings”
“Dag burgemeester, hoe gaat 
het ermee?”
“Het is nogal druk op het 
werk.”
“Waar komt dat door?”
“Door corona natuurlijk.”
“Start u elke dag met u te laten informeren over corona?”
“Dat is lang wel gebeurd. Dan had ik contact met de directeur 
van het ETZ Bart Berden, en ook landelijk liet ik me 
informeren. Gelukkig is het intensieve contact niet meer 
nodig, maar we moeten nog steeds de vinger aan de pols 
houden!”
“Vindt u het nog wel leuk als burgemeester?”
“Ja hoor, het is een zware baan, maar het verveelt me 
zeker niet.”
“Telt Tilburg mee in Nederland?”
“Dat zou ik denken, Tilburg is de zevende stad van 
Nederland, Tilburg is zeker in tel!”







“U woont niet in de stad Tilburg maar in Berkel-Enschot. 
Hoe bevalt u dat, wonen in Berkel-Enschot?”
“Dat bevalt me uitstekend. Prachtig dorp met een mooi 
nieuw winkelcentrum.”
“Kende u Koningsoord van vroeger, toendertijd 
Trappistinnenklooster?”
“Jazeker, in mijn jonge jaren woonde ik ook in Berkel-
Enschot. Het Trappistinnenklooster was een afgesloten 
geheel, helemaal ommuurd. Dat kan ik me nog wel 
herinneren.”
“Nu heb ik nog één vraag. In mijn agenda staat ‘woens-
dag 15 juli Feest B-E’. De datum is niet doorgestreept, 
maar ik weet niet waar het op slaat! Kunt u mij vertellen 
wat er op die datum gepland staat? Prins Jos d’n Irste 
raadde me aan om deze vraag aan u voor te leggen. Want 
u moet alle evenementen goedkeuren.”
“Nou Wim, als het een groot evenement is dan gaat het 
zeker niet door. Maar 15 juli zegt mij niets. Misschien 
moet je deze vraag voorleggen aan Tineke Donga, de 
voorzitter van de dorpsraad?”
“Een goede tip, dat ga ik doen. Hoelang mag u nog 
burgemeester zijn?”
“Ik ben begonnen in 2017, en de looptijd van 
burgemeesters is zes jaar, dus dat wordt 2023. 
Als het mij en de gemeenteraad dan nog steeds bevalt, 
plak ik er nog zes jaar aan.”
“Burgemeester bedankt voor uw tijd. Nog veel werkple-
zier hier in de gemeente Tilburg en woonplezier in Berkel-
Enschot.”

Op advies van de burgemeester bel ik de voorzitter van 
de Dorpsraad: Tineke Donga-Freling.
“Met Tineke.”
“Dag Tineke, met Wim Verbunt. 
Hoe hebben jullie als Dorpsraad 
in deze coronatijd contact kun-
nen houden met elkaar?”
“De bijeenkomsten met de 
raad gingen niet door. Via 
videocalls hielden we contact.”
“Hadden jullie in de afgelopen 
tijd nog evenementen?”
“Helaas ging er veel niet door in 
Berkel-Enschot. Zo hebben wij onze 
jaarlijkse gedecoreerdenbijeenkomst moeten annuleren.”
“Waar zijn jullie nu mee bezig?”
“Wij hebben een prachtig winkelcentrum bij Koningsoord. 
Maar de verkeersveiligheid baart ons nog zorgen, zoals 
het fietspad. Dat eindigt ineens en het is voor menig 
weggebruiker onduidelijk hoe je je weg moet vervolgen. 
Daarover zijn we in overleg met de firma Heijmans en de 
gemeente Tilburg.”
“Zijn jullie als Dorpsraad tevreden over het aanbod van 
Koningsoord?”
“Wij zijn zeker tevreden over Koningsoord. We missen 
echter een multifunctioneel Dorpshuis, waar we als 
inwoners bij elkaar kunnen komen. Daarvoor is 
‘Platform 533’ opgericht, waarin naast de Dorpsraad, 
CC de Schalm en alle gebruikersgroepen zijn vertegen-
woordigd. ‘Loket BE’, dat nu nog in Torentjeshoef zit, zou 
perfect passen in het toekomstige Dorpshuis.”
“Zijn jullie nog met andere zaken bezig?”
“We hebben buurtbudgetten. Hiervoor kunnen buurten 
voorstellen indienen voor het leefbaar maken of houden 
van hun omgeving. Bijvoorbeeld plaatsen van bankjes of 
speeltoestellen. Verder lag vanwege corona de activiteit 
‘Koffietijd’ stil. ‘Koffietijd’ is bedoeld voor ouderen die 
hulp nodig hebben, omdat zij zelf niet goed meer in staat 

zijn een structurele sociale activiteit voor zichzelf te 
organiseren. ‘Koffietijd’ wordt op 7 juli weer opgestart. 
Dit in samenwerking met een aantal vrijwilligers, SWO,
Thebe en Contour-de Twern, die verenigd zijn in het 
Platform Welzijn.”
“Jullie hebben nog veel plannen voor de nabije toekomst. 
Nu heb ik nog één vraag. Kun jij mij vertellen wat voor 
feest er op woensdag 15 juli in Berkel-Enschot is? Bij mij 
staat het met grote letters in mijn agenda, maar ik weet 
niet wat voor feest! De burgemeester kon het mij niet 
vertellen. Hij raadde me aan om het jou te vragen!”
“Woensdag 15 juli? ‘Verrast’ misschien, een gezamenlijke 
activiteit van de horecaondernemers? Of ‘Sint Job’? Nee, 
ik zou het niet weten. Misschien weet Ingrid Roets van 
De Schakel het wel. In het weekblad staat altijd de 
activiteitenkalender van Berkel-Enschot.”
“Tineke, dat is een goede tip bedankt voor dit gesprek en 
succes met jullie werk als Dorpsraad.”

Mijn laatste hoop: Ingrid Roets, 
hoofdredacteur van De Schakel. 
“Met Ingrid.”
“Hallo Ingrid, met Wim. Kun jij 
mij vertellen wat voor feest er is 
op woensdag 15 juli?”
“Jazeker, De Schakel bestaat 
dan 55 jaar. Dat willen we 
graag met de lezers van De 
Schakel vieren.”
“Hoe ga je dat dan doen?”
“We hebben een speciale grote dikke 
uitgave van De Schakel gemaakt, met daarin interviews 
met diverse mensen en organisaties uit ons dorp. 
Daarnaast een kleurplaat en een fotowandeltocht door 
het dorp waar je leuke prijzen mee kunt winnen.”
“Zo, Berkel-Enschot mag trots zijn op De Schakel!”
“Dat mogen ze zeker. De Schakel is nog steeds bruisend, 
met meerdere correspondenten ieder met zijn of haar 
kwaliteit en fotografen die alle evenementen vastleggen. 
De Schakel komt al een aantal jaren uit in kleur.”
“Hoe is De Schakel ontstaan?”
“Enkele winkeliers wilden 55 jaar geleden een blad 
uitgeven voor iedereen. Met naast aanbiedingen ook 
informatie over het wel en wee van Berkel-Enschot. Dit 
onder de bezielende leiding van Marcel Panis. Marcel 
heeft dit 50 jaar gedaan. Vijf jaar geleden heb ik zijn stokje 
overgenomen.”
“Maar Ingrid, dat is geweldig! En gefeliciteerd met je 
eerste lustrum! Heb ik als Verhalenverteller ook nog een 
taak?”
“Jazeker, jij zou een verhaal schrijven, waarin je 8 
dorpsgenoten zou interviewen en vragen naar de datum 
van 15 juli!”
“Oh! Dan ga ik daar maar eens gauw aan beginnen!”

Wim Verbunt
Verhalenverteller

Met dank aan: Meneer pastoor, Willemijn Fuite, 
Kristel Bertens, Berrie Peek, Jos van Baast, 

Burgemeester Weterings, Tineke Donga-Freling 
en Ingrid Roets.

Dit is mijn 35e verhaal voor De Schakel. 
Al mijn verhalen worden nagekeken en gecorrigeerd 

door Jannie Verbunt-van Aert.
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St. Willibrordstraat 6, 5056HV, Berkel-Enschot
013 – 5331689 www.hobbymix.nl

1965 2020

55 jaar
Hobby-Mix

55 jaar
De Schakel

feliciteert



36 |

Jouw baby. Nu al het hart van je leven. 

Als jij op een dag weer aan het werk 

gaat, zijn wij er graag voor jou en je 

baby. En later voor je peuter. En nóg 

later voor jouw schoolkind. Want bij 

ons komen kinderen tot bloei. 

Wij zouden niet anders willen. 

Want wij zijn Humankind. 

Kinderdagverblijf Pepino
BSO Berkeloo
Hazelaarlaan 32

Peuteropvang Peuterplaza
Antonie van Dycklaan 1

Maak een afspraak en kom gerust langs!

telefoon: 073 - 711 94 00 

regiomiddenbrabant@humankind.nl

Optimale groei en bloei 
van ieder kind

www.humankind.nl
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”September wandelingen”
anders kijken naar:

✓ nieuw perspectief na corona
✓ betere balans werk/privé

✓ loopbaan en/of studiekeuze vragen

Maryse Rasenberg Branding Coaching
info@anderskijkennaar.nl   06-51690459   www.anderskijkennaar.nl

www.harrietvandervleuten.nl   

Uitvaar tbegeleiding

Harriet van der Vleuten

Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

T 013 592 00 48

Iedere  
uitvaart 
bijzonder

Wij wensen iedereen een hele mooie zomer!

Op woensdag 12 augustus verschijnt de eerstvolgende Schakel! 
Heb je een leuk idee? Tip de redactie!

Bestuur en medewerkers
Ingrid Roets, hoofdredacteur



38 |

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 naamplaatje met voornaam Mgr. Mutsaersstraat (verlengde Craenweide) 06-10214168

 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 4-7 60 euro, 3 briefjes van 20 Parkeerplaats Koningsoord 013-5333359
 29-6 identiteitskaart C.M. Fijnaut omgeving Puccinilaan 06-17099479
 20-6 Zilveren schakelarmband Winkelcentrum Koningsoord 06-33945460
 18-6 gouden slavenarmband Omgeving TCDR - Burg. Panislaan 06-44373569
 6-6 Lady Diana ring route winkelcentrum Koningsoord -  06-42466384
   Madeliefstraat - Erasmuslaan

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

Aniek van Dal Ergotherapie HBO Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Femke Smits Onderwijsassistent MBO 4 ROC Tilburg
Iris Majoie Bachelor of Science Psychologie Tilburg University
Casper Majoie Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer ROC Tilburg

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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Gefeliciteerd met 
jullie jubileum.

De ondernemers van 
Winkelcentrum Koningsoord werken al 

jaren fijn samen met de Schakel. We willen
alle medewerkers van de Schakel feliciteren 

met hun 55 jarige jubileum.
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Dat verdient een 

Pluim!
De Dorpsraad feliciteert De Schakel van harte met hun 
55-jarig jubileum.

Een mooie prestatie met een centrale plaats in ons dorp en hopelijk nog vele succes-
volle jaren in het vooruitzicht. Wij bedanken het team en alle vrijwilligers, die zich inzet-
ten om de Schakel wekelijks bij alle inwoners, ondernemers, verenigingen en publieke 
betrokkenen op de deurmat te brengen. 
 
Als Dorpsraad willen we ook graag schakelen en verbinden met en tussen onze 
bewoners, organisaties en de gemeente Tilburg. Daarom zijn we dit jaar aan de slag 
gegaan met een behoeftenonderzoek. Wat speelt er nu bij onze bewoners, gevestigde 
bedrijven en verenigingen? Wat komt er in de toekomst op ons af? Hopelijk komen 
de genoemde behoeften overeen met de onderwerpen, die de Dorpsraad hoog op 
de agenda heeft staan en dus in het vizier heeft, maar we staan op en voor alles en 
dat betekent zeker ook voor nieuwe ideeën, uw opmerkingen en reflectie op hoe de 
Dorpsraad het in uw ogen doet. 
 
Bij de verenigingen in ons dorp hebben we afgelopen januari opgehaald welke on-
derwerpen zij belangrijk vinden om aan te pakken. Ook uw stem willen we graag 
horen. Welke onderwerpen verdienen volgens u aandacht om op onze agenda met de 
gemeente of andere organisaties te komen. We halen alle informatie op en verzamelen 
deze, waarna we hieruit speerpunten kiezen, die ook passen bij onze rol als Dorpsraad 
om te adviseren en op de passende gesprekstafels thema’s aan te kaarten. 
 
Op donderdagochtend 9 juli a.s. zal de Dorpsraad met een aantal vertegenwoordigers 
aanwezig zijn op de wekelijkse markt. Op zaterdagochtend 11 juli treft u ons in de 
ochtend op het nieuwe winkelcentrum.  
Wij gaan graag met u in gesprek. Hopelijk zien we u daar!
 
Heeft u geen gelegenheid om ons te bezoeken, maar wenst u wel graag uw visie met 
ons te delen? U kunt ons ook altijd een email sturen op info@dorpsraadberkelenschot.nl. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Tineke Donga - Freling
Voorzitter Dorpsraad Berkel-Enschot
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KBO BERKEL-ENSCHOT en DE SCHAKEL: een goed span!

Als we het hebben over het belang van De Schakel voor KBO Berkel-Enschot (de KBO) denken we na-
tuurlijk in de eerste plaats aan alle informatie die wij via De Schakel kunnen doorgeven aan de senioren 
van Berkel-Enschot. Het gaat dan niet alleen om informatie voor de eigen leden van de KBO. 
Ook kunnen we daarmee alle senioren van Berkel-Enschot bereiken. 
Natuurlijk kan dat in de rubriek Verenigingsnieuws (met een halve pagina gratis, waarvoor 
dank je wel!). Voor onze leden is dat met name van belang in de weken die liggen tussen de 
maandelijkse edities van ons eigen KBO Nieuws: De Schakel is dan echt de schakel die we 
even nodig hebben, écht nodig! Graag gebruiken wij De Schakel als een podium voor onze 
publiciteit. De Schakel weet zich, mede daardoor, verzekerd van een flink lezerspubliek, 
omdat zeer vele senioren De Schakel lezen vanwege het verenigingsnieuws. Een win-win 
situatie!
Voorts kunnen wij als KBO via De Schakel extra aandacht vragen van de inwoners van 
Berkel-Enschot en het belang van de KBO naar voren brengen via de advertentiepagina’s die 
wij op gezette tijden in De Schakel laten opnemen. De toename van ons ledenaantal in de 
afgelopen jaren is mede hieraan te danken. De Schakel heeft dus (indirect) bijgedragen aan deze groei!
En natuurlijk zijn de redactionele artikelen over de KBO die in het eerste gedeelte van De Schakel worden 
gepresenteerd van belang. Dat zijn misschien ook wel de mooiste pagina’s van De Schakel. Verhalen over 
organisaties, bedrijven en mensen die voor Berkel-Enschot van belang zijn. De KBO mag daar soms ook 
in figureren, met een eigen artikel of een artikel geredigeerd door De Schakel. Want ja, dat merken wij 
echt: De Schakel heeft hart voor de KBO!
Last but not least is De Schakel ook onze steun als wij iets in het dorp deur voor deur willen verspreiden 
zoals ons informatieboekje. Natuurlijk is dat niet gratis. Maar wij zijn heel blij dat zij dit voor ons doen, 
want zelf kunnen wij als senioren niet zomaar even 5450 adressen bereiken!

“Zonder De Schakel was de KBO een stuk minder bekend in ons dorp  
en daarom zijn we een goed span!”

De KBO feliciteert De Schakel van harte met het 55-jarig jubileum. In al die jaren heeft de KBO met veel 
genoegen gebruik gemaakt van De Schakel om de senioren te laten weten wat wij belangrijk voor hen vin-
den in ons dorp. Dat De Schakel deze functie mag blijven behouden in ons gezamenlijk belang. Proficiat 
vooral ook aan alle mensen die zich wekelijks daarvoor inzetten!

55 jaar verenigingsnieuws voor Concordia

Ik weet niet hoe het is gekomen, maar ondanks het feit dat de activiteit altijd al lang 
bekend was en ook de relevante informatie op papier stond, was het tóch telkens de 
zondagavond die er aan moest geloven. Misschien dat ik juist dan de inspiratie kreeg 
om het stukje verenigingsnieuws verhalend aan de goegemeente te vertellen. Al bijna 
meer dan dertig jaar. Soms ging het ook weleens fout en moest er op de maandag-
ochtend nog gauw een correctie aangereikt worden of een foto doorgestuurd, omdat 
die niet in de bijlage zat.
Met dank aan de meedenkende hoofdredactie Marcel en later Ingrid kwam het altijd 

goed. Ik mag best zeggen dat het contact altijd positief 
en structureel was en dat er nog weleens een oogje werd 
dichtgeknepen omtrent de lengte van het verhaal. 
Ik wens namens Muziekvereniging Concordia de Schakel 
nog een lang leven toe. De rubriek ‘verenigingsnieuws’ is 
een belangrijke factor gebleken om de dorpsgemeenschap 
op de hoogte te houden. Wij hebben er steeds dankbaar 
gebruik van gemaakt. 
Veel succes toegewenst.
Arno Heerkens,
PR Bureau Concordia

Foto: Het InstapOrkest repeteert op vrijdagavond
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Gezondheidscentrum Koningsoord 
waarneming zomervakantie 2020.

Vakantiesluiting Huisartsenpraktijk Eikenbosch en TilanusvdKley:
Maandag 13 juli t/m vrijdag 31 juli 2020:

Let op:

Uitsluitend voor spoedgevallen of zaken dit niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer 

aanwezig is, kunt u contact opnemen met één van de waarnemende huisartsen.

Voor waarneming hanteren wij de eerste letter van uw achternaam.

- Begint uw achternaam met de letter A t/m L, contact opnemen met de praktijk van dokter 

Hogenbosch. Tel nummer: 013-5331320

- Begint uw achternaam met de letter M t/m Z, contact opnemen met de praktijk Koningshof. 

 Tel nummer: 013-5333923

Vakantiesluiting Huisartsenpraktijk Hogenbosch en praktijk Koningshof. 

Maandag 3 aug t/m vrijdag 21 aug 2020:

Voor waarneming hanteren wij de eerste letter van uw achternaam.

- Begint uw achternaam met de letter A t/m L, contact opnemen met praktijk TilanusvdKley. 

 Tel nummer: 013-5333150

- Begint uw achternaam met de letter M t/m Z, contact opnemen met praktijk Eikenbosch.  

 Tel nummer: 013-5332165

Verder vragen wij uw begrip voor het volgende; i.v.m. de coronamaatregelen is er maar 

beperkte wachtruimte beschikbaar waardoor we genoodzaakt zijn aangepaste consulttijden 

te hanteren. 

Als er op het etiket van uw medicijn een herhaalnummer staat, dan kunt u dit medicijn  via de 

website www.delangestight.nl aanvragen. 

NA 17.00  UUR EN IN HET WEEKEND KUNT U VOOR DRINGENDE KLACHTEN CONTACT 

OPNEMEN MET DE CENTRALE HUISARTSENPOST IN TILBURG

085-5360300.
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NIEUW VERENIGINGSJAAR 
KVG BERKEL-ENSCHOT E.O.

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd, op alle fronten, 
op alle terreinen, bij alle verenigingen, bij iedereen per-
soonlijk. Ook wij hebben ervaren wat de noodzakelijke 
maatregelen in het kader van ‘het virus’ voor onze vereni-
ging teweeg hebben gebracht. Onze activiteiten zijn sinds 
half maart uit de lucht. Dit natuurlijk ook omdat wij als be-
stuur zorg hebben voor onze doelgroep.

Vol goede moed hebben we onze schouders gezet om tot 
een nieuw, verantwoord programma te komen. Wij heb-
ben ons als bestuur met veel plezier samen gebogen over 
de diverse mogelijkheden en een keuze gemaakt uit sug-
gesties uit ons midden en ook uit die aangereikt zijn door 
betrokken leden. Het resultaat ligt vast in het nieuwe pro-
gramma voor najaar 2020.

Voor het bestellen van een uitnodigend programmaboekje 
mailt u naar: info@kvgberkelenschot.nl. Verdere info vindt 
u eveneens op onze website www.kvgberkelenschot.nl. 
Onze vereniging kent geen wachtlijst; nieuwe leden zijn 
van harte welkom.

“Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als 
je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.” (Inspire.nl) En 
dat kunt u zeker bij onze Vereniging.

Marij van Spreeuwel, secretaris

HALLO ALLEMAAL!
Nog een paar weken en het schooljaar zit er 
weer op! We hebben nog wel een leuke op-
dracht voor jullie waarbij we jullie hulp extra 

hard nodig hebben.
Wat is er gebeurd ??  Een boze heks heeft met een valse 
toverspreuk gezorgd dat iedereen geheugenverlies heeft. 
De spreuk heeft op één iemand niet gewerkt en diegene 
kan ons allemaal redden. Maar wie was het ook al weer?
Op winkelcentrum Koningsoord zijn 16 letters verstopt. 

VERENIGINGSNIEUWS
Kun jij ze alle 16 vinden? Even puzzelen en je weet op wie 
de spreuk niet gewerkt heeft. Mail je antwoord naar info@
jeugdwerkberkelenschot.nl. Onder de goede inzendingen 
worden weer mooie prijsjes verloot.
Vergeet er niet je naam, adres en leeftijd bij te zetten want 
anders weten we je niet te vinden als je gewonnen hebt. 
Voor deze opdracht krijg je tot en met 01-08-2020. Dan 
gaan we de prijzen verdelen. We rekenen op jullie hulp!
Deelname is gratis en voor iedereen die nog op de basis-
school zit.
PS. Er komen nog meer leuke opdrachten en activiteiten. 
Dus hou de Schakel, onze website (http://jeugdwerkber-
kelenschot.nl) en facebookpagina (Stichting Jeugdwerk 
Berkel-Enschot) in de gaten en doe gezellig met ons mee.

Groeten Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

BREAKING NEWS!! 
MINI KVW
Na de laatste versoepelingen rondom het Corona virus heb-
ben wij besloten dat wij toch niet helemaal zonder KinderVa-
kantieWerk kunnen. Jullie vast ook niet.
Op maandag 10 en dinsdag 11 augustus organiseren we 
daarom een mini KVW voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd van Berkel-Enschot. Helaas zijn we wel gebonden aan 
de regels, zo mogen er maar 250 deelnemers bijeenkomen 
waaronder natuurlijk ook de nodige begeleiders. 
We starten tussen 9.30 en 10.00 uur bij voetbalvereniging 
Jong Brabant, Berkelseweg 14 en stoppen deze twee dagen 
om 16.00 uur. (uitzonderingen als het weer extreme vormen 
aanneemt, houd hiervoor onze website en facebookpagina 
in de gaten).
Inschrijven kan vanaf 13 juli op onze website www.jeugd-
werkberkelenschot.nl. Je kunt per dag inschrijven. Er zijn 
geen kosten aan de deelname verbonden. Je neemt je ei-
gen lunch mee en voor wat drinken en een snoepje zorgen 
wij zoals gewoonlijk. Meer info volgt op onze website.
PS. Ondertussen kun je op winkelcentrum Koningsoord 
nog speuren naar letters die je gaan vertellen wie er niet 
is betoverd door de toverspreuk en je kunt nog altijd mee-
doen aan de Kidsquiz. Kijk even op onze website en face-
bookpagina en doe gezellig met ons mee.
Groeten en we hopen jullie 10 en/of 11 aug te zien                                                                             

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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Schaakvereniging
De Oude Toren
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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 aardbeien gebakjes   

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 10 t/m donderdag 16 juli 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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OJC’98 NIEUWS
Zaterdag 11 juli sluit korfbalvereni-
ging OJC’98 het seizoen af. Nu het 

clubhuis weer open mag en de corona-maatregelen zijn 
versoepeld, kan het jaarlijkse koppelschiettoernooi in elk 
geval doorgaan. Jeroen Venhuizen en Jasper van Tongeren 
verdedigen hun titel van vorig jaar. Het toernooi begint om 
14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Voor de jongere 
jeugd is er, op ongeveer diezelfde tijd een nog geheime 
activiteit, dat is om de spanning erin te houden.
Zo kunnen we in elk geval als club nog een keer bij elkaar 
komen voor de zomervakantie. En nu maar hopen dat in 
september de competitie weer kan starten en samen spor-
ten weer normaal wordt.

SPORT

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

Juli

Soep
Heldere bouillon van kippenbout

Met  prei en kikkererwten

Hoofdgerechten
Gebakken roodbaarsfilet

Met tomaten dragonsaus   
of

Saté van kippendijen
Saté saus, atjar en kroepoek 

Dessert
Vanille ijs met banaan en chocoladesaus

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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FILOSOFISCHE AVOND 
IN ONS KONINGSOORD

Beste filosofieliefhebber,
Omdat de Filosofische Avonden in Ons Koningsoord in tij-
den van corona helaas niet door konden gaan, zijn we op 
dit moment druk bezig om een programma samen te stel-
len voor het najaar 2020 en voorjaar 2021.

Daarbij kunnen we u hulp gebruiken.

We willen samen met u nadenken over de ingrediënten voor 
succesvolle filosofische avonden waarbij we;

Argumenteren
Argumenten zijn als blikopeners. Ze ontsluiten een gecon-
serveerde inhoud, geven het lucht en maken het toeganke-
lijk voor verdere bereiding.

Concretiseren
Concretiseren betekent dat je iets uit je eigen ervaring bij 
de uitgangsvraag vertelt.

Ideeën uitwisselen
Als ik jouw idee krijg, dan mag jij het mijne hebben.

Nee, dat bedoelen we niet. Maar wel: neem je op het einde 
van een Filosofische Avond nieuwe ideeën mee naar huis? 
Iets waar je zelf nog niet opgekomen was? Of kwam je 
alleen maar luisteren en een pakketje afleveren?

Heeft u tijd om hier met ons over te brainstormen dan no-
digen wij u graag uit 
voor een kopje koffie op:  

Vrijdag 17 juli 10.00-11.00
Bibliotheek Berkel-Enschot in Ons Koningsoord

Hartelijke Groet,
Marieke Vermeer Dennis Smits
Programmamaker Filosoof

Bibliotheek Midden-Brabant Medewerker Bibliotheek Midden-Brabant

  
CHAMPAGNE, BLOEMEN ÉN 
EEN LINTJE!
Op vrijdag 3 juli vond in Tilburg de uitreiking 
plaats van de dit jaar toegekende lintjesre-

gen. Door de corona-maatregelen kon de uitreiking door 
burgemeester TheoWeterings pas nu plaatsvinden.
De Zonnebloem in Berkel-Enschot zag maar liefst twee 

DIVERSEN
vrijwilligers - het echtpaar Dimphy en Jan van Nieuwburg – 
een lintje ontvangen tijdens de bijeenkomst in de Tilburgse 
concertzaal. Vanwege de RIVM-richtlijnen had de ceremo-
nie dit jaar een wat ingetogen karakter, maar de waarde-
ring was er niet minder om. Van de gemeente ontving het 
echtpaar ieder een fles champagne en een fraai boeket 
bloemen.

Aansluitend aan deze ceremonie heeft de Zonnebloem-af-
deling Berkel-Enschot het echtpaar, die beiden een lintje 
ontvingen, tijdens een feestelijke receptie in het muziek-
huis onthaald. Ook daar waren alle voorzorgsmaatregelen 
genomen volgens de RIVM richtlijnen waarbij de zitplaat-
sen op een veilige afstand van 1,5 meter waren geplaatst. 
Bij binnenkomst van de gedecoreerden mocht niet worden 
gezongen, maar werd er luid geklapt.

Onder het genot van koffie met gebak en iets lekkers bij 
het drankje genoten Jan en Dimphy in bijzijn van hun kin-
deren en kleinkinderen, zichtbaar van de vele felicitaties 
van de aanwezige vrijwilligers.

De voorzitter van de Zonnebloem, Ruud Brugmans, over-
handigde hen een fraaie plant en roemde hun jarenlange 
inzet voor de jeugdzorg in Tilburg, hun inspanningen voor 
de toenmalige St. Caeciliaparochie, maar vooral hun jaren-
lange inzet voor de Zonnebloem zowel nationaal als voor 
de afdeling. Jan en Dimphy hebben er even op moeten 
wachten, maar zijn nu ook zichtbaar Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau! 
Meer informatie over de Zonnebloem: 
marijdecorti@hotmail.com of 
www.zonnebloem.nl/berkel-enschot

OVER KRUISBEELDEN EN EEN 
ENSCHOTS MELKDIPLOMA

In het nieuwe nummer van heemkundetijdschrift De Klei-
ne Meijerij (nr. 2) schrijft Petra Robben over de kapel van 
Heukelom en de kruisbeelden op het Heuveltje in Berkel en 
het Zwaantje in Enschot. Ze werden geplaatst in 1930 en 
waren bedoeld om de passanten te wijzen op de noodzaak 
tot inkeer te komen. Anton van Dorp vertelt over het fraaie 
diploma dat boerenzoon Jan Vugs uit Enschot in 1929 be-
haalde na het volgen van een ‘melkcursus’. Daar kwam 
nog heel wat bij kijken getuige de verschillende onderdelen 
van het examen. 
Frans Goris behandelt het raadsel op de oude gildekaart 
van het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Sint Bar-
bara. Lost u het op? Joost van der Loo volgt in zijn artikel 
‘Een stamboom via de vrouwelijke lijn’ deze lijn in zijn eigen 
Udenhoutse familie. Een tiental generaties komt aan bod 
met verschillende vrouwenlevens, van kloosterzuster tot 
ongehuwde moeder. 
Verder in het blad aandacht voor het beeld dat Lia Martinali 
maakte als eerbetoon aan de “Zwarte zusters’ te  Esch”, 
het rechterlijk apparaat zoals dat in Oisterwijk functioneer-
de in de 16e eeuw en bomenkenner Mart van den Oever 
schrijft over de meerstammige Reuzenlevensboom bij ho-
tel de Leijhof in Oisterwijk. 
Ook is opgenomen een In Memoriam voor de recent over-
leden heemkundige Jan Franken. 
Deze aflevering is verkrijgbaar bij Primera in Winkelcen-
trum Koningsoord te Berkel-Enschot en FotoGalerie Ange-
lique te Udenhout.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als werkgebied 
Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, 



50 |

tijdloostuinen.nl/vacature

ONTWERP | AANLEG | ONDERHOUD

Zijn wij op zoek naar jou?  
Fulltime HOVENIER

Neem contact op met Remco van den Broek 
Tel. 06-52466463 of email info@tijdloostuinen.nl 

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?
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Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout: www.de-
kleinemeijerij.nl.

Deelnemers aan de in 1929 in Enschot gegeven melkcur-
sus. Jan Vugs is de persoon op de eerste rij uiterst rechts. 
De opname is gemaakt achter de boerderij van Vugs aan 
de Kerkstraat 1. Van links naar rechts zien we op de eer-
ste rij: Jan Vermeer (Torentjeshoef), Jan van Esch (t Heu-
veltje), Sjef Vugs en zijn broer Jan Vugs, op de tweede rij 
Jan van Rijswijk (Raadhuisstraat), Marinus Robben (Raad-
huisstraat, voormelker) Meester Nicolaas van Mensvoort, 
Dré Verschuuren (Laag Heukelom) en op de achterste rij 
Jan van de Bruggen (Kloterhoek), Sjef Vissers (’t Heike, 
‘Kraan/Heiakkerstraat), Kees Bertens Zandstraat), Jan van 
Rijswijk (Enschotsebaan), Piet Segers (Enschotsebaan) en 
Wim van Esch (Kloterhoek). Op de foto hierboven kun je 
goed zien wat er allemaal nodig was bij het melken. Na-
tuurlijk een emmer, een melkbus met afneembare zeeg en 
een handdoek. Maar ook een klein kommetje om de eer-
ste melkstralen in op te vangen om te zien of de melk een 
goede kwaliteit had. Op de voorgrond staan drie van deze 
kommetjes. Twee deelnemers op de eerste rij hebben ook 
een spantouw in de hand. Dat werd gebruikt om de ach-
terpoten van de koe vast te binden zodat ze de emmer niet 
kon omstoten. (Foto collectie R. van der Loo)

Corona-crisis in Berkel-Enschot (4)

‘WE MAKEN ER MAAR HET BESTE VAN’

De wereld is in de ban van het Coronavirus. Nu de situatie 
steeds meer onder controle lijkt en de beperkingen snel 
afnemen, voelt alles (bijna) als vanouds. Ook in Berkel-En-
schot! Een vierde impressie van de schrijvende postbode.

Daar sta ik dan: in de Sint-Caeciliastraat bij een rijtje nieuw-
bouwhuizen. Ik heb een pakje in mijn hand, maar niemand 
is thuis. Wat een verschil met een paar maanden geleden! 
Toen, in het begin van de crisis, bleef iedereen “braaf” bin-
nen op dringend verzoek van premier Mark Rutte en op 
advies van het RIVM. 

Als postbode voelde ik me in die weken soms een soort 
Remi: hoofdpersoon uit het wereldberoemde boek ‘Alleen 
op de Wereld’. Hoe anders is het nu: de kinderen gaan al 
weken naar school, thuiswerken is niet de norm meer. Voor 
een postbode eigenlijk wel jammer. ‘Maar dat is een wel 
heel cynische gedachte, vriend’, spreek ik mezelf verma-
nend toe. ‘Zeker gezien de ernst van de ziekte.’ 
Opeens schiet een opmerking van minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) door mijn hoofd: ‘Wij mogen helemaal 
genoeg hebben van het Coronavirus, het virus is nog lang 
niet klaar met ons.’ Met andere woorden: we moeten niet 
te laks omgaan met Corona, ondanks het versoepelen van 
de maatregelen. “Alert blijven” blijft het motto.

‘Nu ook oppassen voor jeukrups’ 

Rups
Vandaag bezorg ik post in twee wijken. Het is bloedheet 
-ruim dertig graden- en benauwd. Toch draag ik een shirt 
met lange mouwen en een lange broek. ‘Heeft u het niet 
warm met die dikke kleren, postbode?’, vraagt een oudere 
dame bezorgd bij woonzorglocatie Torentjeshoef. ‘Dat doe 
ik tegen de eikenprocessierups’, zeg ik. ‘Dadelijk zet ik ook 
nog mijn ‘Bono’-zonnebril en een pet op.’ Ze lacht begrip-
vol: ‘Fijn hoor. We moeten nu dus behalve voor Corona ook 
oppassen voor die jeukrups. Ach ja, we maken er maar het 
beste van.’ 

Aan het einde van mijn dienst spreekt een mevrouw me 
aan. ‘U heeft het vast warm. Zal ik een flesje koud water 
voor u halen?’ Ik bedank haar vriendelijk. Als ik vijf minu-
ten later naar huis fiets, denk ik nog even terug aan de 
woorden van de twee dames. Wat lief, die bezorgdheid! 
Het lijkt of mensen door de Corona-crisis aardiger zijn voor 
elkaar. Had “Cruijffie” toch weer gelijk: Elk nadeel heb se 
voordeel!’  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers

Graag willen wij iedereen bedanken, 
voor uw belangstelling en steun van dichtbij 

of op afstand, bij het overlijden van

Cor Robben – van Erp
Speciaal woord van dank voor het personeel van 

Torentjeshoef, voor de liefdevolle verzorging.

en aan de erehaag in de Burgm.Brendersstraat.

Wij hebben alle reacties, bloemen, kaartjes en 
telefoontjes als een grote steun ervaren.

Jan Robben
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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Dat verdient een 

Pluim!
Al veertig jaar belangrijk voor TC De Rauwbraken

Schakel doet er toe in Berkel-Enschot

De Schakel is al 55 jaar lang het medium in Berkel-Enschot dat ons wekelijks op de hoogte brengt van de laatste 
ontwikkelingen in ons dorp. Vanaf onze oprichting in 1980 tot en met de dag van vandaag hebben wij als Tennisclub 
De Rauwbraken gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de Schakel ons bood om onze leden, oudleden, 
sponsors en overige geïnteresseerden te voorzien van de laatste informatie en/of nieuwtjes. Afgelopen veertig jaar 
zijn er dan ook vele stukjes over onze toernooien, jubilea, sponsors, jeugdactiviteiten etc. in de Schakel geplaatst. 
Ook mooie herinneringen aan overleden leden of leden die koninklijk onderscheiden werden, hebben wij via de Scha-
kel kunnen delen met onze mede-dorpsbewoners. Dat de Schakel goed wordt gelezen, blijkt wel uit het feit dat wij 
altijd veel reacties krijgen op onze stukjes. Wij zijn dan ook blij dat De Schakel ons de mogelijkheid biedt om in deze 
speciale uitgave wat meer over onze vereniging te mogen vertellen.  

Tennisclub De Rauwbraken is een zeer actieve club met zo’n 700 leden. Op onze 12 banen met verlichting kun je het 
hele jaar door elke dag tennissen. Wil je voor of na je tennispot even een drankje doen, dan kan dit in ons prachtige 
paviljoen met zeer ruim terras.
Er zijn diverse groepen senioren (heren, dames en gemengd) die op regelmatige tijden op ons tennispark spelen. Als 
je dat wilt, helpen wij bij het vinden van een leuke tennispartner of –groep. Ook activiteiten zoals seniorenclubcompe-
titie en –toernooitjes behoren tot de mogelijkheden.

Alle leeftijden 
Bij ons spelen leden van alle leeftijden, van alle niveaus.  Onze leden organiseren veel clubactiviteiten, zoals de jaar-
lijkse clubkampioenschappen, twee open toernooien maar ook interne competities. Dinsdagavond en woensdagoch-
tend hebben we instuif. Daar kun je zonder afspraak terecht om vervolgens te worden ingedeeld om lekker te kunnen 
tennissen. Voor nieuwe leden zijn dit mooie gelegenheden om anderen te leren kennen en je snel thuis te voelen bij 
onze club.  Uiteraard kun je ook in KNLTB-verband competitie spelen. 
De dorpsraad vroeg ons vorig jaar mee te werken aan een project voor eenzame ouderen. Sindsdien zijn er op twee 
ochtenden in de week ouderen op ons park aanwezig om samen met vrijwilligers koffie te drinken en een lunch te 
gebruiken. Ook hier hebben wij een mooi stukje over kunnen plaatsen in de Schakel.

Techniek en tactiek 
Lijkt tennis je leuk en wil je beginnen? Het spel beter leren? Je prestatief verder ontwikkelen? Onze trainers Dave 
en Max werken met je aan techniek en tactiek. Je traint met spelers van je eigen niveau. Iedereen is welkom op ons 
park. Nieuwsgierig en enthousiast? Kom een keer langs voor een introductie, dan vertellen we je graag meer over 
onze club. Of meld je meteen aan als lid! Heb je vragen, kijk op onze website en/of stuur een mailtje naar ledenadmi-
nistratie@tcderauwbraken.nl  

Namens de leden van TC De Rauwbraken willen wij alle medewerkers en vrijwilligers van de Schakel feliciteren met 
het 55-jarige jubileum.

Wilfried Teunissen en Claudia Kuiper
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55 jaar ‘Weekblad de Schakel’ is een mooie mijlpaal. 

BUBE is de Business Club van ondernemers uit Berkel-Enschot en Udenhout en 
weet als geen ander hoe belangrijk het is om als ondernemer verbonden te zijn met 
je (lokale) inwoners. In dit geval via artikelen die de BUBE plaats in ‘de Schakel’. 
‘de Schakel’ is letterlijk de schakel tussen het nieuws, de inwoners, de onderne-

mers en verenigingen. Doordat wij sinds een jaar ‘de Scha-
kel’ intensief gebruiken voor onze communicatie als BUBE, 
merken we ook richting onze businessclub, de interesse van 
nieuwe leden.
Veel (nieuwe) ondernemers weten van het bestaan van BUBE 
af en raken door de artikelen geïnteresseerd en nemen deel 
aan één van de bijeenkomsten. Veel van hen sluiten uiteinde-
lijk ook aan.
Persoonlijk ben ik net verhuisd van Berkel-Enschot naar 
Udenhout en krijg ‘de Schakel’ helaas niet meer in mijn 
brievenbus. Gelukkig kom ik nog op veel plekken in het dorp 
waar ik ‘de Schakel’ even kan doorbladeren of meenemen. 
Want hoe leuk de Wegwijzer ook is, De Schakel straalt een 
grote klasse uit door de kleur, de actualiteit en het mooie 
aanbod van adverteerders en artikelen. 

Jurgen Tooten, 
voorzitter Business Club 

Berkel-Enschot Udenhout

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.

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk



54 |

 De vakantieperiode komt er weer aan! 
  Gaat uw huisdier vakantie vieren in het pension? Check dan of de jaarlijkse vaccinatie nog up to 
date is! In de meeste pensions is het verplicht te vaccineren tegen besmettelijke hondenhoest (ken-
nelhoest). Ook is het verstandig uw huisdier te ontwormen en ontvlooien, met veel dieren bij elkaar 
is de besmetting namelijk groter.

Neemt u uw huisdier mee naar het buitenland? Zorg dan dat uw huisdier gevaccineerd is tegen rabi-
es, dit is verplicht en hier wordt ook op gecontroleerd. De rabiësvaccinatie moet minimaal 3 weken 
voor vertrek zijn gegeven. Indien u naar een land in Zuid-Europa op vakantie gaat, is het verstandig 
naast de vlooien en teken te behandelen tegen de zandvliegjes! Als u naar Zuid-Europa reist is het 
ook verstandig om voor vertrek en bij thuiskomst te ontwormen, om afscheid te nemen van de hart-
worm. Van deze ziektes merk je in het beginstadium weinig, maar ze kunnen lange behandeltrajecten 
veroorzaken. Voorkomen is beter dan genezen! 

Voordat u naar het land van bestemming reist, zoek dan ook even uit welke regels er gelden voor uw 
huisdier(en). Zo is het in sommige landen verplicht om een muilkorf bij te hebben. Mocht u vragen 
hebben over de regels in bepaalde landen of over vakantietips neem gerust contact met ons op.

Een hele fijne vakantie toegewenst, ook voor uw huisdier! 

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

WEERSPREUK

Juli met weinig regen 
en veel zonnebrand, 

is wat iedereen wenst 
op land en strand.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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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
Opgesloten of vrij?
Beste lezer, wij leven in een periode die op dit moment 
totaal anders is van wat wij jarenlang gewend zijn geweest 
in ons kleine kikkerlandje. Tot begin dit jaar draaide de 
economie op volle toeren en was de werkeloosheid on-
gekend laag. Inkomens zijn gestegen en mensen genieten 
van luxe, vrije tijd en noem maar op. Tenminste, dat geldt 
voor de meeste Nederlanders. Maar ook zijn er zorgen om 
groeiende verborgen armoede en eenzaamheid. En dan 
is er plotseling het coronavirus dat in Nederland de kop 
opsteekt. Het coronavirus maakt geen onderscheid tussen 
arm en rijk, sociaal druk of eenzaam. Wat eerst ver was, is 
nu plotseling heel dichtbij gekomen. Haast bij de voordeur 
en als je pech hebt word je getroffen door het virus. Dan 
is het achter de voordeur geslopen, in je lijf. Dan volgt er 
quarantaine in je eigen huis of in ergere gevallen opname in 
het ziekenhuis, op de intensive-care. Er komen mensen te 
overlijden door het coronavirus. Angst, verdriet, eenzaam-
heid is wat vele mensen treft. We moeten afstand houden, 
minimaal anderhalve meter. We mogen elkaar niet meer de 
hand schudden. Opa en oma mogen geen bezoek meer 
ontvangen van kinderen en kleinkinderen. Door een virus 
zijn we geforceerd fysiek van elkaar verwijderd geraakt. 
Maar mensen zijn inventief en laten zich niet op afstand 
houden. Waar fysieke ontmoeting niet meer mogelijk is, 
worden vormen van digitale ontmoeting gevonden. Ook 
een telefoongesprek wordt vaker gevoerd. Langzaamaan 
ontstaat een soort van gewenning. Maar toch voelt afstand 
houden onnatuurlijk aan. En dan komt er beetje bij beetje 
versoepeling van coronamaatregels. Als parochiegemeen-
schap mogen we sinds 1 juni weer met maximaal 30 per-
sonen bijeen komen en Eucharistie vieren. En vanaf Sacra-
mentsdag 14 juni mogen we, met inachtneming van een 
aantal coronamaatregels, weer de communie ontvangen. 
Langzaamaan mogen we ons wat minder opgesloten voe-
len. Vanaf 1 juli zal er nog verdere versoepeling zijn. Wat de 
gevolgen zullen zijn van het versoepelen van coronamaat-
regels, dat weten we niet. Sommige mensen blijven bang 
voor besmetting, anderen zoeken de uiterste grenzen op 
of gaan erover heen. Persoonlijk ben ik van mening dat je 
niet bang moet zijn maar wel op gepaste wijze voorzichtig 
moet blijven. Laten we voor elkaar blijven bidden om ge-
zondheid. En laten we blijven kijken waar we elkaar in onze 
(parochie)gemeenschap kunnen helpen. Want dat is wat 
van ons christenen wordt gevraagd.

Diaken Ton. 

KERKBERICHTEN
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 11 juli:
19.00 uur St. Lambertuskerk:
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 12 juli: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Tijs Kuijpers; Wil Rasenberg.

Dinsdag 14 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 16 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 18 juli:
19.00 uur St. Lambertuskerk:
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.

Zondag 19 juli: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intentie: Nellie Sanders-Briels (1e jrgt.).

Dinsdag 21 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 23 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 25 juli:
19.00 uur St. Lambertuskerk:
Celebrant: pastoor Looijaard. 

Zondag 26 juli: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. fam. Van Esch-van Rijswijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Dinsdag 28 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 30 juli:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 1 augustus:
19.00 uur St. Lambertuskerk: geen viering.
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ALBERT HEIJN
KONINGSOORD

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

08:00-21:00
08:00-21:00
08:00-21:00
08:00-21:00
08:00-21:00
08:00-21:00
08:00-20:00

*m.u.v. zondag

013 - 533 3484 MT.1585@ah.nl @Albertheijn1585

ELKE DAG GEOPEND 
TOT 21:00!*
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Zondag 2 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intentie: Voor de overl. Leden van de KBO.

Maandag 3 augustus:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbidding.

Dinsdag 4 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 6 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Zaterdag  8 augustus:
19.00 uur St. Lambertuskerk:
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 9 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Intenties: Miet van Rijswijk-Segers en Jan van Rijswijk. 
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Dinsdag 11 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 13 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Aanmelden voor de vieringen kan via de website van de 
parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
U krijgt dan een toegangsbewijs toe gemaild, wat u uitge-
print meeneemt naar de viering.
Voor diegenen zonder internet/printer bestaat er de moge-
lijkheid om telefonisch aan te melden. Het ticket ligt dan 
voor u klaar bij aanvang van de viering:
Voor de vieringen in de St. Willibrorduskerk en de St. Cae-
ciliakerk: 013-5331215.
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: van 13 juli tot 3 
augustus: 06-25360784. Andere weken: 013-5111215.
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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 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
Ook reinigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com Tel: 06-24136243 

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

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 

Heeft uw motorfiets onderhoud of reparatie nodig en
bent u op zoek naar een adres in de buurt? 
Neem dan eens een kijkje op onze website: 
www.reddiemotoren.nl of neem contact op 
via 06-53491903 

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

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! 

Ben je toe aan Rust of wil je je gezondheid een boost 
geven, neem dan contact op via de website 
www.nyaveda.nl en maak een afspraak voor een 
Ayurvedische of een Klankschaalmassage. 

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

Schoenmakerij Joep van den Berg is in de vakantie 
periode van 13 juli tot 17 augustus op de dinsdag 
woensdag en donderdag gewoon open. 
De overige dagen gesloten. 

De Dorpsraad gaat graag met u in gesprek en is 
donderdagochtend 9 juli aanwezig op de weekmarkt en 
zaterdagochtend 11 juli vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur op 
het winkelcentrum Koningsoord. We horen graag uw 
behoeften en wensen. 

Gezocht: binnen stalling voor oldtimer auto MGBGT. 
Garage of loods, liefst waar ook geklust mag worden. 
In of dichtbij Berkel-Enschot. AUB bellen: 06-38768843 

SCHAKELTJES

 

www.ingridblom.eu 

In mijn huidverzorgingspraktijk werk
ik volgens de laatste RIVM-code en
bied ik weer alle behandelingen aan.

Nieuw in mijn praktijk is definitief ontharen
d.m.v. SHR. Deze nieuwe technologie heeft
een unieke warmte / energie afgifte die 
zeer effectief de haarfollikel vernietigd
en nieuwe haargroei tegengaat.

Voordeel t.o.v. oudere methodes is:
* pijnloos, ja echt ook bikinilijn
* glijdende behandeling, dus snel 
* ook voor lichtere haren
* ook voor donkere huid
* goede en snelle resultaten

Start nu, dan bent u snel van uw
ongewenst haar af.

Aantrekkelijke combinatieprijzen op
aanvraag. Kijk voor alle prijzen op
mijn website.

Afspraak maken kan online,
u bent van harte welkom !

 

 
 

 

 

 

 

NIEUW
 in mijn praktijk

SHR
 ONTHAREN

 

Burg.Verwielstraat 67, Oisterwijk

013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
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Met € 500,-

korting op je

advieskosten

Hypotheekgesprek
wanneer het jou
uitkomt
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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( EN PLAK) 
SPAAR

JOUW POSTER 
COMPLEET!

EXCLUSIEF BIJ

Spaar van 8 juli t/m 11 augustus 2020
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op

Jumbo.com/reisronddewereld


