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DEZE WEEK:
Winnaar zonnebloemwedstrijd feestelijk bekendgemaakt

Ook het Horeca-jasje past Edwin de Laat prima

Tjarina Pullens in actie voor goede doel in Zuid-Afrika

Prijswinnaars Kleurwedstrijd 55 jaar Schakel
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 9-11 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

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

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.

NIEUW
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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, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak.
Charlotte 06-34089921 (ook via app), Lotte, Mayke, Mara
en Monique. Algemeen: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

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

KINDEROPVANG 

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

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

MAKELAARDIJ 

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

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

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

NIEUW
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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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 Gevulde bolussen  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 4 t/m donderdag 10  september 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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Dit voorjaar gaf de twaalfjarige Emma van Vloten 
Martin het startsein voor een zonnebloemwed-
strijd in haar buurt. Na de laatste officiële me-
ting op zaterdag, volgde zondag het moment van 
de waarheid. Wie heeft de hoogste zonnebloem 
weten te kweken en sleept de eerste prijs in de 
wacht? 

Het begon allemaal dit voorjaar, toen Nederland 
in een lockdown ging. Een bijzonder ingrijpende 
tijd. ‘We hebben het er thuis veel over gehad,’ zegt 
Emma. ‘Ik wilde de mensen graag een beetje op-
vrolijken. Omdat mijn broer Simon gek is op zon-
nebloemen, dacht ik dat het misschien leuk was 
om een wedstrijd te organiseren.’ En dus ging ze 
meteen enthousiast aan de slag. Veel van haar bu-
ren aan de Osseweide en Craenweide reageerden 
positief en op 1 mei (internationale zonnebloem-
dag) ging Emma bij de deelnemers langs om de 
pakketjes zonnebloemzaadjes uit te delen.

Meten is weten
Een maand later volgde een eerste meetmoment. 
Moeder Kitty vertelt: ‘Het was zo leuk om te zien 
hoe de wedstrijd verliep. Er waren vroeg- en laat-
bloeiers bij, dikke en dunne exemplaren en brutale 
of juist verlegen types die de grond niet uit durf-
den te komen. Het zijn wat dat betreft net men-

WINNAAR 
ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
FEESTELIJK 
BEKENDGEMAAKT

sen.’ Emma vult aan: ‘Vanochtend kon iedereen 
een route lopen langs alle deelnemers en mee-
doen aan een quiz. Daarin konden ze aangeven 
welke bloem bijvoorbeeld de dikste stengel had, 
de grootste of juist kleinste bloemen.’ Maar de 
belangrijkste vraag was natuurlijk wie de aller-
hoogste bloem in de tuin had staan. En hoewel op 
het zakje met zaadjes stond aangegeven dat de 
bloemen ongeveer 1,80 meter hoog zouden wor-
den, ging de winst naar de reuze-zonnebloem van 
de heer Van Roosmalen. Zijn zonnebloem haalde 
een indrukwekkende hoogte van 3 meter 95. Zijn 
geheim? ’Veel aandacht en af en toe wat extra te 
eten.’ Uit handen van Emma en Yanick Beekman 
van Twinsz IJs & zo ontving hij een cadeaubon van 
25 euro. ‘Daar zullen mijn kleinkinderen blij mee 
zijn,’ aldus de winnaar.

Na afloop van de prijsuitreiking werd Emma zelf 
ook nog in het zonnetje gezet door Robert en Toos 
Holl. Ze bedankten Emma voor haar hartverwar-
mende initiatief en overhandigden haar een zelf-
gemaakt schilderijtje van een - voor de gelegen-
heid zeer toepasselijk - personage ut de Kuifje 
stripalbums: professor Zonnebloem.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Coen Brekelmans

Vlnr: Emma, Yanick Beekman 
(Twinsz) en de heer Van Roosmalen
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ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

02-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 13.30-15.00 uur In de Werkplaats - Lego Programmeren
02-09-20 Bilbiiotheek 14.00-16.00 uur Digispreekuur
03-09-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
03-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 20.00-21.30 uur Ouders Meet Up - Herfstkriebels
05-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 12.30-14.00 uur Workshop - Red de zee met jou Gorgel
06-09-20 Prinsessenbuurt 10.00-16.00 uur Garage sale
09-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 10.00-10.30 uur Peutervoorlees-uurtje
09-09-20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30-20.30 uur Healthy Life/Happy Mind - minicollege
12-09-20 Kerkstraat 6 hele dag Wandelroute St. Caecilia brochure 
 (oude Caeciliaschool)
12-09-20 Kerkstraat 6 14.00-14.30 uur Buitenrondleiding gids Maurice Verschuren
 (oude Caeciliaschool)
13-09-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Grupo del Sur met Piazolla programma
13-09-20 Kerkstraat 6 hele dag Wandelroute St. Caecilia brochure
 (oude Caeciliaschool)
13-09-20 Kerkstraat 6 14.00-14.30 uur Buitenrondleiding gids Anton van Dorp
 (oude Caeciliaschool)
17-09-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
24-09-20 Schalm, Kerkzaal 20.00 uur  BOG, aanmelden via bog@dorpsraadberkelenschot.nl
25-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-10.30 uur Letters&Liedjes - samen lezen en muziek maken
25-09-20 vanuit huis 18.00-23.00 uur Dorpsquiz Berkel-Enschot met live uitzending
27-09-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Alma - Quartet klassiek romatisch programma
30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 13.30-15.00 uur Workshop KBW - terug in de tijd… vreemde dieren
30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafe - “April, May and June”
30-09-20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30-20.30 uur Healthy Life/Happy Mind - minicollege
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arrage-

menten

In verband met Corona zijn alle eerdere activiteiten op de kalender vervallen. 

Graag nieuwe activiteiten aanmelden op activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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Eetcafé d’n Unent
Kreitenmolenstraat 59
5071 BB Udenhout
T:  0135113612
E:  edwin@dnunent.nl
I:  www.dnunent.nl

OOK HET HORECA-JASJE 
PAST EDWIN PRIMA

 

Eigenlijk had Edwin de Laat zijn nieuwe zaak 
‘Eetcafé D’n Unent’ eind maart al willen ope-
nen, maar zoals bijna overal dit jaar, wist het 
coronavirus ook hier haar stempel te drukken. 
De opening werd noodgedwongen verzet naar 
begin juni.
 
In de maanden voorafgaand aan de opening wer-
den al wel verschillende maaltijden bezorgd of af-
gehaald en hebben tot ver buiten het dorp klanten 
kennis mogen maken met de inmiddels beroemde 
ijskoffie (o.a. karamel/vanille, Amaretto, Baileys, 
Butterscotch, Schrobbeler, limoncello) van D’n 
Unent.
Uiteraard heeft D’n Unent meer te bieden dan al-
leen de ijskoffie. Je kan aan de Kreitenmolenstraat 
terecht voor o.a. je lunch, avondeten, speciaalbie-
ren, high-thee, -wijn, -bier en -icecream, maar ze-
ker ook om een heerlijk vers afgebakken broodje, 
of avondmenu af te halen. 
 
Op het groot opgezette overkapte, verlichte en 
verwarmde terras zorgt muziek voor een gezellige 
sfeer tijdens de mooie zomerdagen en -avonden. 
Maar ook op de koude regenachtige dagen is het 
geen straf om hier nog lekker buiten te zitten.
Natuurlijk is het binnen ook gezellig met een bar 
gedeelte, een serre en een brasserie. 
Op de avondkaart staan o.a. schnitzel, tournedos, 
saté, spare ribs, diverse maaltijdsalades en vele 
andere heerlijke gerechten die allemaal met friet 
en salade geserveerd worden. 

‘Momenteel hebben we een 3-gangen menu met 
een zeer uitgebreide keuze voor slechts € 19,50’, 
vertelt Edwin trots.
 
Wanneer u geen grote honger hebt is er bij D’n 
Unent ook ruimte om lekker te borrelen met allerlei 
lekkere hapjes zoals een kaasplankje, gemengde 
snacks, bourgondiër bitterballen, nacho’s enz. 
 
Groepen zijn ook van harte welkom, we hebben 
mogelijkheden om binnen de corona maatregelen 
groepen te ontvangen op een manier dat iedereen 
toch “bij elkaar” zit. Wil je iets leuks doen met een 
paar vrienden/familie/buren, dan kun je ook bij D’n 
Unent terecht van budget tot VIP. Op de website 
van eetcafé D’n Unent (www.dnunent.nl) staan 
ook nog diverse mogelijkheden voor het afhuren 
van een gedeelte of het volledige eetcafé.
 
Eetcafé d’n Unent is geopend van woensdag t/m 
zondag van 10.30 tot 00.00 uur. De keuken is open 
van 11.30 tot 21.30 uur.
 

Tekst en foto: Pieter Michielsen (De Wegwijzer)
 

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 26-8 Drone Schaapkenslaan 06-23000315
 22-8 Huissleutel aan zwart bandje met twee In gras in nabijheid van Torentjes Hoef 06-44908818
  zilverkleurige kraaltjes
 6-8 Groen shirt maat 152 Koningsoordlaan 013-5332526
 1-8 Bruin etuitje met sleutels speeltuin achter Erasmuslaan 06-42938061
 31-7 Huissleutel met blauwe token Raadhuisstraat 06-51764661
   

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 28-8 Wiel van Mutsy kinderwagen Winkelcentrum, parkeerplaats 06-49984757
   Gezondheidcentrum
 25-8 Airpods 2 met hard roze hoesje Veldje bij Kransakker 06-36030501
 20-8 Zilveren kettinkje met kruisje  Vanaf Jong Brabant naar Monte 06-23478173
   Verdilaan
 20-8 Zwarte herenportemonnee Berkel-Enschot 06-12371295
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De achttienjarige Tjarina Pullens heeft een bij-
zondere manier gevonden om geld in te zame-
len voor het goede doel. Door het geven van 
sportlessen en het verkopen van armbandjes en 
halsbanden hoopt ze geld op te halen om lokale 
organisaties in Zuid-Afrika te ondersteunen. 

Het is natuurlijk even afwachten hoe het Corona-
virus zich de komende tijd ontwikkelt, maar als 
alles goed gaat, vertrekt ze in januari naar Zuid-
Afrika. Samen met een groep studenten van het 
ROC Sport en Bewegen doet ze mee aan een ex-
cellentieprogramma. De studenten gaan twee we-
ken lang verschillende organisaties en instanties 
helpen en daarom is ze nu druk bezig om geld in 
te zamelen.

Lekker buiten sporten voor het 
goede doel

‘We verblijven straks in gastgezinnen en gaan van 
daaruit op bezoek bij verschillende organisaties,’ 
vertelt Tjarina. ‘Zo is er bijvoorbeeld een instantie 
die jongens na schooltijd opvangt en leuke activi-
teiten organiseert zodat ze niet in de criminaliteit 
belanden. En we gaan op bezoek bij een organisa-
tie die meisjes uit de prostitutie haalt en houdt. En 
ondertussen steken we ook zelf de handen uit de 
mouwen. Door te klussen of door activiteiten en 

TJARINA PULLENS IN 
ACTIE VOOR GOEDE 

DOEL IN ZUID-AFRIKA

sporttoernooien te organiseren. Daarom nemen 
we ook veel sport- en spelmateriaal mee, want dat 
is er vaak niet.’

Sportlessen en armbandjes
Dat alles kost natuurlijk geld. ‘Zomaar mensen om 
geld vragen, dat zit niet in mijn karakter,’ zegt ze. 
‘Ik wil er wel een tegenprestatie voor doen.’ Dus 
organiseert ze sportlessen. Een les kost € 7,50 en 
daarvoor krijg je een leuke en afwisselende work-
out van 45 minuten in de buitenlucht. De les is voor 
iedereen geschikt. ‘Ons mam doet het ook,’ bena-
drukt ze. En voor wie dat sporten niet ziet zitten, 
zijn er andere manieren om het goede doel te on-
dersteunen. Ze verkoopt ook fraaie, kleurrijke arm-
bandjes en zelfgemaakte halsbanden voor honden.

Mocht Corona toch roet in het eten gooien, dan 
wordt de reis uitgesteld naar juni. ‘En als dat helaas 
ook niet door kan gaan, dan gaat er volgend school-
jaar een nieuwe groep. Zonder mij helaas, maar het 
geld komt hoe dan ook op je juiste plek terecht.’

Meedoen of doneren?
Tjarina heeft een website gemaakt waarop meer 
informatie te vinden is over haar actie en waarop 
ze straks verslag zal doen van de reis: http://tjari-
nazuid-afrika.simplesite.com. Of stuur een mailtje 
naar tjarina.za@gmail.com 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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DUO ANIMATO: 
Jean Marc Cacchia - Dwarsfluit
Angèle van Haaren - Piano

Omdat de fluitist Fransman is en in Frankrijk woont, is het momenteel vanwege Corona onmogelijk samen te musice-
ren, c.q. concerten te geven. Ik speel vanaf mijn 6 jaar piano en heb aan het Rotterdams conservatorium de diploma’s 
voor piano en zang behaald. 
MUZIEK IS MIJN LEVEN en dat wordt door Corona 
ernstig verstoord. Ik mis het samenspel te zeer 
en wil daarom graag in contact komen met een 
musicus, op conservatorium niveau, om samen te 
musiceren. 
Ik ben 85 jaar, ben in goede conditie, heb veel tijd 
en ben in het bezit van een prachtige Boston/
Steinway vleugel. Ik ben geboren in Loon op Zand, 
in een muzikaal gezin van 12 kinderen.

Angèle van Haaren, pianiste van DUO ANIMATO
woonachtig in Berkel-Enschot
e-mail: vanhaaren.angele36@gmail.com
telefoon: 06-30547643

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
w w w.dktnotarissen.nl
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Wow wat zijn er veel mooie kleurplaten ingeleverd! Het was een moeilijke keuze voor de jury, 
maar uiteindelijk hebben we vier prijswinnaars gekozen:
 
Florence van Boekel 4 jaar
Saar Verhoeven 7 jaar
Maren Bertens 9 jaar
Simone Horsten 11 jaar
 
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! Jullie ontvangen een cadeaubon van Twinsz IJS & ZO
 
Volgende week maken we de prijswinnaars bekend van de Fotowandeltocht!

PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT 55 JAAR SCHAKEL
 

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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Leefstijlcoaching in Berkel-Enschot  
Last van overgewicht en liever gezond en fit? 
Neem deel aan het groepsprogramma Overgewicht te Lijf 

• 2 jarig traject 
• 16 groepsbijeenkomsten 
• 8 individuele gesprekken met leefstijlcoach 
• Verwijzing van huisarts  
• Volledige vergoeding traject door zorgverzekering 

 
Willijam van Rijsewijk/www.burolot.nl/06 13737245 

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



15|

KUNST EN CULTUUR

NIEUW SEIZOEN, 
NIEUW PROGRAMMA
Deze week treft u als inleg in De Schakel de FLYER 
aan met alle culturele voorstellingen en activiteiten 
die in Ons Koningsoord door Cultureel Centrum 
De Schalm, Stichting Expo en Bibliotheek Midden-
Brabant voor alle inwoners van Berkel-Enschot en 
omgeving worden georganiseerd! 
We zijn er trots op dat we u alles in één overzicht 
kunnen aanreiken, zodat u niets hoeft te missen 
van het mooie, interessante en leerzame aanbod 
voor jong en oud. De samenwerking tussen deze 
drie partners leidt voor u niet alleen tot meer over-
zicht maar ook tot meer activiteiten voor kinderen 
en jongeren en een veelzijdiger en gevarieerder 
programma voor volwassenen!  
We nodigen iedereen van harte uit om aanwezig 
te zijn bij de voorstelling(en) of de activiteit(en) van 
zijn of haar keuze. 
Omdat we de bijeenkomsten volgens de corona-
voorschriften organiseren, zijn er minder plaatsen 
beschikbaar en is het belangrijk om snel te reser-
veren. Zie voor nadere informatie over voorstellin-
gen, kaartverkoop en corona-regels de websites 
www.deschalm.net en www.bibliotheekmb.nl
Hebt u vragen? Neem dan meteen contact op via 
info@deschalm.net of bel 013-5331333 en stel uw 
vraag. We helpen u graag verder.
Hebt u suggesties of ideeën om het culturele pro-
gramma in Berkel-Enschot te verrijken, laat het 
ons weten op cultuur@deschalm.net

EXPOSITIE VAN LOUISE VAN 
DEN HEUVEL- VAN BEERS
van 1 september t/m 29 oktober 2020.
In de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

Ruim 35 jaar schilder ik en gedurende de jaren is 
daaruit een diversiteit van schilderijen ontstaan. 
Door kunstopleidingen en talrijke cursussen zoals 
aquarel, boetseren en beeldhouwen probeer ik 
mezelf  te ontwikkelen zowel op het platte vlak als 
in de ruimtelijke vormgeving.
In 1997 was mijn eerste expositie en nadien expo-
seerde ik op diverse locaties in Tilburg en buiten 
de stad terwijl mijn schilderijen ook vertegenwoor-
digd zijn in het buitenland.
Het inspireert mij om steeds meer te verdiepen in 

de natuur en neem foto’s waaruit ik zo nu en dan 
een detail pak en daarmee aan de slag ga en van-
uit deze creatie ontstaat er vaak abstracte vormen. 
Verdere inspiraties zijn de mensen en architectuur 
en deze zijn dan ook op doeken vastgelegd.
Velen bezochten mijn atelier en zijn verrast wat ze 
zien waarbij kleur en vormgeving een rol spelen.
Het doel van mijn schilderen betekent voor me 
onthaasten, even jezelf zijn waarbij je probeert  
een beeldend verhaal op het doek te zetten en de 
toeschouwer probeer mee te nemen in mijn bele-
ving. Voor verdere informatie: 
Louise.van.beers@gmail.com of 013-5718245 

Openingstijden expositie:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 
(toegang alleen op afspraak)
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot                                   

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

September

Soep
Romige preisoep 

Met knoflook croutons

Hoofdgerechten
Gebakken victoriabaarsfilet 

Met knoflookroom en aardpeer gratin
of

Boeuf Bourguignon 
Met spekblokjes en rösti

Dessert
Chocolademousse 

Met amandelen en vanillesaus

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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LOKET BE GAAT 
WEER OPEN

in Zorgcentrum Torentjeshoef vanaf donder-
dag 3 september
Bij Loket BE kunnen inwoners terecht met al hun 
vragen over zorg, wonen, welzijn en maatschap-
pelijke diensten. Loket BE wordt gerund door 
vrijwilligers. Als gevolg van de Corona-crisis was 
het loket sinds 12 maart alleen per mail ( loketbe@
dorpsraadberkelenschot.nl ) of telefoon (06  537 
68 978 ) bereikbaar. Inmiddels is een andere ruim-
te binnen Zorgcentrum Torentjeshoef gevonden, 
waardoor u weer veilig Loket BE kunt bezoeken. 
Zodra u Torentjeshoef binnen komt, staat aange-
geven hoe u bij het Loket kunt komen. Let op:  de 
openingstijd is iets veranderd. Het loket is open 
iedere donderdag van 9-11 uur. 

ZOMERSE PICKNICK 
VAN DE ZONNEBLOEM 
Ondanks de corona crisis heeft 
het bestuur van de Zonnebloem in 

Berkel-Enschot in overleg met Boerderij Denissen 
voor haar gasten eindelijk weer een uitje kunnen 
organiseren. 
Ruim negentig gas-
ten en vrijwilligers 
hebben, na weken 
van weinig persoon-
lijk contact weer 
kunnen genieten van 
een bijeenkomst met 
een heerlijke pick-
nick (lunch) Op het 
ruime,coronaproof, 
opgezette terras van 
Boerderij Denissen 
werden op een zo-
merse woensdag de 
gasten verwelkomd door de vrijwilligers. Na het 
gebruik van desinfecterende hand gel namen de 
gasten, volgens de richtlijnen van het RIVM, plaats 
aan tafels met 1,5 meter afstand. Zo werd op vei-
lige wijze genoten van de culinaire verrassingen 
van chefkok Mark.
Na de koffie/thee en een kletskop koekje volgde 
een zoete aardappelsoep met zonnebloempitten 
en kruiden. De picknick bestond verder uit een rijk 

gegarneerd broodje kaas/rauwkost en een brood-
je de Jong kroket. Als afsluiting verraste Mark de 
gasten met een romige ijscoupe met aardbeien en 
karamelwafel. De gezellige nazit bewees des te-
meer hoe de gasten uitkeken naar contacten met 
weer eens ‘andere proat’ zoals werd opgemerkt.
Bovendien waren de weergoden ons gunstig ge-
zind en dan is het goed toeven op een van de 
mooiste locaties in Berkel-Enschot!
Bestuur en vrijwilligers kunnen met het team van 
Boerderij Denissen terugzien op een geslaagde en 
dankbare middag! 

CONCORDIA 
HEEFT ER ZES 
SUPERHELDEN BIJ

Door alle toestanden rond Corona is er maar nau-
welijks aandacht besteed aan de jaarlijkse uitslag 
van de muziekexamens, die voor de zomervakan-
tie gehouden zijn bij Factorium. Een gezamenlijke 
foto ontbreekt zelfs. Maar liefst zes muzikanten en 
lid van Concordia deden hun examen. Alle zes op 
eigen niveau en ze zijn allemaal geslaagd. Bieke 
Dusee en Wessel Sohier deden voor de eerste keer 
hum examen en zij slaagden voor het examen A. 
De basis is gelegd. Peter van Gestel ging op voor 
B, een graadje moeilijker maar hij was dan ook al 
een tijdje langer bij Concordia en bij Factorium.
Het hoogst haalbare  werd bereikt door drie kan-
jers; zij haalden na jarenlange theoretische scho-
ling en veel, heel veel praktisch oefenen op het 
instrument naar keuze de eindstreep: het D-diplo-
ma. Jan van Gestel, Kim en Joep Staats, achter-
een volgens op trompet, saxofoon en euphonium 
slaagden, Kim en Joep zelfs cum laude met lof en 
persoonlijk commentaar van de jury.  De  lessen 
verliepen in verband met de corona-crisis online 
en dat was niet zo gemakkelijk omdat er dan niet 
met pianobegeleiding geoefend kon worden.
Kim vertelt even verder:
“Op 25 juni deed ik mijn D-examen. Samen met 
mijn tweelingbroer Joep. Ik speelde op altsaxo-
foon en Joep op euphonium. Ondanks Corona 
heb ik toch voor publiek het stuk: “Deuxième Mor-
ceau de Concert”, van Beeckman kunnen spelen. 
Een lang stuk met heel veel loopjes. Samen met 
Joep heb ik het tweede deel van  “Conversations” 
gespeeld. Een muzikaal gesprek tussen familiele-
den. Dus zeer toepasselijk.  Toen Joep zijn mu-
ziekstuk “Green Hill” van Bert Appermont moest 
spelen, moest ik voor de pianist zijn bladmuziek 
omslaan; dat vond ik eigenlijk nog wel het ergste 
om te doen. Wat een stress zeg. Het was enorm 
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

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

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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leuk dat er toch zoveel mensen op gepaste af-
stand konden komen luisteren, vooral vanuit de 
muziekvereniging.”
Wij wensen alle geslaagden nog heel veel muzi-
kaal genot en succes om nóg een stapje hoger te 
komen. Chapeau alle zes ! 

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (14)
Zo’n twintig jaar geleden kreeg kunste-
naar en uitvinder Guus Voermans uit 

Beneden Leeuwen het verzoek om na te denken 
over een kunstwerk voor de milieustraat aan de 
Hoolstraat te Berkel. Guus bezocht de locatie en 
kwam tot de slotsom dat er een interactief werk 
moest komen in de vorm van een kraai. In zijn ate-
lier te Tilburg ontsproot uit zijn handen een roest-
vrijstalen kraai. Aan het zicht onttrokken maar wel 
aanwezig zijn onderdelen verwerkt die zorgen voor 
de beweging en het geluid. Voermans gebruikte 
voor zijn werk een ruitenwissermotor, een onder-
deel uit een koffie-automaat, een balg uit een be-
ademingsapparaat, een koelkastcompressor en 
een rubberen beddenkruik. Als klap op de vuurpijl 
moest je het werk op locatie kunnen bellen. Het 
telefoonnummer was destijds 06-25412288. De 

titel voor ‘t kunstwerk werd: “IZI-BIRD”, vernoemd 
naar de Izi-telefoons van Libertel. In de zomer van 
1999 had het kunstwerk zijn vuurdoop en stond 
het op het dak van het toenmalig FAXX-gebouw 
te Tilburg. Het leverde zoveel commotie op dat 
Voermans besloot de beltijd naar het kunstwerk 
belangrijk in te korten. Daar kreeg het kunstwerk 
zijn bijnaam: “Lawaaikraai”. Uiteindelijk landde 
de kraai op een lantaarnpaal bij de milieustraat te 
Berkel. Toenmalig wethouder Frans Puls nam het 
kunstwerk op 3 december 1999 in gebruik door 
het telefoonnummer in te toetsen. De vogel richtte 
zich op, spreidde zijn vleugels en gaf zijn kenmer-
kend krasgeluid. Sinds enige tijd is de vogel ech-
ter gevlogen, vooralsnog spoorloos.

Foto: Peter Timmermans.
Tekst: Rinus van der Loo.
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Assurantiën
Van den Hoven

U kunt bij ons terecht voor 
een hypotheek bij o.a.:

Onze vestigingsadressen:
Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67
Willibrordplein 7, 5131 AV  Alphen, T (013) 508 29 14
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MAANDPUZZEL

HORIZONTAAL
1. speeltuintoestel; 7. iemand die ronddoolt, die 
geen vaste verblijfplaats heeft; 12. rekenopgave; 
13. verdieping; 14. halsdoek; 15. reverendus pater 
(afk.); 17. boomvrucht; 19. faam (roem); 21. lengte-
maat (afk.); 22. Nederlandse Aardolie-Maatschappij 
(afk.); 24. plaats in Zuid-Holland; 27. meisjesnaam; 
28. levenslucht; 30. kever; 31. eikenschors; 32. 
klein nog jong mens; 33. grappenmaker; 35. een 
soort dief (piraat); 37. vlaktemaat; 38. steunen (rus-
ten); 41. insect; 42. wat mensen vaak doen tijdens 
het slapen; 44. rivier in Duitsland; 46. korte nota of 
mededeling; 47. rolprent; 48. in een toneelstuk of 
film als gast optreden; 49. deel van gelaat; 50. adel-
lijk; 52. recht en doorgaans rond stuk hout; 54. ste-
len; 56. snel (vlug); 58. voorwerp dat geluk brengt 
(talisman); 61. lidwoord; 62. Poolse jood; 64. grote 
bontgekleurde papegaai; 65. telwoord; 67. kookge-
rei; 68. alstublieft (afk.); 70. aanlegplaats voor sche-
pen; 72. Europeaan; 73. grondslag voor een bouw-
werk; 76. gevangenis; 77. Amsterdams peil (afk.); 
78. eenheid van elektrische spanning; 79. beklemd; 
81. muzieknoot; 82. nieuw (in samenstelling); 83. 
slot (afloop); 84. hoogste punt van een hellend dak; 
86. vooral een in de keuken gebruikt kruid (spece-
rij); 87. zout van salpeterig zuur.

VERTICAAL
1. kleine soort van zeekreeft; 2. bevroren water; 
3. het mannetje van de geit; 4. rivier in Noord-
Brabant; 5. schrander eerbiedwaardige grijsaard; 
6. opbergruimte; 7. radio- of televisiestation; 8. 
plaats in Noord-Holland; 9. mannelijk schaap; 10. 
Verenigde Staten (afk.); 11. vastenmaand van de 
moslims; 16. landkikker; 18. bedorven; 20. bin-
nenvaartuig; 21. deel van gelaat; 23. spijskaart; 
25. slaginstrument; 26. nauwe opening (kier); 27. 
ceintuur; 29. werktuig tot het meten van spanning 
en druk; 32. bierdopje; 34. rood (Engels); 36. onze 
nationale sport; 37. ledemaat; 39. dopheide; 40. 
telwoord; 42. vierde letter van het Griekse alfabet; 
43. muzikale compositie ter oefening; 45. loop-
vogel; 46 sporenplant; 51. naaldboom; 53. fami-
lielid; 54. gulhartig; 55. zwarte kleverige stof; 56. 
cirkelvormig; 57. koppel stel; 59. weg aan beide 
zijden met bomen beplant; 60. reiziger; 62. roof-
dier; 63. jong van een kip; 66. boomsoort; 67. 
kan om bier uit te drinken; 69. Bart’s Neverending 
Network (afk.); 71. niet zo slim; 73. drinkgeld (tip); 
74. zwemvogel; 75. plaats in België; 78. op grote 
afstand; 80. oude lap; 82. heden; 85. kunstmatige 
inseminatie (afk.).

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

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

puzzel@schakel-nu.nl 

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

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

Uitslag maandpuzzel 
augustus; 

Volgende week in 
Schakel 37
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HUIS & HYPOTHEEK 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
TC DE RAUWBRAKEN
22 augustus tot en met 29 augustus waren de 
Huis & Hypotheek Clubkampioenschappen bij TC 
de Rauwbraken. Afgelopen week is gelukkig ge-
bleken dat het mogelijk is om een gezellig toernooi 
te organiseren ondanks corona maatregelen.
We willen hierbij Mark Hamers van Huis & Hypo-
theek bedanken voor het sponsoren van onze 
clubkampioenschappen. De Technische Toernooi 
Commissie heeft er voor gezorgd dat er weer een 
geweldig toernooi gespeeld kon worden.
Alle deelnemers bedankt. Hieronder de kampioe-
nen van 2020
HE 7
Mark Vromans - Wouter Stam

HE 8
Maarten Derksen - Joep Koolen

HE 6
Rombout Castelijns - Wouter v. Beijsterveld

GD 6/7
Bjorn van Engelen - Eric v. Beerendonk
Barbara Paijmans  Wendy Eykenbos

HD 7
Sipko Schouten - Hans Leijs
Wouter Stam  Mark van Rooij

DD 6
Janka Verkerke-de Ridder - Vivian Kat-Kleijngeld
Mirjam Wilgers  Saskia Rosenhart

GD 8
Piet Burgmans - Sven Dieltjes
Marijke Burgmans  Merel Vugts

GD 4/5
Arjan Enneman - Jack van Zeeland
Maaike Adams  Jeannette v. Zeeland

DD 7
Joyce De Jongh - Ilona Van Iersel
Marleen van Lieshout  Marian Verschuren

HD 8
Igor Maas - Willem-Jan v.d. Berk
Frank Verschuren  Jaap Maas

HD 6
Wouter Van Beijsterveld - Peter-Paul Valk
Jeroen Verstappen  Mark Vromans

Met sportieve groet namens het bestuur en de 
TTC van TC de Rauwbraken,

Claudia Kuiper

COMPETITIESTART 
MET LOUTER 

THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag 5 september gaat de korfbalcompetitie 
weer van start.. Alle acht teams van OJC’98 spe-
len een thuiswedstrijd. Het is dus de moeite waard 
om een kijkje te komen nemen op Sportpark de 
Rauwbraken. dan kunt u zien hoe gezellig de sfeer 
is en hoe veelzijdig de korfbalsport is.
Het programma luidt a.s. zaterdag:
OJC’98 1 - KVS 1   15.30 uur
OJC’98 2 - Stip 1   14.00 uur
OJC’98 jun 1 - PSV jun 1  12.30 uur
OJC’98 asp B1 - Tilburg asp B2 13.00 uur
OJC’98 asp C1 - DSC asp C3 14.15 uur
OJC’98 pup D1 - DKB pup D1 12.00 uur
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1 11.30 uur
OJC’98 pup E2 - KVS pup E1 11.30 uur
We wensen alle teams en ook de overige belangstel-
lenden een spannende en sportieve competitie toe.

SCHAAKCOMPETITIE VAN 
START
Weet u dat schaken een denksport is voor 
creatieve geesten? Een hobby voor door-

denkers, tegelijkertijd een uitdaging voor mense-
lijk vernuft. Het is ook een training voor geestelijke 
fitness, een probaat middel tegen Alzheimer. Bo-
venal een boeiend en gezellig tijdverdrijf.
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

do vr za
3 sep 4 sep 5 sep WEEKENDPAKKERS

36/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

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

Geldig in week 36 zondag 30 augustus t/m zaterdag 5 september 2020

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS Nederlandse
Blauwe bessen
Schaal 300 gram
2 schalen

7.98  3.99

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

4.56   2.28
De actieprijzen variëren van 2.09 - 2.39

Unox Soep in zak
Alle zakken à 570 ml, 
combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. Unox Soep in zak 
romige tomatensoep, 
2 zakken à 570 ml

5.70   2.85
De actieprijzen variëren van 2.59 - 3.49

PLUS Gerookte 
Noorse zalm
Pak 100 gram
2 pakken 

7.98   3.99
1+1
GRATIS Alle Danio Kwark

1+1
GRATIS

PLUS Goudse Kaas 
plakken 48+
Jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen of oud, 
pak 190 gram, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. PLUS Goudse Kaas plakken 
48+ jong belegen, 
2 pakken à 190 gram

4.70   2.35
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79

1.25 - 2.09

Per stuk

0.99

TOT 52% KORTING 

PLUS Aardbeiengebak
Luxe halve vlaai, slof of tartelette met 
aardbeien, geschikt voor 5-6 personen

6.99

Per stuk

4.99 Innocent Smoothie of sap
Alle flesjes à 300-330 ml, combineren mogelijk
2 fl esjes**
Bijv. Innocent Super smoothie energise, 
2 fl esjes à 300 ml

4.58   2.29
De actieprijzen variëren van 1.99 -2.59

Innocent Smoothie of sap

1+1
GRATIS

PLUS Pitloze rode druiven
Schaal 500 gram

Per schaal

1.49
PLUS Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

5.78

Per 250 gram

3.99

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

Unox Soep in zak

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013-5111989 

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00
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Dat is in ieder geval bekend bij een 26 tal schaak-
liefhebbers, die elke donderdag in de Druiventros 
tegen elkaar spelen. Aanstaande donderdag start 
het nieuwe schaakseizoen weer bij schaakvereni-
ging De Oude Toren. De schakers zijn ingedeeld in 
2 groepen, ingedeeld naar speelsterkte. Nadat er 
8 partijen gespeeld zijn, zal er promotie en degra-
datie plaatsvinden. Uiteraard wordt het protocol 
Veilig Schaken ivm corona zorgvuldig nageleefd.

WEDSTRIJDVERSLAG 
VV HAARSTEEG 1 - 
JONG BRABANT 1

Door afwezigheid van onze vaste hoofdredacteur, 
die genoot van een fietsvakantie langs alle Wad-
deneilanden, nam iemand anders vandaag de hon-
neurs waar. Enfin, om stipt 14:30 werd er afgetrapt 
in Vlijmen voor de eerste bekerwedstrijd van het sei-
zoen tegen VV Haarsteeg. In de eerste helft was VV 
Haarsteeg de bovenliggende partij, waardoor Jong 
Brabant bijna niet aan aanvallen toekwam. Een 
zeldzame uitbraak waarbij Tom Bastings de bal net 
naast het doel schoot was dan ook het enige spel-
denprikje van de mannen uit Berkel-Enschot. Het 
veldoverwicht van de thuisploeg werd in de eerste 
helft beloond met een goal die ietwat ongelukkig tot 
stand kwam. Een aanvaller van VV Haarsteeg stelde 
namelijk zijn geluk op de proef met een afstands-
schot. Dit schot kwam via de paal tegen de rug van 
doelman Floris Jonkers en rolde daarna tergend 
langzaam de goal in: 1-0. Na wat aanpassingen in 
de rust kwamen de Jong Brabanders in de tweede 
helft beter voor de dag. De vrije man werd makkelij-
ker gevonden en zowaar begon het een wedstrijd te 
worden die twee kanten op kon. Helaas viel de goal 
aan de zijde van VV Haarsteeg: 2-0. Desalniettemin 
gaf Jong Brabant zich niet zomaar verloren en zette 
koers richting het vijandige doel. Na een paar goede 
aanvallen wist uiteindelijk Bram Vugts de spanning 
terug te brengen in de wedstrijd: 2-1. Deze goal gaf 
moed en wilskracht om er toch nog een gelijkspel 
uit te slepen. Dit leek uiteindelijk ook te gaan luk-
ken toen Thomas Straatman in de laatste minuten 
mocht aanleggen vanaf de penaltystip voor de 2-2. 
Helaas stond ditmaal het aluminium de gelijkmaker 
in de weg en eindigde de wedstrijd in 2-1 voor de 
thuisploeg uit Vlijmen. Volgende week gaat het om 
de échte knikkers, want dan start Jong Brabant aan 
de competitie met een uitwedstrijd om 14:30 tegen 
het altijd lastige OVC’26 uit Tilburg. Support is daar-
om altijd van harte welkom!
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Na een leven dat gekenmerkt werd 
door eenvoud, hartelijkheid,

bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Toos van de Pas - Huijben

* Oosterhout, 10 juli 1935
† Biezenmortel, 24 augustus  2020

Weduwe van

†  Ad van de Pas

Ineke & Gert   Nathasja, Linda
Corné & Wendy  Dény, Javy
Johan & Ranu   Mika
Jack & Anneke

Op zaterdag 29 Augustus hebben we in besloten kring
afscheid genomen van ons mam

Correspondentieadres:
Kerkstraat 31a

5056 AB Berkel -Enschot

WOENSDAG/DONDERDAG VRIJDAG/ZATERDAG IEDERE 1E WEEKEND 
VAN DE MAAND WEGENS GROOT SUCCES!

Gehaktballen 
Diverse soorten

Elke 4e

  GRATIS

Bij aankoop van 
2 menuutjes 

uit eigen keuken

GRATIS
een beker soep 
(500 ml) naar keuze

Onze koks hebben 
voor u gekookt

Vanzelfsprekend goed!

Gekruid 
gehakt 

500 gram  380

Reepjesvlees-
pakket
Wekelijks wisselend, steeds 
een compleet pakket

Per pakket
vanaf  795

(vrijdag/zaterdag)

Biefstukdag 
Botermalse biefstukjes

3 stuks  895

Daarnaast hebben we wekelijks een wisselend Keurslagerkoopje voor 
nog meer voordeel. Keurslagerkwaliteit voor een passende prijs!

MAANDAG/DINSDAG

Dit zijn onze dagaanbiedingen!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 31 augustus t/m 19 december 2020

De lekkerste!

Beproefde kwaliteit, 

al 55 jaar lang!

UIT DE KEUKEN VAN

UIT DE KEUKEN VAN

VAN HOOF VAN HOOF

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

U parkeert 
bij ons voor 

de deur!

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



DIVERSEN
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GARAGESALE
Op zondag 6 september  a.s. is er in de prinses-
senbuurt van Berkel-Enschot een garagesale.
Aanvang: 10.00 Tot 16.00 uur
(Deelnemers zijn te herkennen aan de ballonen bij 
hun huis/oprit)

RENNEVOIRT 
GAAT WEER 
VAN START 

Na een hele gekke periode zijn we het schooljaar 
op Rennevoirt weer goed gestart. Iedereen heeft 
er weer zin in en gelukkig zien de dagen er op 
school weer redelijk normaal uit. Helaas blijft het 
door alle maatregelen lastig om ouders en exter-
nen in de school te ontvangen.  
 
De komende periode gaan we weer van start met 
verschillende projecten. In de onder- en midden-

bouw staat het project Kinderboekenweek op de 
planning. De kinderboekenweek staat dit jaar in 
het teken van ‘En toen.....’ We duiken samen met 
de kinderen het verleden van de afgelopen 100jaar 
in. Voor de bovenbouw staat het project Amerika 
centraal. 
 
Voorheen deden we altijd de oproep om externen 
uit het dorp onze school binnen te halen. Helaas 
mag dat nu niet. Mocht u wel interesse hebben om 
uw ervaringen m.b.t. deze projecten te delen dan 
nodigen we u van harte uit om contact met ons op 
te nemen. Om te kijken hoe we dit vorm kunnen 
geven. Denk hierbij aan het delen van verhalen, 
brieven, filmpjes, ….. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van deze projecten. 
Hou dan de komende weken de schakel in de ga-
ten! 
 
Groeten namens de werkgroep Rijke Leeromge-
ving 
jorien.coppens@tangent.nl

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak



KERKBERICHTEN
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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
Wat de coronacrisis van ons vraagt
Onlangs was de Belgische psychiater Damiaan 
Denys te gast in het tv-programma Op1 en ik 
werd getroffen door wat hij zei over de corona-
crisis. Er worden volgens hem van ons dingen 
gevraagd die we niet gewend zijn, zoals denken 
op lange termijn en denken aan het belang van 
het collectief (de gemeenschap). Onze manier van 
leven en denken is in toenemende mate te duiden 
als ‘hedonistisch’: we willen genieten en wel nu/
onmiddellijk. Het overmatig drankgebruik, drugs, 
de kick van hooligans en van relschoppers, ook 
tegen hulpverleners, is daar een uiting van. Men 
denkt alleen aan zichzelf, niet aan anderen, en 
ook niet aan de gevolgen op lange termijn, noch 
voor zichzelf, noch voor anderen. Met genieten op 
zich is niets mis, maar als het een egoïstisch trekje 
krijgt of ten koste van anderen gaat, dan wordt het 
een probleem.
Damiaan Denys wees erop dat de coronacrisis 
van ons vraagt om oog te hebben voor de ander, 
om beperkingen te aanvaarden juist ter wille van 
met name kwetsbare ouderen. Om beperkingen 
nu te aanvaarden, zoals afzien van uitbundige 
feesten, ter wille van een verder liggend doel: dat 
we zo goed mogelijk door deze crisis heenkomen. 
Een goed voorbeeld daarvan hebben we kunnen 
zien bij verpleegkundigen tijdens het hoogtepunt 
van de crisis. Zij maakten lange dagen, offerden 
hun vakantie op, dachten niet op de eerste plaats 
aan zichzelf, maar aan de patiënten op de ic, in de 
hoop dat mensen zouden genezen en op termijn 
weer naar huis zouden kunnen. 
Tegelijkertijd realiseer ik me dat een dergelijke 
houding eigenlijk oer-christelijk is. Iets over heb-

ben voor een ander heet dan ‘naastenliefde’ en af-
zien van onmiddellijk genot ter wille van een hoger 
en verder liggend doel zien we terug in de chris-
telijke deugd van ‘matigheid’. Christelijke waarden 
en deugden zijn, ook bij de bestrijding van de co-
ronacrisis, nog steeds van grote waarde. Lang niet 
altijd eenvoudig, maar wel heilzaam. 

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
Afgelopen week namen we in de St. Caeciliakerk 
met een kerkelijke uitvaart afscheid van Toos van 
de Pas-Huijben, 85 jaar.

AFSCHEID DIAKEN ALEXIS SZEJNOGA
Dit weekend zal er in de 3 kerken van onze paro-
chie aandacht zijn voor het afscheid van diaken 
Alexis Szejnoga. Zoals eerder door hemzelf be-
kend gemaakt, is hij inmiddels werkzaam in de 
parochie Heilige Willibrord in Loon op Zand. De 
afscheidsviering in Udenhout zal plaatsvinden op 
zaterdagavond 5 september om 19.00 uur. Ver-
volgens op zondag 6 september om 9.30 uur in 
de St. Caeciliakerk en om 11.00 uur in de St. Wil-
librorduskerk. Eenieder die Alexis een warm hart 
toedraagt is natuurlijk van harte welkom, aanmel-
den voor de vieringen is nog steeds nodig en dus 
zeer gewenst. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 5 september: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.

Zondag 6 september: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Szejnoga.
Intenties: Overl. leden K.B.O.; Jan van Rijswijk en 
Miet van Rijswijk-Segers; Pastoor Vissers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Szejnoga.
Intentie: Marinus en Jeanne van Esch-van Hattum.

Dinsdag 8 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 10 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
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09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanaf 1 juli mogen we met maximaal 100 perso-
nen vieren. 
Aanmelden is nog steeds nodig. Dat kan via de 
website van de parochie: 

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.
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SCHAKELTJES

30 |

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

Vele kussens en manden voor de helft van de 
prijs, bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

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

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 

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

Gastouderbureau Bontekoe gespecialiseerd 
in gastouderopvang. Zoek je opvang of wil je 
gastouder worden? Dan horen we graag van jou! 
www.kinderopvangbrabant.nl of bel of app naar 
06-48948933. 

Schitterende adrespenningen voor uw hond 
of kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u 
meekijkt ! Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

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

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

Wilt u een website? Mail ons: info@ictjer.nl 
We zijn er ook voor aanpassingen van uw huidige 
website. Neem rustig contact op! 

Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

Te huur gevraagd: woning in Berkel-Enschot, 
Oisterwijk of Udenhout, okt/nov 2020 t/m juli 
2021 Tel 06-47187745

Vele merken diepvriesvoeding bij Hobby-Mix 
voor Dieren o.a. Carnibest, Bandit, Runner, 
Duck, Energique, Natures menu, Prins, Farmfood 
en voor uw aquariumvissen rode-, witte muggen-
larven en Quintet. www.hobbymixvoordieren.nl 

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

Wie wil mij 1 uurtje per week helpen in de tuin? 
013-5332266 inevanderburg@ziggo.nl  

Wij zoeken een goede en betrouwbare poets-
hulp voor op de maandag (3 uur per week). 
Tel nr. 06-40876327. 

IN DE ROOS YOGA: veilig ontspannen
Nieuw: vroege vogel yoga dinsdag 7.45 uur
Yoga/Meditatieles op maandagmiddag 13.30 uur
geeft rust in je hoofd en een soepel lichaam.
Informatie en lestijden: www.inderoosyoga.nl

Aanbieding Dekbed overtrekken eenpersoons 
en lits jumeauxs, diverse patronen en effen 
kleuren. Sjef Coolen Interieur, 
St Willibrordstraat 32a B-E

De BOG vergadert op 17 sept, 19 nov en 14 jan. 
I.v.m. COVID-19 verzoeken wij u zich op 
voorhand aan te melden op 
info@dorpsraadberkelenschot.nl. U bent van 
harte welkom om deze openbare vergaderingen 
bij te wonen.

Tip de redactie

mail naar:
info@schakel-nu.nl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In september kunt u een 

afspraak maken voor een 
gratis gebitscheck!  

 
Daarnaast krijgt u 10% 

korting op een 
gebitsreiniging en 

gebitsreinigingsproducten 
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Koningsoordlaan 2 
5056 DA   Berkel-Enschot 

013 540 0215  
 

Openingstijden 
Ma t/m vr  8.30-19.00  
Zaterdag 9.30 - 12.30 



Gefeliciteerd!
iedere jariGe job
20% korting
op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


