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KIN Makelaars
013 - 5 339 339

berkelenschot@kinmakelaars.nl 

Peeters Bouckaert Makelaars
013 - 5 114 888

info@p-bmakelaars.nl

WWW.ABDIJKWARTIER.NL

NOG ENKELE APPARTEMENTEN 
EN WONINGEN BESCHIKBAAR!

START BOUW

MEI 2021

OP 1 MINUUT LOPEN VAN ALLE WINKELS, HORECA EN 
VOORZIENINGEN VAN KONINGSOORD TE BERKEL-ENSCHOT

68 APPARTEMENTEN & 
5 EENGEZINSWONINGEN 



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 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

 
HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

ARCHITECT
Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

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

Bedrijven contacten

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

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 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

Colofon
INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl

KOPIJ EN ADVERTENTIES:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur 
bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

HOOFDREDACTEUR: 
Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

CORRESPONDENTEN: 
Kelly Heijzelaar, Jan van der Straaten, 
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok, 
Sabine Doevendans

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

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

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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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

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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. In verband met Covid-19 tijdelijk alleen 
telefonisch bereikbaar op donderdagochtend van 
10-12 uur. Tel: 06-53768978 of email: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

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: “Fixi” (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 
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
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

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. 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 Massage, 
Manuele Lymfedrainage 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
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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 voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

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
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 Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 
ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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 
Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

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

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

UITVAARTBEGELEIDING
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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. 

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

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 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

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

NIEUW

Wij zijn Vincenergy. Ontwerpers en makers van de 

hoogste  kwaliteit. Vincenergy maakt  maatwerk 

 installaties en biedt vrijwel alle  types/merken. 

Door  jarenlange  ervaring en   uitgebreide kennis 

 kunnen wij je goed adviseren.

• Wij bieden zeer uitgebreide garanties 
 en service.
• Binnen één dag geplaatst.
• Gemiddeld binnen 5 jaar 

 terugverdiend.

• De mooiste en beste merken.

Veiligheid staat bij ons altijd op 1!

Bel ons nu voor een gratis adviesgesprek en 

 bespaar duizenden euro’s aan energiekosten.

Met stralende groet,

Vincent – oprichter Vincenergy

info@vincenergy.nl +31 (0) 6 453 79 470

Vincenergy zonnepanelen

Vincenergy.nl
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“Bedachtzaam, empathisch en vindingrijk”. Zo luidt de 
omschrijving van Mark op de website van advocaten-
kantoor Rijppaert Peeters. Vertrouwenwekkende ei-
genschappen voor een advocaat. Je hoeft maar even 
met Mark van gedachten te wisselen om te weten dat 
het geen loze kwalificaties zijn. ‘Bij mij is de zaak van 
cliënten in uitstekende handen’, benadrukt Mark zelf.  
‘Ik zie veel schrijnende gevallen. Als je iets overkomt, 
dan zoek je een advocaat die er alles aan doet om 
je zo goed mogelijk bij te staan. Zonder hoog van 
de toren te willen blazen: Dan ben je bij mij aan het 
goede adres. Ik ben gespecialiseerd in letselschade-
kwesties, ben ervaren en vasthoudend. Opgeven komt 
in mijn woordenboek niet voor.’

Duidelijk doel
Mark werkt met veel plezier als partner bij Rijppaert 
Peeters Advocaten. Het kantoor bestaat inmiddels 
veertig jaar en telt achttien advocaten, waaronder 
vier specialisten op het gebied van letselschade. Hij 
adviseert, onderhandelt en procedeert dagelijks over 
kwesties op het gebied van aansprakelijkheid, perso-
nenschade en verzekeringsrecht. Mark treedt vaak op 

tegen verzekeraars. ‘Daarbij strijd ik met een duidelijk 
doel voor ogen: slachtoffers dat geven waar ze recht 
op hebben. Mijn intrinsieke motivatie helpt mij daarbij. 
Ik kan me goed inleven en verplaatsen in mensen, 
waarbij ik heel goed luister naar mijn cliënten. Op die 
manier kan ik hun belangen het beste verdedigen.’

Op de site van Rijppaert Peeters Advocaten wordt fraai 
verwoord hoe Mark zijn doel wil bereiken: “Met volle 
overgave streeft hij steeds een goede oplossing na. Om 
dit te bereiken koppelt Mark kennis en juridische crea-
tiviteit aan heldere communicatie. Komt Mark er onder-
ling niet met de aansprakelijke partij uit, dan schuwt 
hij gerechtelijke procedures niet.” Mark: ‘Voor veel 
mensen is de drempel om naar een advocaat te gaan 
vaak hoog. Maar dat is niet nodig. Bel me gewoon en ik 
kom bij je thuis! Slachtoffers hoeven zich geen zorgen 
te maken over de kosten omdat de aansprakelijke partij 
die dient te vergoeden. Ik vecht voor een rechtvaardige 
oplossing. Daar ga ik helemaal voor!’
  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Letselschadeadvocaat Mark van Raak uit Berkel-Enschot:

‘Slachtoffers geven 
waar ze recht op hebben’

Hij wist al snel dat hij advocaat wilde wor-
den. Waar een wil is, is een weg: Mark van 
Raak uit Berkel-Enschot is sinds begin 2009 
verbonden aan het Oosterhoutse advoca-
tenkantoor Rijppaert Peeters. Als advocaat 
voert hij daar de vakgroep Letselschade aan.

Buro Letselschade  |  raak@rijppaert-peeters.nl  |  06-48477545  |  www.buroletselschade.nl
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Wist je dat
een BH gemiddeld 

8 maanden mee gaat? 

Hierna is de BH uitgerekt 

en geeft minder ondersteuning. 

Een goed excuus om 

extra BH’s te shoppen!
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Het is feest bij lingeriewinkel Echt Wel bij Ons Kaat 
in Udenhout! ‘We vieren twee weken ons 25-jarig 
bestaan met mooie acties’, vertelt eigenaresse 
Karen van den Brand (29) enthousiast.

Lingerie met prachtig kant van zachte, luxe stoff en in 
pastelkleuren of romantisch rood. Basics van fi jne soft 
stretch materialen, badmode en nacht- en ondermode 
voor mannen en vrouwen. De kleurrijke wandrekken bij 
Echt Wel bieden een ruime keus en alle artikelen zijn er 
in verschillende maten en zelfs een maatje meer. 

Met een gulle lach, een helpende hand en eerlijk 
advies helpt Karen haar klanten vol overgave. Ze pakt 
gericht de artikelen uit het rek, waarvan zij denkt dat 
die bij haar klant passen. Met haar jarenlange ervaring 
heeft ze oog voor pasvorm en detail. Lingerie verko-
pen is een specialistisch vak! ‘Ik wil dat mensen tevre-
den en met een eerlijk advies de deur uit gaan. Dat is 
mijn passie! Daardoor blijven mensen terugkomen en 
dát is mijn kracht! Het geeft me een goed gevoel als 
de klant echt blij is!’ 

‘Tien jaar werkte ik bij mijn moeder Annette in de 
winkel voordat ik tweeënhalf jaar geleden Echt Wel 
van haar overnam. Ik ben de vierde generatie van mijn 
familie in de modewereld’, lacht ze. ‘In essentie is er in 
die paar jaar niet veel veranderd. We zijn een ge-
moedelijke speciaalzaak en verkopen nog steeds de 
vertrouwde lingeriemerken, badmode, nacht- en on-
dermode en een klein assortiment babymode. Ik heb 
wel een luxe lingeriemerk toegevoegd aan ons brede 
assortiment; de uitdagende lijn Aubade. Mensen gun-
nen zichzelf in deze tijd een iets luxer setje. Trouwens, 
bij aankoop van een lingeriesetje in de actieperiode 
maakt iedereen kans op een setje van datzelfde merk.’

‘In deze lastige tijd heeft social media ons wel een 
boost gegeven. Ik ben mijn klanten dankbaar voor hun 
gunfactor. Gelukkig mogen we de deur van de winkel 
weer openen. Dit komt precies op het juiste moment 
om ons feestje te vieren!’

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

ACTIE GELDIG 
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

30 april 2021 t/m 15-5-2021

Op alle Linga Dore BH’s 
25% korting

ECHT WEL BIJ ONS KAAT 
Slimstraat 14 Udenhout

ACTIE GELDIG 
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

30 april 2021 t/m 15-5-2021

Ieder 2e artikel 
25% korting

ECHT WEL BIJ ONS KAAT 
Slimstraat 14 Udenhout

ACTIE GELDIG 
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

30 april 2021 t/m 15-5-2021

Alle Chantelle 
soft stretch artikelen:
4 halen 3 betalen 

(korting wordt verrekend als 25% korting)

ECHT WEL BIJ ONS KAAT 
Slimstraat 14 Udenhout

Echt Wel feest bĳ  Ons Kaat

Echt Wel bij ons Kaat   Slimstraat 14  |  5071 EK Udenhout
06-83205558  |  info@echtwelmode.nl

� � �
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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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
29 april 30 april 1 mei

Geldig in week 17
zondag 25 april t/m 
zaterdag 1 mei 2021

17/21 
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

11++1
GRATIS

1++1
GRATIS

PLUS Avocado

Per stuk

00..8989
 Desperados 
    Set 12 flesjes à 25 cl   

 PLUS Noten
    Cashew, pecan of pistache, 
alle bakjes à 115-170 gram   

 PLUS 
Kipdrumsticks
    Naturel of gekruid, pak 900 gram

 3.08 – 3.99

    Per bakje

    2    2..7979      
 12.35

    Per set

    7    7..9999      
 4.00

    Per pak

    2    2..9999      

 Ola Magnum 
    Alle bekers of pakken, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Ola Magnum Classic, 
2 pakken à 6 stuks

8.38 4.19
De actieprijzen variëren van 3.09 – 5.99   

 Lipton Ice tea
    Alle flessen of pakken à 0,5-1,5 liter, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Lipton Ice tea sparkling zero, 
2 flessen à 1,5 liter

4.90 2.45
  De actieprijzen variëren van 1.20 – 2.59   

Geldig 
t/m 2727 april

 PLUS Oranjegebak
    Bossche bol doos 2 stuks, tompouce met slagroom 
doos 4 stuks of soesjes doos 10 stuks
    Per doos
    Bijv. PLUS Oranje tompouce met slagroom, doos 4 stuks

5.00 2.50
  De actieprijzen variëren van 1.75 – 2.50 

 50%50% 
    KORTING   

Alle PLUS 
Maaltijdsalades
M.u.v. basis maaltijdsalades

+1GRATISzegel

Per schaal

22..9999  Optimel 
Drinkyoghurt
    Alle pakken à 1 liter   

 1.29 - 1.39

Per pak

    0    0..9999      
 Douwe Egberts 
Aroma rood 
snelfi lterko�  e 
 Alle enkelpakken à 500 gram, 
  ko�  ebonen  
Alle zakken à 500 gram, 
  ko�  epads  Alle zakken 
à 54 stuks   of oplosko�  e  
Alle potten à 200 gram,
  combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties en D.E. Café 

9.70 – 12.90 

  2 stuks  

8  8  ..4949      

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur | Koningsdag: 8.00 - 20.00 uur
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GSM Reparatie Brabant   Koningsoord 179  |  5057 DL Berkel-Enschot
013-333 33 33  |  info@gsmreparatiebrabant.nl  |  www.gsmreparatiebrabant.nl

Bedrijf
in

Beeld

GSM Reparatie Brabant
Half maart opende GSM Reparatie Brabant haar 
deur op winkelcentrum Koningsoord. GSM Repa-
ratie Brabant is van en wordt geleid door Cahit, zijn 
vrouw Ferda en Mustafa. GSM-reparatie repareert 
GSM’s van alle bekende merken zoals IPhone, 
Samsung en Huawei. Zij repareren niet alleen GSM’s 
maar ook Ipad’s, I watches, tablets en laptops. 
Daarnaast kun je bij hen ook nieuwe of gebruikte 
apparaten kopen. 

GSM Reparatie Brabant is een mooie lichte winkel, 
ruim van opzet, een mooie balie, maar ook een tafel die 
uitnodigt om even plaats te nemen zodat je als klant 
goed geadviseerd kan worden. Een van de vaak voor-
komende reparaties is het herstellen van waterschade. 
Wie heeft niet in zijn familie een keer meegemaakt dat 
bij toiletbezoek de GSM uit de achterzak in het toilet 
viel? Cahit geeft aan dat de waterschade bijna altijd te 
herstellen is. Mustafa heeft 22 jaar ervaring als monteur 
en zet deze ervaring daarvoor in. De uitdaging is om 
iedere klant met alle mogelijke schade te helpen en hun 

streven is om dit binnen een uur te doen. Hoe fi jn kan 
het zijn: je geeft je GSM kapot af bij GSM Reparatie 
Brabant, gaat verder boodschappen doen en een uur 
later haal je hem weer, gerepareerd, op. 

Cahit geeft aan dat repareren goed is, maar voor-
komen nog beter. Graag geeft hij zijn klanten advies 
hoe zij kunnen voorkomen dat dure beschadigingen 
ontstaan. Een van de belangrijkst dingen is scherm-
beveiliging. Een kapot scherm kost, afhankelijk van je 
mobieltje al snel € 79,-. Een scherm protector koop 
je bij hen al vanaf € 10,- a € 20,- afhankelijk van het 
type. Gsm-reparatie heeft ook nagenoeg alle batterijen 
en opladers op voorraad, zo niet dan bestellen ze het 
voor je. Ook rekken vol met hoesjes en andere acces-
soires hangen mooi en overzichtelijk in de winkel. 

De verkoop houdt bij hen niet op met verstrekken en 
afrekenen. Bij het verkopen van een oplader wordt 
deze even door Cahit uit de verpakking gehaald en 
aangesloten om zeker te zijn dat het werkt bij het 
meegebrachte mobieltje. Daaruit blijkt oprechte klant-
gerichtheid en de jarenlange ervaring van Cahit. GSM 
Reparatie Brabant: een prettige winkel, waar je goed 
advies krijgt, makkelijk bereikbaar en waar reparatie 
als het enigszins kan, binnen een uur plaatsvindt. 

Tekst: Wilma de Jong, de Wegwijzer.
Foto: Angelique de Graaij, de Wegwijzer

(013-333 33 33)
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Gevonden

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.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  

17-4 Sleutel naast kabelbaantje in speeltuin Juttepeer 06-26176436

14-4 doosje van airpods  (leeg) Hoek Gen. Eisenhowerweg/Durendaelweg 06-25418258
  buurt van Boerderij Denissen

14-4 Donsjack bruin Naaykens en Maes tandartsen 013-5333755
  Raadhuisstraat 37

   

S P A A K
F I E T S E N  &  R E P A R A T I E



Lintjesregen 2021

EMBARGO TOT MAANDAG 26 APRIL 2021, 13.15 UUR

Dit jaar ontvangen 25 inwoners van Tilburg een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Weterings reikt deze 

lintjes uit tijdens de Lintjesregen op maandag 26 april in de Raadszaal van het vernieuwde Stadhuis. Vanwege de  

RIVM-maatregelen vinden de uitreikingen plaats verdeeld over twee bijeenkomsten en in een zogenoemde hybride 

vorm. In de Raadszaal zijn alleen de decorandi met partners/begeleiders aanwezig. Familieleden, vrienden en 

overige geïnteresseerden kunnen de ceremonie online live volgen via de link in dit persbericht. 22 Personen worden 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder de 

decorandi zijn 13 vrouwen en 12 mannen. Daarnaast ontvangt één persoon die vorig jaar werd benoemd tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau, zijn onderscheiding tijdens de 2e bijeenkomst. Hij kon door omstandigheden zijn lintje 

niet eerder in ontvangst nemen. Voor het eerst zijn er in Tilburg meer vrouwen dan mannen die een lintje krijgen. 

Marleen Mulders uit Tilburg is deze Lintjesregen de jongste decoranda van Nederland.

AANMELDEN
Vanwege de beperkingen die de Coronamaatregelen ons opleggen, verzoeken wij u, indien u aanwezig wilt zijn, con-

tact op te nemen met de persoon onderaan dit persbericht.

LIVE STREAM
De bijeenkomsten zijn eventueel ook live te volgen via de onderstaande link:

https://vimeo.com/event/891965/822153677b

Programma bijeenkomst 1
09.00 - 09.30 uur Ontvangst

09:30 uur              Aanvang Ceremonie

10.45 uur             Einde Ceremonie

Programma bijeenkomst 2
11:30 - 12.00 uur Ontvangst

12:00 uur              Aanvang Ceremonie

13.15 uur              Einde Ceremonie

De heer J.F.G. (John) Rodenburg
• wonende te Berkel-Enschot
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als zijn echtgenote, 
mevrouw Jeanne Roden-
burg-Visser, is de heer 
Rodenburg sinds 1979 als 
vrijwilliger aan de Protes-
tantse gemeente Oisterwijk 
verbonden. Vanaf 1984 
neemt hij er diverse fi nan-
ciële/administratieve taken 
op zich. Van 1982 tot 2002 
was hij bestuurslid van de 
Stichting Hogar San Pedro 
en in 2010 werd hij penningmeester van zowel Stichting 
De Voorhof als het College van Kerkrentmeesters. De 
heer Rodenburg is 20 jaar lang penningmeester ge-
weest van Korfbalvereniging OJC’98, voorheen Korbal-
vereniging Jong Brabant. Hij zet zich sinds 2012 in voor 
KBO Berkel-Enschot als invulhulp bij belastingaangifte 
of aanvraag van huur- en zorgtoeslag. Ook organiseert 
hij vanaf 2017 wekelijks een fi etstocht voor de leden. In 
2013 werd hij penningmeester van Stichting EXPO en 
vanaf 2017 voert hij het fi nancieel beheer van diverse 
acties van de Zendings Wereld Organisatie.

Mevrouw B.J.M. (Jeanne) Rodenburg-Visser
• wonende te Berkel-Enschot
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Samen met haar echt-
genoot, de heer John 
Rodenburg, is mevrouw 
Rodenburg al sinds 1979 
actief voor de Protestant-
se kerkelijke gemeente in 
Oisterwijk. Ze was betrok-
ken bij de kinderkerk 
en jeugddiensten voor 
jongeren van het voort-
gezet onderwijs. Al meer 
dan 10 jaar organiseert ze 
diverse activiteiten voor de ouderen in de geloofsge-
meente. Mevrouw maakt sinds 2009 deel uit van het 
bestuur van KBO Berkel-Enschot. Hier organiseert ze 
sinds 2010 jaarlijks voor 600 leden de Zomerschool 
met tal van creatieve, culturele en sportieve activitei-
ten. Daarnaast heeft mevrouw Rodenburg van 1979 
tot en met 2018 in enkele wijken van Berkel-Enschot 
gecollecteerd voor het Diabetes Fonds.

Berkel-Enschot

Dit jaar ontvangen 25 inwoners 
van Tilburg een Koninklijke 
onderscheiding. Burgemeester 
Theo Weterings reikte deze 
lintjes uit tijdens de Lintjesre-
gen op maandag 26 april in de 
Raadszaal van het vernieuwde 
Stadhuis. Onder hen een echt-
paar uit Berkel-Enschot. Van 
harte gefeliciteerd!
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE 
PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT ORGANISEERT 
LEUKE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN  IN  DE  

MEIVAKANTIE

Online samen dingen bijleren
Ook in de vakantie kan het leuk zijn om nieuwe din-
gen te leren. Zo is er online een Kindercollege (10+) 
te zien waarin twee onderzoekers van Tilburg Uni-
versity meer vertellen over de invloed van online les. 
Waarom is het dan moeilijker om je te focussen en 
dingen te onthouden? Daarnaast kunnen ouders sa-
men met hun kind een CoderDojo (7+) volgen. Hierin 
leer je alles over coderen, programmeren en apps en 
games ontwerpen. Bij veel kinderen is Minecraft een 
hit. De Bibliotheek organiseert daarom een Minecraft 
Werkplaats (7+) waarin kinderen een opdracht krijgen 
om iets te bouwen. 

Op prentenboekenjacht of lezen in je voorleeshut
Wil je liever dat je kinderen tijdens de vakantie niet 
op een scherm kijken? Dan is de Prentenboeken-
jacht misschien iets voor jou! In verschillende wijken 
speur je naar de mooiste prentenboeken die mensen 
achter hun raam hebben gezet. Daarnaast kun je bij 

de Bibliotheek ook 
een verrassings-
boekenpakket 
bestellen. Hierbij 
houden de mede-
werkers rekening 
met de wensen 

van jouw kind, maar zorgen ze wel voor verrassende 
titels. Bij de Bibliotheek Goirle is het ook mogelijk 
om een Voorleeshut te lenen, zodat lezen al helemaal 
een feestje wordt!

Young Adult Week en workshops gamedesign
Ook voor de 
oudere kinderen 
is er genoeg te 
doen. Krijgt jouw 
kind bijvoorbeeld 
geen genoeg van 
Young Adult-
boeken? Mooi! 
Want van 3 t/m 
15 mei organiseert de Bibliotheek Midden-Brabant 
samen met de Bibliotheek Nieuwe Veste een online 
Young Adult Week voor jongeren (15+). Daarnaast 
is er ook op het Youtubekanaal van de Bibliotheek 
van alles te beleven. Zo hebben het GameLab en 
het DigiLab diverse online workshops gemaakt over 
gamedesign, GIMP, Tinkercad en Minecraft.
Kijk voor meer informatie over bovenstaande activi-
teiten op bibliotheekmb.nl/meivakantie 
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Eigen huis verduurzamen, start klein 
Voordelig energieadvies in Berkel Enschot
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te doen. De gemeente Tilburg helpt je 
graag op weg met een voordelig energieadvies. Dat scheelt geld en energie! Verspreid door de gemeente 
wonen energieadviseurs die hun eigen ervaringen met bijvoorbeeld led-verlichting en het dichten van kie-
ren graag met jou delen. Zo maken we Tilburg samen stap voor stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in de gemeente Tilburg kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een afspraak maken 
met een energieadviseur. Tot 31-12-2021 is het tarief hiervoor bijzonder gunstig. 

Advies op maat
Als een energieadviseur langskomt voor een advies dan loopt hij of zij de hele woning door. Er wordt gekeken 
naar ramen en kozijnen, de installaties voor verwarming en ventilatie en naar apparaten zoals de droger en was-
machine. Aan de hand van het bouwjaar van jouw huis weet de adviseur of vloeren, gevels en het dak tijdens de 
bouw al geïsoleerd zijn. Jullie gaan in gesprek over jouw wensen en daarna krijg je een advies op maat. 

Direct aan de slag
Energieadviseurs geven ook inzicht in de eenvoudige besparingsmaatregelen die je kunt nemen. Een greep 
uit hun tips: zet elektrische apparaten uit als je ze niet gebruikt, vervang halogeenlampen door led, plaats 
profi elen op kierende buitendeuren, hang ventilatortjes aan radiatoren en in convectorputten. Allemaal maat-
regelen die eenvoudig en zonder hoge kosten zijn uit te voeren. Hiermee kun je direct aan de slag. Hans Jager 
is energieadviseur. ‘Veel huizen hebben een open verbinding vanaf de hal tot op zolder. Hierdoor vliegt warmte 
naar boven. Je kunt kiezen voor een drastische oplossing zoals het plaatsen van een deur, maar een gordijn 
doet ook al veel.’ Daarnaast kun je door bewuster om te gaan met energieverbruik ook veel bereiken. Douche 
iets korter, zet lampen uit in ruimtes waar niemand is en draai de thermostaat een halve graad terug. Trek een 
warme trui aan, dan merk je hier niets van terwijl de gasrekening wel daalt. Een slimme manier van besparen. 
Ook over ingrijpender aanpassingen zoals het (bij)isoleren van (spouw)muren, daken en vloeren hebben de 
energieadviseurs veel kennis. 

Stel een stappenplan op 
De gemeente Tilburg werkt samen met de energiecoöperaties van de Blaak (ECDB), de Reeshof (CDER), 
Berkel-Enschot (BEC), Udenhout (ECU) en met Energiefabriek013. Elke coöperatie heeft minimaal één ener-
gieadviseur. Alle adviseurs zijn onafhankelijk en professioneel opgeleid. Samen met een adviseur kun je een 
stappenplan opstellen om je huis te verduurzamen.   

Afspraak maken met een energieadviseur?
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen van 
jouw huis, onze energieadviseurs staan voor je 
klaar. 
• Concrete vragen kun je elke werkdag tussen 13 

en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013 Of stuur 
een e-mail naar energieadviestilburg@hoom.nl. 
Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

• Vraag een online check aan via www.aande-
slagmetjehuis.nl Tot en met 31 december 2021 
betaalt de gemeente Tilburg het grootste deel 
van de kosten. Een onlineadvies kost tot die da-
tum €20 in plaats van €90.

• Wil je een bezoek aan huis van een energiead-
viseur? Ook dit kun je plannen via www.aande-
slagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage van de ge-
meente Tilburg betaal je hiervoor €65 in plaats 
van €210. 

• Word je lid van BEC? Dan krijg je de helft van de 
kosten van jouw energie-advies aan huis terug!
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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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FAMILIE VAN BOXTEL-SCHUURMANS (2)
In mijn eerste column over deze familie kon U lezen dat dit gezin veel verhuisd is en per 29 sep-
tember 1934 kwam wonen aan de Vennelaan te Berkel. Harrie vond emplooi in Tilburg. Zijn vrouw 
Nel verzorgde de 5 kinderen en had haar kleine ‘veestapel’ die ook geld in het laatje bracht. De 
echtelieden hadden bij regelmaat ‘mot’ over levensvragen. Rond 1950 vertrok Harrie met onbekende be-
stemming nadat hij hun 2 melkkoeien had verkocht om de huur van zijn nieuwe behuizing te kunnen betalen. 
Hij miste zijn kinderen erg. Na een jaar besloot hij weer naar zijn gezin terug te gaan. De meningsverschillen 
bleven en rond 1955 verhuisde Harrie defi nitief, naar een huurwoning van zijn toenmalige baas te Kaatsheu-
vel. Het echtpaar is overigens nooit voor de wet gescheiden. ‘Vrouwke van Boxtel’, zoals ze in de buurtschap 
‘Den Berkelschen Heikant’ genoemd werd, bleef alleen achter met de kinderen. De oudsten gingen werken 
en droegen een deel van hun inkomsten af aan moeder. Zo hield Nel haar hoofd boven water. Mijn vader Jos 

van der Loo, kocht in de jaren ‘60 een Porsche tractor 
met een eenscharige wentelploeg. Ieder jaar moest hij 
de grote moestuin van Nel komen ploegen. Nel zorgde 
voor ‘koek en zopie’. Haar kinderen hielpen moeder in 
den hof.
De foto toont de plek waar de arbeiderswoningen van 
de familie stonden. Op de achtergrond de hoeve van 
Jan Bertens, Kreitenmolenstraat 205 (Udenhout) waar 
de Vennelaan op uit kwam.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

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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Kangoeroes OJC’98 
genomineerd
De jongste leeftijdsgroep van korf-
balvereniging OJC’98 is genomineerd voor “club-
ske van ‘t jaor 2021”. Deze jongens en meisjes van 
3 tot en met 6 jaar noemen we de kangoeroeclub.
Elke vrijdagavond zijn ze van 18.30 tot 19.30 op 
de korfbalvelden van Sportpark Rauwbrakenweg 
lekker bezig met samen bewegen als voorbereiding 
op de teamsport korfbal. Het KNKV  heeft speciale 
oefenstof samengesteld voor deze jonge leeftijds-
groep. De jeugdige trainers van de kangoeroeclub 
weten deze spelletjes kennelijk zo gezellig te 
brengen dat het groepje, in coronatijd nota bene, 
fl ink gegroeid is. maar er is nog plaats voor meer 
nieuwelingen hoor.
Stem op onze kangoeroes via www.sportintilburg.
nl/nieuws/wiewordthet clubskevan’tjaor”

Rauw-braken
Beste allemaal,
Afgelopen zondagmorgen hebben bij TC de Rauw-
braken 60 kinderen meegedaan aan King of Court. 
Daarnaast werden er 3 competitieteams gehuldigd. 
Een team is kampioen geworden.
Team Groen 2:
Milou Adams Sofi e Elias
Guusje Scholten Sophie Wilgers
Ila Wennink

Twee teams stonden eerste bij het afbreken van de 
competitie.
Team Groen 4:
Lucas Ceton Casper Maas
Sam Verstappen Tim Wilgers
Team jongens 13 t/m 17 jaar 1:
Daan de Bruin Bram Groet
Harm Hamers Joep Staats
Thijs Verkerk

Uiteraard als afsluiting met z’n alleen een rondje 
om de baan, waarbij de laatste 2 de fi nale moesten 
spelen met de reuze rackets.
Tot de volgende King of Court (elke laatste zondag 
van de maand).
Met sportieve groet trainer Dave van Zonneveld en 
de jeugdcommissie TC de Rauwbraken.

Veilig sporten is belangrijk!
Sinds deze week hangt er op sport-
park De Rauwbraken aan ons club-
huis De Kraacht op twee plaatsen een bord met de 
regels, bedoeld om pesten te voorkomen. 
Pesten komt overal en te vaak voor. Sportverenigin-
gen zijn daarop helaas geen uitzondering. Om dit 
tegen te gaan in onze vereniging, is onder meer het 
pestprotocol opgezet (te lezen op onze website). Dit 
protocol helpt bij het tijdig signaleren van pestgedrag 
en om de betrokkenen op de juiste manier te bena-
deren. Het stelt onze leden en vereniging in staat om 
adequaat op te treden tegen pestgedrag. Op deze 
manier staan we als leden en vereniging samen sterk 
tegen pesten en sport iedereen met plezier! 
Het pestprotocol is een van de aspecten uit 
onze gedragscode tegen agressie, intimidatie en 
grensoverschrijdend gedrag. White Demons is een 
vereniging waar sportplezier centraal staat. Daarbij 
zijn sportiviteit en respect zeer belangrijk, zowel in 
het veld als langs de lijn. 
PS: hopelijk heeft iedereen op 29 april veel plezier 
gehad tijdens de vrije inloop training op sportpark De 
Rauwbraken. Wij hopen je snel weer te zien!
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Project middeleeuwen/Project planten 
In onderbouw 5 is de klas omgetoverd tot een groot kasteel waar momenteel ridders en jonk-
vrouwen leren. Tot de meivakantie werken we over de middeleeuwen. We ontdekken, spelen 
en leren samen en we gaan terug in de tijd. Na de meivakantie gaan we werken over het project planten. Daar 
hebben wij ook al heel veel zin in. Er zijn al plannen voor het ontwerpen van een moestuin waar wij met onze 
eigen handen in kunnen werken om te leren hoe het proces van groeien en bloeien gaat. 
Groetjes van alle kinderen van onderbouw 5.

Bloeiend raapzaad
Een van de meest opvallende plan-
ten in de maand april is Raapzaad. 

Fel goudgeel kleuren de bermen, akkers en water-
kanten waar deze kruisbloemige groeit en bloeit.
Ook in de Nieuwe Warande kunt u van deze tot een 
meter hoge plant genieten o.a. aan het Rauwbra-
kenpad en langs het spoor. De plant is oorspronke-
lijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. Van 
origine is het een landbouwgewas waar uit de zaden 
olie gewonnen werd. Raapzaadolie is nog steeds 
verkrijgbaar en is geschikt voor dipsauzen en dres-
sings als ook om te bakken.
Het gewas dat veel op koolzaad lijkt heeft de akkers 
weten te ontvluchten en heeft zich in veel weg-
bermen gevestigd. Sporadisch komt men de plant 
nog tegen als nagewas op akkers waar ze gebruikt 
wordt als groenbemester, dat wil zeggen ingezaaid 
in de nazomer om te worden ondergeploegd en als 
bemesting voor een ander gewas te dienen.
Een vorm van Raapzaad zijn de ‘stoppelknollen’ of 
knolrapen die in voor- en najaar gekweekt kunnen

worden en als uitstekend voedsel dienen voor mens 
en dier. Vooral vroeger, voor de invoering van de 
aardappel, waren deze rapen het hoofdbestanddeel 
van menige maaltijd. De uitdrukking ‘nu zijn de rapen 
gaar’ kan oorspronkelijk wel eens gewoon betekend 
hebben ‘nu kunnen we gaan eten’.
Samen met de witte schermen van het ook in april 
bloeiende Fluitenkruid vormt het Raapzaad een 
uitstekende bron van nectar voor de insecten van 
het vroege voorjaar.
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymix.nl

NIEUW VAN BOZITA

Graanvrij hondenvoer
Uitproberen

1 + 1 gratis
bij een verpakking van 1,1 kg
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR VERSTERKING!

Schoorstraat 23 - 5071 RA Udenhout WWW.UDENHOUT-TREES.NL

LOGISTIEK 
MEDEWERKER 
HEESTERLOODS

VOOR MEER INFO KIJK OP: UDENHOUT-TREES.NL OF SCAN DE QR-CODE

KWEKERIJ
MEDEWERKER

INKOPER

ACCOUNTMANAGER 
EXPORT (JUNIOR)
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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
Wie gaat u zegenen?
In onze Katholieke Kerk wordt er wat afgezegend. Zo 
wordt er aan het eind van elke viering namens God 
gezegend of wordt God gevraagd om ons te zegenen. 
Een zegen is een goed woord, een woord dat goede 
dingen voortbrengt. 
Ouders zegenden daarom hun kinderen vaak voor 
het slapen gaan, ze gaven ze een kruiske op het 
voorhoofd. Ik heb dat zelf nooit gehad van mijn eigen 
ouders, maar toen ik in het klooster zat, zegende de 
abt, de vader van de gemeenschap, elke avond alle 
monniken met wijwater. Ik vind het een mooi menselijk 
gebaar.
Recent kwam zegenen in de Kerk weer ter sprake, 
omdat het Vaticaan een document uitgaf waarin stond 
dat homorelaties niet kunnen worden gezegend. De 
inhoud was niet echt nieuw, we kennen de kerkelijke 
leer over liefde, seksualiteit, relaties en huwelijk. En 
ook weten we dat veel Vaticaanse documenten niet 
overlopen van pastorale gevoeligheid. Veel mensen 
in de Kerk spraken zich dan ook uit voor een meer 
menselijke benadering. Ook ‘onze’ abt Bernardus van 
Koningshoeven schreef een brief, die onze bisschop 
Gerard op zijn beurt citeerde in een preek.
Maar wat in het Vaticaanse document ook weer eens 
werd uitgelegd is dat ménsen altijd gezegend kunnen 
worden. Misschien is wat ze doen niet helemaal vol-
gens de leer, maar als ze God vragen om een zegen 
dan kunnen ze die krijgen. Want God -en in navolging 
proberen we dat als Kerk ook- kijkt naar de hele mens. 
En die mens is in de kern altijd een kind van God en 
een broeder of zuster van mensen. Hoe moeilijk het 
soms ook is om iedereen zo te zien.
Ook ik ben mens, ook u bent mens. En misschien 
heeft u ook weleens behoefte om gezegend te 

worden. Priesters en diakens zijn er speciaal voor aan-
gesteld, dus u kunt hen daarvoor altijd contacteren. 
Zegenen is echter zo belangrijk dat elke mens het kan. 
In het eerste Bijbelboek Genesis roept God Abraham 
op om een zegen te zijn voor iedereen. In onze daden 
kunnen we dat laten zien, maar misschien kunnen we 
ook eens een kruisje over onze geliefden slaan en God 
vragen om ‘Alle goeds’.
Wie gaat u zegenen?

Frits Hendriks,  pastoraal werker.

MEIMAAND MARIAMAAND
Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozen-
krans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere 
dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In de Mariakapel 
van de St. Lambertuskerk op dinsdag en donderdag 
na de H. Mis van 09.00 uur. We bidden voor vrede in 
de wereld en vrede in onszelf. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen mogen er 
maar 30 personen per viering toegelaten worden. 
Het is noodzakelijk om voor de weekendvieringen te 
reserveren. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 10 
en 15 uur terecht bij het secretariaat: 013-5331215 en 
013-5111215 .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 2 mei: 

LET OP: Vandaag viert de orthodoxe kerk 
Pasen in de St. Caeciliakerk. 

Daarom is de viering van 9.30 uur 
voor één keer in de St. Willibrorduskerk.

09.30 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Overl. fam. Van Esch- van Rijswijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Maandag 3 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbid-
ding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 4 mei:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
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Hulp nodig? Ik kom graag bij u langs!
06-23454361 | bram@allroundmakelaardij.nl

Maak kennis met Bram van der Wielen, 
allround makelaar met een missie. Actief in 
Udenhout, Berkel-Enschot en Oisterwijk. 

Ik ben er om mijn klant 
te begeleiden, te adviseren 
en te ontzorgen. Samen het 
gewenste resultaat bereiken”.

“

HEEFT U VERHUISPLANNEN?

Wat ga je doen?
Je verricht schoonmaakwerkzaamheden in de 
huiskamers, algemene ruimten en de apparte-
menten van cliënten.

Wat verwachten wij van jou?

• Je hebt een VMBO-opleiding gevolgd;
• Je bent attent op hygiëne en gevaarlijke 

schoonmaakmiddelen;
• Je beschikt over goede mondelinge en 

sociale vaardigheden;
• Je hebt affiniteit met ouderen met dementie.

Heb je interesse? Je sollicitatie met cv kun je mailen 

naar: sollicitatie@t-heem.nl.

Wij zoeken oproepkrachten 
ter uitbreiding van de flexpool 
voor onze woonzorglocaties 
Torentjeshoef, de Eikelaar, 
Leyenhof en Haarensteyn: 

Medewerker 
Huishoudelijke 
Dienst
- Gemiddeld 0-4 uur per week 
- Voornamelijk in de ochtend

www.t-heem.nl
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19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 5 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Woord- en Communieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 6 mei:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 7 mei:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Boom rooien, snoeien en onderhoud. 
Nu tijdelijk een boom cadeau!

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

De e-bike van het jaar met een 
krachtige Bafang middenmotor. 
Nu tot 31 mei met een gratis 
accu upgrade. Bij ons in vele 
kleuren snel te leveren!

FIETS VAN DE MAAND

www.detweewieler.nl 
Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 
Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296  

vanaf €1899,-

CORTINA  E-COMMON
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Met ingang van 4 mei 2021 hebben wij iedere week 
weer op dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
I.v.m. Corona graag vooraf bellen: 013-5908877. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

Pasfoto’s voor offi  ciële 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 

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een 

energie-advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl 
of bel tussen 13.00 uur en 17.00 uur met 

het energieloket: 088-0062013.

WAUW wat een leuke reacties hebben wij 
gekregen op onze nieuwe Boerderijwinkel. 

Wat niet veranderd is, iedere dag vers gestoken 
ASPERGES, ook geschild. 

De Boerderijwinkel is elke dag open vanaf 9.00 uur tot 
19.00 uur Aspergeboerderij van Iersel

Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404

Hoi, ik woon in Utrecht maar wil graag 
terug naar de omgeving waar ik ben opgegroeid 
en ben daardoor op zoek naar een woning in 

Berkel-Enschot of omstreken. 
Bent u van plan om uw woning te verkopen 

binnen nu en een jaar? Laat het me dan weten 
via 0615872424 Groetjes, John

Dagelijks gestoken VERSE ASPERGES. 
We oogsten en verkopen de asperges tot EIND JUNI. 

Verkoop ma t/m vrijdag 10-18 uur, 
zaterdag 9-18 uur en zondag 10-16 uur 

Aspergekwekerij Schuurmans, Hoog Heukelom 3, 
5059AD Heukelom 06-15361043

Wat laat U na?
Laten we er samen eens naar kijken… 

Woensdag 5 mei inloop spreekuur vanaf 19.30 uur 
voor gratis advies voor nalaten, 

erfenis en (levens)testament. 
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 Udenhout. 
Ingang achterom www.watlaatuna.nl 06-31795377

Te huur: units voor hobbyruimte of berging
Locatie Sint Caeciliastraat. 4 units variërend van 9 tot 
22 m2. Keukentje, toilet en stroom aanwezig. U huurt 

bij een particulier. Informatie: 0654-681388

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 

tel 0624136243 voor een vrijblijvende off erte

Schakeltjes

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg
10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 

+
4 Aardbeien slofjeslofjes

€ 15,00
Aardbeien slofjeslofjes

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 30 april t/m donderdag 6 mei 2021

Alleen geldig in onze winkel
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Bedankt voor al jullie steun
de afgelopen tijd. Voel je
welkom om weer binnen 
te lopen, wij zijn 
er klaar voor!

Uiteraard doen we er alles aan zodat jij zowel gezellig als
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

Jij toch ook? Je kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

WEES
LOYAAL

SHOP
LOKAAL!

Kijk op de nieuwe website 
www,winkelcentrumkoningsoord.nl voor meer informatie

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

EN INSTAGRAM



Geldig t/m di 18 mei 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle 
combinaties mogelijk. 

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appelen zak 1 kilo, handsinaasappelen net 1,5 kilo, 
witte pitloze druiven bak 500 gram, blauwe bessen 
bakje 125 gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

499

GRATIS BIJ

PUNTEN
70

Jumbo vochtig 
toiletpapier 
Fresh of sensitive
Pak 40 stuks

GRATIS BIJ

PUNTEN
350

Unox knaks 
Blik 400 gram
M.u.v. 3-pack

GRATIS BIJ

PUNTEN
660

Houtsnippers Whisky
of Cognac
Per verpakking

ALLE FLAPPEN
Van de broodafdeling
Per 4 stuks

a2,64 - a4,12

4 VOOR

2.–
DR. OETKER 
RISTORANTE PIZZA
3 dozen à 280-390 gram

a5,97 - a11,85

3 VOOR

5.–
HOLLANDSE AARDBEIEN 
2 bakjes à 400 gram

2 VOOR

5,-

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

SPECIAALBIEREN VAN LA 
CHOUFFE, LIEFMANS, VEDETT, 
LEFFE, KARMELIET, BRAND, 
CORONA OF KASTEELBIER
2 multipacks of flesjes à 25-35,5 cl,
blikjes à 25-50 cl of Leffe krat 
met 24 flesjes à 25 cl

M.u.v. geschenkverpakkingen

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


