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Dubbel zoveel BRICKS!
Zaterdag 22 mei t/m maandag 31 mei én 

woensdag 23 juni t/m zaterdag 26 juni 

2 zakjes PLUS BRICKS bij elke € 15.- aan boodschappen*

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, slijterij-artikelen, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 

cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen.

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, slijterij-artikelen, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 

cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen.

Dubbel zoveel 

Ammerlaan | Udenhout�/�Tongerloplein 23 // Udenhout 

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-18.00

Wij gaan verbouwen 
en sluiten maandag 31 mei 
om 12.00 uur. 

Op zondag 30 en maandag 31 mei 
hebben we uitverkoop op alle 
versgroepen en diepvries.* 
*In de winkel tref je de kortingen per afdeling aan.

KORTING - KORTING - KORTING - KORTING

KORTING - KORTING - KORTING - KORTING
KORTING - KORTING - KORTING - KORTING

25%KORTING

ZO 30 MEI

KORTING - KORTING - KORTING - KOR50%
KORTING

MA 31 MEI

OP=OPOP=OP

Feestelijke opening

woensdag 23 juni vanaf 9.00 uur 

Tijdens de sluiting ben je van harte welkom bij
-PLUS Frans Andriessen | Sprang-Capelle 
-PLUS IJsselstein | Tilburg



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: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser

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. Ook 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

Nico de Laat maakt met zijn bedrijf Filmverhaal persoonlijke gefi lmde portretten. In zijn korte fi lms staan 
de personen, hun passies en drijfveren altijd centraal. ‘Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Of je nu een 
ondernemer bent op zoek naar klanten of dat je je levensloop wilt laten vastleggen voor het nageslacht.’

Filmverhaal  |  Nico de Laat
T 06  30 73 39 46  |  E info@fi lmverhaal.nl  |  I www.fi lmverhaal.nl

DE BON IS GELDIG T/M AUGUSTUS 2021

UITKNIPBARE BON

WELKOMST
RONDJE 

Knip deze bon uit,
lever hem in bij ons 
personeel & geniet 

samen van een 
heerlijke glaasje

prosecco!

Prosecco

Met de voetjes 
in het zand

BIJ ARBIES 
KUN JE GEZELLIG 

IN ZOMERSE SFEREN!
lunchen && dineren

GRAAG RESERVEREN VIA
INFO@ARBIES.NL

OF VIA DE QR-CODE

WIJ ACCEPTEREN 1 WAARDEBON PER 
GEZELSCHAP EN BEZOEK
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Nico de Laat maakt met zijn bedrijf Filmverhaal persoonlijke gefi lmde portretten. In zijn korte fi lms staan 
de personen, hun passies en drijfveren altijd centraal. ‘Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Of je nu een 
ondernemer bent op zoek naar klanten of dat je je levensloop wilt laten vastleggen voor het nageslacht.’

Met het opzetten van zijn bedrijf 
Filmverhaal komt Nico eigenlijk 
weer uit bij zijn eerste, grote passie: 
het maken van documentaires. In 
2010 studeerde hij af aan de HKU 
Utrecht waar hij de opleiding Au-
diovisuele Media volgde en daarna 
ging hij aan de slag als freelance 
fi lmer en fotograaf. ‘Het mooi-
ste aan mijn werk vind ik dat ik 
persoonlijke verhalen van mensen 
op de camera vast kan leggen,’ 
aldus Nico. In de loop van de tijd 
bekwaamde hij zich naast het fi l-
men ook meer en meer in grafi sche 
vormgeving en webdesign. ‘Tijdens 
de afgelopen lockdowns kwam ik 
erachter dat ik eigenlijk te veel in 

mijn eentje achter een bureautje zat 
te werken. Ik miste het persoonlijke 
contact met mensen. Het lekker 
eropuit trekken met de camera om 
interessante verhalen vast te leg-
gen. Daar wilde ik meer de nadruk 
op gaan leggen in mijn werk. En zo 
is Filmverhaal ontstaan.’

Welk verhaal is er te vertellen?
‘Ik zoom in mijn fi lmverhalen in 
op iemands persoonlijke verhaal,’ 
vervolgt Nico. ‘Wat is zijn pas-
sie, wat drijft hem? Kortom: wat 
heeft diegene te vertellen. Een 
ondernemersverhaal is dus geen 
gelikte, fl itsende commercial voor 
het bedrijf, maar meer een verhaal 

waaruit blijkt waarom iemand doet 
wat hij doet. En hoe hij te werk 
gaat. Dat verhaal van de persoon 
achter een bedrijf of dienst is vaak 
veel interessanter dan een droge 
opsomming van wat voor product 
of dienst iemand levert.’

Ook particulieren kunnen hun 
levensverhaal door Nico laten vast-
leggen. Een gefi lmd portret van bij-
voorbeeld die kleurrijke buurman, 
je 80-jarige opa of een collega die 
met pensioen gaat behoren tot de 
mogelijkheden. ‘Welk verhaal je 
ook door mij laat vastleggen,’ be-
sluit Nico, ‘het uitganspunt is altijd 
een persoonlijke invalshoek.’

Filmverhaal: 
Persoonlijke verhalen vastgelegd op fi lm

Filmverhaal  |  Nico de Laat
T 06  30 73 39 46  |  E info@fi lmverhaal.nl  |  I www.fi lmverhaal.nl

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Nico de Laat maakt met zijn bedrijf Filmverhaal persoonlijke gefi lmde portretten. In zijn korte fi lms staan 
de personen, hun passies en drijfveren altijd centraal. ‘Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Of je nu een 
ondernemer bent op zoek naar klanten of dat je je levensloop wilt laten vastleggen voor het nageslacht.’

Ik laat zien

wie je bent,

wat je doet 
en

waar je voor 
staat.
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Bedrijf
in

Beeld

PLUS Ammerlaan
in Udenhout 

ondergaat
metamorfose

Supermarkt PLUS Ammerlaan in Udenhout gaat 
verbouwen en uitbreiden. De winkel is vanwege 
de werkzaamheden gesloten van maandag 31 
mei tot woensdag 23 juni. ‘We worden bijna 
anderhalf keer zo groot’, zegt eigenaar Stefan 
Ammerlaan (36). 
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PLUS Ammerlaan Udenhout  
Tongerloplein 23  |  5071 CX Udenhout  |  Tel. 013-5111989  |  stefan.ammerlaan@plus.nl  |  www.plus.nl

De oppervlakte van de supermarkt aan het Tongerl-
oplein neemt toe van 904 naar 1.240 vierkante meter. 
‘De uitbreiding vindt plaats in de ruimte van de Aldi en 
een deel van het pand van drogist DA’, legt Stefan uit. 
‘Na de ver- en nieuwbouw is de huidige entree breder 
en lopen de klanten, in tegenstelling tot nu, meteen de 
winkel binnen’, vervolgt hij. ‘De supermarkt ondergaat 
een metamorfose, waarbij het pand aan de buitenkant 
een natuurlijkere uitstraling krijgt met veel hout en van 
binnen compleet op de schop gaat. De gangpaden 
worden breder en er komen andere kassa’s. Klanten 
kunnen straks zelf producten scannen. Een gastvrouw 
staat klaar om uitleg te geven.’

Eigen keuken
Er verandert meer. Stefan hierover: ‘De bakkerij 
verhuist naar een andere plek onder de koepel van 
het pand. Daar krijgen ook het vers-gedeelte én een 
nieuwe keuken met een eigen menukaart een mooi 
plekje. Hier bereiden we maaltijden om mee te nemen, 
naast onder meer maaltijdsalades en belegde brood-
jes. Dat doen we uit naam van ons eigen versmerk 
‘Versmakers’ voorzien van een eigen logo, ontworpen 
met de hulp van studenten van HAS Hogeschool ’s-
Hertogenbosch en een conceptbureau.’ 

Lokale leveranciers
PLUS Ammerlaan werkt samen met veel lokale 
leveranciers zoals De Duinboeren (kaas, sappen, jam, 
asperges, ijs), Kaasboerderij Mathijssen in Udenhout 

en de in Haaren gevestigde aardbeienteler Kuipers. 
Stefan: ‘Het assortiment streekproducten breiden we 
verder uit met het kwaliteitsrundvlees van de Ruijs-
bossche Hoeve, eveneens uit Haaren en de lekkere 
toetjes van Goeie Goolse. Bakkerij Leo Geerts blijft 
het brood leveren en specialiteitenbakkerij Besselink 
de Brabantse Broeder. Mooi nieuws is dat we de on-
line bestelde boodschappen thuis gaan bezorgen met 
een veel grotere bus.’            

Stefan maakte in juli 2019 als kersverse supermarkt-
ondernemer in Udenhout een kick-start. ‘Een sterk 
punt is dat we de enige PLUS-vestiging in deze omge-
ving zijn. PLUS Ammerlaan mag bijvoorbeeld ook veel 
klanten begroeten uit Berkel-Enschot. Wij werken con-
tinu aan de verbetering en uitbreiding van ons gehele 
assortiment. Met de vier merkwaarden aandacht, kwa-
liteit, lokaal en verantwoord als leidraad. Dat loont.’ 

Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

‘Boodschappen bezorgen met grotere bus’
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Gevonden

Verloren

22-5 AXA Fietssleutel De Kraan 013-5114799

22-5 RABO WereldPas Kerkstraat t.h.v. 4G 013-5331579
t.n.v. M. Brinkman

20-5 Sleuteletui (grijs) en pasjes Pandgang 06-51079574

17-5 2 pasjes (1 OV, 1 bibliotheek)  Fietspad Vlierakkerweg 06-19955232
t.n.v. Bpr.v.Dijk

12-5 Horloge Fietspad richting rotonde bij Druiventros 06-29490101
   

23-5 Brillenkoker met sleutel erin Fietspad Enschotsebaan 06-83799250

15-5 Zirkonia steen uit ring, vierkant,  Burg. Storimanslaan/Mariahof/St.Michaelspad 06-24700624
4,5x4,5 mm

12-5 Groen donsjack, lichte Zand (op de goal) bij handbal 06-42148472
binnenkant

www.zigzag-gordijnen.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Het was voor Ellen Doevendans, assistente in de 
praktijk van dokter Hogenbosch, alsof de wereld 
plotseling veranderde toen in maart vorig jaar er 
vanuit het niets een pandemie opdook. Deze zette 
alles in de praktijk op zijn kop en van de ene op 
de andere dag gingen alle seinen op rood. Je wist 
intuïtief dat het er in de komende maanden echt op 
aan zou komen. 

De eerste golf
De eerste golf was de hefstigste periode. Er was veel 
extra werk, mede door de vele vragen aan de telefoon 
over corona. Daar kwamen nog de toegenomen 
spoedvisites van de huisartsen bij en de noodzaak om 
een tijdelijke extra coronapost in Oisterwijk te vesti-
gen. Je was nergens op voorbereid. Je moest van al-
les tegelijk en daarbij zorgen dat het met de patiënten 
de goede kant uit ging. Dat lukte helaas niet altijd. 

Een leerproces
Het ging niet alleen om de medische zorg rondom een 
pandemie, maar je moest ook allerlei praktische zaken 
regelen. Hoe kwam je aan beschermende kleding? 
Waar kon je terecht met medische vragen over de 

pandemie? Ellen had het gevoel dat ze in de loop 
van de tijd meer grip op de zaak kreeg. Ze leerde van 
de nieuwe omstandigheden. Gelukkig waren Ellen 
en haar collega’s in staat om een tandje bij te zetten. 
Er was stress, maar iedereen kon daar goed mee 
omgaan. ‘Met elkaar waren we in staat om alles draai-
ende te houden en we zijn er zonder kleerscheuren 
doorheen gekomen.’

Een hele operatie
Naast de zorg voor patiënten vraagt ook de organisa-
tie rondom corona veel aandacht. Ellen: ‘Neem een 
voorbeeld: het prikken van 60 en 65-jarigen is bij de 
huisartsen terechtgekomen. Het is geen griepprik die je 
zo maar achter elkaar door kunt zetten. Alles moet co-
rona-proof gebeuren en op zo’n dag hebben we twintig 
man extra personeel nodig. Ga het maar even doen. 
En daarbij moet het ‘gewone’ werk ook nog doorgaan. 
‘Met een goede voorbereiding en organisatie is ook 
deze doelgroep gevaccineerd. Alleen samen krijgen we 
corona onder controle!’ besluit Ellen postitief.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Ellen Doevendans maakte de pandemie van corona mee
in de praktijk van dokter Hogenbosch
Ellen Doevendans maakte de pandemie van corona mee

Een pandemie komt opals een storm
en je kunt jeniet voorbereiden.
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

DE BIBLIOTHEEK BERKEL-ENSCHOT IS 
WEER OPEN

Vanaf donderdag 20 mei zijn de Bibliotheken als 
belangrijke lokale basisvoorzieningen weer open. Dat 
heeft de regering vorige week besloten. Vanaf die 
dag kan iedereen weer binnenlopen in de Bibliotheek 
Berkel-Enschot voor het lenen of inleveren van boe-
ken. Er kan dan ook weer beperkt gebruik gemaakt 
worden van de leestafel, de werkplekken, het kopiëren 
en printen. De Bibliotheek Berkel-Enschot is geopend 

tijdens de service-uren: maandag-dinsdag-donderdag 
van 13:30 tot 17:30, woensdag-vrijdag van 12:30 tot 
17:30 uur en zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur.

De Bibliotheek is zodanig ingericht dat je altijd 1,5 
meter afstand kan houden. Om het bezoek voor 
iedereen prettig en veilig te laten verlopen, zijn er een 
aantal huisregels van toepassing. Aangezien er een 
maximum geldt voor het aantal bezoekers, wordt 
iedereen bij de ingang gevraagd om zich ter plekke 
te registreren. Vooraf reserveren is alleen nodig voor 
het deelnemen aan een spreekuur. 

Spreekuren en online activiteiten gaan door
Activiteiten voor grotere groepen zijn helaas, ook in 
Bibliotheken, nog niet toegestaan. Bezoekers kun-
nen in de Bibliotheek wel weer aanschuiven bij een 
spreekuur. Daarnaast zijn er ook nog steeds gratis 
online cursussen en online activiteiten, zoals een 
Ouders Meet Up over grenzen stellen, een Keti Koti 
kick off en een online talkshow over Samen energie 
maken. Op www.bibliotheekmb.nl/agenda  is te lezen 
wat er wanneer te doen is.

Meer informatie
Kijk voor je bezoek aan de Bibliotheek even op www.
bibliotheekmb.nl/weer-open  Hier vind je de actuele 
openingstijden en praktische informatie per biblio-
theekvestiging.
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OUDERS MEET UP ONLINE; SPANNEND…
Vrijdag 4 juni 2021 van 20:00 tot 21:00 uur (online*)
 
Spanningen en angsten bij kinderen. Hoe help je je 
kind als ie nieuwe dingen heel erg spannend vindt? 
Hoe begeleid je je kind door angsten heen? Kinde-
ren moeten nog leren om te gaan met gevoelens als 
spanning en angst, daar hebben ze onze hulp als 
ouders hard bij nodig.
Vanavond praten we over spanning en angsten bij 
kinderen, we delen met elkaar onze ervaringen en 
tips en kindertherapeut Lonneke Sanders deelt een 
stukje kennis over dit thema.

Lonneke Sanders is pedagoog, kindertherapeut, 
oudercoach en auteur van het boek Welpje en het 
verdwenen zonnetje

Praktische informatie
*Locatie: online via Zoom – je ontvangt de link na 
aanmelding
Voor wie: ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar
Kosten: gratis. Wel vooraf aanmelden via: 
http://www.bibliotheekmb.nl/ouders-meet-up 

Over de Ouders Meet Ups
Wat doen we als ouders toch enorm ons best…
We halen alles wat we maar kunnen uit de kast om 
onze kinderen zo goed mogelijk door het leven te 
begeleiden. We hopen dat ze opgroeien tot zelfver-
zekerde jonge mensen, die weten wat ze willen. Dat 
ze lekker in hun vel zitten, een fijne sociale kring om 
zich heen bouwen en om kunnen gaan met de moei-
lijke momenten die op hun pad komen.

Maar hoe doen we dat nou eigenlijk, opvoeden?
Je kunt elk opvoedthema googelen en op social 
media ieders ongezouten mening bestuderen. En je 
verliezen in al die informatie en meningen…

De Ouders Meet Ups zijn er voor ouders met kinde-
ren van 0 tot 12 jaar die soms gewoon even willen 
delen waar ze tegenaan lopen. Van anderen wil horen 
wat voor hen wel en niet werkt. Om met nieuwe tips 
en handvatten weer naar huis te gaan. De avonden 
worden gehost door pedagoog en kindertherapeut 
Lonneke Sanders, die iedere maand inzoomt op een 
ander thema.

Wanneer het kan komen we weer fysiek bij elkaar, 
maar nu treffen we elkaar voorlopig even online.
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FIETS VAN DE MAAND

vanaf €2749,-

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

BATAVUS DINSDAG 
E-GO EXCLUSIVE

Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 

Een onderhoudsvriendelijke 
e-bike dankzij zijn Gates riem en 
schijfremmen. De fiets is superstabiel 
dankzij de midden motor en accu 
(Bosch). In vele verschillende maten 
bij ons op voorraad. Ook leverbaar in 
een lage instap en een mixed frame.
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Corona-crisis in Berkel-Enschot (14)

Tekst: Stefan Latijnhouwers  |  Foto: Ad Latijnhouwers

Het klimaat
is echt in de war!
Het COVID-19 virus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Er is hoop dat 
het einde nadert nu het inenten in volle gang is, de besmettingscijfers dalen 
en er steeds meer mag. De schrijvende postbode houdt de moed er in. 

De afgelopen weken mocht ik veel brieven bezorgen met uitnodigingen voor 
de eerste Corona-prik. Ook bij ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Aan alles merk je dat de mensen zich minder zorgen maken over het COVID-19 
virus. ‘Toch blijf ik waakzaam en houd ik me aan de basisregels,’, zegt een 
man die ‘aan de wandel’ is. ‘Dus: anderhalve meter afstand houden, regelmatig 
handen wassen en een mondkapje opdoen in publieke ruimten en op plekken 
waar veel mensen samen komen.’ 

‘Schijtweer’
De gebruikelijke korte huis-tuin-en-keuken gesprekjes gaan steeds minder vaak 
over Corona. Vooral het feit dat het -qua weer- maar geen lente wil worden, zit 
veel mensen dwars. Sommige mensen irriteren zich hier mateloos aan. ‘Ik word 
doodziek van dat schijtweer’, maakt een bewoner van zijn hart geen moordkuil. 
Waar blijven de zon, de hemelsblauwe lucht en lekkere temperaturen? Het 
klimaat is echt in de war!’

Ik snap de man wel. Als postbode ben je immers nog meer gefocust op het 
weer. Niet voor niets besteed ik in deze column vaak aandacht aan dit on-
derwerp. Ook wij kijken reikhalzend uit naar een reeks mooie lentedagen. De 
realiteit is dat het te koud is voor de tijd van het jaar –ik schrijf dit half mei- en 
dat perioden met zon, regenbuien en veel wind elkaar afwisselen. We bezorgen 
regelmatig post in een decor van indrukwekkende wolkenpartijen, waaronder 
hele donkere. Die komen soms zo dreigend op je af, dat je bijna vreest dat het 
einde der tijden nabij is. Zou wat zijn: als postbode het loodje leggen in het 
harnas, terwijl je net een envelop in de bus stopt, bedenk ik me glimlachend op 
een doordeweekse werkdag. 

Dan hoor ik opeens achter me een auto remmen met gierende banden. ‘Hé 
postbode’, hoor ik een vrouw roepen. ‘Oh jee: boze bewoner zeker’, denk ik 
nog. Dat  valt heel erg mee. Ze steekt haar hoofd naar buiten. ‘Jij bent toch de 
schrijvende postbode?’, vraagt ze met een triomfantelijke blik. ‘Leuke stukjes 
in de Schakel. Moet je lekker mee doorgaan. Doeiiii!!!’ En terwijl ze wegstuift, 
zwaait ze me na. Vrolijk vervolg ik mijn weg…  
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Voordelig energie-
advies in Berkel Enschot
Isoleren voor een groter 
wooncomfort
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen. Eenergiecoöperatie BEC en de gemeente 
Tilburg helpen je op weg met een voordelig ener-
gieadvies. Dat scheelt geld en energie! Verspreid 
over de gemeente wonen energieadviseurs die 
hun eigen ervaringen met vloer-, gevel en dakiso-
latie 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 voor een 
advies op maat. Hiermee kun je direct aan de slag 
met besparen. In 2021 is het tarief hiervoor bijzon-
der gunstig. 

De juiste keuzes voor jouw huis
Piet van Dooren is energieadviseur. In zijn eigen 
huis liet hij de verouderde vloerverwarming vervan-
gen door een systeem dat meer rendement levert. 
Ook voorzag hij alle lampen van ledverlichting. De 
dubbele beglazing uit de jaren ’80 maakte plaats 
voor HR++ glas. ‘Veel mensen weten niet hoe ze 
de isolatie van hun huis aan moeten pakken. Dat is 
logisch want er zijn veel methoden en technieken. 
Een energieadviseur kan je helpen de juiste keuzes 
voor jouw huis te maken. Ben je handig, dan kun 
je een zolder vrij eenvoudig zelf isoleren met een 
folie. Als je er daarna gipsplaten tegenaan zet, ziet 
dat er prima uit.’ Van Dooren verduurzaamde zijn 
huis omdat hij wil dat zijn kinderen ook fi jn kunnen 
leven. ‘Wij mogen niet alle fossiele brandstoff en 
opmaken. Slim besparen is hard nodig.’ 

De uitdaging van enkelsteensmuren
De Tilburgse energieadviseurs kunnen aan het 
bouwjaar en de bouwtekeningen van jouw huis zien 
in welke mate er isolatie aanwezig is. Nicolien van 
Dongen is energieadviseur en werkt als werkvoor-
bereider bij een groot aannemersbedrijf. ‘Ik vind 
het leuk om mijn bouwkundige kennis te delen met 
particulieren.’ Ze is in staat om technische infor-
matie te vertalen naar praktische oplossingen. Het 
verduurzamen van oude huizen spreekt haar aan. 
‘Woningen van voor 1925 hebben meestal enkel-
steensmuren. Zeker in de winter is het wooncom-
fort in deze huizen niet zo groot.’ Je kunt dit soort 
muren aan de binnen- of buitenkant isoleren. ‘Aan 
de buitenkant is dat niet altijd eenvoudig, omdat 

het dak vaak in de weg zit. Bij binnen isoleren, raak 
je binnenruimte kwijt en dat is in kleinere woningen 
niet altijd wenselijk. Ik vind het comfort verbeteren 
van vooral oude woningen maar ook nieuwe wonin-
gen erg belangrijk en interessant.’
Stappenplan voor verduurzaming
De gemeente Tilburg werkt samen met de ener-
giecoöperaties van de Blaak (ECDB), de Reeshof 
(CDER), Berkel-Enschot (BEC), Udenhout (ECU) 
en met Energiefabriek013. Elke coöperatie heeft 
minimaal één energieadviseur. 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 tus-

sen 13 en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013 
Of stuur een e-mail naar energieadviestil-
burg@hoom.nl. Je krijgt op werkdagen bin-
nen 24 uur antwoord.

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

• Wil je een bezoek aan huis van een energie-
adviseur? Ook dit kun je plannen via www.
aandeslagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage 
van de gemeente Tilburg betaal je hiervoor 
€65 in plaats van €210. 

• BEC stimuleert de energieadviezen door 
achteraf de helft van dit bedrag terug te 
betalen. Dan wil je toch ook lid worden van 
BEC? Zie www.b-ec.nl

Rectifi catie

In het artikel ‘Legpuzzels lenen via 
Puzzelenmetplezier’ is per abuis de 

achternaam van Maria foutief geschreven. 
Het moet zijn: Maria Minkels.
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Gratis thuisbezorgd!

Daglenzen zijn ideaal en hygiënisch. 

Bestel uw lenzen makkelijk en snel via 013 533 33 77 of info@kyckoord.nl
en ze worden kosteloos thuis gestuurd.

Vanaf € 19,95
voor 30 stuks

Daglenzen:
ideaal en hygiënisch

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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Pinkster attentie van 
de Zonnebloem
Vers geplukte aardbeien, romige 
slagroom en heerlijke Luikse wafels 
werden door de vrijwilligers van de Zonnebloem op 
vrijdag 21 mei als pinksterattentie bij hun gasten 
bezorgd. Het begeleidende kaartje riep de gasten 
op nog even vol te houden! Zo wil de Zonnebloem 
onderstrepen dat zij haar gasten niet vergeet! 
Deze geste werd mede mogelijk gemaakt door Jos 
Dielissen groente en fruit van de Oisterwijksebaan 
in Tilburg. 
De Zonnebloem verwacht  haar activiteiten in 
juli weer te kunnen hervatten met een gezellige 
picknick bij Boerderij Denissen. Uit de reacties van 
onze gasten blijkt dat zij er met plezier naar uit-
kijken om in deze heerlijke ambiance, op gepaste 
afstand en met inachtneming van de geldende 
regels, elkaar weer te kunnen ontmoeten!
Wilt u informatie over de Zonnebloem of misschien 
wel gast worden? Neem dan contact op met het 
secretariaat van de Zonnebloem, Marij de Corti 
(marijdecorti@hotmail.nl) of kijk op onze website  
https://www.zonnebloem.nl/berkel-enschot  
Telefonisch informatie (liefst tussen 17.00-18.00 
uur) 0621811340 

(Op de foto een blij verraste mevrouw Timmers met 
haar Pinkster-attentie)

LOSSCHIETEN VAN 
DE BRUID (SLOT)
Als een aanstaande bruid of bruidegom 
na het losschieten van de bruid wei-
gerde de traditionele biertraktatie te geven werd 
er ‘getaofeld’. In Heukelom heeft dit zelfs drie 
keer plaatsgevonden. Rond 1958 werd er losge-
schoten voor het pand Heukelomseweg 11. De 
aanstaande bruid weigerde naar buiten te komen 
om ze uit te nodigen voor het aanslaan van een vat 
bier bij Café Mie Pieters. Een ‘taofelpartij’ volgde. 
Aan de overkant in de weide van de familie Van 
der Bruggen werden hoge palen opgezet met een 
bord daartussen en daarop gekalkt: ‘Hier woont 
den arme man die zijn buurtplicht niet vervullen 
kan’. Bovenin hingen twee poppen met daarop de 
voornamen der aanstaanden. Vervolgens spande 
men het paard voor een platte wagen met daarop 
een kafmolen en veel los kaf. Vanaf de woning tot 
aan de spoorlijn verderop werd kaf over de weg 
uitgegooid. Aan de langs de straat staande weipa-
len werden klompen gehangen met de tekst: ‘Hier 
schenke men’. In 1962 werd er op Heukelomseweg 
31 ook fl ink getaofeld nadat de pittige moeder van 
de aanstaande bruid gezegd zou hebben: ‘De buurt 
gao van mèn sènte gin költjes pisse’. Op de actie 
volgde een ingezonden stuk van de aanstaande 
bruidegom in de Nieuwe Tilburgse Courant met 
de titel: ‘Heukeloms schandpaal’. De Heukelomse 
jongelui sloegen terug met ook een ingezonden 
stuk. In het zelfde gezin volgde in 1964 wederom 
een taofelpartij nadat de tweede dochter ook bier 
weigerde te trakteren. 

Foto: coll. Heemkundekring.
Tekst: Rinus van der Loo.

In mei regen en kou,
brengt een rijke oogst,

hooi, melk en wijn.
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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  

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

BIA-BED
dat ligt pas lekker!

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 

+
Aardbeien gebakgebak

€ 15,00
ardbeien gebakgebak

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 28 mei t/m donderdag 3 juni 2021

Alleen geldig in onze winkel
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Het thema van de uitvaart? 
Vogeltjes!
Ik kreeg een melding  binnen van 
een alleenstaande man; Jan, die op 84-jarige leef-
tijd was overleden. Zijn neven en nichten zouden 
samen met mij de uitvaart gaan regelen. Toen ik op 
het afgesproken adres aankwam, zaten de neven in 
de keuken, met een kratje bier, te proosten op het 
leven van ome Jan. “Ga maar naar de huiskamer, 
daar zitten de vrouwen, die gaan het wel met u 
regelen” riepen ze in koor.
En inderdaad, in de huiskamer zaten een aantal 
vrouwen, de nichtjes van ome Jan. Allemaal erg 
begaan met hem, maar ook wel blij dat hij nu rust 
had, het laatste stukje van zijn leven was niet erg 
fi jn geweest. Ome Jan was als vrijgezelle oom altijd 
bij hen over de vloer gekomen, hij was min of meer 
meubilair geworden zeiden ze.

Maar toen ik dieper op dingen inging om wat te we-
ten te komen over ome Jan, vonden ze dat moeilijk. 
Ik dacht, hoe moet ik dan een dienst voorbereiden 
als we niets weten over hem? Maar gaandeweg 
werd duidelijk dat alles in het leven van Ome Jan 
draaide om vogels, echte en beeldjes. En dan vooral 
van die beeldjes met een sensor erin, die geluid 
maken als je er met je hand er overheen wrijft.
Dus bij mij plopte meteen een idee op! 
Lees snel verder op onze website: 
www.schakel-nu.nl 

VRIJWILLIGERS 
MAKEN TILBURG 
NOG MOOIER  
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet: in 
Tilburg heeft dit speciale jaar het motto ‘Mensen 
maken Tilburg’ gekregen.  Het zijn immers de vrij-
willigers die de stad en de dorpen mooier, socialer, 
gezelliger en leefbaarder maken.  VrijwilligersTilburg 
heeft voor de campagneweken in juni een aantal 
speciale acties bedacht.  

Vanaf 31 mei hangen op 43 plaatsen in de gemeen-
te Tilburg posters met acht vrijwilligers. Acht van 
de vele tienduizenden mensen die zich belangeloos 
inzetten. Van jong tot oud, van de Reeshof tot 
Udenhout en van Berkel-Enschot tot Broekho-
ven. Hiermee willen we een gezicht geven aan de 
enorme diversiteit aan vrijwilligers die praatjes ma-
ken, levens redden, jongeren coachen, voorlezen, 
organiseren, collecteren, wandelen met rolstoelers, 
websites bouwen en veel meer. Er is altijd iets dat 
bij jou past! 

In diezelfde week gaan de adviseurs van Vrijwil-
ligersTilburg op pad om diverse verenigingen, 
stichtingen en burgerinitiatieven te bezoeken. Ze 
vertellen graag over de landelijke campagne en de 
acties in Tilburg, over hoe je vrijwilligers binnen-
haalt, de vrijwilligersverzekering, de vrijwilligers-
academie, maatschappelijk betrokken ondernemen 

en nog veel meer. Wil jij ook een adviseur aan de 
deur? Kijk dan op de website: www.vrijwilligerstil-
burg.nl/bezoek en meld je aan.  

De week van 7 juni is een landelijke campagne-
week. De medewerkers van de Vrijwilligerspunten 
gaan dan de straat op en houden openlucht-
spreekuren. Je treft hen op verschillende locaties in 
de stad. Mensen die interesse hebben in vrijwil-
ligerswerk of die graag iets voor een ander willen 
betekenen kunnen langskomen voor informatie, 
een praatje of om zich aan te melden. Natuurlijk 
ben je ook van harte welkom als je vragen hebt 
over bijvoorbeeld de vrijwilligersverzekering of -ver-
goeding. Kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl/opstraat 
om te zien waar en wanneer je ons (buiten) kunt 
vinden. We ontmoeten je graag! 

Wil je een taart winnen? Ook dat kan! Maak een sel-
fi e met één of meerdere posters die begin juni door 
heel de gemeente hangen. Bekijk de actievoorwaar-
den op: www.vrijwilligerstilburg.nl/spotlight. 
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
Elke zondag open

Perkplanten confetti
Diverse soorten perkplanten in één pot, 
in 13cm-pot. 2.99 p.st.in 13cm-pot. 2.992.99 p.st.
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De zomer is in aantocht en ons terras weer gezellig gevuld! 
Daarom zoekt mooR vanaf 1 juli versterking met enkele enthousiaste en gemotiveerde collega’s. 

• ZELFSTANDIG WERKEND KOK
4-daagse werkweek

• MEDEWERKERS BEDIENING PT
• AFWASSERS PT

Join the mooR-team en je bent verzekerd van een prima salaris en toffe werksfeer. 

Mail je sollicitatie naar info@mooR-oisterwijk.nl of bel met Bart van Hal.Mail je sollicitatie naar info@mooR-oisterwijk.nl of bel met Bart van Hal.

WE’RE HIRING

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
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JOHANNES XXIII PAROCHIE
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: 013-5331215 of 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Sammy
We leven in een wereld waarin alles steeds maar 
efficiënter en sneller moet. En in dat tempo moet 
je meelopen, graag of niet. Of is dat misschien niet 
helemaal waar? Een van de redenen waarom we mee 
(willen) lopen is de idee die we als persoon hebben 
om ‘erbij te willen horen’, of de idee ‘om niet uit de 
pas te lopen en daarmee opvallen van de rest van de 
groep’. Of misschien is er nog een idee – een andere 
reden. En dus lopen en lopen we maar, met het hoofd 
gebogen als lopende tegen een sterke wind (of storm) 
in. Zien we nog wel alles om ons heen of gaat er veel 
ons voorbij terwijl we zo voortlopen (leven)? Lopen 
we met gebogen hoofd om niets te willen en hoeven 
zien? In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en is er 
door het coronavirus veel stilgelegd of in elk geval op 
een rustiger tempo geschakeld en op afstand gezet. 
Maar nu lijkt het erop dat door het vele vaccineren, het 
dalen van besmettingscijfers en ziekenhuisopnames 
vanwege het coronavirus, dat de wereld weer naar 
het tempo van voor COVID-19 terug aan het gaan is. 
Willen we dat wel en is dat wel goed? Is de rust van 
afstand houden – meer thuis zijn – minder contacten 
maar de ontmoetingen die je mag en kunt hebben wel 
intenser beleefd – minder verkeer op de wegen – en 
zo zijn er nog wel meer zaken te noemen, zijn dat de 
goede kanten van wat het virus heeft veroorzaakt? 
Want zoals met alles, heeft een slechte zaak, in dit ge-
val COVID-19, niet alleen maar een kwade kant maar 
ook een goede. Alleen moeten we dat willen zien. En 
zo al nadenkend toen ik dit opstekertje zat te schrij-
ven, kwam dat lied van Ramses Shaffy in mijn hoofd: 
‘Sammy kijk omhoog’. Een lied geschreven in 1966. Er 
zijn woorden uit deze songtekst die mij raken. Gebo-
gen lopen en denken dat mensen jou niet mogen. Kijk 

dan eens omhoog naar de blauwe lucht. Gelovig of 
niet (zo) gelovig, wij zijn allemaal geliefde kinderen van 
God (1 Joh. 3:1).  Door de regen lopen en omhoog-
kijkend de druppels die vallen, op je gezicht voelen 
als een verkwikkend waterbad. Als het regent in je 
leven en alles tegen lijkt te zitten, blijf dan niet binnen 
zitten en opgesloten in jezelf. Ga naar buiten en wees 
niet bang om een beetje nat te worden. Ook al lijkt 
de wereld gemeen en voel je jezelf alleen en verlaten, 
blijf dan vertrouwen hebben. Er is moed voor nodig 
om naar buiten te gaan, maar als je die eerste stap 
zet dan gaat de volgende stap gemakkelijker. Er zullen 
mensen zijn die jou willen helpen om los te komen uit 
de eenzaamheid van opgesloten zijn. Misschien durf 
je te hopen en een wondertje verwachten. Je staat 
niet alleen. Blijf vertrouwen en weet: Er is er Eén Die 
altijd van jou houdt.  

Diaken Ton.

SACRAMENTSDONDERDAG: 12 UUR VOOR DE 
HEER
In de tweede week na Pinksteren is het Sacraments-
dag. Het kan op donderdag worden gevierd, maar de 
Nederlandse bisschoppen hebben besloten om het op 
zondag te plaatsen. Dan zal er dus in de eucharistie-
vieringen speciale aandacht zijn voor het Heilig Sacra-
ment van het Heilig Lichaam en Bloed van Christus, 
de Eucharistie.
Om dit Sacrament daadwerkelijk “bron en hoogtepunt 
van het Kerkelijk leven” te laten zijn zullen we in onze 
parochie ook op donderdag iets bijzonders doen. We 
houden de hele dag Eucharistische aanbidding, van 
9 uur in de ochtend tot 21 uur in de avond. Twaalf uur 
voor de Heer. In die tijd zal de Heilige Hostie in een 
bijzondere monstrans op het altaar van de Willibror-
duskerk in Berkel staan. Iedereen is uitgenodigd om 
gedurende de dag voor korte of langere tijd te komen 
bidden bij de Heer. 
Om ervoor te zorgen dat er de hele dag parochianen 
aanwezig zijn bij het Sacrament is er ook een inteken-
lijst. Wilt u uw bijdrage leveren aan de gezamenlijke 
aanbidding, neemt u dan contact op met het secre-
tariaat. Franka en Marja zullen noteren wanneer u 
aanwezig wilt zijn. We proberen steeds minimaal twee 
bidders bij elk uur te hebben. 
In de Kerk zullen boekjes aanwezig zijn met extra 
informatie over de Eucharistische aanbidding en 
mogelijkheden om de tijd bij het Sacrament goed 
te besteden. Maar, zoals diaken Ton van Kuijk altijd 
herhaalt bij de Eucharistische aanbidding op maan-
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Voor het verkopen van uw oud 
goud, sloopgoud, horloges en/of 

juwelen is een GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS wettelijk 

verplicht. 

Goudprijs naar record hoogte!  

Profiteer nu van de hoge goudkoers. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres voor het 
omwisselen van uw oud goud naar 
contanten.  

Koningsoord 63                        
5057DK Berkel-Enschot 
013-5334414 
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dagavond: Het belangrijkste is er te zijn. Kijk naar de 
Heer, dan kijkt Hij naar u. Luister naar de Heer, dan zal 
Hij naar u luisteren. 

RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen is het nog nood-
zakelijk om voor de weekendvieringen te reserveren. U 
kunt hiervoor op werkdagen tussen 10 en 15 uur terecht 
bij het secretariaat: 013-5331215 of 013-5111215.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 29 mei:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.

Zondag 30 mei: Drievuldigheidszondag
09.30 uur: Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Fransje Fischer- van de Ven.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Robin Loots (verj.) .
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van Pim 
van Rijzewijk.

Maandag 31 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 1 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 2 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 3 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbid-
ding.
Hele dag tot 21.00 uur vrije inloop.

Vrijdag 4 juni:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

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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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.

Messenslijper Hein Is uw koksmes bot? 
Bel 06-53215165

Dagelijks vers gestoken ASPERGES, evt geschild en 
met ham, eieren, saus, krieltjes, etc. Verkoop ma tm vr 
10.00- 18.00 uur  zat 9.00-18.00 uur en zondag 10.00-
17.00 uur Hoog Heukelom 3, 5059AD Heukelom   tel 

0615361043

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben 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.

ASPERGES, de favoriete groente van Nederland. Bin-
nen een half uur een bijzondere en gezonde maaltijd 

op tafel. De boerderijwinkel is dagelijks geopend vanaf 
9.00 uur. Aspergeboerderij van Iersel, Schoorstraat 
63 Udenhout tel 013 5113404. Onze boerderij is gele-

gen naast rest. Bosch en Duin

Wil je van jouw huis jouw thuis maken, of ben je 
op zoek naar leuke decoraties? Kijk eens op www.
binnenbijbrigitte.nl Interieurstyliste en decoratie 

webshop.

Schoonmaker gezocht. Wij zijn op zoek naar een 
schoonmaker voor bij ons thuis. Frequentie en tarief 
in overleg. Heb je interesse? Bel dan naar Jeroen: 

0619231099. We maken graag kennis met je!

Wespennest (vanaf €50) en  Vliegen bestrijding. 
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, 

Haaren 06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. vandenheu-
velglazenwasserij@gmail.com tel 0624136243 voor 

een vrijblijvende off erte

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

Woensdag 2 juni 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

Schakeltjes
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085-065-5292 Demonstratie aan huis? Bel 085-065-5292Bel nu voor een vrijblijvende afspraak

GARANTIE TOT 10 JAAR LAAGSTE PRIJSGARANTIEDIRECT LEVERBAARDIRECT LEVERBAAR HOGE KWALITEITHOGE GRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGARANTIE TOT 10 JAAR

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
ma t/m vrij: 09:00-17:00
za: 10:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Bel 085-065-5292

Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Bel 085-065-5292

12
MEI

19
MEI

t/m

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
WIJ ZIJN GEOPEND !

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND VAN 10:00-17:00



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 15 juni 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle 
combinaties mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Witte pitloze druiven bak 500 gram, frambozen bakje 
125 gram, bramen bakje 125 gram, Zespri Sun Gold kiwi 
verpakt 3 stuks of Galia meloen per stuk

3 VOOR

49999

CALVÉ PARTYSAUZEN
3 verpakkingen à 250-430 gram

a3,42 - a6,24

3 VOOR

3,-
+ EXTRA

3 verpakkingen à 250-430 gram

SPARERIBS
Gegrild, Sweet of Hot
Per 500 gram

399
a5,35 - a5,50

OLA WATERIJS
2 verpakkingen à 270-660 ml

2e
HALVE
PRIJS*

+ EXTRA

DUBBELFRISSS OF 
BUBBELFRISSS
Alle soorten 
4 pakken of flessen à 1,5 liter

a5,72 - a7,56

4 VOOR

350

Geen 18, geen alcohol

WATERVAL WIJNEN
Land van oorsprong: Zuid-Afrika
4 flessen à 750 ml

4 HALEN
2 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

Land van oorsprong: Zuid-Afrika

4 HALEN
2 BETALEN*

JUMBO HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

2 VOOR

5,-

MSC-C-51
964

ASC-C-00007

ZALMFILET ZONDER 
HUID OF KABELJAUW 
GROOTVERPAKKING
Schaal zalmfilet zonder huid of 
kabeljauw 400-480 gram

599
a9,00

 Jumbo Denissen , Berkel Enschot, Koningsoord 64


