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Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Pieter de Hooghlaan 17, Berkel-Enschot

SUCCESVOL VERKOCHT!

Verkoopplannen?

Wij maken
graag een 

afspraak met u.

AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle



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, 
Frits Hendriks

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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WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2e HANDS   |   ACCESSOIRES

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

WWoorrdd ooookk ddoonnaatteeuurr!!!! 

Draagt u stichting Weekblad de Schakel
een warm hart toe?

Maak dan uw bijdrage over op 
NL50 RABO 0106847953 tnv 

de Nieuwe Schakel of scan deze QR code.

HHaarrtteelliijjkk ddaannkk vvoooorr uuww bbiijjddrraaggee!! 
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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. Massages, Lymfe Therapie en meer.
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

Osteopathie
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Pedicures
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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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 NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving 
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl  – info@nyaveda.nl

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

NIEUW

Weekblad de Schakel heeft in augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel
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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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

NIEUW

Vijf redenen om de regio 
te ontdekken op de scooter
De regio ontdekken op de scooter is ontzettend 
leuk! Het brengt je verder dan de fiets en je kunt 
op meer plaatsen komen dan met de auto. 
Wij geven je vijf redenen om op ontdekkingsreis 
te gaan in de omgeving.

1. Leer over de geschiedenis

2. Ontdek de natuur

3. Steden ontdekken

4. Goedkoop en leuk dagje uit

5. Zonde om thuis te blijven

Ga naar onze site: schakel-nu.nl voor het 
volledige artikel. 
Publicatie i.s.m. www.helmonline.nl

Weekblad de Schakel heeft in augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel
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Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?
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Lenne de Haan schreef jeugdthriller 

Waarom ik?

veel nare reacties als je je openstelt. Maar verder ga 
ik natuurlijk niet teveel verklappen over het boek; dat 
moeten mensen zelf maar lezen.’ 

Motto
Het boek is opgedragen aan haar vader die onlangs 
overleed. ‘Zijn motto was: Het leven is wat je gebeurt 
als je andere plannen maakt. Hij heeft helaas niet 
kunnen meemaken dat het boek gedrukt werd, maar 
ik ben blij dat hij het verhaal nog wel heeft kunnen 
lezen.’ Of er nog meer boeken komen weet Lenne nog 
niet helemaal: ‘Misschien een romantisch verhaal, of 
iets over superhelden. We zien wel wat er gebeurt.’

Waarom ik? Is te bestellen via de boekhandel, 
bol.com of bij Lenne zelf.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

‘Het leven is
wat je gebeurtals je andereplannen maakt’Een boek schrijven is iets wat misschien wel meer 

mensen op hun wensenlijst hebben staan. Maar 
niet iedereen kan zeggen dat ze al op hun zeven-
tiende een thriller gepubliceerd hebben. Het is 
Lenne de Haan gelukt. Waarom Ik? is een span-
nend verhaal over een actueel onderwerp.

‘Ik vond het altijd al leuk om te schrijven,’ vertelt 
Lenne. ‘Dat begon met kleine verhaaltjes over mijn 
favoriete boekpersonages.’ Deze zogenoemde ‘fanfi c-
tion’ schreef ze niet op papier, maar met behulp van 
de app Wattpad op haar telefoon. Het werd pas echt 
serieus toen ze voor school een profi elwerkstuk moest 
maken. ‘Ik dacht toen dat het wel heel gaaf zou zijn 
als ik mijn eigen boek zou mogen maken. En dat kon!’ 
Al gauw kwam er ook een portie theorie om de hoek 
kijken. ‘Bijvoorbeeld over hoe je de spanning in een 
verhaal opbouwt. Daarvoor heb ik schrijfsters Margje 
Woodrow en Oli Veyn geïnterviewd en hen gevraagd 
hoe zij hun boeken schrijven en waar zij hun inspiratie 
vandaan halen. Ik heb geleerd hoe je bijvoorbeeld 
kunt beginnen met een proloog. Daarin krijgt de lezer 
al een kleine vooruitblik van wat er gebeuren gaat, 
zonder dat de verhaallijn verklapt wordt.’

Actueel onderwerp
‘Waarom ik?’ gaat over scholiere Lena die een aantal 
nare dingen meemaakt. Erover praten met anderen 
vindt ze moeilijk. Maar wanneer de zaken steeds 
ingewikkelder en heftiger worden, dreigt alles volledig 
uit de hand te lopen. ‘Het is best een actueel thema,’ 
vervolgt Lenne. ‘Veel jongeren durven niet over hun 
gevoelens te praten. Op sociale media krijg je vaak 
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Elke zondag open

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Portulaca
Opent de felgekleurde bloemetjes in de 
zon. Makkelijke tuinplant, in 13cm-pot. 
Meer kleuren per potje.
2.99

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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Op 5 juni is de dag van de minibieb, op die dag is 
er bij veel minibiebs in het land iets leuks te doen. 
De minibieb op De Ploegschaar 142 organiseert ook 
leuke activiteiten. De minibieb op De Ploegschaar is 
van Jessica. Ze is de minibieb begonnen, omdat ze 
de andere biebjes in voortuinen zo uitnodigend vond 
en ze een echte boekenwurm is. Bij een boek kan 
ze heerlijk ontspannen en naar een andere wereld 
‘reizen’. Tevens spreekt het sociale aspect van een 
minibieb haar erg aan. Het idee van een minibieb 
begon een jaar geleden, sinds februari staat er één 
in haar tuin te pronken. Buurtgenoten genieten ervan 
en voorzien de minibieb geregeld van nieuwe spullen, 
de collectie wisselt snel. De minibieb wordt dagelijks 
bezocht.

Op de dag van de minibieb hoopt Jessica tussen 
10-16 uur veel mensen te bereiken. Ze stalt nieuwe 
boeken, ze heeft samen met haar 
dochter happy Stones en boeken-
leggers gemaakt voor de bezoe-
kers en ze heeft zelfs blind-date 
boeken. 

Lois en haar minibieb
Ook Lois, 10 jaar heeft een 
minibieb, in maart dit jaar heeft 
ze hem neergezet. Ze is op 

het idee gekomen om een minibieb te beginnen toen 
ze wel heel veel boeken tegen kwam op haar kamer, 
die ze niet meer las. Ze maakte zelf een schets van 
het boekenhuisje en daarna heeft ze samen met haar 
vader het huisje gemaakt. Nu staat de minibieb aan 
zijkant van haar huis aan de Rembrandt van Rijnlaan 
62. 
Zelf houdt ze erg van meidenstrips en meidenboeken. 
Ze had in het begin veel kinderboeken in het huisje, 
maar nu staat er van alles wat in. Graag zou ze nog 
wel wat strips in haar huisje willen,
dus als iemand iets heeft, het is welkom.

Minibiebs 
in opkomst
in Berkel-Enschot

Lois bij haar minibieb, Rembrandt van Rijnlaan 62

Minibieb van Jessica aan De Ploegschaar 142

De minibieb, je ziet ze steeds meer in het straat-
beeld verschijnen. De mooiste kastjes, omgebouwde 
konijnenhokken met boeken bij iemand in de voor-
tuin. Grootte van de minibieb maakt niet uit, het gaat 
erom dat de minibieb boeken uitleent aan mensen in 
de buurt of bezoekers van die plaats, ruilen en alleen 
boeken brengen kan ook. In Berkel-Enschot zijn er 
verschillende minibiebs te vinden. 

Tekst: Ellen de Visser   |   Foto: Bas Haans

boeken, ze heeft samen met haar 
dochter happy Stones en boeken-
leggers gemaakt voor de bezoe-
kers en ze heeft zelfs blind-date 

Heerlijk

ontspannen 

op reis naar 

een andere 

wereld
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Gevonden

Verloren

29-5 Zilveren ring Fietspad langs de rondweg (Sweelincklaan) 06-12825176

22-5 AXA Fietssleutel De Kraan 013-5114799

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

   

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

Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

Afslankcoach Danielle
Lekker in je vel zitt en, meer energie en overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029

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 soezenoezen

€ 15,00
soezen

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 4 t/m donderdag 10 juni 2021

Alleen geldig in onze winkel
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Jong Brabant houdt het Oranjefestival in samenwer-
king met de KNVB. Doel is het promoten van voetbal 
onder de jongste jeugd en geïnteresseerde kinderen, 
geboren tussen 2011 en 2016. De club en de voetbal-
bond geven kinderen die nog geen lid van een club 
zijn, de kans om de (plaatselijke) vereniging beter te 
leren kennen. 

‘De KNVB faciliteert het Oranjefestival’, legt tech-
nisch coördinator Bart Peters van Jong Brabant uit. 
‘De bond ondersteunt de clubs, rond het EK voetbal 
(Euro2021-Euro2020), bij het werven van nieuwe leden 
onder de jongste jeugd. Onder meer door reclame te 
maken voor het Oranjefestival in de media en te zor-
gen voor een uitgewerkt draaiboek, speciale Oranje-
hesjes en voorstellen voor diverse voetbalspelletjes. 
Wij geven daar als club zelf invulling aan.’

Latje trap 
De jonge voetballertjes mogen hun voetbaltalent 
onder meer etaleren tijdens een partijtje vier tegen 
vier op een opblaasveld met boarding en doelen. ‘Er 
is ook een snelheidsmeter’, vervolgt Bart. ‘Die meet 
precies hoe hard de kinderen schieten. Daarnaast is 

er een zogeheten gatenmuur, waar de deelnemers hun 
traptechniek mogen tonen aan het publiek, wordt een 
dribbelcircuit uitgezet en mag iedereen meedoen aan 
latjetrap. In totaal gaat het om acht voetbalspelletjes.’     

Het Oranjefestival bij Jong Brabant, die dit jaar het 
75-jarig bestaan viert, start om 10.00 uur voor de jeugd 
geboren tussen 2014 en 2016. Om 12.00 uur is het de 
beurt aan kinderen geboren in 2013 en van 14.00 tot 
15.30 komen kinderen van negen en tien jaar in actie. 
‘We besteden in het tijdsblok van 10.00 tot 11.30 uur 
ook aandacht aan ‘passend voetbal’. Hierbij gaat het 
om mensen met een beperking, voor wie de weg naar 
een voetbalclub minder makkelijk is’, geeft Bart aan: 
‘We houden ons uiteraard aan de Corona-regels van het 
RIVM. We gaan er een mooi voetbalfeest van maken.’ 

Aanmelden/inschrijven kan via www.knvb.nl/alsoranje. 
Hier staan alle Oranjefestivals vermeld. Wie zoekt op 
‘Jong Brabant’ krijgt een bevestiging en daarna meer 
informatie over het Oranjefestival. Inschrijven kan tot 
en met maandag 7 juni.

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: KNVB

JONG BRABANT HOUDT VOETBALFEEST MET KNVB 
D r i b b e l e n  a l s  F r e n k i e  d e  J o n g  t i j d e n s  O r a n j e f e s t i v a l

Voor meer informatie of vragen: oranjefestival@jongbrabant.nl

De velden van Jong Brabant vormen zaterdag 12 juni van 10.00 tot 15.30 uur het decor voor het Oranjefes-
tival. Jongens en meisjes van vijf tot tien jaar ontdekken die dag hoe leuk voetbal is. Op het programma 
staan diverse activiteiten. 
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www.plus.nl  |  PLUS Ammerlaan  |  Udenhout  |  Tongerloplein 23  |  Facebook: Plus Ammerlaan

Vrijdag 4 juni: Zaterdag 5 juni:

Donderdag 3 juni:

Van 31 mei tot 22 juni zal 
iedere donderdag, vrijdag en 
zaterdag een marktkraam op 

het Tongerloplein staan. 

Hier kunt u tussen 8:30 uur en 
17:30 uur genieten van een 

breed assortiment aan 
knallende aanbiedingen. 

Donderdag, vrijdag & zaterdag!
3, 4 & 5 juni van 8:30 tot 17:30

PLUS Ribbelchips
Zak 125 gram
Paprika & naturel

Terravie Fruitsappen
Fles 250 ml

PLUS Houdbare Melk
Pak 1 liter halfvol

De Maro Eierkoeken
Zak 5 stuks

OMO Wasmiddel
Fles 1L en 735ml
Wit & kleur

OMO Wasmiddel

Witbrood
van Leo Geerts

Volkoren brood 
van Leo Geerts Poesta 

van Leo Geerts

Worstenbroodjes 
van Lekker Brabant
4 worstenbroodjes per zak

6 witte puntjes 
van Leo Geerts

Diverse noten & nougat 
Van Klassenoten

Geraniums, petunia’s
& bacopa’s 

Diverse planten

De bloemen zijn 
afkomstig van 

Kwekerij van de Ven
uit Oisterwijk

PLUS Houdbare Melk
������������

�����De Maro EierkoekenDe Maro Eierkoeken

�������

����� Terravie Fruitsappen
��������

�����

Witbrood
van Leo Geerts�������

�����
van Leo Geerts �������

�����
�������

�����

Worstenbroodjes Worstenbroodjes Worstenbroodjes 
van Lekker Brabant
4 worstenbroodjes per zak

������������

�����

PLUS Ribbelchips ������������

���

Diverse planten

De bloemen zijn 
afkomstig van 

Kwekerij van de Ven
uit Oisterwijk

��

Diverse plantenDiverse planten


��	������������

������
�������������

������
Diverse noten & nougat �����

������������

������������

�����
Geraniums, petunia’s

����������������

����� Diverse planten 

�������

�����
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Sinds 6 juni 1961 wonen Bart en Grarda van Rijsewijk - van de Pas op 
’t Heuveltje. Hier hebben ze samen gewerkt op hun boerderij en hun zes 
kinderen opgevoed. Aanstaande zondag vieren ze er hun diamanten huwelijk.

Grarda komt oorspronkelijk uit Biezenmortel. Op zoek naar een vrouw ging Bart in 
de weekenden op de fi ets naar de familie Van de Pas. Offi  cieel heette het kaarten, 
vertellen ze lachend in hun gastvrije leefkeuken. En er werd ook daadwerkelijk gerikt, 
maar de bedoeling was vooral om een leuk meisje te leren kennen. Zo begon er wat te 
spelen tussen Bart en Grarda. Al duurde het een tijd voor ze trouwden. 

Ze namen hun intrek in de boerderij van de familie Van Rijsewijk. Zestien jaar 
deelden ze deze met Barts ouders. Langzaamaan vulde het huis zich verder met 

vier zonen en twee dochters. De zelfgebouwde serre aan de achterkant was 
broodnodig om voor iedereen ruimte te hebben.

Met trots wijst Bart ook de andere gebouwen aan die hij zelf heeft neer-
gezet. De koeienstal voor veertig stuks melkvee, de varkensstallen. Ze 

vormden het soort boerenbedrijf waar Berkel rijk aan was. Er is heel wat 
veranderd in zestig jaar.

Na het werk op de boerderij waren Bart en Grarda actief in de Ber-
kelse gemeenschap en fi etsten ze samen de omgeving rond. Door 

lichamelijke ongemakken is dat allemaal een stuk minder.

Het diamanten paar heeft zestig jaar elke dag samengewoond 
en -gewerkt. Ze vinden het zelf niets bijzonders. Grarda 

heeft het over ‘geven en nemen’ als het geheim van zoveel 
jaren samen. Bart vertelt wat kleurrijkere anekdotes over 

het huwelijkse leven, maar die hoeven van Grarda niet 
allemaal in De Schakel. Dat maakt hun liefdevolle 

blikken en geduldige steun aan elkaar bij het maken 
van de foto’s er niet minder om.

Komende zondag wordt het zestigjarig hu-
welijksfeest gevierd in familiekring. Hoe de 

dag er precies gaat uitzien is voor Bart en 
Grarda (inmiddels beiden 89 jaar) nog 

een verrassing. Vrienden en kennis-
sen weten intussen hun brievenbus 

goed te vinden. Deze stroomt 
langzaam vol met mooie wensen, 

gezamenlijke herinneringen, 
anekdotes en foto’s uit die 

mooie jaren samen.

Tekst: Frits Hendriks
Foto: Coen Brekelmans

Zestig jaar samen

Het geheim 
van zoveel jaren samen:

geven en nemen 15



Vermist sinds: zondag 23 mei 2021
Laatst gezien in: Bosscheweg (ventweg N65)
Berkel-Enschot
Ras: Europese korthaar grijs-zwart-wit

IK WORD VERMIST

Heeft u Alba gezien?
Bel 0651757640

Dankbetuiging van

Leo en Zus van Kasteren-de Kort

voor hun Diamanten Huwelijksfeest 
van 24 mei jl.

Wij willen iedereen dankzeggen die 
die dag met ons heeft meegeleefd 

via telefoontjes, e-mails en 
persoonlijke contacten.

De ‘versiering van de boog’ 
door de buurt 

was een warme groet.

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Horizontaal
1. Aziaat; 7. aanrijding; 12. slaap-
plaats; 13. paard of koe van een 
jaar oud; 14. rivier in Utrecht; 
15. rijksstudietoelagen (afk.); 17. 
Spaanse schilder; 19. huidverhar-
ding; 21. rondhout; 22. ten aanzien 
van (afk.); 24. klein luitvormig 
muziekinstrument; 27. metaalsoort; 
28. Duits automerk; 30. Indische 
praatvogel; 31. Europese Econo-
mische Gemeenschap (afk.); 32. 
groot geelkoperen blaasinstrument; 
33. zonder moed; 35. telwoord; 
37. ogenblik; 38. helemaal niets 
(Barg.) 41. Nederlandse luchtvaart-
maatschappij (afk.); 42. opzettelijke 
belemmering (geweldpleging); 
44. militair voertuig; 46. tijdelijk 
voorbijgaand artistiek gebruik; 47. 
familietwist; 48. iemand die voor 
niets deugt; 49. deel van bestek; 
50. kasteel (burcht); 52. overjas van 
dunne stof; 54. mannelijk beroep; 
56. eer (roem); 58. hinder veroorza-
kend; 61. streling; 62. kweker; 64. 
meisjesnaam; 65. mestvocht; 67. 
dierengeluid; 68. mollengang; 70. 
iedere; 72. verpakkingsmateriaal; 
73. langwerpige eetbare vrucht; 76. 
voertuig met twee wielen; 77. ope-
ratiekamer (afk.); 78. schaapkameel; 
79. boomvrucht; 81. militaire politie 
(afk.); 82. meisjesnaam; 83. vriend 
(Lat.); 84. Europeaan; 86. ongeluk-
kig lot dat iemand bedreigt of treft; 
87. landbewoner (zeemanstaal).

Verticaal
1. spotprent; 2. internationale be-
trekkingen (afk.); 3. Nederland (afk.); 
4. plaats in Noord-Holland; 5. door 
vastgestelde tekens mededelingen 
of waarschuwingen overbrengen; 

6. halmen van gedorst koren; 
7. handwerktechniek; 8. ver (in 
samenstelling); 9. tennisterm; 10. in 
memoriam (afk.); 11. met springla-
ding gevuld projectiel; 16. vruchten-
nat; 18. laboratorium (afk.); 20. 
griezelig; 21. borstbeen; 23. plaats 
in Gelderland; 25. schilderslinnen; 
26. klei-achtige grondsoort; 27. 
doorzichtig garenweefsel; 29. kat 
met drie kleuren; 32. communicatie-
middel; 34. sprookjesfiguur; 36. iso-
latiemateriaal; 37. waardeloze lap; 
39. gezongen toneelspel; 40. heer 
(Spaans); 42. logeergelegenheid 
voor een nacht; 43. sierdek op een 

bed; 45. zaadkorrel van een vrucht; 
46. oude inhoudsmaat voor droge 
waren; 51. steensoort; 53. omslag 
voor papieren; 54. heraldiekwapen 
(schild); 55. specie om mee te wit-
ten of te pleisteren; 56. oningewijde; 
57. stoer (flink); 59. huidsmeer; 
60. mestkuil; 62. rode vrucht; 63. 
plooi of groef in de huid; 66. bin-
nenvaartuig; 67. met springlading 
gevuld projectiel; 69. Trans Europa 
Express (afk.); 71. toiletartikel; 73. 
haarloos; 74. brandstof; 75. zuiver; 
78. aangesloten bij een vereniging; 
80. rood (Engels); 82. rijksoverheid 
(afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen of  
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.



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

verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg
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Een zomerse EHBO-tip
Het is eind juni en je speelt op deze 
heerlijke zomerse dag een spannende 
tenniswedstrijd. Je hebt je voor vandaag 
goed ingesmeerd met zonnebrand. Je speelt goed 
en het lijkt erop dat je deze pot gaat winnen! In de 
laatste set wordt je tennismaatje echter opeens suf, 
misselijk en krijgt ze hoofdpijn:
Dit kan heel goed een “hittestuwing” zijn, oftewel 
een verhoging van de lichaamstemperatuur met 
daarbij een verlies van vocht en zouten door hevige 
transpiratie.

Wat moet je doen?
Zorg ervoor dat het slachtoff er uit de zon, in een 
koele plek komt te liggen. Als dit geregeld is kan 
het zijn dat het slachtoff er hard begint te zweten, 
schrik daar niet van. Koel het slachtoff er en geef 
haar iets zouts te eten of te drinken. Denk aan 
sportdrank en chips.
Het kan gebeuren dat het slachtoff er fl auwvalt. Hij of 
zij hoort dan binnen 1, maximaal 2 minuten weer bij 
te komen. Laat het slachtoff er rustig bijkomen en zorg 
daarna ervoor dat ze goed drinkt. Als het slachtoff er 
niet snel weer bijkomt, bel dan alsnog 112.

Je hebt deze situatie tijdens de vorige tenniscom-
petitie al eens meegemaakt, en je haalt direct wat 
sportdrank en chips. Als je weer aankomt bij je 
tennismaatje, valt je echter iets op. Hij/zij komt heel 
verward over en is wel erg vermoeid, het slachtoff er 
vertoont nu ineens abnormaal gedrag. Ook heeft 
het slachtoff er een rode, warme en droge huid: 
Dit kan heel goed een “hitteberoerte” zijn. Hierbij is 
de lichaamstemperatuur 40 graden of hoger, wat 
levensbedreigend wordt. Het slachtoff er kan hierbij 
ook buiten bewustzijn raken of zelfs een insult 
krijgen.

Wat moet je doen?
Bel 112 of laat 112 bellen. Begin direct met in-
tensief koelen. Doe dit met coldpacks in de nek, 
oksels en liezen. Bedek het slachtsoff er met hand-
doeken of lakens die doordrenkt zijn in, het liefst, 
ijskoud water. Indien toevallig aanwezig: leg het 
slachtoff er in een ijsbad.

Omdat jij een EHBO-cursus hebt gedaan, weet 
je precies hoe je jouw tennismaatje moet helpen. 
Door jouw handelen heb je veel schade aan het 
lichaam voorkomen en kon de ambulance de hulp 
goed overnemen. 

LANDGOED HOOG LOO (1) 
Op een idyllisch gelegen plek aan de 
boorden van de Heukelomse Beek 
werd, vermoedelijk in de zeventiende 
eeuw, een boerderij gebouwd. Het hoevecomplex 
was oorspronkelijk gebouwd in de zogenaamde 
houtskeletbouw met een strooien dak. De buiten-
wanden werden in die tijd opgebouwd in vitsels-
tek. Deze techniek bestaat eruit om tussen een 
raamwerk van vitsel een vlechtwerk van twijgen 
of vitselroeden aan te brengen en deze met een 
mengsel van leem en stro in te smeren. Later, 
mogelijk in de achttiende eeuw, werd het voorhuis 
verlengd en versteend. Daarbij kreeg het huis een 
gemetselde stookplaats met een dakschoorsteen 
en werd de langsgevel van het voorhuis iets naar 
binnen geplaatst en verhoogd ten behoeve van 
het aanbrengen van een toegang en hoge ramen. 
Dit blijkt uit onderzoek dat in 1996 is verricht door 
Dick Zweers, bouwhistoricus. Dit onderzoek is 
uitgevoerd voor de Stichting Historisch Boerderij-
Onderzoek te Arnhem in opdracht van het toen-
malige gemeentebestuur van Berkel-Enschot. Het 
echtpaar Schuurmans- van den Biggelaar kreeg 
rond 1960 het hoevecomplex Hoog Heukelom 3 in 
bezit. Rond 1964 werd een nieuwe boerderij met 
veestalling gebouwd. De oude hoeve bleef nog 
jaren staan totdat eind jaren ’90 der vorige eeuw 
zoon Jan besloot het oude hoevecomplex af te 
breken. Dat doemcenario kwam mij ter ore. Ik heb 
direct contact opgenomen met Jan Schuurmans. 
Als ondergetekende een eventuele koper kon 
vinden was hij bereid zijn bezit te verkopen aan 
derden.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.
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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

20



Ook lekker in de lente
Of het nu winter is of lente: pindakaas 
is niet te versmaden! Soms moet je er 
wat meer moeite voor doen, maar het 
smaakt des te beter. Voor een fotograaf zoals 
Joop Peters biedt zo’n potje pindakaas ook mooie 
mogelijkheden. Eenmaal geland zat deze spreeuw 
toch even stil, waardoor het glanzende verenkleed 
prachtig is vastgelegd. 
Wilt u deze Foto van de maand wat groter bekij-
ken? Surf dan eens op onze vernieuwde website 
naar de  nieuwspagina, www.fotobe.nl.

Scouting
Hallo welpen, deze week hadden we 
een aantal nieuwe kijkers. Daarom 
stond deze week in het teken van 
kennismaking en hebben we daar allerlei leuke 
spellen mee gedaan. Als afsluiting nog een lekker 
potje britse bulldog. Tot volgende week! 
Groetjes de welpenstaf

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Kies voor een baan met perspectief! 
Koninklijke Van Eerd

VACATURE MACHINEOPERATOR (M/V)

Wij zijn een groeiend familiebedrijf dat verpakkingen produceert voor de 
farmaceutische industrie. We zijn gevestigd in Tilburg en gaan een tweede 
productielocatie bouwen aan de Ringbaan Noord.

Waarom Koninklijke Van Eerd?
• Goede arbeidsvoorwaarden 
• Schone en moderne werkomgeving
• Uitdagende technische productieomgeving
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• 130 leuke collega’s
• Om de week op vrijdag vrij

Pas jij bij ons?
• Je bent technisch aangelegd
• Je zoekt een baan met perspectief
• Je bent gedreven en wilt werken in 

een succesvol bedrijf
SOLLICITEER!

Stuur een e-mail naar: sollicitaties@vaneerd.nl 

www.werkenbijvaneerd.nl
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Terrasschaak weer van start
Nu de coronamaatregelen verder versoe-
pelen, is het terrasschaak donderdag-
avond bij de Druiventros weer van start 
gegaan.
Op een luchtige manier werden diverse vriend-
schappelijke partijen gespeeld. Schaakvereniging 
De Oude Toren heeft overigens ambitieuze plan-
nen. Behalve terrasschaak deze zomer zal begin 
september het Druiventrostoernooi weer worden 
gehouden. Er zijn al vele inschrijvingen. Daarnaast 
zullen eind juni een 2tal schaaktafels in de bui-
tenlucht worden geplaatst, op het plein tegenover 
Koningsoord. Door een fraaie gift van het Postco-
deloterij Buurtfonds is dit mogelijk geworden. De 
schaakvereniging is hiermee zeer ingenomen en 
zal diverse activiteiten rondom deze tafels gaan 
organiseren. Aanstaande donderdag om 18.00 uur 
zal het terrasschaak worden vervolgd.

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE
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Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl

Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand mei zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Familie Eekelaar, Kamperfoelielaan 42, BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Jolanda Remmen, Jan Tinbergenlaan 103, BE

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

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

Uitslag maandpuzzel mei:
KINDERVERVERZORGSTER
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Schiet jij de mooiste plaatjes 
van Udenhout?!
Is uw zoon en- of dochter 13 – 17 jaar 
oud? Maakt hij of zij altijd de mooiste fo-
to’s? Dan is project Zomershoot er voor 
hen! R-Newt jongerenwerk organiseert samen met 
Fixeer-Tbg Centrum voor fotografi e en De Steen-
fabriek Udenhout een vierdelige smartphone work-
shop! Deze workshop zit vol tips en tricks in hoe 
je het beste foto’s kunt maken met de smartphone 
en gaan we ook de natuur in om het geleerde in de 
praktijk te brengen. Uiteraard sluiten we af met een 
expositie van al het gemaakt werk!

Meld de fotografi e talenten maar aan!

Mail naar Aynes@r-newt.nl of stuur een appje naar 
0620076049

Ontmoet, ontdek & creëer

Project
Zomershoot

Aanmelden en info:
Jongerenwerk R-Newt
Aynes Yazid

Vierdelige natuur-fotografie workshop
Smartphone editie

Zaterdag 26 juni
Zaterdag 3 juli

Zaterdag 10 juli
Zaterdag 17 juli

0620076049 Rnewtbeuh

De Steenfabriek
Udenhout

14:00 - 16:00 - 13 - 17 jaar

www.fixeer-tbg.nl

Loket BE gaat weer open 
in Koningsoord vanaf 
donderdag 3 juni, 
van 10 - 12 uur
Bij Loket BE kunnen inwoners terecht met al hun 
vragen over zorg, wonen, welzijn en maatschap-
pelijke diensten. Ook kunt u hier een fi jn- thuis 
gesprek aanvragen of hulp krijgen bij het invullen 
van de Ggoud vragenlijst. Loket BE wordt gerund 
door vrijwilligers. Als gevolg van de Corona-crisis 
was het loket lange tijd alleen per mail (loket-be@
dorpsraadberkelenschot.nl) of telefoon (06  537 
68 978) bereikbaar. Inmiddels is het loket ver-
huisd naar Koningsoord. De openingstijd is op 
donderdag van 10 tot 12 uur. Opvolging van de 
Corona-regels is verplicht. Gaat u de schuine hel-
lingbaan naar beneden. Zodra u binnen komt, staat 
aangegeven hoe u bij het Loket kunt komen: ruimte 
Parlatorium. Het loket is ook bereikbaar met rollator 
of scoot mobiel. 

Bloeiende brem 
Wandelend of fi etsend over het 
Rauwbrakenpad word je op dit 
moment getroff en door de prachtige goudgele 
kleur van de brem. Deze bezemvormige struik die 
tot 2 meter hoog kan worden sluit met zijn overda-
dige bloei het voorjaar af en luidt de zomer in. 
De struik die behoort tot de vlinderbloemenfami-
lie, heeft altijdgroene twijgen die het hele jaar het 
merendeel van de koolzuurassimilatie voor hun 
rekening nemen. 
De grote, eigenaardig ruikende bloemen worden 
bezocht door hommels en bijen die voor de be-
vruchting zorgen. Na de bevruchting groeien de za-
den uit tot in, bij rijpheid zwartgrijze of bruinzwarte 
peulen. Het openspringen van de peulen, bij warm 
weer in augustus, geeft een knisperend geluid als 
van een vuurtje. 
Zoals alle vlinderbloemigen verrijkt ook de brem de 

De eerste juniweek mild en droog,
zomert het warm en watert het hoog.
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Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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bodem waarop hij staat. Stikstof uit de lucht wordt 
door de brem opgeslagen in wortelknolletjes die 
o.a. bij het verwijderen van de struiken vrij kunnen 
komen en de bodem kunnen verrijken. Vroeger 
werd brem dan ook wel eens tijdelijk ingezaaid op 
zandige stukken grond om de vruchtbaarheid te 
verhogen. De struik werd dus gebruikt als groenbe-
mester. Waarschijnlijk heeft het Berkelse buurt-
schap De Brem aan dit oude landbouwgebruik 
zijn naam te danken. Een andere toepassing van 
de struik uit vervlogen tijden is dat van de twijgen 
bezems werden gemaakt. 

Kan de afbeelding niet downloaden.

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: https://
stichtingnieuwewarande.nl 

Collecteweek 
Nationaal Msfonds
Aankondiging collecteweek Nationaal 
Msfonds: is defi nitief verplaatst naar 28 
juni / 3 juli 2021.
Ipv november. Dus langer licht voor de collectan-
ten. En in korte broek?
We zijn nog naarstig op zoek naar nieuwe collec-
tanten. Kost ongeveer 2-3u van je vrije tijd.
Je bent goed bezig voor je zieke medemens en het 
goede doel. Dus geef je op aub.   
Meld je aan bij de coördinator Henk Denissen 
0135331151/0622459596  of via onderstaande link.
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden.

Wijkcirkel Udenhout, Berkel-Enschot 
en Biezenmortel
Ben jij tussen de 25 en 75 jaar en heb je behoefte aan con-
tact, gezelschap, vriendschap of een goed gesprek? Dan 
ben je van harte welkom bij de Wijkcirkel! Hier ontmoet je dorpsgeno-
ten waarmee je samen leuke dingen kan ondernemen. Jij kunt anderen 
helpen met dingen waar je goed in bent en die je leuk vindt, of juist 
anderen om hulp vragen bij dingen die je lastig vindt. De vrijwilligers 
zorgen voor een gezellige ochtend en bieden je een luisterend oor.  
De wijkcirkel vindt plaats op donderdag van 10:30 tot 12.00 uur in het 
Kruisgebouw (Zeshoevenstraat 31) te Udenhout. 
Natuurlijk houden wij ons aan de corona maatregelen zoals voldoende 
afstand en een mondkapje bij binnenkomst.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jose van der 
Heijden, dorpsondersteuner bij ContourdeTwern. 06 23861506 
josevanderheijden@contourdetwern.nl 

Bouw Abdijkwartier (Koningsoord) gestart
26 mei 2021, Eerder deze maand startte Bouwbedrijf Pennings met de bouw van de appartementen en wonin-
gen van Abdijkwartier te Berkel-Enschot. Een mooie mijlpaal die vanmiddag offi  cieel werd gevierd. In aanwe-
zigheid van de kopers onthulde wethouder Dols van de gemeente Tilburg samen met de heer Hauwé (adjunct 
directeur Bouwbedrijf Pennings BV) en de heer Theeuwes (directeur Tilia BV) de sticker met: “start bouw in 
mei!”.
De bouw van 44 appartementen Noon, 24 appartementen Completen en 5 eengezinswoningen Vespers in het 
Abdijkwartier te Koningsoord in Berkel-Enschot is in mei gestart. De bronnen voor de levering van warmte en 
koeling van de appartementen zijn al in april aangebracht. Sinds 17 mei worden de funderingspalen voor het 
project aangebracht. Hoog tijd dus om dit samen met de kopers te vieren.
Rolph Dols, dorpswethouder Berkel-Enschot: “Hiermee starten we het laatste project van deelgebied 6A in 
Koningsoord. Een mooi moment voor alle mensen die hier straks hun thuis gaan krijgen. En weer een stap 
dichterbij de voltooiing van de omgeving van het nieuwe centrum van Berkel-Enschot. Een gebied waar het 
goed toeven is, met alle voorzieningen op een steenworp afstand.”
De heer Theeuwes geeft aan dat de verkoop goed verloopt, maar dat er nog enkele woningen en apparte-
menten te koop zijn. “De makelaars van KIN en Peeters-Bouckaert kunnen u hier alles over vertellen. Dus als 

u interesse heeft, meld u zich 
snel bij hen.”
“Als alles goed verloopt, hoopt 
Pennings het project in de 
tweede helft van 2022 op te 
leveren”, stelt de heer Hauwé.
Nadere informatie over het 
project kunt u vinden op de 
projectwebsite: www.abdijk-
wartier.nl
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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.

Vind je het leuk om 
flexibel te werken?
Wij zoeken oproepkrachten  
voor onze woonzorglocaties 
Torentjeshoef, de Eikelaar, 
Leyenhof en Haarensteyn. 

Medewerker 
Huishoudelijke 
Dienst
Werktijden zijn dagelijks, 
voornamelijk in de ochtend.

www.t-heem.nl

Wat ga je doen?
Wanneer je binnen de huishoudelijke dienst 
werkzaam bent, verricht je schoonmaak-
werkzaamheden en andere huishoudelijke 
taken bij clienten binnen de zorglocatie.

Wanneer je op dit moment een opleiding 
volgt tot verzorgende of verpleegkundige, 
dan kun je meehelpen in de zorg en in de 
ondersteuning van cliënten.

Interesse?
Bij de afdeling PO&O kun je via e-mail 
sollicitatie@t-heem.nl een formulier voor 
vakantiewerk opvragen.

Wij zijn op zoek naar

Vakantiekrachten!
Ben jij 16 jaar of ouder? 
Er zijn mogelijkheden in 
augustus en september. 

Je ontvangt minimaal een 
vergoeding van € 10,45 bruto 
per uur.

www.t-heem.nl
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te nemen 
met het parochiesecretariaat: 013-5331215 of 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Knielen voor een koekje?
Wie voor het eerst in een Mis komt, kijkt zijn ogen uit. 
Wat staan ze daar toch te doen met dat witte koekje? 
Protestanten noemen het weleens Roomse heisa, wat 
katholieken doen met de hostie. Wij hebben er vele 
namen voor: Eucharistie, communie, Ons Heer, heilige 
hostie, lichaam van Christus, vredebrengend brood, 
Allerheiligst Sacrament. Allemaal zeggen ze net even 
iets anders, maar allemaal verwijzen ze naar hetzelfde.
In de Mis wordt de hostie omhoog geheven, soms 
uitgebreid bewierookt, in gouden bekers en kommen 
bewaard. Er wordt voor gebogen en geknield. Regel-
matig ook wordt deze bij Eucharistische Aanbidding 
tentoongesteld in de kerk. Dan is een klein wit koekje 
het middelpunt van alle aandacht. Een beetje absurd 
is het wel. Toch gebeurt het, omdat de katholieke 
traditie ons leert dat God in dat koekje aanwezig is.
Want daarom is die heisa: God is er. Waar? In de 
hostie, in dat witte koekje van brooddeeg zonder gist. 
Daarin is God aanwezig, die als mens naar aarde 
toegekomen is om zijn liefde aan iedereen te tonen. 
Die heeft gezegd: “Dit is mijn lichaam.” “Ik geef mijn 
hele leven voor jullie.” Die heeft laten zien sterker te 
zijn dan de dood en leven geeft in eeuwigheid. Die ons 
altijd nabij wil zijn. Die grote God in dat kleine koekje.
Ik snap het heel goed als mensen, ook katholieken, 
ook kerkgangers, het een lastig onderwerp vinden. 
Het is maar moeilijk te geloven. Sinds ik 33 jaar gele-
den mijn Eerste Communie deed, weet ik dat God in 
de Eucharistie aanwezig is. Dat heb ik toen geleerd, 
maar geloven deed ik het toch niet helemaal. 
Pas jaren later, toen ik al vaak voor de hostie geknield 
had, in de Mis, bij Eucharistische aanbidding of als 
ik alleen in een kerk ging bidden, groeide in mij het 
besef: God is er! Hij wil zo graag bij ons zijn, dat 
zelfs zo’n koekje niet te min voor Hem is. Dat is niet 

logisch, maar dwaasheid uit liefde. 
Wat is daarop uw antwoord?

Frits Hendriks, pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
Deze week namen we in de St. Lambertuskerk 
afscheid van Luus Korthout – van den Bersselaar, 91 
jaar.

RESERVEREN VOOR VIERINGEN
Het is vanwege corona nog noodzakelijk om voor de 
weekendvieringen te reserveren. U kunt hiervoor op 
werkdagen tussen 10 en 15 uur terecht bij het secre-
tariaat: 013-5331215 of 013-5111215 .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 6 juni: Sacramentsdag
09.30 uur: Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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.
Intenties: Overl. leden van de KBO.; Uit dankbaarheid 
bij het diamanten huwelijk van Bart en Grarda van 
Rijsewijk- van de Pas.

Maandag 7 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbid-
ding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 8 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 9 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 10 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 11 juni:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
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Schakeltjes
Bowls & Dishes zoekt Medewerker Graveren! 

(min 20 u/wk). Wij zijn op zoek naar een 
vaste collega van 18 jaar of ouder 

voor in ons productiemagazijn. Vind jij het leuk 
om op elke borrelplank een mooi logo te graveren? 

Voor meer informatie bel Noortje van Tilburg via 
013-5440144 of email noortje@bowls-dishes.com

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

Zoek je een gastouder of wil je gastouder worden, 
bel dan met gastouderbureau Bontekoe

0416-532321/0648-948933 of kijk op 
www.kinderopvangbrabant.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.

Horeca geopend, zon schijnt. Eindelijk! 
I&L Logistiek heeft per direct grote vraag naar 

distributiechauff eurs en koeriers voor directe inzet 
van levering aan horeca en bedrijven. 

Interesse? www.il-logistiek.nl/vacatures of 
06-34920560

Dagelijks vers gestoken ASPERGES, evt geschild en 
met ham, eieren, saus, krieltjes, etc. Verkoop ma t/m 

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 lekkerste asperges van Udenhout. 
Iedere dag vers gestoken. 

De boerderijwinkel is dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. 
Aspergeboerderij van Iersel

Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404. 
Onze boerderij is gelegen naast rest. Bosch en Duin.

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

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

Vrouw is op zoek naar werk. Schoonmaakwerk, 
oppassen, etc. Telefoonnummer: 06-85047532

Bowls & Dishes zoekt Medewerker 
Orderverwerking! (40 u/wk). Wij zijn op zoek naar 

een vaste collega voor in ons Pick- en Packmagazijn. 
Daar ga je aan de slag met het picken, controleren, 
verpakken en verzend gereed maken van orders. 
Voor meer informatie bel Noortje van Tilburg via 

013-5440144 of email noortje@bowls-dishes.com

Stop met diëten! Start met Overgewicht te lijf! 
www.werkaanleefstijl.nl 

(ook voor stoppen met roken)

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  
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Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

WWW.MEUBELZORG.NL       

EEN RELAXFAUTEUIL OP MAAT DIE BIJ U PAST ! 

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

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 085-0655292

Heerlijk genieten !

KIES JE KORTING!*

21% 
BTW korting

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

€8,50
korting per 
levensjaar

OF OF

ACTIE GELDIG VAN:
t/m02

JUNI
09

JUNI

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:

Adres:                                                                             Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Zonder postzegel in envelop:  Meubelzorg antwoord nummer 939 1700WB HEERHUGOWAARD

G
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R

EONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

Demonstratie 
aan huis?

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

Demonstratie 
aan huis?

Bel nu: 085-0655292



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.

*

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

KARVAN CÉVITAM
2 flesjes à 48 ml of blikken à 500-750 ml

a5,90 - a6,98

2 VOOR

499

LIPTON ICE TEA OF B-BETTER
2 flessen Lipton à 1,5 liter of 
B-Better pakken à 750 ml

2e
HALVE
PRIJS*

+ EXTRA

B-Better pakken à 750 ml

KIPKROKANTSCHNITZEL, 
KIPBURGER, SAUCIJS, 
GRILLBURGER OF 
BIO TARTAAR 
Schaal kipkrokantschnitzels, 
kipburgers, saucijzen, grillburgers 
à 2 stuks of bio tartaar 1 stuk

a1,90 - a2,50

1,-
à 2 stuks of bio tartaar 1 stuk

JUMBO MAALTIJDSALADES
2 schalen à 350-450 gram
M.u.v. basis maaltijdsalades

a7,32 - a9,98

2 VOOR

650

TUSSOCK JUMPER 
WIJNEN
2 flessen à 750 ml

a11,38 - a11,98

2 VOOR

799

Geen 18, geen alcohol

TOMMIES
2 emmers snoeptomaten, 
snoeptomatenmix, paprika’s of 
komkommers à 300-500 gram

2 VOOR

4,-

LAY’S, DORITOS OF DUYVIS 
BORREL- OF TIJGERNOOTJES
3 zakken Lays à 335 gram, Doritos 
à 272 gram, Duyvis Borrel- of 
Tijgernootjes à 275 gram

a5,37 - a6,09

3 VOOR

5,-
+ EXTRA

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


