
Week 23
9 juni 2021

9Avond4daagse (Home Edition)
gaat door!

10Koffi etijd Elkaar ontmoeten 
met een kop koffi e of thee…

13Koninklijke Van Eerd breidt uit 
met tweede locatie

15Afscheid nemen van je huisdier 
bij Dierencrematorium Memoria

21Omkijken met 
Anneliese Volz-Holz

Week 23
9 juni 2021



Benieuwd wat je voor 
papa kunt winnen 
met Vaderdag?

Houd dan onze social
mediakanalen in
de gaten!  

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

Jij toch ook? Je kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

WEES
LOYAAL

SHOP
LOKAAL!

Kijk op de website www.winkelcentrumkoningsoord.nl 
voor meer informatie en inspiratie.

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

EN INSTAGRAM



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

AUTOBEDRIJVEN
Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

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

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

Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen elektrotechniek  Elektra & verlichting voor 
nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en 
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

NIEUW
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Elke zondag open

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Dahlia
Heeft prachtige grote bloemen. Diverse 
kleuren. 2.79

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



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. Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
tel: 06-53768978. Of mail: 
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

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

Verloren

5-6 Zilverkleurige Sleutel Prinses Irenestraat  06-27450233
met blauw label eraan

22-5 Afstandsbediening caravanmover, Parkeerplaats Kreitenmolenstraat richting 06-53791799
merk Easydriver Oisterwijk

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

   

6-6 Sleutelbos met verschillende Ergens tussen het Winkelcentrum en de Kraan 06-42326957
sleutels, 1 blauwe tag en 1 zwarte tag

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

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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Inschrijven voor de Avond4daagse-Home Edition kan via 
www.avond4daagse.nl

Vorig jaar kon voor de eerste keer de Avond4daagse 
niet doorgaan vanwege corona. Ook toen was er een 
Avond4daagse-Home Edition, dit jaar dus in de herha-
ling vanwege het succes.

Een onder- en middenbouw groepje van BS Renne-
voirt gingen, onder leiding van een aantal initiatiefne-
mende (voor deze Avond4daagse versie) ouders, 25 
mei op pad; de start van vier avonden wandelen. Er 
werd volop genoten door de kinderen, er werd tijdens 
de route in speeltuintjes gespeeld en aangebeld bij 
ouders die niet mee liepen en bij klasgenootjes. Lek-
ker samen zijn met vrienden, kletsen, grappige liedjes 
zingen en wat dacht je van snoepen? Dat is toch wel 
het leuke van een Avond4daagse.

Maar wordt de gewone Avond4daagse eigenlijk wel 
gemist? De een vind het heerlijk rustig zo met een 
klein clubje op pad te zijn en onderweg te kunnen 
spelen, maar de grote intocht met muziek op de 
laatste avond willen we volgend jaar toch wel weer 
terugzien.

Op de laatste avond werden de kinderen in de Pand-
gang opgewacht door opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes met bloemen, snoepkettingen enz. Vanaf 
de Pandgang nog een laatste stukje naar het Vesper-
plein, om daar de medaille in ontvangst te nemen die 
werd uitgereikt door de eigen juffen van school.

50e bijzondere editei
Volgend jaar is de 50e editie van de Avond4daagse 
BE, een bijzondere editie dus. Met een feestje in sa-
menwerking met Hemels op de laatste 4daagseavond 
en een heus Avond4daagse lied, gezongen door alle 
deelnemende kinderen zal 2022 een bijzonder Avond-
4daagse jaar worden.
Ga jij ook je wandelschoenen aantrekken in 2021 en/
of 2022?

Tekst en foto: Ellen de Visser

Avond4daagse   gaat door!
Toch de Avond4daagse lopen en een me-
daille ontvangen na vier avonden lopen, wie 
wil dat nou niet? Dit kan door mee te doen 
aan de Avond4daagse-Home Edition*. Je 
vertrekt vanaf je eigen huis of zelf uitgekozen 
punt en maakt je eigen routes via eRoutes. Je 
loopt niet in grote groepen, maar alleen met 
je vriendjes en vriendinnetjes of je gezin. Je 
kunt de vier dagen lopen in de periode van 29 
maart t/m 31 juli, de vier wandelroutes moe-
ten wel binnen twee weken worden afgelegd. 
Er gingen al verschillende kinderen op pad de 
afgelopen tijd!

9
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Hanny Robben, toen Dorpsraadlid 
met de portefeuille Zorg & Welzijn en 
inmiddels enthousiast vrijwilligster, 
stond aan de wieg van Koffi  etijd: 
‘Na het succes in Udenhout ving 
stichting ContourdeTwern signalen 
op dat er ook in Berkel-Enschot 
behoefte was aan dit initiatief. Mid-
dels een gift van het Oranjefonds 
konden we in augustus 2019 starten 
met één groep van 10 personen en 
4 vrijwilligers. In februari 2020 startte 
de tweede groep en inmiddels is er 
ook een derde groep gevormd.’ 
Koffi  etijd biedt ouderen met een 
beperkte mobiliteit en/of een 
ziektebeeld een gezellig samenzijn. 
‘We halen deze mensen uit hun 
isolement en brengen ze samen 
voor een kopje koffi  e, een spelletje 
en een praatje. We sluiten altijd af 
met een lunch. Het zijn ouderen 
die zich niet makkelijk aanmelden 

voor bijvoorbeeld het Koffi  euurtje 
van de KBO/SWO, dat is te druk 
voor deze doelgroep’, legt Hanny 
uit. ‘Daarnaast is er ook een groep 
mensen die behoefte heeft aan 
dieperliggende gesprekken met 
gelijkgestemden. Ook zij kunnen 
gelukkig binnenkort weer bijeenko-
men in het paviljoen van Tennis-
club De Rauwbraken.’

Beleving
Tennisclub De Rauwbraken is de 
ideale locatie voor Koffi  etijd. Er is 
altijd activiteit en gezelligheid. De 
locatie wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Hiermee wil de tennisclub 
haar maatschappelijke betrokken-
heid bij het dorp tonen. 
‘Covid-19 gooide roet in het eten 
voor de fysieke bijeenkomsten, 
maar de vrijwilligers hebben 
natuurlijk wel contact gehouden 

met alle gasten’, vertelt Elly van 
Gorp van Stichting Welzijn Ouderen 
(SWO). Omdat Platform Welzijn 
nog geen offi  ciële entiteit is, draagt 
SWO de eindverantwoordelijk-
heid van Koffi  etijd. Elly legt uit 
wie er in aanmerking komen voor 
Koffi  etijd: ‘Iedereen kan in principe 
deelnemen, maar de mensen zijn 
vaak al in beeld; medewerkers van 
ContourdeTwern, Thebe en Prak-
tijkondersteuners Huisartsenzorg 
(POH) komen hen tegen tijdens hun 
dagelijks werk. Deelnemers moeten 
voldoen aan een aantal voorwaar-
den, het is een georganiseerde 
deelname en geen vrije inloop. Wilt 
u meer informatie over Koffi  etijd 
dan kunt u contact opnemen met 
ContourdeTwern of Thebe.’

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

Ko�  etijd
(a� evering 1)

Elkaar ontmoeten met een kop koffi  e of thee…

In een serie van 6 artikelen maakt u kennis met Koffi  etijd. 
In 2019 werd dit kleinschalige sociaalmaatschappelijk 
project voor kwetsbare ouderen geïnitieerd door de Dorps-
raad. Het project wordt inmiddels gedragen door Platform 
Welzijn, 18 samenwerkende welzijnsorganisaties in Berkel-
Enschot.
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Elly van Gorp (l) en Hanny Robben (r)

Steun een lokaal goed doel 

met De Helpende Kaas

De Zuivelhoeve doneert € 0,40 

per kilo kaas aan Koffi etĳ d

In de volgende afl evering aan het woord: 
een vrijwilligster met een gast
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16-06-21 Berkel-Enschot 9.00-12.00 uur Jaarlijks verkeersexamen groep 8

Activiteiten kalender
Deze week

4=1
Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096
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Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! 

Breng uw activiteit pnder de aandacht en save the date op onze kalender!

Mail datum activiteit en locatie naar:

activiteitenkalender@schakel-nu.nl 

of ga naar AGENDA op onze website schakel-nu.nl



Koninklijke Van Eerd     Wolterbeekstraat 30  |  5048 AX Tilburg
013-4684951  |  sollicitaties@vaneerd.nl  |  www.vaneerd.nl

Ringbaan-Noord nabij 
Berkel-Enschot en Udenhout 

Koninklĳ ke Van Eerd 
breidt uit 
met tweede locatie
De Tilburgse onderneming Koninklijke Van Eerd tim-
mert al ruim een eeuw lang aan de weg. Het grafi sche 
productiebedrijf vervaardigt verpakkingen voor de 
farmaceutische industrie. Na de zomer breidt Van Eerd 
uit met een tweede locatie aan de Ringbaan-Noord.      

Het nieuwe productiepand van het familiebedrijf 
komt op een kavel in Tilburg-Noord, aan de kant van 
Berkel-Enschot en Udenhout. De bouw begint na 
komende zomer. De huidige fabriekshal op het indus-
trieterrein Kraaiven heeft een oppervlakte van 9.000 
vierkante meter, het nieuwe onderkomen telt 11.000 
vierkante meter. ‘We worden dus twee keer zo groot’, 
zegt manager personeel en organisatie Irene van 
Velthoven. ‘De oplevering van de tweede locatie staat 
gepland voor volgend jaar zomer.’     

Irene vervolgt: ‘De uitbreiding is hard nodig. We 
groeien in onze vestiging aan de Wolterbeekstraat uit 
ons jasje. Het ontbreekt hier aan ruimte om nieuwe 
machines te installeren’, benadrukt ze. ‘We zijn van-
wege de uitbreiding op zoek naar een tiental nieuwe 
mensen. Medewerkers met een technische achter-
grond die de machines straks graag willen bedienen. 
Van Eerd heeft hiervoor een eigen opleidingsplan. 
Vandaar dat we snel aan de slag gaan met de invulling 
van de vacatures.’

Veilige werkomgeving
Van Eerd stelt hoge eisen aan een schone en veilige 
werkomgeving. Irene: ‘Onze slogan is ‘We all care’. We 
zorgen goed voor onze medewerkers, momenteel ruim 
130. Het is van belang dat ze zich goed voelen bij de 
vele procedures. Van Eerd maakt uitsluitend verpak-
kingen voor de farmaceutische industrie. Alles moet 
kloppen. Dat vergt discipline van de medewerkers. 
We doen er alles aan om het ze naar de zin te maken, 
waarbij we garant staan voor continuïteit. Doen onze 
mensen hun werk met plezier, dan zijn ze jarenlang 
verzekerd van een prettige tijd hier. Met leuke sociale 
activiteiten, zoals personeelsuitjes en er is ook een 
actieve personeelsvereniging.’        

Van Eerd mag sinds eind 2019 pronken met de 
koninklijke status. Burgemeester Theo Weterings 
reikte dit predicaat toen uit tijdens de viering van het 
100-jarig bestaan in de Tilburgse Concertzaal. Van 
Eerd groeide door de jaren heen uit tot marktleider in 
het drukken van verpakkingen voor farmaceutische 
bedrijven. Met een productie van meer dan 400 mil-
joen doosjes en een jaarlijkse omzet van meer dan 20 
miljoen euro.

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Ronald van der Beek (manager operations) 
en Irene van Velthoven (manager P&O) 

13



14

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



Toen de hond van de eigenaar in 1999 overleed, 
wilde hij graag een waardig afscheid en crematie 
van zijn huisdier. Hij moest daarvoor helemaal naar 
Delft rijden. Met de gedachte dat er geen dierencre-
matorium in de omgeving was, is het plan ongeveer 
14 jaar geleden ontstaan om een dierencrematorium 
in Tilburg op te richten.
Het traject voor de vergunning heeft ongeveer 9 jaar 
geduurd. 

Vanaf 2018 is Dierencrematorium Memoria te vinden 
aan de Wielevenweg 22 in Tilburg. Een mooi modern 
nieuw gebouw, smaakvol ingericht. Een algemene 
ruimte en twee aparte ruimtes waar mensen in privacy 
afscheid kunnen nemen van hun geliefde huisdier. Hier 
kan men in rust afscheid nemen en als men wil kan 
men zelf het dier ook begeleiden naar de oven. Inmid-
dels worden er 100-150 dieren per maand gecre-
meerd. Het merendeel zijn honden en katten, konijnen, 
cavia’s, maar soms ook heel bijzondere dieren zoals 
een chinchilla en baardagame. Er mogen alleen huis-
dieren gecremeerd worden, dus geen dieren die daar 
niet onder vallen zoals geitjes en bokjes. Bijzonder is 
dat paarden wel onder huisdieren vallen, maar die zijn 
te groot, tenzij het een minipaardje betreft. 

Mensen zijn vaak erg gehecht aan hun huisdier en 
willen daar op een waardige en mooie manier afscheid 
van nemen. Het dierencrematorium probeert hen daar 

zo goed mogelijk bij te begeleiden. Hun dienstverle-
ning is erop gericht om aan te sluiten bij wat mensen 
graag willen en daarom is er heel veel mogelijk. 
Soms weten mensen al dat hun dier gaat overlijden, om-
dat ze het moeten laten inslapen, en regelen ze vooraf 
de crematie. Mensen kunnen hun huisdier zelf brengen, 
maar ook op laten halen bij hen thuis of bij de dierenarts.

Het crematorium staat 7 dagen in de week overdag 
en ’s-avonds voor u klaar. Men kan kiezen voor een 
individuele crematie, waarbij alléén hun huisdier wordt 
gecremeerd. In dat geval kunnen zij ook de as na 
afl oop terugkrijgen. Het alternatief is dat hun huisdier 
samen met andere dieren wordt gecremeerd. In dat 
geval wordt de as verzameld en door het crematorium 
over zee uitgestrooid. De kosten hangen af van de 
keuze die iemand maakt. Bijvoorbeeld: de crematie 
van een poes samen met andere dieren kost € 65,00. 
Een individuele crematie met begeleiding tot de oven 
en de nodige extra’s kost € 250,00 - € 300,00. Om een 
blijvend gedenkteken te hebben heeft het cremato-
rium veel urnen in de vormen van vazen en dieren om 
de as in te bewaren, maar ook mooie sieraden. Tevens 
zijn pootafdrukken in klei of plukjes haar mogelijk.  

www.dierencrematorium-memoria.nl

Tekst: Wilma de Jong, De Wegwijzer.Tekst: Wilma de Jong, De Wegwijzer.

BedrijfinBeeld

Dierencrematorium

Memoria
Tilburg
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

OKC staat klaar om de jonge kinderen te ontvangen 
met de eerste theatervoorstelling na de lockdown.

KIKKER ZINGT EN LEEST VOOR: THEATERVOOR-
STELLING VOOR KINDEREN (3+)
Zondag 13 juni 2021 om 11 uur
Iedere opa en oma, iedere ouder en ieder kind in 
Berkel-Enschot kent KIKKER en zijn vriendjes. En nu 
komt Kikker zelf naar de Kerkzaal in Ons Konings-
oord om de leukste liedjes te zingen en te vertel-

len over al zijn avonturen…… dat mag je toch niet 
missen!
Reserveren van tickets voor deze voorstelling naar de 
boeken van Max Velthuijs is verplicht en kan online 
via de website: www.onskoningsoordcultureel.nl 
Entree €7,50

CULTUUR OUDERS MEET UP ONLINE; OMGAAN 
MET (GROTE)VERANDERINGEN
Woensdag 23 juni 2021 van 20:00 tot 21:00 uur 
(online*)
De wereld van kinderen is relatief nog klein maar 
wordt alsmaar groter. Hun leven kent in de basis al 
veel veranderingen waar ze continu zich weer op aan 
moeten passen. Laat staan als er grote dingen veran-
deren. In het begin is een verandering voor kinderen 
nog abstract, ze kunnen zich er geen voorstelling van 
maken. Toch voelen en weten ze wel dat er van alles 
gaat gebeuren en dat geeft vaak onrust. Door veran-
deringen kunnen er gevoelens in de war raken. Hoe 
kun je je kind begeleiden door veranderingen heen?
Bijvoorbeeld bij een verhuizing, scheiding of de 
overgang naar de basisschool? Hoe zorg je dat hun 
systeem de verandering kan volgen en gevoelens de 
ruimte krijgen en geordend kunnen worden?
Daar hebben we het in deze Ouders Meet Up over. 
We delen onze ervaringen, ideeën en tips en Lonneke 
deelt met jullie haar kennis over dit onderwerp.
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
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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.

SAVE THE DATE

ONS KONINGSOORD CULTUREEL start het nieuwe culturele jaar in het weekend van 28 en 29 augustus 
met verschillende culturele activiteiten in Ons Koningsoord voor jong en oud. NOTEER DEZE DATA ALVAST 
IN JE AGENDA EN VOLG DE BERICHTGEVING!
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professionals in kunststof kozijnen

Magazijnweg 11
5071 NW Udenhout

013 - 511 04 11
kozion.nl

Kozion staat voor kunststof 
kozijnen van de hoogste kwaliteit, 
perfect geplaatst door ons eigen 
montageteam.

Met showrooms in ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, Breda en Udenhout 
timmeren wij flink aan de weg en dat is te merken! 

Voor ons magazijn in Udenhout zoeken we daarom 
versterking. Ben jij die handige alleskunner die meteen 
aan de slag wil en ons team komt versterken?

Mail dan vandaag nog je bericht met CV naar: 
udenhout@kozion.nl

VERSTERKING 
GEZOCHT IN
MAGAZIJN 
UDENHOUT



LANDGOED HOOG LOO 
(SLOT)
In mijn vorige column heb ik het gehad 
over de ‘verplaatsing’ van de eeuwen-
oude boerderij: Hoog Heukelom 3 te Heukelom.
Ik was dus op zoek naar een koper voor dat com-
plex omdat eigenaar Jan Schuurmans het gebouw 
wilde amoveren. Na veel zoekwerk vond ik in de 
familie Hoogers uit Enschot een koper. J.H. Hoog-
ers liet medio 1996 de oude hoeve ‘demonteren’ 
en nam die nabij zijn villa aan de Bosscheweg in 
‘depot’. Ondergetekende had de wens dat Hoogers 
eerst naar de gemeente Berkel-Enschot ging in de 
zoektocht naar een fl ink perceel om het gebouw te 
‘herbouwen’. Hoogers poneerde zijn wens bij het 
bevoegd gezag. De gemeente had geen bouwper-
ceel van 3000 m2 plus een fl inke weide voor het 
houden van paarden. Mijn broer André verkocht 
uiteindelijk circa twee hectare landbouwgrond aan 
Hoogers voor de ‘herbouw’ van de hoeve. (Hei-
kantsebaan 8a) In het Brabants Dagblad van 21 
juni 1997 lieten ongeruste buurtbewoners en de 
Boerenbond krachtig weten wat ze van ‘burger-
bouw’ in het buitengebied vonden. Uiteindelijk is 
bouwvergunning verstrekt en moest mijn broer 
Mark op 16 augustus 2000 met zijn hijskraan de 
al eerder uitgegraven bouwput verdiepen voor de 
aanleg van een wijnkelder. De ‘herbouw’ onder 
architectuur van Fons Drijvers was eindelijk begon-
nen. Naar wens van ondergetekende kreeg het 
LANDGOED de naam HOOG LOO. HOOG naar 
Hoogers en LOO naar Van der Loo. Op 9 februari 
2001 waren de rietdekkers klaar met het dekken 
van het dak. De ‘verplaatsing’ was gelukt.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.

Herstart activiteiten
Nu het dagelijks leven weer meer 
ruimte krijgt door minder Coronabe-
smettingen en steeds meer mensen 
gevaccineerd zijn, kunnen de activiteiten weer 
hervat worden.
Belangrijk is natuurlijk dat we ons aan de basis-
regels blijven houden, maar fi jn dat dit weer meer 
mogelijkheden en gezellige afwisseling biedt na 
zo’n lange tijd in lockdown.
Alle beweegactiviteiten zijn weer van start gegaan 
vanaf 7 juni j.l.
Heeft u interesse om ook in beweging te komen 
door mee te doen aan gym, yoga en/of werelddan-
sen, neem dan contact met ons op. Dit kan via de 
website: www.swo-be.nl
of email: info@swo.nl

Ook de duo-fi ets kan weer gebruikt worden. U kunt 
zich opgeven als vrijwilliger en/of als gastfi etser. 
De duo-fi ets wordt gebruikt wordt door vrijwilligers 
om met bewoners van Berkel-Enschot, die slecht 
ter been zijn en/of niet meer zelfstandig kunnen 
fi etsen, een fi etstochtje te maken. Zo komt men 
toch nog eens buiten en komt men wat verder dan 
het bekende blokje om met rolstoel of rollator. De 
gast mag zelf mee fi etsen maar dit hoeft niet. De 
fi ets heeft een elektrische ondersteuning zodat het 
voor de vrijwilliger geen probleem is als men niet 
mee kan fi etsen.
Voor meer informatie: www.swo-be.nl en secretari-
aat: tel 5331035

Scouting
Hallo welpen, deze week hebben we 
van fl essen waterraketten gemaakt 
en daarna afgeschoten. We hebben 
een winnaar voor de beste replica van een raket, 
de meest originele en de meest duurzame. 3 trotse 
winnaars! En natuurlijk hebben we ook gekeken 
welke raket het verst kwam en ook deze winnaar 
was erg blij met zijn raket! 
Tot volgende week! Groetjes de welpenstaf

Als veel mieren gaan werken,
zul je dat aan de temperatuur merken.
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Energieadvies in 
Berkel-Enschot 
nu extra voordelig

Verduurzamen met 
de hele straat
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen: Energiecoöperatie BEC en de gemeente 
Tilburg helpen je graag op weg met een voorde-
lig energieadvies. Dat scheelt geld en energie! 
Verspreid door de gemeente wonen energieadvi-
seurs die hun eigen ervaringen met bijvoorbeeld 
HR++ glas en aluminium puien graag met je 
delen. Zo maken we ook Berkel Enschot samen 
stap voor stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in Berkel-Enschot 
kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een afspraak 
maken met een energieadviseur. In 2021 is het 
tarief hiervoor bijzonder gunstig. Energieadviseurs 
hebben kennis over kleine maatregelen zoals het 
dichten van kieren en over ingrijpender verduur-
zamingsopties zoals isoleren, zonneboilers en van 
het gas af gaan. Ook over het eff ect van beglazing 
weten ze van alles.

Eerste generatie dubbelglas
De meeste huizen van dertig tot veertig jaar oud 
hebben ruiten van dubbel glas. Dat dubbel klinkt 
goed, maar deze eerste generatie dubbele begla-
zing haalt het niet bij latere varianten. Als je het laat 
vervangen door HR++-glas dan stijgt het comfort 
in je huis fl ink terwijl het gasverbruik daalt. HR-glas 
staat voor hoogrendementsglas. Vaak zit het eerste 
generatie dubbele glas in aluminium puien zonder 
thermische onderbreking dus dragen ze de kou 
van buiten over naar binnen. De nieuwste genera-
ties aluminium puien houden een deel van de kou 
buiten. 

Doe het samen dan ben je goedkoper uit
Energieadviseur en architect Peter van Hoogmoed 
woonde tot voor kort in een monumentaal huis in 
de Tilburgse binnenstad. ‘Daar heb ik voorzetra-
men voor het glas-in-lood geplaatst, omdat ik dat 
graag wilde behouden.’ Hij liet het dak en de vloer 
isoleren en de muren voor zover dat kon. Ook liet 
hij een WTW-installatie plaatsen. ‘Dubbel glas dat 
maximaal twintig jaar oud is, kun je laten zitten.’ Als 
Peter energieadvies geeft aan een eigen huisbezit-
ter, probeert hij altijd de straat of buurt erbij te be

trekken. ‘Als je met meerdere huizen de beglazing 
laat vervangen, ben je vaak goedkoper uit.’ 

300 euro per jaar
Vereniging Eigen Huis meldt dat het vervangen van 
dubbelglas door HR+ of HR++-glas alleen rendabel 
is als de kozijnen vervangen moeten worden of de 
bestaande ruiten lek zijn. Maar doe je het om het 
binnenklimaat te verbeteren dan is het de investe-
ring zeker waard. Ga je van enkelglas naar HR++-
glas dan bespaar je rond de 300 euro per jaar op 
de energierekening. Dit geldt voor een gemiddelde 
tussenwoning (bron: Milieu Centraal). 

Tip
Nog geen budget om alle ruiten te vervangen? Kies 
dan eerst voor nieuwe beglazing in de koudste 
gevel van je huis. 

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

13 en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013.
• Vraag een online check aan via www.aande-

slagmetjehuis.nl Tot en met 31 maart 2021 
betaalt de gemeente Tilburg ongeveer 75 
procent 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. 

• Word je lid van BEC dan krijg je hierop nog 
eens de helft van dit bedrag teruggestort 

  (zie www.b-ec.nl).
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Mevrouw Volz-Holz wordt binnenkort 92 jaar. Ze komt 
oorspronkelijk uit Stettin, dat nu in Polen ligt. Toen dat 
door de Russen in mei 1945 onder de voet werd ge-
lopen, vluchtte ze en kwam uiteindelijk terecht in het 
Zwarte Woud. Daar leerde ze haar man kennen. Die 
werkte in de textielindustrie. Toen die in Duitsland in 
problemen kwam, ging hij in Tilburg werken. Nu woont 
mevrouw Volz-Holz in Torentjeshoef.

Mevrouw Volz-Holz is niet bang uitgevallen
Ze praat honderduit over vroeger. Hoe ze Nederlands 
leerde door met Nederlanders te praten. ‘Er waren 
toen nog geen cursussen voor mensen uit een ander 
land, die hier hun plek moesten zien te vinden. Je 
moest het zelf uitzoeken.’  In de oorlog is ze ondanks 
alles niet vaak bang geweest. En dat is ze met corona 
ook niet geweest. Ze had er alle vertrouwen in dat het 
op zijn pootjes zou terechtkomen.

Kinderen moeten spelen
Er wordt vaak gezegd dat oudere mensen het moeilijk 
hebben in de tijd van corona. Maar zij vindt dat het 
vooral kleine kinderen treft. Kinderen moeten spe-
len. Daar leren ze van en ze leren vooral van elkaar. 

Dat kon nu allemaal niet. Kinderen konden niet naar 
school en zaten achter een laptop. ‘Kinderen worden 
op die manier gedwongen iets op een onnatuurlijke 
manier te leren. Dat moet helemaal niet. Ik vind het 
gewoon zielig.’ Gelukkig kunnen ze nu weer naar 
school. De beperkingen voor inwoners van Torentjes-
hoef hebben haar niet echt getroff en, vindt ze. Ze kon 
zich er makkelijk in schikken.
Het contact met medebewoners was beperkt en dat 
vond ze erg jammer. ‘Je zat nu met twee mensen aan 
tafel tijdens het eten en dan moest je ook afstand be-
waren. Normaal was dat met zes mensen en dan had 
je gemakkelijk contact. Dat was nu heel anders.’ 

Naleven van de regels
Niet iedereen houdt zich voldoende aan de regels is 
de ervaring. Medebewoners ‘vergeten’ om een mond-
kapje voor te doen en als je daar wat van zegt, krijg 
je weinig reactie. Ook is niet iedereen even zorgvuldig 
als het over het wassen van de handen gaat. Ze vindt 
dat mensen zelf zo verstandig moeten zijn om de 
regels na te leven.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Mevrouw Anneliese Volz-Holz vindt dat te veel mensen 
zich niet aan de coronaregels houden
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LEDEN WERVEN ?!
Het verenigingsleven ontwaakt en mag weer gaan bruisen in Berkel-Enschot! Wilt u leden 
werven, maak gebruik van een 1/2 pagina verenigingsnieuws of sportnieuws voor maar € 33,- 
excl. btw. per halve pagina.
Mail het clublogo en wervingstekst naar 
info@schakel-nu.nl
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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 slofjesslofjes

€ 15,00
slofjesslofjes

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 11 t/m donderdag 17 juni 2021

Alleen geldig in onze winkel

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

BIA-BED
dat ligt pas lekker!



OJC’98 nieuws
Het KNKV heeft bliksemsnel ge-
reageerd nu er weer meer mag in 
groepsverband. Voor de korfbaljeugd van het hele 
land is voor elke leeftijdsgroep in poules van vier 
een minicompetitie samengesteld.
De ploegen spelen een halve competitie in de 
weekends van 12, 19 en 26 juni. Ook OJC’98 doet 
mee. In elke leeftijdsgroep is een team ingeschre-
ven. Dus de A-, B- en C-aspiranten en de pupillen 
D, E en F. Dit laatste team is nieuw, de leden heb-
ben nog nooit korfbal in competitievorm gespeeld, 
dus dat wordt best spannend. Eigenlijk is het wel 
wonderlijk dat juist in de jongste leeftijdsgroepen 
zich in deze tijd verschillende nieuwe leden hebben 
aangemeld. (Er zijn ook nog kangoeroes, kinderen 
van 3 t.e.m. 6 jaar waarvoor hetzelfde geldt.)
Komende weken zullen we u dus verslag kunnen 
doen van de resultaten van OJC’98 in deze mini-
competitie. Ook mag het clubhuis op het sportpark 
Rauwbrakenweg onder voorwaarden weer open. 
Publiek langs de lijn is nog niet toegestaan (uitge-
zonderd de chauff eurs van de spelers). 
Nadere info staat op de clubwebsite.

Handboogvereniging 
De Meierijers weer open
Sinds dinsdag 25 mei is onze 

binnenbaan weer open. Na een lange tijd waar-
bij alleen buiten geschoten kon worden is het 
nu zover. Onder bepaalde voorwaarden mogen 
we weer binnen schieten. We moeten ons wel 
registeren, afstand houden en voor- en na het 
schieten een mondkapje dragen. De bar is weer 
open met inachtneming van de geldende regels. 
Tijdens de periode dat onze binnenbaan gesloten 
was zijn er veel werkzaamheden verricht in onze 
binnenbaan zoals isoleren en binnenkort gaan we 
de hal opnieuw schilderen. Ook onze buitenbaan 
is fl ink onderhanden genomen. Door kevers en 
kraaien was de grasmat vorig jaar totaal vernield en 
moest deze geheel opnieuw bewerkt en opnieuw 
ingezaaid worden. Intussen is het buitenveld weer 
geschikt om gebruikt te worden en staan de doelen 
weer opgesteld op verschillende afstanden. Maar 
ook heel belangrijk is wel dat De Meierijers weer 
hun jaarlijkse jeugdfi ta mogen gaan organiseren. 
Vorig jaar was deze helaas door corona maatre-
gelen afgelast, maar op de valreep hebben wij dit 
jaar toestemming gekregen om de jeugdfi ta weer 
te mogen organiseren. Aanstaande zondag 13 
juni is het zover. Nog met de beperking dat alleen 
jeugdschutters tot en met 17 jaar deel mogen 
nemen en dat er maar één begeleider per schutter 
aanwezig mag zijn. Toeschouwers zijn helaas nog 
niet toegestaan. 
We zijn druk bezig om deze wedstrijd, net als 
andere jaren, weer goed te laten verlopen. Er zal 
dit jaar geschoten worden in drie categorieën door 
zowel jongens als meisjes: Aspiranten t/m 12 jaar 
met de afstanden 3x 20 meter, aspiranten 12 en 13 
jaar met de afstanden 40-30-20 meter en cadetten 
met de afstanden 60-40-30 meter. Op elke afstand 
worden 36 pijlen geschoten met een recurve boog, 
compound boog of barebow. We gaan ervan uit dat 
volgend jaar de junioren van 18 tot en met 20 jaar 
weer mogen mee schieten welke op een afstand 
van 70-50-30 meter schieten.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de handboog-
sport, wil je meer informatie of zelf gaan schieten? 
Neem dan een kijkje op www.handboogsport.nl/
freeyourmind
Informatie over De Meierijers: www.meierijers.nl, 
email: info@meierijers.nl of bel 06-23583948 
(Henk Adams).
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Sport

Vestiging Coppelmans Oisterwijk zoekt:

• Allround 
kassamedewerk(st)er

Vind jij het leuk als elke dag er anders uit ziet? Dan is 
deze baan echt iets voor jou. Je bent verantwoordelijk 

voor het netjes afhandelen van kassatransacties, 
maar je springt ook bij op andere afdelingen. 

Voor de volledige functiebeschrijving verwijzen wij u 
graag naar onze site www.coppelmans.nl

U kunt de vacature vinden op onze site onder het 
kopje “vacatures”

Sollicitaties, inclusief CV, via e-mail naar: 
oisterwijk@coppelmans.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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www.plus.nl  |  PLUS Ammerlaan  |  Udenhout  |  Tongerloplein 23  |  Facebook: PLUS Ammerlaan

Let op:

Vrijdag 11 juni: Zaterdag 12 juni:

Donderdag 10 juni:

Donderdag, vrijdag & zaterdag!
10, 11 & 12 juni van 8:30 tot 17:30

PLUS Popcorn
Zak 100-175 gram
Zout & zoet

Terravie Fruitsappen
Fles 250 ml

Witbrood
van Leo Geerts

Volkoren brood 
van Leo Geerts

Poesta 
van Leo Geerts

6 witte puntjes 
van Leo Geerts

Geraniums, 
petunia’s & bacopa’s Diverse planten

De bloemen zijn 
afkomstig van 

Kwekerij van de Ven
uit Oisterwijk

5 Bolussen 
van Lekker Brabant

5 Eierkoeken 
van Lekker Brabant

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.

5 Bolussen 
van Lekker Brabant

5 Eierkoeken 

Geraniums, 
petunia’s & bacopa’s 
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van Lekker Brabant
5 Eierkoeken 5 Eierkoeken 
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PLUS Huiswijn 1 liter
Droog wit & rosé
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Rennevoirt heeft project 
planten
Wij zijn twee weken geleden be-
gonnen met project planten.
We zijn bezig met het maken van een herbarium. 
Daar hadden wij nog nooit van gehoord. Dit is een 
verzameling van gedroogde planten met info. Voor 
het herbarium moeten we planten, blaadjes en 
bloemen zoeken. Als je ze hebt gevonden moet je 
er een foto van maken waar je ze hebt gevonden. 
Daarna nam je ze mee naar huis en ging je ze dro-
gen. Vervolgens ging je de naam opzoeken en dan 
ook de Latijnse naam. Op school zijn we er stukjes 
over gaan schrijven en dan moet je de foto van de 
vindplaats er ook bij op plakken of tekenen. We 
zijn ook begonnen met 
moestuintjes planten. 
Om er onderzoek mee 
te doen. We hebben 
verschillende vragen 
voor het onderzoek 
bedacht. Daar gaan we 
naast het maken van ons 
herbarium ook mee aan 
de slag.                                
Geschreven door: Jop en 
Bieke, namens Boven-
bouw 1

KWF Tilburg en omstreken zoekt 
collectanten!
De KWF-collecteweek gaat door, ook in Berkel-
Enschot! Dit jaar zal de collecte gaan plaatsvinden 
van zondag 5 september tot en met zaterdag 
11 september. Directeur van KWF Johan van de 
Gronden: `KWF is hard geraakt door de corona-
crisis. Er zijn in het afgelopen jaar tientallen acties 
en evenementen gecancelled en met de collec-
teweek kunnen we eindelijk weer persoonlijk in 
contact komen met iedereen die de patiënt wil 
steunen. De collecteweek is van groot belang voor 
patiënten van nu en in de toekomst en daarom 
kiezen we ervoor om de collecteweek in aange-
paste vorm door te laten gaan.’

Gelukkig kan collecteren voor betere zorg en 
onderzoek ook dit jaar op een veilige manier. Van 
deur tot deur, mét anderhalve meter afstand. Dit 
doen we contactloos met de collectebus of met 
een QR-code. Uit onderzoek blijkt dat de huis-
aan-huiscollecte de meest populaire manier van 
geven aan een goed doel is: het is eenmalig, er is 
persoonlijk contact en de gift is anoniem. Als je 
liever niet fysiek langs de deuren gaat, is het ook 
mogelijk om volledig online te collecteren met een 
persoonlijke link!

Wat blijft hetzelfde? Dat we het samen doen, voor 
eenzelfde missie: minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpa-
tiënten. Juist nu kunnen we veel betekenen! De 
Tilburgse vrijwilligersafdeling van KWF is nog druk 
op zoek naar nieuwe collectanten, ook in Berkel-
Enschot. Het zijn van collectant kost slechts een 
paar uurtjes van je tijd en je draagt direct bij aan 
de doelen van het KWF. Help je mee? Mail dan 
vandaag nog naar kwfcollectantenberkelenschot@
gmail.com of info@kwftilburg.nl!
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Juni  Chipmaand 
 

We zien het nog regelmatig voorbij komen, gevonden honden of 
katten zonder chip en/of registratie. 

Een chip is niets waard zonder registratie! 
 

Wanneer een chip niet gekoppeld is met uw gegevens (geregistreerd 
is), is het nog lastig om een dier te herenigen met zijn/haar baasjes! 

 
Chippen is verplicht voor honden die na 1 april 2013 geboren of 

geïmporteerd zijn. Daarnaast is het verplicht om te chippen wanneer 
u met uw huisdier naar het buitenland gaat. 

 
Juni is landelijke chipmaand 

In deze maand chippen en registreren we tegen een gereduceerd 
tarief. 

U kunt deze maand ook een gratis afspraak maken om de chip te 
laten controleren, dan kijken we meteen of de registratie nog steeds 

klopt! Mocht de chip niet geregistreerd zijn, dan doen we dit ook 
tegen een gereduceerd tarief. 

 



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
Poppenkast
Een collega vertelde mij onlangs een kostelijke anec-
dote, die ik u niet wil onthouden. Een oma uit zijn pa-
rochie had namelijk haar kleindochtertje de prachtige 
neogotische kerk laten zien. Met alle pracht en praal 
en kerkelijke kunst, het indrukwekkend hoogaltaar, 
de gepolychromeerde beelden, de mooie kruisweg, 
de kunstig gebrandschilderde ramen en prachtige 
schilderijen. Maar wat het meest indruk gemaakt had, 
dat was… de ‘poppenkast’! (De verrijdbare com-
muniebank met plexiglas die we ook in onze kerken 
nu in coronatijden gebruiken bij het uitreiken van de 
communie.) 
De gelijkenis snap ik ook wel, zeker in de gedach-
tewereld van een kind. Het nieuwe inventarisstuk 
heeft (ook zonder gordijntjes) ook wel iets weg van 
een poppenkast. Gelukkig ziet het ernaar uit dat we 
binnen afzienbare tijd alle poppenkast die met corona 
te maken heeft, naar de zolder kunnen verbannen. 
Het lijkt erop dat we alle noodmaatregelen binnenkort 
kunnen afbouwen. Binnen de maatschappij is er veel 
optimisme. Mensen genieten van het zomerweer, 
vaccinatiecijfers stijgen, besmettingsaantallen lopen 
terug, kortom aan allerlei kanten ontstaat optimisme. 
Het is mijn vurige hoop dat we in de parochie dit 
optimisme ook kunnen doortrekken. Ikzelf ben in deze 
parochie in coronatijd binnen gekomen in een tijd dat 
we niet eens openbaar mochten vieren. Nog steeds 
heb ik weinig kennis kunnen maken met koren, met 
groepen, en maar mondjesmaat met parochianen. 
Ik zie uit naar de nieuwe fase, die zich nu aandient. 
Samen kunnen we deze parochie weer optillen naar 
een hoger plan, tot eer van God en tot heil, welzijn 
en geluk van onze parochianen, daar ben ik vast van 
overtuigd. Graag tot ziens! 

Pastoor Marcel Dorssers

TER NAGEDACHTENIS
Deze week namen we in de St. Lambertuskerk af-
scheid van Harrie Scholtze, 87 jaar.

HEILIG HART: liefde voor God en voor de naaste
De derde vrijdag na Pinksteren is in de Kerk het feest 
van het Heilig Hart van Jezus. Rond 1900 was dat een 
heel populaire devotie. In Zuid-Nederland werden tal 
van beelden in de openbare ruimte neergezet, als een 
soort missionair pastoraat. Er werd vaak verwezen 
naar teksten van de apostel en evangelist Johannes. 
Hij spreekt veel over de liefde en ook over het door-
stoken hart van Jezus aan het kruis. 
In Berkel staat ook zo’n Heilig Hartbeeld, geplaatst op 
3 juni 1921. Die datum zou betekenen dat dit beeld al 
honderd jaar lang de mensen in Berkel oproept tot het 
laten samengaan van persoonlijke geloofsbeleving met 
sociale actie. Liefde voor God en liefde voor de naaste 
gaan immers hand in hand, of beter gezegd hart in hart.
Om het honderdjarig bestaan van dit beeld te vieren, 
zullen we op vrijdag 11 juni, het Hoogfeest van het 
Heilig Hart van Jezus, na de feestelijke Mis van 9.00 
uur in de Willibrorduskerk ons rond het beeld verza-
melen en daar de Litanie van het Heilig Hart bidden. 
Zo vieren we de Liefde en danken we de mensen die 
ons zijn voorgegaan.

VOORSTELLINGSVIERING COMMUNICANTEN
Al een tijd staan in de drie kerken van onze parochie 
vrolijke papieren bloemen. Deze zijn gemaakt door 
onze communicanten, hun ouders en de communie-
werkgroep. Elke bloem heeft een foto in het hart en 
staat voor een kind dat op weg is naar zijn of haar 
Eerste Heilige Communie.  
Maar liever dan de bloemen hebben we de commu-
nicanten zelf in de kerk. In het afgelopen schooljaar 
zijn er heel wat digitale gezinsvieringen geweest en 
ook twee besloten kindervieringen. Nu de maatregelen 
versoepeld zijn en de Eerste Communie is gepland 
voor zondag 18 juli, zullen de communicanten zich in 
de kerk aan de parochie voorstellen: zondag 13 juni in 
de Lambertuskerk in Udenhout.
Parochianen zijn dan ook van harte uitgenodigd om 
de communicanten te komen opnemen in de gemeen-
schap van Johannes XXIII. De parochiebrede werk-
groep gezinsvieringen en het pastoraal team hebben 
de afgelopen tijd een eenvoudige vorm gevonden 
voor dit soort vieringen, waarbij jong en oud samen 
de Eucharistie kunnen beleven. De zang zal worden 
verzorgd door ons kinderkoor Eigenwijs.
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BUILD YOUR OWN 
BARBECUE
BUILD YOUR OWN 
BARBECUE
BUILD YOUR OWN 
BARBECUE
BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN 

Bouw gezellig je eigen BBQ met 
je vrienden bij Arbies!

Stel jouw BBQ-menu samen en kies voor 
een UPGRADE of een UPGRADE DELUXE!

Te bestellen vanaf 2 personen    € 18,50 p.p.
Graag reserveren via info@arbies.nl

of via de QR-code:
Graag reserveren via Graag reserveren via Graag reserveren via info@arbies.nl

of via de QR-code:of via de QR-code:

UITKNIPBARE BON

WELKOMST
RONDJE 

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

samen van 
heerlijke vers 

gemixte Sangria!

Sangria

Met de voetjes 
in het zand

WIJ ACCEPTEREN 1 WAARDEBON PER 
GEZELSCHAP EN BEZOEK

DE BON IS GELDIG T/M AUGUSTUS 2021

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



Omdat we uiteraard nog wel met beperkingen te ma-
ken hebben, kunnen er buiten communicanten en hun 
gezin dertig parochianen worden toegelaten. Reserve-
ren kan via het secretariaat.

KINDERKOOR EIGENWIJS ZOEKT NIEUWE LEDEN
Zing je graag? Zit je op de basisschool? En ben je een 
beetje eigenwijs? Kom dan bij ons koor! 
We zingen allerlei soorten liedjes, nieuwe en al beken-
de wijsjes, uit de kerk en andere. Regelmatig zingen 
we bij gezinsvieringen en bij de Eerste Communie, dat 
is altijd een feest. 
Elke week zingen we samen in het zaaltje van de kerk 
in Berkel, op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur. Heb 
je interesse om mee te doen? Mail dan onze dirigente 
Laura Lijbers via lauralijbers@gmail.com. Dan kun je 
een keer komen kijken. En meezingen natuurlijk!

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

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Vrijdag 11 juni:
9.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering met 
aansluitend Gebed rond het Heilig Hart.
Celebrant: Pastoor Dorssers.

Zaterdag 12 juni:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Zondag 13 juni: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
In deze viering stellen de eerste communicanten zich 
voor.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Piet Hein Huenges; Uit dankbaarheid.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
13.00 uur: St. Caeciliakerk: Doopviering van Nout 
Oude Weernink.

Maandag 14 juni: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 15 juni:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 16 juni:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 17 juni:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 18 juni:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

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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Schakeltjes
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.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. 013-5908877. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

Wespennest (vanaf €50) en  Vliegen bestrijding. 
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-

22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu 

Tot eind juni verkopen wij ASPERGES. 
Dagelijks gestoken en op uw verzoek geschild. 

Met alle benodigde ingrediënten, 
die óók hier te koop zijn, een heerlijke, 

gezonde maaltijd op tafel. 
Ma tm vr 10-18 uur, zaterdag 9-18 uur en 

zondag 10-17 uur. 
Aspergekwekerij Schuurmans, 

Hoog Heukelom 3 5059AD HEUKELOM. 
tel 0615361043

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

(ook voor stoppen met roken)

Gepensioneerden tuinman gevraagd 
Telefoonnummer: 013 533 2530

FIETS VAN DE MAAND

vanaf €2949,-

FIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAAND
SPARTA A-SHINE M8B BELT

Voortaan ga je een extra blokje om, 
want de hoogwaardige a-SHINE M8b 
mag gezien worden!
De riemaandrijving van deze 
elegante en ondersarme e-bike gaat 
tot wel drie keer langer mee dan 
een reguliere ketting. Door deze 
aandrijving is deze urban e-bike nóg 
stiller en kun jij in alle rust genieten 
van jouw luxe rit door het platteland, 
de stad en alles ertussenin.

De fiets van de maand is nu snel te leveren!
www.detweewieler.nl, Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990, Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296 
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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       

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 !

ACTIE GELDIG VAN:
t/m09

JUNI
16

JUNI

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:

Adres:                                                                             Postcode:

Plaats:

Telefoon:

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

G
R

A
TI

S 
B

R
O

C
H

U
R

EONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

Demonstratie 
aan huis?

Demonstratie 
aan huis?

Bel nu: 085-065-5292

1 SEPTEMBER

OPENOPEN

Hoogland

€ 695,-

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEERWIJ ZIJN GEOPEND !



Spaar nu bij Jumbo Denissen


