
Week 24
16 juni 2021

9Koffi etijd (afl evering 2)
‘Iedere week lekker even weg!’

11Mooie nieuwe locatie voor
Osteopathie van Eijck

17Recept Van Berkelse Bodem:
Lasagne met spinazie

Week 24
16 juni 2021



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

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

Wij maken
graag kennis

met u!

IN SAMENWERKING MET



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
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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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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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TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

AANMELDEN
KAN T/M 
21 juni

• Jeugd 5 t/m 8 jaar       € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar       € 50,-
• Jeugd 10 t/m 17 jaar 3 lessen padel    € 15,- 
  (donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur)

• Volwassenen       € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START
  28 JUNI

Meer info: www.tvbe.nl

TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

AANMELDEN 
KAN T/M
1 SEPTEMBER

• Jeugd 5 t/m 8 jaar € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 50,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START

SEPTEMBER 2020

Meer info: www.tvbe.nl @tvbe.nlfacebook.com/TVBE

A5_adv_Schakel 2020_08.indd   1 19-08-20   09:096



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
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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,
chantalboeren@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

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

kleuradvies | interieurontwerp 

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

in 2 uur
 kleur-en 
interieur

advies
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Ko�  etijd
(a� evering 2)

Elkaar ontmoeten met een kop koffi  e of thee…

Ko�  etijd

Voor meer informatie over Koffi  etijd kunt u contact opnemen met ContourdeTwern of Thebe. 
Zie contactgegevens voorin De Schakel.

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

In een serie van 6 artikelen maakt u kennis met Koffi  etijd, een kleinschalig 
sociaalmaatschappelijk initiatief voor kwetsbare ouderen.

Reikhalzend kijkt Thea van Erven-
van Hest (81) uit naar haar weke-
lijkse Koffi  etijd ochtend. Hopelijk 
is het door de versoepelingen 
binnenkort weer mogelijk om met 
leeftijdsgenoten bij elkaar te komen 
bij Tennisclub De Rauwbraken. An 
Kampert (66) en Carin van de Ven 
(56) zijn twee van de vrijwilligers 
die zich inzetten om de gasten van 
Koffi  etijd een gezellige ochtend te 
bezorgen.

Mevrouw van Erven is door An 
thuis opgehaald en loopt met haar 
rollator de hellingbaan naar het 
terras op. Ze wordt vrolijk ver-
welkomd door de heren van de 
‘Accom’ die het park netjes aange-
veegd houden. Op de achtergrond 
wordt getennist. De bedrijvig-
heid op het tennispark geeft haar 
energie. ‘Ik had hier veel eerder 
aan mee moeten doen’, lacht Thea. 
‘Het is leuk om met andere mensen 
praten. Ik heb geen broers of zus-
sen, wel thuiszorg en vriendinnen 
en mijn zoon en schoondochter 

zorgen altijd voor de boodschap-
pen. Met mijn kleindochter doe ik 
vaak een spelletje. Ik ben blij dat 
ik hun heb, toch zit je thuis altijd in 
hetzelfde kringetje. Nu ga ik iedere 
dinsdagochtend lekker weg.’ Kof-
fi etijd werd via Thebe bij mevrouw 
Van Erven onder de aandacht 
gebracht. ‘Ik heb even getwijfeld, 
want voorheen vond ik het leuker 
als mensen bij mij kwamen dan dat 
ik ergens heen ging. Maar zelfstan-
dig ergens naar toe gaan, kan ik nu 
niet meer. Koffi  etijd bevalt daarom 
heel goed!’

De tijd vliegt
‘We starten de ochtend altijd op 
met een praatje over wat er bij de 
mensen speelt’, vertelt An. ‘Daarna 

doen we een spelletje. Rummikub 
is het meest favoriet en de tijd 
vliegt voorbij.’ Carin heeft samen 
met mensen met een beperking 
een lunchroom gerund en is een 
kei in lunches maken. ‘Ik pro-
beer er altijd iets speciaals van te 
maken; in de winter bijvoorbeeld 
erwtensoep met roggebrood en 
spek en een haring met Carnaval. 
Zo houden de gasten de associatie 
met de jaargetijden.’ Zowel Ann als 
Carin hebben in de zorg gezeten 
en vinden dit vrijwilligerswerk erg 
leuk om te doen. ‘We hebben 
samen een klik en het is dankbaar 
om voor anderen iets te doen. 
Vriendelijkheid kost niets!’

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

Vlnr: An Kampert, Thea van Erven en Carin van de Ven
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Gevonden

Verloren

13-6 Sleutelbos met 2 autosleutels,  speelpleintje St. Josephstraat BE 06-34134676
1 huissleutel en bieropener

11-6 Sleuteltje m-lok met label Heiakkerstraat 06-12866085
Groenendaal toilet verhuur

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

21-5 1 Apple AirPod draadloos Pad Boerderij Denissen/Muziekhuis 06-28299337
   

11-6 Sleutelbos met blauwe en Omgeving winkelcentrum / Nieuwbouw 0651699154
groene label Koningsoord

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  

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 

+
Peren taartje (6 pers.)pers.)Peren taartje (6

€ 15,00
Peren taartje (6 pers.)Peren taartje (6

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 18 t/m donderdag 24 juni 2021

Alleen geldig in onze winkel
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Een ruim opgezette praktijkruimte met grotere 
behandelkamers, een fi jne ambiance, gezellige 
wachtruimtes, een kantine en prettige werkplek-
ken. Dat stond op het verlanglijstje van Anton en 
Martine van Eijck. In december werd dit realiteit 
toen ze de deuren van hun nieuwe osteopathie-
praktijk aan de Molenstraat konden openen.

Vijf jaar lang zochten ze naar een geschikte ruimte, 
omdat ze met hun praktijk aan de Torenhoekstraat uit 
hun jasje groeiden. Aan de Molenstraat 57 vonden 
ze uiteindelijk een geschikt pand. ‘Bij de verbouwing 
konden we onze wensen realiseren,’ vertelt Anton 
‘We wilden niet alleen meer ruimte, maar ook een fi jne 
sfeer creëren.’ Martine vult aan: ‘Met de inrichting 
en aankleding van de verschillende kamers hebben 
daar rekening mee gehouden. Op sommige muren 
kwam een fotobehang van een heidelandschap of van 
koeien in de wei. Zo’n Hollands plaatje geeft je gelijk 
een gevoel van uitzicht en ruimte.’ 

Nu de nieuwe praktijk al een paar maanden in bedrijf 
is, zien Anton en Martine dat het totaalplaatje klopt. 
Anton: ‘Het is niet alleen voor onze patiënten een fi jne 
ruimte, maar ook voor ons team. De behandelkamers 
zijn niet alleen groter, maar we hebben nu ook een 
gezamenlijke ruimte waar we kunnen lunchen en bij 
elkaar komen. Bovendien kunnen we hier met 6 osteo-
paten tegelijk aan het werk zijn.’ Martine: ‘Dat is een 
voordeel omdat we ook nog vestigingen hebben in 
Tilburg, Best en Eindhoven. Door het rooster anders in 
te richten, werken we veel meer samen en kunnen we 
makkelijker overleggen.’

Valse start
Toch verliep alles niet vlekkeloos. De praktijk was 
afgelopen december nog maar amper 2 dagen open, 
toen ze vanwege de tweede lockdown de deuren 
alweer moesten sluiten. Dat was een behoorlijk inten-
sieve periode. ‘Het moeilijkst was wel dat je geen pa-
tiënten meer kon helpen,’ vertelt Anton. ‘Osteopathie 
is een manuele therapie, waarbij je dus iemand met 
de handen aanraakt. Dat mocht niet meer. En iemand 
telefonisch behandelen gaat echt niet.’ Gelukkig is 
iedereen binnen alle geldende voorzorgsmaatregelen 
weer aan de slag. ‘Dat persoonlijke contact is waar 
     het wat mij betreft echt om gaat. Hopelijk kunnen 
              we hier nog heel wat jaren blijven werken!’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Mooie nieuwe locatie voor

Osteopathie van Eijck 

Osteopathie van Eijck   Molenstraat 57  |  5056 JB Berkel-Enschot
T 013 4566490  |  E info@osteopathievaneijck.nl   |  I www.osteopathievaneijck.nl 

Meer ruimte

en een

fĳ ne ambiance
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WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

Onbeperkt sporten

RANKSPORT.NL

€ 22,50

Bekijk  alle mogelijkheden

€ 22,50
 per maand• Geen inschrijfgeld

• Maandelijks opzegbaar

013 - 533 91 15
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Word jij onze nieuwe...?
Orderpicker (40 u/wk)

Ben jij niet alleen een aanpakker, maar ook 

een goede order inpakker? Kom jij dan ons 

logistieke team versterken?

Medewerker Graveren (min. 20 u/wk)

Werk je nauwkeurig en efficiënt en houd je 

ervan om met je handen bezig te zijn?

Kom jij dan ons productie team versterken?

www.bowls-dishes.com

 VACATURES 

Medewerker Vormgeving en Communicatie (40 u/wk)

Wil je meewerken aan een merk waar jijzelf en de klanten blij van worden? Ben jij van alle 

markten thuis, van grafisch ontwerp tot het beheren van de webshop en social media?

Kom jij dan ons marketing team versterken?

 
Kijk op onze website voor meer informatie over de vacatures.
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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

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

Activiteiten kalender
Deze week
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Deze week
Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden! 

Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!
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NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG

Voor het opvangen van regenwater komen er op 
een aantal plekken binnen Koningsoord water-
bergingen. Hier kan het water een aantal dagen 
blijven staan en infiltreren. De grootste bergings-
locatie is Wadi F die komt te liggen in het gebied 
tussen De Kraan en het spoor. Deze berging wordt 
de komende maanden aangelegd. Het regenwater 
loopt straks vanuit Koningsoord via een nieuwe 

Van 21 juni tot 6 augustus
Omleiding fietsverkeer Koningsoordlaan

duiker (een lange buis) onder het spoor naar de 
wadi toe. Om deze duiker te kunnen aanleggen 
wordt het fietspad langs de Koningsoordlaan voor 
enige weken afgesloten voor het fietsverkeer. 
Fietsers worden vanaf maandag 21 juni tot en met 
vrijdag 6 augustus omgeleid via de Brevierstraat, 
de Pandgang en de Raadhuisstraat. Na 6 augus-
tus is het fietspad weer open.

Werkzaamheden na de bouwvak 2021
Daarom wordt een gedeelte van De Kraan voor 
enige weken afgesloten voor al het verkeer. Over 
de exacte datum en omvang van de afsluiting en 
de bijbehorende omleidingsroutes volgt eind van 
de zomer meer informatie.  

Aan de westzijde van de waterberging wordt later 
nog een afvoerleiding (overstort) aangelegd van 
Wadi F naar het gebied van De Nieuwe Warande. 
Deze leiding komt onder De Kraan te liggen en 
wordt direct na de bouwvak aangelegd. Het 
wegdek moet hiervoor worden opengebroken. 



Ammerlaan | Udenhout�/�Tongerloplein 23 // Udenhout 

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN OP ZONDAG 9.00-19.00

Bestel je 
boodschappen 
makkelijk 
op plus.nl.
We bezorgen tot in de keuken of je 
kunt je boodschappen komen ophalen 
wanneer het jou uitkomt.

De Versmakers van
PLUS Ammerlaan | 
Udenhout.

I

Verse maaltijden, 
uit eigen keuken
Penne all’amatriciana
of Beenham met 
hasselback aardappel

Hollandse 
Jong Belegen Kaas 
van de Duinboeren

1.75

Per 100 gram

11..5050
korting!

Nu met

korting!
11..0000

3.49

Per bak

22..4949

Hollandse aardbeien 
van Kuipers 
Bak 400 gram 

3.99

4 stuks

22..4949
Brabantse 
Worstenbroodjes

Geldig in week 25 en 26 (woensdag 23 juni t/m zaterdag 3 juli 2021). Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. 
Max. 5 aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Ammerlaan | Udenhout

Feestelijke opening

woensdag 23 juni vanaf 9.00 uur Afrekenen 
op jouw manier.

Met de 
handscanner.

Bij je vertrouwde 
caissière.

Met Scan & Go.
Alleen 

PIN-betalingen 
mogelijk

Alleen 
PIN-betalingen 

mogelijk

Wij koken voor je. Gevarieerd, zodat er 
altijd wat te kiezen is. Van een verse 
Poké Bowl tot (seizoens)maaltijden en 
salades. Daarnaast maken we elke dag 
vers belegde broodjes. 
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Van 
Berkelse

 Bodem

Volg VAN BERKELSE BODEM 
op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!

Volgende maand weer een andere groente 
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem!

Lasagne met 
spinazie

Eet Smakelijk!

Hoe maak je de cake:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de lasagnebladen beetgaar, giet af en spoel ze dan af met koud 

water. Roerbak de spinazie tot dat hij geslonken is en spatel de kruidenkaas erdoorheen.
2. Snij de uien in ringen en fruit aan in een koekenpan met olijfolie. Was de appel, verwijder het klokhuis en snij in 

dunne plakken. Snij de bieten ook in dunne plakken. Neem een ingevette ovenschaal en bedek met lasagne-
bladen daarover spinazie, biet, appel, uiringen en gerookte zalm.  

3. Maak zo nog 2 lagen of tot alles op is, houd wel wat spinazie over voor de laatste laag. De bovenste laag leg 
je lasagnebladeren op en een dun laagje spinazie (zodat de bladeren niet hard worden en uitdrogen) met daar-
over de kaas. Zet de ovenschaal in de oven voor zo’n 30 minuten tot de lasagne goudbruin en gaar is. 

Serveer er eventueel nog wat sla of komkommer bij.

Zou het dan toch nog een beetje lente worden, na de vele regen en kou. Het is trouwens ook al bijna zomer, maar 
we krijgen een hele lange zomer, we slaan de herfst over, wisten jullie dat al…. Genoeg Hollands geklets over het 
weer. Mijn groenten vinden de regen heerlijk, dus ik kan lekker veel sla, radijs, spinazie, rabarber, kruiden (bieslook, 
peterselie), groene asperges oogsten en de rest van de groenten en bloemen komen lekker op. 
Ook heb ik wat groenteplanten in de tuin gezet, waaronder de courgette, kolen en pompoen. Dat doe ik altijd na half 
mei, dan is de kans op nachtvorst geweken. Ik heb nu zelfs op de moestuin een kasje ter mijn beschikking, dat is 
natuurlijk het summum van een moestuinierder. Daar staan mijn komkommer, tomaten, paprika en een meloentje in. 
Als kind werd je gezegd dat spinazie heel goed voor je was, daar werd je sterk van. Spinazie is familie van de rode 
biet en snijbiet, spinazie groeit heel snel en doet het vooral in de lente en herfst goed. Spinazie bevat meer ijzer 
dan veel andere groenten, maar het ijzergehalte en het er dus sterk van worden is onder andere door Popeye toch 
wel een beetje overschat. Maar des al niettemin is het hartstikke gezond. Het beste kan je donkere bladgroenten 
combineren met een groente of fruitsoort die rijk is aan vitamine c. Op die manier wordt het ijzer, waar de groene 
bladgroenten zeer rijk aan zijn, optimaal opgenomen. Spinazie en rode biet is dus bijvoorbeeld een supercombina-
tie. Hieronder een recept met deze supercombinatie en vooruit we doen er ook nog fruit in.

Ingrediënten voor 2 personen: 
- 75 gr. kruidenkaas
- 150 gram gekookte bietjes
- 350 gram spinazie
- olijfolie
- 75-100 gram geraspte kaas of mozzarella 

- Gerookte zalm (75 gram) 
- 1 ui
- 6 lasagnebladen
- 1 appel

Ellen de Visser
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MEMORIA
dierencrematorium 

Tilburg

www.dierencrematorium-memoria.nl
Tel. 013-5907716

www.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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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!

ONS KONINGSOORD CULTUREEL (OKC) heeft 
afgelopen zondag om 11 uur de eerste bezoekers 
mogen verwelkomen bij Kikker zingt en leest voor, 
een theatervoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Wat zijn we verheugd dat we na een pauze van een 
half jaar jong en oud weer kunnen ontvangen. Als 
je een idee wilt krijgen van het programma voor de 
komende maanden, kijkt dan eens op www.onsko-
ningsoordcultureel.nl of op onze facebookpagina en 
like ons, zodat je steeds op de hoogte blijft van alle 
ontwikkelingen. We zijn namelijk druk bezig om het 
programma nog aan te vullen.
Tickets bestel je eenvoudig online via onze website. 

CULTUUR OUDERS MEET UP ONLINE; 
OMGAAN MET (GROTE)VERANDERINGEN
Woensdag 23 juni 2021 van 20:00 tot 21:00 uur 
(online*) 
voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar
De wereld van kinderen is relatief nog klein maar 
wordt alsmaar groter. Hun leven kent in de basis 
al veel veranderingen waar ze zich continu op aan 
moeten passen. Hoe kun je je kind begeleiden door 
veranderingen heen (verhuizing, echtscheiding, ver-

andering van school)?
Deel je ervaringen, ideeën en tips met andere ouders 
en met Lonneke Sanders, oudercoach, kinderthera-
peut en auteur van het boek Welpje en het verdwe-
nen zonnetje
Praktische informatie: online via Zoom; je ontvangt 
de link na aanmelding via: http://www.bibliotheekmb.
nl/ouders-meet-up
Kosten: gratis. 

KIDSCINEMA & 
KINDERVOORSTELLING 
In de maand juli hebben we 
twee culturele activiteiten 
voor kinderen.
In de Kidscinema draait 
op 4 juli de film Trash voor 
12+ en in de andere zaal 
draait voor kinderen van 8 
+ de film Mijn bijzonder rare 
week met Tess.
Op 18 juli is er voor de al-
lerkleinsten (2+) de voorstel-
ling Dikkie Dik en de taart.

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ
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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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EHBO Jong-Brabant
Iedereen die bij Jong-Brabant voet-
balt, weet dat blessures op het veld 
geen uitzondering zijn. Regelmatig 
vindt er een ongelukkige tackle plaats en moet een 
speler van het veld af. Soms zie je ook dat iemand 
zich verstapt en met veel pijn op de bank zijn enkel 
aan het koelen is.
Als voetballer weet je ongeveer wat je moet doen. 
De enkel vooral koelen met de spons die je uit 
de waterzak haalt, en je teamgenoot van het veld 
afhelpen. Natuurlijk is dit al goed en belangrijk 
om te doen, maar is het niet fi jn om nog beter je 
teamgenoten te kunnen helpen? In het geval van 
bijvoorbeeld een verstuiking kun je naast koelen óók 
het gewricht in leren zwachtelen met een coldpack. 
Dit zorgt ervoor dat de enkel stevig vast zit, wat veel 
pijn kan voorkomen én de zwelling tegengaat! 

Helaas kunnen ook ergere situaties zich voordoen 
op het voetbalveld. Een been kan breken, een 
schouder kan uit de kom raken, iemand kan fl auw-
vallen door de hitte.. Maar ook hoor je wel eens 
dat op de sportvelden gereanimeerd moet worden. 
Gelukkig vindt dit niet vaak plaats, maar wat doe je 
als je tegenstander in elkaar zakt? Hoe check je of 
er gereanimeerd moet worden en als dit moet: hoe 
doe je dit? Bij Jong-Brabant hangt aan de straat-
kant een AED, maar wat moet je ermee doen?

Bij de EHBO-vereniging van Berkel-Enschot kun 
je met een EHBO-cursus antwoord krijgen op al 
deze vragen maar leer je ook veel meer dan dat. 
Tijdens de cursus leer je wat je moet doen in hele 
uiteenlopende situaties, niet alleen handig bij Jong-
Brabant, maar ook thuis of op straat. Heb je vragen 
over de cursus of ben je geïnteresseerd? Bekijk 
onze site (www.ehbo-be.nl) of stuur een mail naar 
info@ehbo-be.nl!
Wist jij zo bijvoorbeeld al dat je al een EHBO-
cursus mag doen als je tijdens het examen 16 jaar 
of ouder bent?

BUURTGEBRUIKEN IN DEN 
BERKELSCHEN HEIKANT (1)
Voor mijn geboorte eind 1958 waren er 
ongetwijfeld buurtgewoonten in buurt-
schap De Berkelschen Heikant, als daar waren het 
losschieten van de bruid, begrafenisgewoonten 
enz.. Na de jaren ‘60 der vorige eeuw namen die 
gebruiken sterk af. Als amateurheemkundige vond 
ik het nodig om een dag voor de ondertrouw van 
wijlen mijn zus Ans met Jan Verstijnen haar los te 
laten schieten op Heikantsebaan 9 (18 november 
1982). Dat gebruik was al sinds het huwelijk van 
mijn achter-achternicht met wijlen Piet van Dongen 
niet meer gebeurd (1971). De ongehuwde man-
nen uit de buurt werden door mij ‘opgetrommeld’ 
onder leiding van Guus Mulders om mijn wens in 
vervulling te laten gaan. Bij een smid in Udenhout 
werd carbid gekocht en een oude melkbus was 
zo gevonden. Op onze lange oprit naar Boerderij 
Het Loo is heftig losgeschoten. Na het gebeuren 
buiten volgde een ‘drankgelag’ in onze voormalige 
grote woonkeuken (zie foto). Dit onder aanvoering 
van de oudste vrijgezel: Willeke Hamers (Willeke 
den Hamer). Hij was destijds 62 jaar oud. Begra-
fenisgebruiken waren bij mij in de buurt ook al in 
ongebruik geraakt. Edoch bij het overlijden van 
Marinus van Rijswijk (Marinus den Bureauhouder) 
op 26 maart 1979 gaf de buurtschap hem een 
buurtschapsbegrafenis. Bij onze Trappistinnen 
werd de rijdende baar met vier transportfi etsban-
den gehaald. De grafkist is toen op de baar gezet 
en per ‘voettocht’ is Marinus naar de kerk gereden. 
Op de wegkruisingen werd halt gehouden voor een 
moment van stilte.

Foto/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
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Ben jij op zoek naar 
een nieuwe uitdaging?
Scouting Berkel-Enschot zoekt nieuwe leiding!
Vind jij het leuk om samen met een team van andere 
ervaren vrijwilligers iets te kunnen betekenen voor het dorp en ben jij 
hiervoor een paar uur in de week beschikbaar?

Bij Scouting Berkel-Enschot hebben we verschillende speltakken (leef-
tijdsgroepen) die hun programma draaien op vrijdagavond (Explorers, 
14-18 jaar), zaterdagochtend (Bevers, 5-7 jaar) en zaterdagmiddag 
(Welpen, 7-10 jaar en Scouts, 10-14 jaar).

We bieden zo  een veilige, leerzame, maar vooral leuke speelomgeving 
voor kinderen en zorgen voor uitdagende activiteiten voor jongeren.

Ben jij een enthousiaste vrijwilliger en op zoek naar een uitdaging 
waarbij je ook nog eens een de mogelijkheid hebt iets toe te voegen 
aan de ontwikkeling van kinderen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil je meer weten, of wil je je aanmelden, stuur dan even een e-mail 
naar: bestuur@scoutingberkelenschot.nl

Je kunt ook even kijken op onze website: www.scoutingberkelenschot.nl

Ook zijn we te vinden op Facebook: 
https://www.facebook.com/scoutingberkelenschot

Hopelijk horen we snel van je!

Natuur-
wandeling 
KBO
Beste wandelaars,
Omdat we van verschillende 
mensen de vraag krijgen wan-
neer we weer gaan starten met 
de natuurwandelingen hier even 
een update. In september star-
ten we weer en ook in oktober 
en november 2021 blijven we 
een beetje in de buurt, zodat 
iedereen op eigen gelegen-
heid naar het vertrekpunt kan 
komen. Dit vertrekpunt wordt 
vermeld in De Schakel. We 
gaan ervan uit dat iedereen 
de basisregels wat betreft co-
rona in acht neemt. Graag een 
mondkapje meenemen. Graag 
tot ziens in september.
Ine Verschuren

leden zijn van harte welkom.

Wij spelen in principe (als het 
weer het toelaat) het gehele jaar 
door; alle speeldagen en tijden 
op een rijtje:
dinsdag-, donderdag- en za-
terdagmiddag om 13.30 uur; in 
lente/zomer ook op maandag-
avond om 19.00 uur. 
Deze onderlinge partijen du-
ren 1,5 tot 2 uur waarna er de 
mogelijkheid is om een drankje te 
nemen in het paviljoen van TVBE. 

Er zijn geen verplichtingen, u be-
paalt zelf wanneer en hoe dikwijls 
u wilt spelen: vrijheid blijheid !
Bovendien organiseren wij voor 
onze leden 4 x per jaar een 
gezellig toernooi met naborrel. De 
contributie bedraagt slechts EUR 
40,- per jaar.

Wij nodigen u uit om vrijblijvend 
kennis te komen maken met onze 
vereniging en het jeu de boules-
spel.
Kom kijken, speel mee (1e maand 

gratis), proef de sfeer en raak ver-
slaafd aan deze sport. Bent u niet 
in het bezit van boules? Geen 
nood; wij zorgen ervoor!
Vooraf aanmelden bij ons secre-
tariaat is niet noodzakelijk maar 
wel prettig; wij kunnen dan reke-
ning houden met uw komst. 

Secretariaat: Bosscheweg 25 
5015 AA • Tilburg 

013-5364525 • 06-20545425 
jawvanberkel@gmail.com                                          

BOULE 
D’OOR
Wij zijn een 
gezellige en informele jeu de 
boulesclub waarbij het sociale 
aspect uitermate belangrijk is. 
Onze vereniging telt ca. 35 
leden die met volle overgave 
en met veel plezier het jeu de 
boulesspel beoefenen op ons 
terrein aan de Gen. Eisenho-
werweg (bij de tennisbanen van 
TVBE; ingang door de poort 
achter Sportpiazza); nieuwe 
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Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Eindelijk weer competitie
Een echte wedstrijd korfballen, dat 
was voor de F-pupillen van OJC’98 
een primeur. Maar eigenlijk is het voor alle jeugd-
spelers een verademing dat er weer een korfbal-
competitie is, al is ie dan van mini-formaat.
De eerste ronde van de drie, die afgelopen zater-
dag werd gespeeld, leverde de volgende resultaten 
op:
KVS asp B1 - OJC’98 asp B1   6 - 6
Tilburg pup D1 - OJC’98 pup D1 11 - 4
OJC’98 pup E1 - DKB pup E1   6 - 4
SDO pup F1 - OJC’98 pup F1   2 - 9
De wedstrijden van de junioren 1 aspiranten C1 
werden afgelast omdat de tegenstander niet 
voldoende spelers vrij kon maken. Wel erg jammer 
natuurlijk, want een gelegenheid om de wedstrijd in 
te halen is er niet.
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp B1 - DSC asp B3 10.15 uur
Scheldevogels asp C1 - OJC’98 asp C1
OJC’98 pup D1 - KVS pup D1 9.15 uur
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1
OJC’98 pup F1 - Mariarade pup F1 10.15 uur
Alle jeugdleden werden op deze zaterdag ook nog 
bijzonder leuk beziggehouden op de zogenaamde 
kampdag. Die kwam in de plaats van het afgelaste 
pinksterkamp, dat door corona niet door kon gaan.

Hapkido
We zijn weer begonnen met zelfverdedi-
ging! Voor jong en oud. 
Op maandag- en woensdagavond en 
zaterdagmorgen.
Binnenkort ook op maandagmorgen.
Kijk op www.hapkidonederland.nl of bel voor info 
naar:0646555555.

Match weekend!
Afgelopen weekend konden onze 
jeugdteams eindelijk weer wedstrij-
den spelen, na een corona stop van maanden! En 
ze hebben hun beste beentjes voorgezet. Helemaal 
top dat we weer kunnen spelen! Dat is waar we al 
die maanden voor getraind hebben. Onze senioren-
teams mogen voorlopig alleen nog trainen, maar na 
de zomer pakken ook zij de draad weer op.
Voor komend weekend staan de volgende wedstrij-
den gepland:
Zaterdag 19 juni
10.00 uur: White Demons D2 - O.H.C. ‘01 D1
17.00 uur: Dynamico E4 - White Demons E1

Zondag 20 juni 
10:00 uur: White Demons DB1# - Desk DB1
11.00 uur: Avanti HB1# - White Demons HB1#
14.00 uur: Swift DC1# - White Demons DC1#

Het zomerseizoen is weer volop begonnen
om dat te vieren hebben we 
een paar extra super acties

Grote MANGO  2 stuks € 2,50
PARAQUAYO € 2,95 heel kilo 

TROSTOMATEN € 1,25 heel kilo 
2 KOMKOMMERS voor €1,-

Verder uiteraard Super AARDBEIEN en 
extra dikke KERSEN.

We hebben extra hulp om u goed 
en snel van dienst te zijn

Tot op de markt in Berkel-Enschot
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www.plus.nl  |  PLUS Ammerlaan  |  Udenhout  |  Tongerloplein 23  |  Facebook: PLUS Ammerlaan

Let op:

Zaterdag 19 juni:

Donderdag 17 juni: Vrijdag 18 juni:

Donderdag, vrijdag & zaterdag!
17, 18 & 19 juni van 8:30 tot 17:30

Witbrood
van Leo Geerts

Volkoren brood 
van Leo Geerts

Poesta 
van Leo Geerts

6 witte puntjes 
van Leo Geerts

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.

Geraniums, petunia’s
& bacopa’s 

Diverse planten

De bloemen zijn 
afkomstig van 

Kwekerij van de Ven
uit Oisterwijk

Diverse planten

De bloemen zijn 
afkomstig van 

Kwekerij van de Ven
uit Oisterwijk

Diverse plantenDiverse planten

����������������

������

������������

����
Geraniums, petunia’s

����������������

����� Diverse planten 

10 eieren 
van Lekker brabant

����
�	������

���� Graskaas
van De Duinboeren
Stuk 350 gram

Aardbeien
van Kuipers Streekproducten
Bak 400 gram

Donderdag 17 juni:

Volkoren brood ���������

�����
Poesta Poesta 
van Leo Geertsvan Leo Geerts

���������

�����
6 witte puntjes 
van Leo Geerts

���������

�����
10 eieren 10 eieren 
van Lekker brabant

�������

�����

OMO Wasmiddel
Fles 1L en 735ml
Wit & kleur

OMO Wasmiddel

������	������

������OMO Wasmiddel
Fles 1L en 735ml
OMO Wasmiddel ����������������������������������

PLUS Mineraalwater
6 x 50cl
Koolzuurvrij

van De Duinboeren

��������

�����

�������

����
PLUS toiletpapier
6 rollen
4 laags

van De Duinboerenvan De Duinboeren

��������


����

Aardbeien

�������

����

Blond bier 4 flessen
Uit De Kelders Van Udenhout
Blond bier 4 flessen

����������������

�����
�������

�����
4 worstenbroodjes
van First Class Bakery

PLUS Mineraalwater

Vrijdag 18 juni:Vrijdag 18 juni:Vrijdag 18 juni:

Graskaas
van De Duinboeren
Stuk 350 gram

Graskaas
van De DuinboerenDe Maro Eierkoeken

Zak 5 stuks
De Maro Eierkoeken

�������

�����
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Rennevoirt
Op Rennevoirt zijn wij bezig met 
het project planten. We hebben 
moestuintjes geplant en in de klas gezet. Deze ge-
ven we iedere dag water. Ieder groepje heeft voor 
hun moestuintjes een naam bedacht. Op de ramen 
hebben we planten geschilderd en dat ziet er leuk 
uit! We zijn ook bezig met het maken van een 
herbarium. In dat herbarium zitten veel gedroogde 
planten, foto’s en informatie. We moeten ook de 
Nederlandse en Latijnse naam noteren. In de klas 
gaan we onderzoeken of een plantje bijvoorbeeld 
beter groeit in het licht of in het donker.  

James van Hest & Tijs van de Wijdeven BB2

ZomerShooT
een foto-wandelworkshop voor 
jongeren uit Berkel-Enschot en 
omgeving
Tijdens een recente brainstorm met jongeren 
kwamen een aantal wensen aan de orde. Een ervan 
was de wens om wandelend en fotograferend in de 
natuur actief te zijn. Om samen met leeftijdgenoten 
en je smartphone, tablet of fotocamera inde hand 
op stap te kunnen gaan. Vanuit deze wens is er een 
samenwerking ontstaan tussen De Steenfabriek 
Udenhout, Jongerenwerk R-Newt en Centrum voor 
Fotografi e Tilburg (FIXEER Tbg).

Op zaterdagmiddag 26 juni a.s. én de 3 hierop 
volgende zaterdagen organiseren we ZomerShooT.
Een foto-wandelworkshop rondom de oude Steen-
fabriek en de Leemputten in Udenhout.
Op deze 4 zaterdagen krijg je naast het wandelen 
en fotograferen in de mooie natuur, tal van fototips 
en sluiten we de workshop af met een tentoonstel-
ling van het gemaakte werk.

Ben je tussen de 13 en 17 jaar en heb je zin om 
samen met andere jongeren wandelend en fotogra-
ferend op stap te gaan?  

Meld je dan aan bij Aynes Yazid van R-Newt via 
06-2007 6049 of @rnewtbeuh  

Wandel en fotografeer mee!

De ZomerShooT organisatie

Beste mensen,
Ik heb sinds enige tijd in 
mijn voortuin Osseweide 
16 in Berkel-Enschot een 
Mini-Bieb. Ik lees heel graag; 
even rust, maar in mijn eigen 
wereldje, daarom wil ik ook 
graag het lezen stimuleren 
omdat het ontstressend 
werkt en creativiteit ontwikkelt voor jonge en 
oudere mensen. Het is gezond om verschillende 
redenen. U mag vrijblijvend een boek lenen en/of 
ruilen.

Ik wens u veel leesplezier en sluit af met een leuke 
slogan: Wie leest is slim, begripvol en vrolijk.

Groetjes Diane

27

Diversen



F A M I L I E B E R I C H T
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, 

bloemen en belangstelling bij ons diamanten huwelijksfeest.  
Bart en Grarda van Rijsewijk- van de Pas

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Sven van der Loo VMBO TL 2College ‘t Ruiven

Esmée Schrauwen VWO TTO 2College Durendael

Femke Janssen Havo  Odulphuslyceum

Joep van Eijk VMBO GT 2College Durendael

Gijs Fuite Havo  Odulphuslyceum

Sanne Wouters Havo  2College Durendael

Rens Schalken VWO  De Nieuwste School

Niels Tielemans VWO  Theresialyceum

Sarah van der Meijs VWO TTO 2College Durendael

Michiel Moonen VWO  Odulphuslyceum

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
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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
Zonder ongeloof geen geloof
‘De kerk is fantastisch’, zo luidt de titel van een boek 
dat ik aan het lezen ben. Je moet wel lef hebben om 
een boek zo’n titel mee te geven. Want je hoort dat 
niet vaak iemand zeggen. Integendeel, de Kerk wordt 
bekritiseerd, gewantrouwd, beschuldigd, voor achterlijk 
gehouden en nog allerlei andere negatieve kwalificaties 
worden haar toegeschreven. Het is ook niet de eerste 
de beste die de auteur is van dat boek. Het is namelijk 
van de hand van Rik Torfs, een Vlaamse theoloog en 
kerkjurist. Hij is goed ingevoerd in het kerkelijk bedrijf, 
kent alle schandalen en menselijk falen in de Kerk 
en toch schrijft hij van harte dat de Kerk fantastisch 
is. Hij laat zich niet meeslepen door wat ‘men vindt’, 
maar geeft op grappige, maar ook serieuze en tegelijk 
ontroerende wijze weer waarom en waarin hij de Kerk 
fantastisch vindt, wat de Kerk voor hem betekent en 
wat haar betekenis voor de samenleving is. 
Rik Torfs is zeer erudiet, een origineel denker en hij 
doorspekt zijn betoog met prikkelende stellingen. 
Zo werd ik getroffen door zijn stelling: ‘zonder onge-
loof geen geloof’. Doorgaans wordt het ongeloof (de 
ongelovige of atheïst) gezien als een bedreiging voor 
het geloof (voor de gelovige). Dat ziet Torfs dus anders. 
Een gelovige heeft volgens Torfs juist de vragen en 
de kritiek van een ongelovige nodig om voor zichzelf 
helder te krijgen wat en waarom hij gelooft. Zonder die 
vragen van een ongelovige kan het geloof iets vanzelf-
sprekends worden, oppervlakkig en zonder diepgang. 
Pas als er vragen van anderen komen, wordt het nodig 
aan je geloof te werken, het te verantwoorden, je erin 
te verdiepen. Misschien is dat wel het probleem waar 
de Brabantse katholieken op dit moment mee te maken 
hebben. Vroeger was iedereen katholiek, je hoefde er 
niet over na te denken. Maar bij de eerste de beste 
vragen van ongelovigen of niet-katholieken val je dan 
door de mand. Want wat is dat eigenlijk: katholiek zijn? 

En waarom ben je dat? Zoals Rik Torfs zegt: voor echt 
geloof moet je hard werken, “opdat het diep zou zijn”.

Theo Schepens, 
emeritus pastoraal werker

WIJZIGING RESERVEREN VIERINGEN
Voor de vieringen in de Lambertuskerk hoeft niet meer 
gereserveerd te worden. In deze kerk kunnen 100 
personen worden toegelaten. Wel vragen wij u om 
uw naam en telefoonnummer achter te laten op de 
aantekenlijst die in het kerkportaal ligt zodat wij, indien 
nodig, met u contact kunnen opnemen. Voor de week-
endvieringen van de Caeciliakerk en Willibrorduskerk 
is het nog wel gewenst om te reserveren. In beide ker-
ken kunnen 50 personen worden toegelaten. U kunt 
hiervoor op werkdagen tussen 10 en 15 uur terecht bij 
het secretariaat: 013-5331215 of 013-5111215. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 19 juni:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 20 juni : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Woord- en commu-
nieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
Intentie: Sjef Pigmans en overl. Fam. Willems.

Maandag 21 juni: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 22 juni:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 23 juni:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 24 juni:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 25 juni:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
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Schakeltjes
Pasfoto’s voor officiële 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.

VADERDAG, Verwen vader met een lekker 
aspergemaal want liefde gaat door de maag. 

Dagelijks verkoop van vers gestoken asperges, 
vers geschilde ASPERGES. 

Op zoek naar een origineel Vaderdag cadeau? 
Asperges in cadeau verpakking. 
Aspergeboerderij van Iersel, 

Schoorstraat 63 Udenhout tel 013-5113404

Wij zoeken voor ons huis is BE een goede en 
betrouwbare schoonmaakster voor de 

maandagochtend (3 uur per week voor € 40,-). 
Tel nr. 06-40876327.

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)

Gezocht: interieurverzorgster voor de avonden
of overdag. Voor projecten in Berkel-Enschot, 

Haaren, Oisterwijk, Helvoirt en Udenhout. 
Heeft u interesse?? 

Bel ons dan op 013-5110454 of 
mail naar info@agcleaning.nl

                             is voor objecten in Haaren,         
                    Berkel-Enschot, Helvoirt 

en Udenhout op zoek naar:

Interieur
verzorg(st)ers

voor zowel ‘s avonds als overdag.

Heeft u interesse? Schrijf, bel of mail ons dan.
Spoorakkerweg 12  |  5071 NC Udenhout

013  511 04 54  |  06  243 171 92
info@agcleaning.nl

                             is voor objecten in 
                    Berkel-Enschot

Interieur
Elke zondag open

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Roosjes
Voor binnen en buiten, in diverse kleuren. 
In 11cm-pot. 2.99 p.st.
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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/m16

JUNI
23

JUNI

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:

Adres:                                                                             Postcode:

Plaats:

Telefoon:

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



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 juli 2021

Korting wordt aan de kassa verrekend.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt 1 kilo, rode of witte druiven 500 gram, 
frambozen 125 gram of Cantaloupe meloen per stuk

3 VOOR

499

COCA-COLA, FANTA, 
SPRITE OF FUZE TEA
2 flessen Coca-Cola, Fanta of
Sprite à 1 liter of Fuze Tea à 1,25 liter

a3,26 - a3,80

2 VOOR

275

LAYS OF CHEETOS PARTYBAG 
2 zakken Lays à 335 gram of 
Cheetos à 150-170 gram

a3,54 - a3,98

2 VOOR

319

2 VOOR

5,-

JUMBO HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

JUMBO BIEFSTUK
Voordeelverpakking 3 stuks

a7,50

6,-

KABELJAUW OF PANGASIUS
Alle soorten uit het verse visschap 
Per schaal
M.u.v. ovenschotel

25%
KORTING**

MSC-C-51
964

ASC-C-00007

JUMBO TOILETPAPIER
Pak 4-laags 16 rollen of 
3-laags 20 rollen
Per verpakking

499
a5,61 - a5,86

GOUDEERLIJK BOLLEN
2 zakken à 4 of 6 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

 Jumbo Denissen , Berkel Enschot, Koningsoord 64


