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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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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
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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

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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Ko�  etijd
(a� evering 3)

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.

‘Ik zit altijd in de startblokken 
als iemand me vraagt voor een 
ochtend gezelligheid’, lacht Zwedie 
Bernink (75). Goedgemutst vertelt 
hij hoe de thuiszorg aan hem vroeg 
of hij het leuk zou vinden om naar 
Koffi  etijd te gaan. ‘Natuurlijk! Ik 
ben weliswaar twee dagen per 
week op een zorgboerderij in 
Biezenmortel, maar daarnaast veel 
thuis en alleen. Ik vind het leuk om 
te tuinieren, maar het liefst zoek 
ik sociale contacten. Ik ben open 
naar mensen toe en praat tegen 
iedereen’, knipoogt hij. 
‘Koffi  etijd is wekelijks op een vaste 
ochtend. We zijn een klein, gemoe-
delijk groepje van ca. 10 gelijkge-

stemden die koffi  edrinken met iets 
lekkers erbij, wat praten en een 
spelletje doen zomaar voor de ge-
zelligheid. Ter afsluiting lunchen we 
met een kop gezonde soep en een 
lekker broodje. Wat ik zo leuk vind 
aan deze locatie bij Tennisclub De 
Rauwbraken, is dat je buiten bent. 
Er is altijd beweging en altijd wat te 
zien. Er wordt getennist en ik kijk 
graag naar de treinen! Dat vind ik 
leuk, vroeger als kind speelde ik 
veel met treintjes.’ 

Vrijblijvend kennismaken
Anky Hamers, voormalig leerkracht 
op basisschool Berkeloo, zocht 
invulling voor haar vrije tijd toen ze 

gestopt was met werken. Op een 
tennisochtend maakte ze kennis 
met Koffi  etijd en het leek haar erg 
leuk om als vrijwilliger hierbij een 
handje te helpen. ‘Koffi  etijd geeft 
de gasten structuur in de week, 
een moment om naar uit te kijken. 
Het samen zijn en het samen eten 
geeft de mensen voldoening. Het 
is echt een verwenmoment. Je ziet 
dat er gesprekken op gang komen 
over vroeger, over het dorp en als 
je elkaar wekelijks ziet vertel je 
steeds meer. Ik zie vriendschap-
pen ontstaan en dat is mooi!’ 
Anky geeft aan dat het zo fi jn is 
dat er bij belangstelling eerst een 
huisbezoek en een kennisma-
kingsgesprek plaatsvindt met een 
vrijwilliger. Dan kan iemand eerst, 
samen met de vrijwilliger, een keer 
vrijblijvend komen kijken of Kof-
fi etijd bij hem of haar past voordat 
deelname start. 

Tot slot roept de heer Zwedie u 
op: ‘Zoekt u gezelligheid, kom dan 
eens naar Koffi  etijd. Niets hoeft 
alles mag!’

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

De heer Zwedie Bernink en Anky Hamers
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Vakgarage Robben viert het vijf-
tigjarig bestaan dit jaar met een 
nieuwe directeur-eigenaar aan het 
roer. Na Jan en diens zoon Peter 
komt het familiebedrijf in handen 
van (klein)zoon Niek (31), de derde 
generatie van de Robbens’.       

Vakgarage Robben
Durendaelweg 14  |  5056 ZA  Berkel-Enschot  |  013-5331229  |  info@vakgaragerobben.nl  |  www.vakgaragerobben.nl 

‘Mooiste

is contact

met klanten’
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Niek Robben neemt bedrijf over van vader Peter

Vakgarage Robben
viert gouden jubileum

Vakgarage Robben luistert het vijftigjarig bestaan zondag 27 juni van 11.00 tot 16.00 uur op met een open dag. Het 
programma bestaat uit verschillende activiteiten, vertelt Niek, die op 30 juni offi  cieel het stokje overneemt van zijn 
vader als directeur-eigenaar. ‘Een van de hoogtepunten is de demo van een speciale auto in de garage. Wat voor 
een soort voertuig blijft nog even een verrassing. Verder kan het publiek de Dakar-motor bewonderen waarmee 
coureur Mike van den Goorbergh de bekende woestijnrally gereden heeft’, geeft Niek aan. ‘De kinderen mogen zich 
uitleven op een springkussen. We zorgen ook voor de ‘inwendige mens’, voor een hapje en een drankje dus.’

Leermeesters
Niek kijkt ernaar uit om zijn vader op te volgen. ‘Ik werk hier tien jaar als eerste monteur en heb de fi jne kneepjes 
van het ondernemersvak onder de knie gekregen. Met opa Jan en mijn vader als de best denkbare leermeesters. 
Het is voor mij een mooie uitdaging om in hun voetsporen te treden. Ik ben er helemaal klaar voor, samen met 
ons kwalitatief uitstekend en gemotiveerd zeskoppig team.’
Niek vervolgt: ‘Mijn vader blijft een uur of tien per week actief in het bedrijf. Voortaan ben ik eindverantwoordelijk, 
degene die de moeilijke keuzes maakt en knopen doorhakt. Een baasje ben ik zeker niet. Noem het de ‘eerste onder 
de gelijken’. Ik blijf ook gewoon aan auto’s sleutelen. Tweederde vul ik in als ondernemer en eenderde als monteur.’               

Het familiebedrijf begon in 1971 en maakt sinds 1991 deel uit van de Vakgarage-organisatie; destijds de eerste 
franchiseformule voor de betere merkonafhankelijke autobedrijven in Nederland. Vakgarage Robben is voor veel 
inwoners van Berkel-Enschot een vertrouwd adres. De moderne werkplaats herbergt alle apparatuur voor repa-
ratie en onderhoud aan ieder automerk. ‘Service en kwaliteit staan voorop’, zegt Niek. ‘Het mooiste van deze job 
vind ik het contact met de klanten. Behalve hier uit het dorp komen ze uit heel Midden-Brabant. Het geeft veel 
voldoening om mensen van dienst te zijn en de aandacht te geven die ze verdienen.’  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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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

Activiteiten kalender
Deze week
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Woensdag 16 juni namen maar liefst 153 leerlingen van de groepen 8 van Rennevoirt, Berkeloo, en St. 
Caecilia deel aan het Praktisch Verkeersexamen. Alle leerlingen slaagden en een fl ink aantal leerlingen 
legde de route foutloos af. Helaas waren er 5 kinderen afwezig wegens ziekte.

Vaak hoor je van mensen ‘Zo’n verkeersexamen, daar 
slaagt toch iedereen voor’. Maar zo eenvoudig is het 
niet. Leerlingen oefenen vooraf de route, die met blauwe 
bordjes is aangegeven; in de klas worden verkeerslessen 
verzorgd; een powerpoint met foto’s van de route wordt 
besproken. 
Langs de route zitten posten die de leerlingen o.a. 
controleren op hand uitsteken, tijdig achteromkijken, 
wel/geen voorrang geven. Dat valt niet altijd mee bij de 
rotonde, bij het pleintje in de Verdilaan en bij de kerken 
van Berkel en van Enschot. Daarnaast is er nog een 
geheime post en een mobiele post. De mobiele post was 
dit jaar op de fi ets en had maar liefst 48 km gereden om 
alle kinderen te kunnen zien. Bedankt …. (nee, die naam 
verklappen we natuurlijk niet).
Na het controleren van de gegevens van alle posten, 
bleken dit jaar alle kinderen geslaagd. Dat was sinds 
2017 niet meer voorgekomen. Profi ciat, kinderen, ouders 
en leerkrachten!

Op een van de posten zaten Kelly en Jessica met de 
volgende ervaring:
‘Op deze warme woensdagochtend waren wij vereerd om 
als trotse moeders post 1 te bemannen tijdens het prak-
tisch verkeersexamen van groep 8. We hebben verschil-
lende gezichten voorbij zien komen; de meeste vrolijk en 
vriendelijk groetend, maar allemaal heel geconcentreerd. 
Dat moest ook wel, omdat het kruispunt Eikenboschweg-
Raadhuisstraat behoorlijk druk en soms onoverzichtelijk 
kan zijn. Alle leerlingen hebben in elk geval goed hun 
best gedaan om te laten zien dat zij de vaardigheden 
bezitten die ze nodig hebben om straks veilig naar hun 
nieuwe avontuur te fi etsen; de middelbare school!’
Donderdagochtend hoorden alle leerlingen het goede 
nieuws en ontvingen zij van hun eigen leerkracht het 
diploma Praktijkgedeelte Verkeersexamen.
Dank aan Lindsey en Hans van basisschool Rennevoirt 
voor de voorbereidingen en aan alle ouders en vrijwilli-
gers die bij het verkeersexamen betrokken waren.

Tekst: Jan van Esch, organisator verkeersexamen
Foto: Kelly Heijzelaar

Iedereen geslaagd
voor het verkeersexamen
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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De Verhalenverteller

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt

Schatgraven op de kinderboerderij



Benieuwd hoe dit verhaal afl oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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Benieuwd hoe dit verhaal afl oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt

De poort van de kinderboerderij 
staat open. De werklui zijn bezig 
met een graafmachine een grote 
kuil te graven voor de water-
speeltuin. De grond wordt achter 
de boerderij gestort. Daar komt 
een speelberg met glijbaan. Knor-
retje bekijkt de werkzaamheden. 
Twee jongens komen het erf op 
en lopen naar de grote kuil. “Ho, 
ho, waar gaan jullie naar toe?” 
knort Knorretje.
“Wij willen graag in de kuil gaan 
zoeken naar kogels en munten.” 
“Vertel eerst maar eens wie jullie 
zijn, ik heet Knorretje.”
“Ik heet Bram en dit is Pepijn.”
“Waarom denken jullie dat er hier 
kogels en munten liggen?”
Pepijn wijst naar de voorkant van 
de boerderij: “Op de gevel staat 
1946, deze boerderij is van net ná 
de oorlog.” 
“Ja,” zegt Bram, “voor die tijd 
heeft hier ook een boerderij 
gestaan, die is in de oorlog ka-
potgeschoten. Dus zou het best 
kunnen dat hier nog scherven 
van mortieren liggen en ander 
oorlogstuig.” 
Knorretje knikt, “Dat klopt. Dat 
was de boerderij van de opa en 
oma van boer Jan. Ik zal aan boer 
Jan vragen of jullie hier mogen 
zoeken.”
Na een paar minuutjes is Knor-
retje terug. “Boer Jan vindt het 
goed, zaterdagmorgen. Nemen 
jullie zelf scheppen mee?”
“Natuurlijk en ook onze metaal-
detectors.”
“Zo, metaaldetectors! Jullie zijn 
echte schatgravers,” knort Knor-
retje.

De jongens pakken hun fi ets 
en rijden weg. Als boer Jan 
later Knorretje ziet, zegt hij: “We 
moeten wel opletten dat ze geen 
gevaarlijke dingen opgraven. Ik 
heb nog oude munten liggen. 
Die zal ik van tevoren in de grond 
stoppen.”
“Ik let zaterdag wel op de jon-
gens,” knort Knorretje.
Als het vrijdag is stopt boer Jan 
wat muntjes, een emmer en een 
Dinkey Toy in de grond.
Zaterdag om half elf melden 
Bram en Pepijn zich bij de poort. 
Knorretje staat hen al op te wach-
ten. “Nou jongens succes. Denk 
erom: als jullie iets tegenkomen 
waarvan je denkt dat het niet 
pluis is, stoppen met graven en 
mij meteen roepen.”
Bram en Pepijn knikken en gaan 
beginnen. Ze hebben ieder een 
metaaldetector, een schep en een 
zeef bij zich. In de kuil tekenen ze 
met een stok een aantal vierkan-
ten. Ze tekenen de vierkanten 
ook op papier en daar schrijven 
ze straks op wat waar gevonden 
is. Ieder gaat in een vierkant 
zoeken. Pepijn is nog maar net 
begonnen als zijn metaaldetector 
gaat piepen. “Yeah, ik heb een 
munt.” Pepijn poetst het zand 
eraf. “Het is een gulden!”  
Bram bekijkt de gulden “Die heeft 
nog niet zolang in de grond gele-
gen, hij is nog helemaal gaaf!”
Pepijn schrijft op het papier waar 
hij de gulden gevonden heeft.
Dan gaat de metaaldetector van 
Bram af, “Wow, dit is een groot 
ding! Knorretje kom je even 
meekijken?” 

Knorretje komt meteen. Bram 
zegt: “Kijk ik ga van links naar 
rechts en van boven naar bene-
den en hij piept de hele tijd. Dat 
zou wel eens een kanon kunnen 
zijn!”
Knorretje weet wat er ligt. Hij 
knort: “Nou voorzichtig uitgra-
ven!”
Bram gaat voorzichtig te werk en 
Pepijn helpt mee. Met een heel 
klein schepje halen ze stukje bij 
beetje het zand weg. Boer Jan 
komt ook kijken. 
“Hè, er zit een hengsel aan,” zegt 
Bram. 
“Het is een emmer,” zegt Pepijn 
teleurgesteld.
“Och die zinken emmer ben ik al 
een tijdje kwijt,” zegt boer Jan.
Pepijn zegt zachtjes tegen Bram: 
“Daar geloof ik niets van!”
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Gevonden

Verloren

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  

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

   

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

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

BIA-BED
dat ligt pas lekker!
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Corona-crisis in Berkel-Enschot (15)

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers

Een zuur steekje
in de maag 

Het COVID-19 virus heeft veel impact op ons dagelijks leven. Maar het 
gaat nu de goede kant op: het inenten is in een vergevorderd stadium, 
de besmettingscijfers dalen flink en er mag steeds meer. Tot blijdschap 
van de schrijvende postbode. 

Hè Hè, eindelijk mooi weer! Het duurde even, maar de zonnige dagen met 
hemelsblauwe luchten en prettige temperaturen zijn dan toch gekomen. 
Al was het begin juni wel even omschakelen. In een keer van 13 tot 15 
graden naar 25 tot 26 graden en een paar dagen broeierig warm. “Zweet-
weer” dus. ‘Maar we gaan toch niet klagen?’, reageerde een bewoonster 
in de Craenweide. ‘Zeker niet’, antwoordde ik. ‘Prima dit weer. Hier zaten 
we met z’n allen op te wachten.’

‘Corona’ zit niet meer zo vastgeroest in onze gedachten en neemt een 
minder prominente plek in op de harde schijf van ons brein. Soms denk 
ik terug aan de periode na de aankondiging van de intelligente lockdown 
eind maart vorig jaar. Zelfs op mooie, zonnige dagen zag je toen vrijwel 
niemand op straat. Nu zijn we eindelijk op de weg terug. ‘Straks mogen 
we weer knuffelen! Krijgen we net zo’n babyboom als na de Tweede 
Wereldoorlog’, grapt een bewoner, die ik blij mag maken met een pakketje. 
‘Yess! De cd van de Rolling Stones. Lekker rocken. Het dak gaat er hier 
dadelijk af’, lacht hij. ‘Zal je vrouw leuk vinden’, merk ik op. ‘Geen zorgen. 
Die is nog meer fan dan ik.’

Onheilstijding
Het mooie van post bezorgen in mijn eigen dorp is dat ik op veel plekken 
kom uit mijn jeugd: sporthal ’t Ruiven, de velden van Jong Brabant, de 
locatie van de helaas gesloopte Heilig Hartschool en de ouderlijke huizen 
van toenmalige vrienden in de Molenstraat. Maar ook dat ene adres in de 
Madeliefstraat, waar ik op mijn eerste werkdag als postbode begin maart 
2020 telefonisch de onheilstijding kreeg van mijn broer. Het ging niet goed 
met ‘ons mam’, of ik zo snel mogelijk naar het ziekenhuis wilde komen. 
Een dag later had ik geen moeder meer… Elke keer als ik de bewuste 
plek nader voel ik een zuur steekje in mijn maag en denk ik aan haar. Ook 
vandaag. Geen tijd voor tranen nu. Iets verderop staan mensen te praten. 
Even grote jongen zijn. Voor ik mijn weg vervolg haal ik even diep adem…  
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ADVERTORIAL

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BERKEL-ENSCHOT- Er bestaan veel misverstanden over de 
verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee 
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet ge-
regeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist 
Marco Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een 
goed testament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Marco. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen. Binnen de 
generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een 
kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermo-
gen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de 
overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langst-
levende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen 
zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. 
Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers 
kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct 
afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Marco kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. “Mensen vrezen 
vaak dat het veel geld kost of dat de materie erg ingewikkeld 

is. En nadenken over een testament is ook niet de leukste be-
zigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen 
van een testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal 
notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, 
waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan wor-
den opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen 
thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt 
dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de no-
taris om het definitieve testament te laten bezegelen. We 
verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzor-
gen ook. ”Naast een testament kan ook een levenstestament 
familiedrama’s voorkomen, legt Marco uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden komen”, 
zegt Marco tot slot. “Laat staan het leed dat er mee gemoeid 
kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Woensdag 7 juli om 13:00 uur of om 15:30 uur geeft Marco 
Driesprong een lezing over de noodzaak van een testament 
en levenstestament. U kunt een van deze lezingen kosteloos 
bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te 
bellen naar 085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met 
de RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden wekelijks gehouden op verschillende tijdstip-
pen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen 
computer, tablet of smartphone.

Locatie:   Hotel De Druiventros
  Bosscheweg 11
  5056 PP  Berkel-Enschot
Datum:   woensdag 7 juli 2021
Aanvang:   13:00 uur of 15:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100
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De liefde voor vogels en de natuur is begonnen met 

een gele kanarie met één pootje die hij kreeg van 

zijn opa. Jan mocht hem gaan verzorgen en zo is 

alles begonnen. Hij heeft een volière, maar bovenal 

gaat hij er graag op uit in de natuur om vogels te 

spotten en naar alles te kijken wat groeit en bloeit.

Jan van Esch 70 jaar, getrouwd en twee kinderen is 
een natuurliefhebber. Over een kleine wandeling die 
je normaal in een kwartier kan doen, kan hij rustig 2-3 
uur overdoen, overal staat hij bij stil. Hij ziet overal 
iets moois, of het nu een mierenhoop, slak, kikkertje 
of een mooi bloemetje is, een vogel die zingt, alles is 
even prachtig in de natuur. Hij weet er ook van alles 
van, het is een lopende encyclopedie, hij vertelt er 
graag over. Hij brengt graag zijn liefde voor de natuur 
over. 

Zijn hobby thuis is vogels kweken, daar besteedt hij 
zo een 2-3 uur per dag aan. Hij noemt zichzelf een 
algemene vogelaar, hij hoeft niet per se alles in een 
boekje bij te houden, het gaat hem om het beleven, hij 
vindt het net zo mooi om vogels te bekijken rondom 
het huis. 

De vogels die Jan ziet, zijn de laatste jaren wel ver-
anderd. Vroeger zag je heel veel kleine vogels, zoals 
putters, goudvinken en geelgorsen, die zie je nu veel 
minder. Dat is jammer, want kleine vogels zijn Jans 
favoriet. De biotoop wordt afgebroken, Jan komt veel 
in Lobelia in Loon op Zand en ook daar ziet hij het 
aantal vogels veranderen. Vroeger was daar een sloot 
met allemaal wilgen en daar zaten enorm veel putters 
en sijzen in, maar de wilgen zijn er niet meer. 

Jan herkent alle vogelgeluiden, geleerd uita interesse 
en ervaring. Jan was werkzaam als bouwvakker, hij 
werd op zijn werk ook wel STURN genoemd naar 
de Latijnse naam van de spreeuw, Sturnis Vulgaris. 
Hij wees een collega op een spreeuw en vertelde de 
Latijnse naam, die collega is die naam nooit meer 
vergeten. 

Tekst: Ellen de Visser
Foto: Jan van Esch

Tips voor beginnende (vogel)natuurliefhebbers; 
- Luisteren en kijken, veel d’r op uit. 
- Neem een verrekijker mee, veel geduld en ga lekker slenteren.

Vogelaar, 
maar bovenal 

Natuurliefhebber



CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

DE BIBLIOTHEEK BERKEL-ENSCHOT HELPT 
MENSEN OP WEG BIJ VRAGEN VAN DE DIGITALE 
OVERHEID
In elke bibliotheek een Informatiepunt Digitale 
Overheid

Dingen regelen met de overheid: het moet steeds 
vaker op een computer, via internet. Dit is niet altijd 
makkelijk. Mensen kunnen wel eens moeite hebben 
met het digitaal aanvragen van studiefinanciering, 
online betalen van een verkeersboete of het regelen 
van huurtoeslag. De Bibliotheek Berkel-Enschot helpt 
mensen de juiste informatie te vinden: vanaf 26 mei 
2021 is er in iedere bibliotheekvestiging in Midden-
Brabant een Informatiepunt Digitale Overheid. 
Iedereen met vragen over de digitale overheid kan 
hier binnenlopen. Speciaal opgeleide medewerkers 
wijzen de weg in de digitale wereld, denken mee of 
verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners.

Op weg helpen, meedenken en doorverwijzen
Peter Kok, directeur-bestuurder Bibliotheek Mid-
den-Brabant: “Bibliotheken bieden al langere tijd 
computervaardigheidscursussen aan. Daar is nu een 
Informatiepunt Digitale Overheid ín elke bibliotheek 
bij gekomen. Dit is een eerste aanspreekpunt voor 
inwoners met vragen over de (digitale) overheid. Zo’n 
extra vangnet blijkt hard nodig. De overheid handelt 
namelijk steeds meer zaken digitaal af en fysieke 

loketten verdwijnen. Het kabinet ziet daarin een be-
langrijke rol weggelegd voor de Bibliotheek. Én zo’n 
informatiepunt past natuurlijk perfect bij onze maat-
schappelijk educatieve rol. Als Bibliotheek strijden 
we, samen met partnerorganisaties in de regio, voor 
een geletterd én digitaal vaardig Midden-Brabant.”
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Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen 
mensen terecht met vragen over websites van de 
overheid. Bibliotheekmedewerkers helpen niet ter 
plekke, maar helpen mensen op weg. Zij helpen de 
juiste informatie te vinden of verwijzen door naar 
lokale samenwerkingspartners. Zoals bijvoorbeeld 
een Taalhuis, Formulierenbrigade of overheidsorgani-
saties. “Want alleen samen komen we verder”, aldus 
Peter Kok.

Loop binnen tijdens service-uren in de Bibliotheek
Alle inwoners met vragen over hun DigiD, belas-
tingaangifte of het online maken van een afspraak 
voor de coronaprik kunnen hiermee terecht bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid. Is er iemand in je 
omgeving die moeite heeft met digitale overheids-
zaken? Vertel diegene dan dat hij terecht kan in 
de Bibliotheek, of loop samen eens binnen tijdens 
service-uren in de Bibliotheek Berkel-Enschot. Dit 
is maandag, dinsdag en donderdag 13:30 t/m 17:30 
uur, woensdag en vrijdag van 12:30 tot 17:30 uur en 
op zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur. 

Alle Bibliotheken zijn inmiddels weer open en mogen 
ook weer bezoekers ontvangen bij activiteiten en 
spreekuren. Het is niet nodig om een afspraak te ma-
ken of lid te zijn van de Bibliotheek. En hulp is gratis.

Landelijk initiatief 
Veel mensen kunnen moeilijk of niet omgaan met de 
digitale overheid. Terwijl de overheid juist bezig is 
met een digitaliseringsslag en steeds meer loket-
ten verdwijnen. Daarom heeft de overheid er - in 
overeenstemming met de Koninklijke Bibliotheek 
en publieke dienstverleners - voor gekozen ín alle 
bibliotheekvestigingen een Informatiepunt Digitale 
Overheid te realiseren. Vanaf 2021 heeft 93% van 
alle Nederlandse bibliotheken een Informatiepunt, 
waaronder 15 vestigingen in de Bibliotheek Midden-
Brabant. 

Meer info?
Voor meer uitleg, informatie en de openingstijden: 
bibliotheekmb.nl/informatiepunt 
Alle Bibliotheken zijn inmiddels weer open en mogen 
ook weer bezoekers ontvangen bij activiteiten en 
spreekuren. Het is niet nodig om een afspraak te ma-
ken of lid te zijn van de Bibliotheek. En hulp is gratis.
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 OPEN DAG
 ZONDAG 27 JUNI 2021
 

VAN 11:00 TOT 16:00 UUR
 

VIEREN WE HET 50-JARIG BESTAAN
EN

DE OVERNAME VAN HET BEDRIJF
DOOR DE DERDE GENERATIE

 
We ontvangen u met een hapje en een drankje,

Voor de kinderen is er een springkussen!
 

Jan, Peter en Niek Robben
 

Altijd vertrouwd dichtbij

ROBBEN
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mobiliteit en veiligheid meer gegarandeerd zijn, 
dat ontmoetingen in adequate voorzieningen meer 
vanzelfsprekend zijn.

Op de website van De Dorpsraad lazen we in 
dit kader de uitdaging “de senioren van Berkel 
Enschot gaan voor Ggoud”. Met ontzettend veel 
genoegen heeft de werkgroep kunnen constateren 
dat in de eerste 14 dagen al ruim 350 senioren de 
moeite namen de vragen te beantwoorden. Een 
prima resultaat, maar we zijn er nog niet.
Immers we gaan letterlijk voor Ggoud en streven 
naar 700 ingevulde vragenlijsten. En dat moet, 
gezien het enthousiasme, gehaald kunnen worden.

De werkgroep Ggoud verplicht zich ertoe de 
65-plusser van Berkel-Enschot te informeren over 
de resultaten van het belevingsonderzoek. Geen 
vragenlijst dus waarvan de antwoorden in een 
bureaulade verdwijnen, nee een inventarisatie van 
de senioren voor de senioren.
Doel: GEZOND EN GELUKKIG OUD WORDEN IN 
BERKEL-ENSCHOT.
Wij rekenen op onze senioren. Dus 65-plusser: De 
gemeente Tilburg, daarin ondersteund door het 
Platform Welzijn Berkel Enschot, daagt degene die 
de vragenlijst nog niet ingevuld heeft uit. Bezoek 
de website van de Dorpsraad https://dorpsraad-
berkelenschot.nl/, vul de vragenlijst in en praat mee 
over uw welbevinden in ons mooie Berkel Enschot.

Platform Welzijn Berkel-Enschot is een samenwer-
kingsverband van diverse organisaties en vrijwil-
ligers die actief zijn voor de senioren in Berkel-
Enschot. Denk hierbij aan o.a. De Dorpsraad, KBO, 
SWO, Loket B-E, De Zonnebloem, De Schalm, 
Bibliotheek, Koningsoord, Thebe, Thebe extra, De 
Wever, 
‘t Heem, Platform 533, Fysio op Maat, Toegang 
Zorg, Parochie en ContourdeTwern

Ja hoor, de senioren van 
Berkel-Enschot raakten 
enthousiast, ze gaan echt 
voor Ggoud

Begin juni ontvingen alle 65-plussers van Berkel-
Enschot een brief van de Gemeente Tilburg. Hierin 
werd de aangeschreven senior uitgedaagd een 
vragenlijst in te vullen. 

En dan niet zomaar een vragenlijst, nee een vragenlijst 
die de gemeente in nauwe samenspraak en afstem-
ming met het Platform Welzijn Berkel-Enschot op-
stelde en waarin de senioren werden uitgedaagd eens 
goed stil te staan wat zij nodig vinden en wat zij missen 
om zo lang als mogelijk prettig en veilig in hun mooie 
Berkel Enschot te kunnen (blijven) wonen.

Even een herinnering
Ggoud staat voor Gezond en gelukkig oud. De naam 
duidt op een programma dat de Gemeente Tilburg is 
gestart om in nauwe samenwerking met de plaatse-
lijke verenigingen te onderzoeken wat de 65-plus-
ser belangrijk vindt om letterlijk gezond en gelukkig 
oud te worden. Hoe ervaart u het woongenot in 
Berkel-Enschot, zijn er voldoende ontmoetingsmo-
gelijkheden, zijn de voorzieningen goed bereikbaar, 
voelt u zich veilig in ons mooie dorp. Vragen waar 
de 65-plusser als inwoner verzocht wordt vanuit uw 
eigen gevoelen en ervaring antwoord op te geven. 
Mist u zaken, geeft u het dan aan. 
De Gemeente Tilburg en de deelnemers in het 
Platform Welzijn Berkel-Enschot hebben zich in 
gezamenlijkheid uitgesproken “werk” te maken van 
de antwoorden. 
Het belang van de 65-plusser wil men dienen, 
dusdanig dat bijvoorbeeld het zo lang mogelijk in 
Berkel-Enschot blijven wonen meer vanzelfspre-
kend wordt. Dat er voldoende (geschikte) wonin-
gen voor senioren beschikbaar zijn/komen, dat de 

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of af ge stu deerd is? Laat het ons even weten via info@schakel-nu.nl !

Anne de Wit Bachelor of Science Tilburg University

Stijn Moonen Havo   2College Durendael

Joep van Eijk VMBO GT  2College Ruivenmavo (correctie)

Lilian den Haan VWO   Beatrix College
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Ammerlaan | Udenhout�/�Tongerloplein 23 // Udenhout 

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

Aanvalleeeeen! Gezond eten 
was nog nooit zo eenvoudig!

Wij maken alles ultravers in 

eigen keuken! Probeer 

bijvoorbeeld een van onze 

verse maaltijden.

I

Samen zijn we trots 
op het ambacht in 
onze streek.
“Uit Liefde Voor De Streek”. De naam zegt alles! Onze drijfveer is om lokaal in te kopen, zodat 
de ambachten en het landschap behouden blijven. Hiermee zorg je voor de continuïteit van de 
ondernemingen, de leefbaarheid van de omgeving en het behoud van onze karakteristieke natuur.

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

Aspergeboerderij van IerselTerraVie Bakkerij Leo Geerts Vughtse IJsboerderij

eigen keuken! Probeer 

bijvoorbeeld een van onze 

verse maaltijden.

Nienke StijnElly
Jannekekorting!

Nu met

korting!
11..0000

Ammerlaan | Udenhout

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.

22



genaamd ‘strooike’ gelegd bij de voordeur van het 
sterfhuis. (zie foto) Buurtgenoten stonden coronap-
roef langs de weg bij vertrek naar het crematorium.

Foto: Jos van Kasteren.
Tekst: Rinus van der Loo.

BUURTGEBRUIKEN IN DEN 
BERKELSCHEN HEIKANT 
(SLOT)
Zoals ik eerder schreef waren na de 
jaren ‘60 der vorige eeuw de buurtgebruiken in 
Buurtschap Den Berkelschen Heikant aan ‘verwa-
tering’ onderhevig. Zo was het uitnodigen van de 
hele buurt bij de viering van een zilveren bruiloft al 
heel lang niet meer gebeurd. Voor mijn moeder Tiny 
van der Loo-Mulders waren feesten hoogtepunten 
in haar leven. Mijn moeder kwam met de wens de 
buurtschap uit de nodigen bij haar zilveren huwe-
lijksfeest begin mei 1982. Mijn vader was sceptisch 
omdat hij bij andere reeds plaatsgevonden zilveren 
bruiloften ook niet uitgenodigd was. Op 8 mei 1982 
vierden mijn ouders in Groot Speijck, te Oisterwijk 
hun zilveren bruiloft in het bijzijn van bijna alle 
bewoners uit de buurtschap. Het werd een groot 
geslaagd feest met alles erop en eraan. 
De eer van een diamanten bruiloft viel het echtpaar 
Van Kasteren-de Kort op 24 mei 2021 te beurt. In 
mijn buurtschap is sinds mensenheugenis niemand 
eerder 60 jaar getrouwd geweest. Onder leiding 
van Willem Goesten plaatste de buurtschap op 
de tweede pinksterdag om 8 uur ‘s ochtends met 
de hijskraan van mijn broer Mark een meters hoge 
ijzeren boog ‘behangen’ met lauriertakken en crê-
pepapieren bloemen.
Een ander gebruik was ’t strooike. Bij het overlijden 
van buurtgenoot Jan van Dal op 7 maart 2020, 
heeft ‘buurtorganisator’: Jos van Kasteren een zo-

Beste senioren van 
Berkel-Enschot,
Het gaat nu snel de goede kant op. 
Woensdag 7 juli gaan we in de Schalm 
weer starten met ONS KOFFIEUURTJE. Tussen 10 
en 12 uur kunt u op de eerste woensdag van de 
maand weer gaan genieten van een heerlijk kopje 
koffi  e; het eerste kopje wordt u aangeboden door 
de KBO/SWO. Wat zullen we veel te vertellen heb-
ben en wat zal het fi jn zijn om elkaar na zo’n lange 
tijd weer te ontmoeten. Ook nieuwe gasten zijn van 
harte welkom; u hoeft geen lid te zijn van KBO/
SWO.
In de Schalm zijn we, vanwege de anderhalve 
meter afstand voorlopig nog gehouden aan een 
maximaal aantal van 40 personen. Komen er 
meer aanmeldingen dan zullen deze personen de 
volgende maand voorrang hebben. We zullen ons 
voorlopig nog aan bepaalde coronaregels moeten 
houden, zoals:

• Anderhalve meter afstand houden;
• Reserveren. U dient zich voor deze koffi  e-ochtend 

aan te melden bij Ine van de Wiel tel 013 533 37 
57. Zij zal een lijstje maken met uw namen en te-
lefoonnummers;

• Gezondheids-check. Wij rekenen er op dat u zo 
verstandig bent om niet te komen wanneer u zich 
niet lekker voelt, verkouden bent of hoofdpijn 
heeft. We zullen u daar nog een paar vragen over 
stellen bij binnenkomst;

• Vaste zitplaats is verplicht;
• Gasten verplaatsen zich alleen wanneer men b.v. 

naar toilet gaat en niet om b.v. aan een andere 
tafel een praatje te gaan maken.

We hopen u weer te ontmoeten op woensdag 7 juli. 
Wij kijken er naar uit. U ook?

Werkgroep SocMa KBO
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           V a c a t u r e  z e l f s t a n d i g  w e r k e n d  k o k  ( m / v )
Bij BBrraasssseerriiee VVaalleennttiijjnn werken we met een enthousiast en jong team, natuurlijk voorzien 
van de nodige kennis & ervaring. Gecombineerd met een sterke teamspirit en fijne werksfeer, 
vormt ons team de stabiele basis van BBrraasssseerriiee VVaalleennttiijjnn.. Dat is ook nodig want in de verschillende 
seizoenen is het soms hollen of stilstaan op de werkvloer. Dat vraagt natuurlijk ook om een 
flexibele instelling. We zijn op zoek naar een zelfstandig werkend kok die graag onderdeel wil uitmaken 
van ons team.

WWiiee bbeenn jjiijj??
Je bent creatief, met oog voor de wensen van onze gasten I kookt met passie I bent proactief.
Je werkt zelfstandig en bent stressbestendig I hebt productkennis van een goed niveau.
Je kan onder druk, snel, secuur en systematisch presteren I bent flexibel inzetbaar.
Je bent punctueel I hebt goede communicatieve vaardigheden I bent een teamplayer.

WWaatt vveerrwwaacchhtteenn wwiijj vvaann jjee??

Wij verwachten van jou dat je ervaring hebt als zelfstandig werkend kok in de horeca en dat je in 
staat bent zelfstandig de keuken te draaien en de wekelijkse bestellingen te verzorgen.
In overleg met onze eigenaresse stel je de menukaart samen. Je hebt oog voor de wensen van onze
gasten en kan dat omzetten in nieuwe ideeën. De keuken is jouw domein en we verwachten dat je 
deze netjes en schoonhoudt. En last but not least; je flexibele instelling en ambitie dragen bij aan de 
goede (werk)sfeer binnen het team van BBrraasssseerriiee VVaalleennttiijjnn..

WWaatt bbiieeddeenn wwiijj??
Een plek in ons enthousiaste en gezellige team. Samen met jou willen we onze gasten zo veel mogelijk 
in de watten leggen tijdens hun lunch, borrel, diner of feest bij onze Brasserie!

AArrbbeeiiddssvvoooorrwwaaaarrddeenn
Het aantal uren is in overleg
Je salaris is afhankelijk van het aantal uren en relevante werkervaring en is natuurlijk marktconform
Startdatum; in overleg

Wil je zien hoe onze Brasserie, de tuinkamer, patio of nieuwe terrassen eruitzien? kijk op onze site www.brasserie-
valentijn.nl. En voor een indruk van onze menukaart klik je op www.brasserie-valentijn.nl/menus/.

Graag ontvangen we je cv en motivatie op info@brasserie-valentijn.nl

Vanwege onverwacht personeelstekort in onze keuken, hebben we de komende tijd nodig om te 
bekijken hoe we, op een zo goed mogelijke manier, invulling kunnen geven aan de kwaliteit en 
gastvrijheid die jullie bij Brasserie Valentijn gewend zijn. 

Op woensdag en donderdag voor nu echter alleen voor een lekker drankje. We hopen jullie 
op vrijdag, zaterdag en zondag ook te kunnen verwennen met onze aangepaste lunchkaart en 
borrelhapjes. Wij houden onze website up-to-date over de ontwikkelingen. We vragen jullie 
begrip en zien jullie natuurlijk erg graag!

VACATURE ZELFSTANDIG WERKEND KOK (m/v)
Bij Brasserie Valentijn werken we met een enthousiast en jong team, natuurlijk voorzien van de nodige 
kennis & ervaring. Gecombineerd met een sterke teamspirit en fijne werksfeer, vormt ons team de stabiele 
basis van Brasserie Valentijn. Dat is ook nodig want in de verschillende seizoenen is het soms hollen of 
stilstaan op de werkvloer. Dat vraagt natuurlijk ook om een flexibele instelling. We zijn op zoek naar een 
zelfstandig werkend kok die graag onderdeel wil uitmaken van ons team.

Wie ben jij?
♥ Je bent creatief, met oog voor de wensen van onze gasten, kookt met passie, 

bent proactief.
♥ Je werkt zelfstandig en bent stressbestendig, hebt productkennis van een goed 

niveau.
♥ Je kan onder druk, snel, secuur en systematisch presteren, bent flexibel inzet-

baar.
♥ Je bent punctueel, hebt goede communicatieve vaardigheden, bent een team-

player.

Wat verwachten wij van je?
Wij verwachten van jou dat je ervaring hebt als zelfstandig werkend kok in de 
horeca en dat je in staat bent zelfstandig de keuken te draaien en de wekelijkse 
bestellingen te verzorgen.
In overleg met onze eigenaresse stel je de menukaart samen. Je hebt oog voor de 
wensen van onze gasten en kan dat omzetten in nieuwe ideeën. De keuken is jouw 
domein en we verwachten dat je deze netjes en schoonhoudt. En last but not least; 
je flexibele instelling en ambitie dragen bij aan de goede (werk)sfeer binnen het 
team van Brasserie Valentijn.

Wat bieden wij?
Een plek in ons enthousiaste en gezellige team. Samen met jou willen we onze 
gasten zo veel mogelijk in de watten leggen tijdens hun lunch, borrel, diner of 
feest bij onze Brasserie!

Arbeidsvoorwaarden
♥ Het aantal uren is in overleg
♥ Je salaris is afhankelijk van het aantal uren en relevante werkervaring en is

natuurlijk marktconform
♥ Startdatum; in overleg

Wil je zien hoe onze Brasserie, de tuinkamer, patio of nieuwe terrassen eruitzien? kijk op onze site
www.brasserie-valentijn.nl.

En voor een indruk van onze menukaart klik je op www.brasserie-valentijn.nl/menus/.
Graag ontvangen we je cv en motivatie op info@brasserie-valentijn.nl

Molenhoefstraat 44  •  5071 RM Udenhout  •  E info@brasserie-valentijn.nl  •  T 013 - 533 62 30
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OJC’98
Tweede weekend minicompetitie
De uitslagen waren:
OJC’98 asp B1 - DSC asp B3   5 - 11
Scheldevogels asp C1 - OJC’98 asp C1 8 - 1
OJC’98 pup D1 - KVS pup D1   6 - 5
NKV pup E1 - OJC’98 pup E1   0 - 6
OJC’98 pup F1 - Mariarade pup F1   9 - 11
Ook de tweede wedstrijd van de junioren ging jam-
mer genoeg niet door. De pupillen F ondervonden 
in hun tweede wedstrijd wat verliezen is, voor de 
pupillen D gold het omgekeerde: ze boekten de 
eerste winst. De pupillen E wonnen opnieuw en 
staan nu bovenaan.
Volgende week wordt de minicompetitie afgesloten 
met de volgende wedstrijden:
26 juni:
DSC jun 3 - OJC’98 jun 1
OJC’98 asp B1 - NKV asp B1 11.00 uur
OJC’98 asp C1 - DSO asp C1 10.00 uur
PSV pup d1 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - SDO pup E2 10.00 uur
Rust Roest pup F1 - OJC’98 pup F1

Weekblad de Schakel heeft in
 augustus een ZOMERSTOP

In de weken 
31-32-33-34

verschijnt er géén Schakel

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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een 30km weg. De werkgroepen hebben diverse 
ideeën om deze veiliger te maken. Dit kan zijn door 
de weg smaller te maken, een juiste bestrating, 
plateau’s, drempels, gelijkwaardige kruisingen, 
sluis en/of wegversmallingen. Een streven is om 
alle 30km straten te laten voldoen aan de landelijke 
eisen, met daarbij goede routes voor voetgangers 
en fi etsers. 
Een zeer belangrijke factor voor veiligheid is dat de 
inwoners zich aan de maximale snelheid houden 
en oplettend rijden. Door rustig te rijden zie je meer 
en ben je thuis in je eigen dorp; ons dorp Berkel-
Enschot. 
Blijf achter de fi etser indien inhalen niet heel veilig 
kan. Het verschil is maar ’n paar seconden.
Thuiskomen doe je al bij het bord “Berkel-En-
schot”.  BE safe and happy in BE 
Gevaarlijke situaties, overlast, parkeerproblemen (in 
de straat of bij Koningsoord), op- of aanmerkingen 
kan ‘n ieder doorgeven via de gemeentelijke App 
FIXI. 
Als u een melding heeft gedaan kunt u de dorps-
raad  via info@dorpsraadberkelenschot.nl informe-
ren over de melding waar-
door de werkgroep verkeer 
van de dorpsraad op de 
hoogte blijft van de meldin-
gen en de gemeente later 
kan aanspreken indien actie 
achterwegen blijft. 

Piet Burgmans - Roland van Zuilen; werkgroep 
verkeer Dorpsraad BE.

BE gaat voor verkeers-
veiligheid!
Veiligheid is een basisbehoefte 

in de samenleving, waarin mensen zich thuis en 
geborgen voelen. Dit geldt voor iedereen maar 
nog meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. 
Mensen vormen zelf de basis voor die veiligheid 
en leefbaarheid. Een actieve houding en betrok-
kenheid van inwoners bij een veilige en leefbare 
woonomgeving zorgt voor een veilig thuis gevoel 
samen in ons dorp BE.

Het landelijke beleid (“Duurzaam 
Veilig”) is sinds 1997 bezig om 
woongebieden verkeersveiliger 
te maken. In de laatste jaren gaat 
veel aandacht naar de inrichting 
van de 30 km zones/straten waar 
de voetgangers en fi etsers centraal 
staan en waarbij de auto onderge-

schikt is oftewel te gast.  BE is bijna geheel 30 km 
zone behalve de gebiedsontsluitingswegen.
Het is aan de gemeente, in samenspraak met de 
Dorpsraad, werkgroepen en belanghebbenden, om 
tot een goede herinrichting van de weg te komen. 
Een zeer veilige woonstraat in BE is bijvoorbeeld de 
Koningin Julianastraat; een smalle fi etsstraat met 
voetpaden. Hier wordt rustig gereden en iedereen 
houdt rekening met elkaar. Gevaarlijke woonstraten 
zijn bijvoorbeeld de Kerkstraat of Molenstraat; hier 
wordt véél te hard gereden; een onveilige situatie 
voor fi etsers/voetgangers. De inrichting van deze 
wegen voldoen ook niet aan een de eisen van 

Planten
Wij hebben een project over planten. We hebben 
planten moeten drogen en daarna in een werk-
stuk (herbarium) geplakt. We hebben veel soorten 
vleesetende planten leren kennen. We hebben 
interessante fi lmpjes gekeken over planten. Daar 
hebben we veel over geleerd. Ook zijn we bezig 
met moestuintjes. Sommigen groeien supersnel 
en andere wat minder snel. De moestuintjes zijn 
al zo groot dat ze overgepot moeten worden. We 
hebben ook een vragenmuur met heel veel vragen. 
Op de vragenmuur staan vragen die we gaan 
onderzoeken. We lezen nu in de schoolboeken van 
het project planten. Daar staan veel interessante 
weetjes in. Zoals dat een plant ook kan groeien met 
koffi  e. Ook staan er opdrachten in van 1 t/m 15 
vragen. Sommige opdrachten hebben iets gemeen 
met planten en heel soms niet. BB3

Streetwise  
Op maandag 14 juni hadden wij 
Streetwise (van de ANWB) op 
school. In de gymzaal stonden allemaal spullen 
klaar. Deze spullen hadden te maken met verkeer. 
We moesten oversteken over een zebrapad en op 
de weg rijden. Er was een ook een spelletje waarbij 
we goed moesten luisteren. Iedereen kreeg een 
kaartje en als het geluid wat je hoorde klopt met 
jouw kaartje, dan mocht je op de weg rijden. Aan 
het einde kreeg iedereen een mooi diploma. 
Groeten OB3
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In stappen verduurzamen
De gemeente Tilburg werkt samen met de ener-
giecoöperaties van de Blaak (ECDB), de Reeshof 
(CDER), Berkel-Enschot (BEC), Udenhout (ECU) 
en met Energiefabriek013. Elke coöperatie heeft 
minimaal één energieadviseur. Alle adviseurs zijn 
onafhankelijk en professioneel opgeleid. Samen 
met een adviseur kun je een stappenplan opstellen 
om je huis te verduurzamen.   

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

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

• Vraag een online check aan via www.aandeslag-
metjehuis.nl Nu betaalt de gemeente Tilburg het 
grootste deel van de kosten. Een onlineadvies 
kost tot die datum €20 in plaats van €90.

• Wil je een bezoek aan huis van een energiead-
viseur? Ook dit kun je plannen via www.aande-
slagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage van de ge-
meente Tilburg betaal je hiervoor €65 in plaats 
van €210. En omdat BEC het energieadvies ziet 
als de eerste stap om je huis te verduurzamen, 
krijg je nu ook nog eens de helft van dat bedrag 
terug!!!

Voordelig energiead-
vies in Berkel Enschot
Bezitters eigen huis onder-

schatten eff ect van tocht
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen. De gemeente Tilburg en Energiecoöperatie 
BEC helpen je op weg met een voordelig ener-
gieadvies. Dat scheelt geld en energie! Verspreid 
over de gemeente wonen energieadviseurs die op 
verschillende manieren een einde maakten aan 
tocht in hun huis. Ze delen hun ervaringen graag 
met jou. Zo maken we Tilburg samen stap voor 
stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in de gemeente 
Tilburg kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een 
afspraak maken met een energieadviseur voor een 
advies op maat. Hiermee kun je direct aan de slag 
om slim energie te besparen. Op dit moment is het 
tarief hiervoor bijzonder gunstig omdat zowel de 
gemeente Tilburg als BEC subsidie geven. 

Het trekt wel wat
‘Ja, het trekt wel wat’, zeggen veel mensen die te 
maken hebben met tocht in huis. ‘Het eff ect van 
tocht op energieverbruik wordt erg onderschat’, 
constateert energieadviseur Jeroen Jansen. ‘Terwijl 
het comfort enorm toeneemt als je een einde maakt 
aan die tocht.’ In zijn huis dichtte hij alle kieren die 
hij kon vinden en plaatste hij tochtstrips bij de deur 
naar de hal, de garage en de voordeur. ‘Ook hebben 
we de brievenbus dichtgemaakt met PUR-schuim 
en buiten een losse brievenbus opgehangen.’ Pas 
daarna ging hij aan de slag met isoleren. ‘Ventilatie-
roosters dichtplakken moet je trouwens nooit doen, 
want die zijn nodig voor luchtverversing.’  

Blijf ventileren 
Ook ramen in wat oudere kozijnen zijn veroorza-
kers van tocht. ‘Of dit in jouw huis het geval is, 
kun je zelf zien’, legt energieadviseur Bas Hofman 
uit. ‘Zit er viezigheid tussen het raam en het kozijn, 
dan sluit het niet goed af. Wil je verduurzamen, 
start dan met kierdicht maken; met tochtstrips kan 
er al veel.’ Bij het afdichten van tochtige plekken in 
huis hoort wel een waarschuwing. Energieadviseur 
Ton Kuijpers: ‘Je moet kunnen blijven ventileren 
want anders krijg je binnen een vochtprobleem. 
Dus zet regelmatig de ramen op een kier of beter 
nog: zorg voor ventilatieroosters.’ Na een bezoek 
van een energieadviseur heb je een stappenplan 
waarmee je je huis tochtdicht kunt maken. Daarna 
volgen stappen als isoleren en energie opwekken. 

WIJ GAAN WEER 
OPEN!
Ruim anderhalf jaar moesten 
wij vanwege Corona uw bezoek aan ons museum 
uitstellen maar eindelijk kan het nu weer.
Op zaterdag 3 juli a.s. is iedereen weer welkom om 
“de tijd van toen” te bewonderen in ons museum 
Onder d’n Hooizolder aan ’t Hoekske 6A te Berkel-
Enschot.
Wij zijn dan open van 11.00 – 17.00 uur en bij mooi 
weer kunt u een heerlijke wandeling maken in onze 
tuin.
Wij houden nog wel de geldende covid-maatregel 
van 1,5 meter in acht en als u met meerderen komt 
dan mogen dat maximaal 4 mensen zijn.
Wij zijn blij u weer te kunnen ontvangen en u bent 
van harte welkom!
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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
In de buurt van het vliegveld ‘Ben Gourion’, vlak bij de 
stad ‘tel Aviv’, in het land van Israël, is een grote tuin 
aangelegd, waar alleen maar bomen worden geplant 
die in de Bijbel met name worden genoemd. Dat zijn er 
heel veel. Bijv. de vijgenboom, de ceder, de palmboom, 
de olijvenboom enz. Bomen spelen een belangrijke rol 
in het leven. Ze leven diep geworteld in de grond van 
onze moeder-aarde en zijn zo het symbool van stand-
vastigheid. Ze bieden huisvesting aan talrijke vogels, ze 
geven schaduw en bescherming tegen de felheid van 
de zon, ze leveren zuurstof en vele bomen zijn vrucht-
baar en geven voedsel aan het leven van dier en mens. 
En boom kent men aan zijn vruchten. Aan de vruchten 
van de boom leert men de boomgaard kennen. Zo is 
het ook met de mens. Het hart van de mens leert men 
kennen aan datgene wat er uit zijn hart voortkomt. Een 
bekend spreekwoord luidt: Waar het hart van vol is, 
daar loopt de mond van over. Met andere woorden het 
hart van de mens leert men kennen aan de woorden die 
hij spreekt. Woorden, vruchten van het menselijk hart, 
kunnen veel …. heel veel doen. Ze kunnen opbeuren, 
troosten. Ze kunnen iemand weer wat moed geven. Ze 
kunnen zelfs genezend werken. 
Woorden, die wij mogen spreken, hebben soms een 
kracht en een uitwerking waarover we zelf verbaasd 
en verwonderd staan. Echter, menselijke woorden 
kunnen ook afbreken, een oordeel vellen, iemand 
veroordelen, een medemens geestelijk verwonden of 
zelfs geestelijk doden. 
Jezus, Hij is het levende vleesgeworden Woord van 
onze God en Vader. In Hem is het woord uitgegroeid 
tot een boom waaruit oneindig veel vruchten voort-
komen.  Zijn daden waren woorden en zijn woorden 
waren daden. Deze Jezus vraagt ons mensen om de 
gave van het spreken te gebruiken tot vreugde en 
geluk van elkaar. Ook onze woorden kunnen immers 
zichtbaar en tastbaar worden in de meest wonderlijke 

omstandigheden. Zij kunnen soms sterker zijn dan 
welke medicijn ook. Dat zijn de wonderen die ook wij 
met ons meedragen. Dan mogen wij zijn als bomen 
die goede vruchten voortbrengen. 

Pastoor Godfried B.M.Looijaard.   

HOUD ELKAAR VAST: Extra Actie Kerkbalans
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met 
God én met elkaar. In coronatijd probeerden we op 
creatieve manieren naar elkaar om te blijven zien. Toch 
was het voor iedereen een moeilijke periode. 
Inmiddels komen er meer versoepelingen in de 
coronamaatregelen. Dat geeft hoop: we mogen weer! 
Wat verlangen we ernaar elkaar op zondag weer te 
ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods 
Woord, de sacramenten te vieren en daarna koffie te 
drinken. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ont-
dekt dat er meer manieren zijn om kerk te kunnen zijn. 
Dat houden we vast.
De komende maanden worden een tijd van weer 
opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we 
hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij 
nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van onze 
parochie gevraagd. Met een Extra Actie Kerkbalans 
vragen we daarom om steun. Want elkaar vasthouden, 
dat kan alleen samen. 
Stort uw bijdrage op NL44.RABO.0170.8812.53 of kijk 
op onze website voor meer informatie over het doen 
van giften.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 26 juni:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.

Zondag 27 juni : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Fransje Fischer-van de Ven; Els Maas-Boom.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Leo van Kempen.
11.45 uur: St. Lambertuskerk: Doopviering van Niene 
Vorstenbosch.

Maandag 28 juni: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.
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Dinsdag 29 juni:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 30 juni:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 1 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Vrijdag 2 juli:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Elke zondag open

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Zomerbloeiers in terraspot
Grote 29cm-terraspot. Verkrijgbaar 

in diverse kleuren. 14.99 p.st.

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

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

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 

tel 0624136243 voor een vrijblijvende off erte

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 

Hiep hiep hoera!! 
A.s. vrijdag 25 juni ziet de “Schrijvende Postbode”

Abraham. Stefan wordt 50 jaar! Felicitaties 
(op 1,5 meter) tijdens zijn postronde zijn welkom. 

Dank! Familie Latijnhouwers.

Te koop: dames golfset. Tas+trolley en draagtas. 
Tel 013-5333093

Wij steken nog tot en met zondag 27 juni. 
Geniet tot die tijd nog van heerlijke verse asperges. 

Invriezen kan ook. Geen plek in de vriezer? 
Geen probleem! 

Na het aspergeseizoen blijft onze boerderijwinkel 
geopend, iedere zaterdag van 10 tot 16 uur. 

Geniet van de lekkerste streekproducten, 
kersen en andere verse producten. 

Aspergeboerderij van Iersel 

Gezocht een nette en secure huishoudelijke hulp voor 
3 uur in de week in B-E. Dag in overleg. 

Tel. 06-49833455

DE BON IS GELDIG T/M AUGUSTUS 2021

UITKNIPBARE BON

WELKOMST
RONDJE 

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

samen van een 
heerlijke glaasje

prosecco!

Prosecco

Met de voetjes 
in het zand

BIJ ARBIES 
KUN JE GEZELLIG 

IN ZOMERSE SFEREN!
lunchen && dineren

GRAAG RESERVEREN VIA
INFO@ARBIES.NL

OF VIA DE QR-CODE

WIJ ACCEPTEREN 1 WAARDEBON PER 
GEZELSCHAP EN BEZOEK
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WWW.MEUBELZORG.NL

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

      BEL 085-0655292

Heerlijk genieten !

ACTIE GELDIG VAN:
t/m23

JUNI
30

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

€ 695,-

WIJ ZIJN GEOPEND !

KIES JE KORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

21% 
BTW korting

Tot wel

€1.000,-
inruilkorting

€8,50
korting per 

levensjaarOF

OF

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

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

Demonstratie 
aan huis?

Demonstratie 
aan huis?

Bel nu: 085-065-5292
1 SEPTEMBER

OPEN

Hoogland
Kraailandhof 11-13
3828 JN Hoogland



JUMBO UDENHOUT
EN JUMBO DENISSEN

FELICITEREN
PLUS AMMERLAAN

MET DE
NIEUWE WINKEL.

Van harte gefeliciteerd!Van harte gefeliciteerd!

EN JUMBO DENISSEN

Van harte gefeliciteerd!Van harte gefeliciteerd!Van harte gefeliciteerd!

JUMBO UDENHOUT
EN JUMBO DENISSEN

Jumbo Udenhout, Kreitenmolenstraat 149, Udenhout
Jumbo Denissen, Koningsoord 64, Berkel Enschot


