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De Cavalieren
Ruitersportvereniging

Heukelom  -  Tel.: 06 45 869 341 

www.fiori.nu

www.hobbymix.nl

HUISMAN GEMERT
BOUWENÊINÊVERTROUWEN

Hallenbouw - Renovatie - Bouwmaterialen

Zandstraat 9, Gemert   -   0492 361880   -   HUISMAN.NL

SPONSOREN, BEDANKT!



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 
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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

Hans Mutsaers, keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbiedingen geldig van 30 juni t/m 6 juli 2021

vrijdag en zaterdag
gemarineerd
-reepjes
pakketje
(500 gram gemarineerde
reepjes, 4 broodjes en
een bakje saus)

per pakketje 7.95

donderdag/marktdag
gepaneerde 
schnitzels

4 stuks 5.95

IEDERE WOENSDAG
GEHAKTDAG

half om half gehakt
en rundergehakt

elke dinsdag
alle soorten
vinken (blinde-,
sla-, rundervinken)

5 halen 
4 betalen

iedere maandag
gehaktballen

5 halen
4 betalen

fantastische
varkenshaas-
medallion
spiezen
(varkenshaasmedalion
omwikkeld met
ontbijtspek en lekkere
marinade)

3 stuks 6.95
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Weekblad de Schakel heeft in augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel

Een watertappunt op het schoolplein stond al langer 
op het verlanglijstje van de leerlingenraad van Ren-
nevoirt. Al twee jaar geleden deden ze een aanvraag. 
‘Eén van de dingen waar wij als leerlingenraad mee 
bezig gingen, was een watertappunt. Want dat past 
bij het idee van een gezonde school,’ vertelt Melle 
Wijgerse. ‘Veel kinderen drinken bijvoorbeeld ranja of 
iets anders zoets,’ vult Lieke Bertens aan, ‘maar water 
is veel gezonder. Als je een tappunt op het schoolplein 
hebt, kun je makkelijk je fl esje vullen met water.’ Maar 
er waren meer scholen die een aanvraag voor een wa-
tertappunt deden bij de stichting Gezonde School en 
bij Brabant Water. Dus moesten ze bij Rennevoirt wat 
langer wachten. Dit jaar werd dan eindelijk het water-
tappunt aangesloten. ‘Maar ja, toen zaten we midden 
in de lockdown en konden we er nog niet gebruik van 
maken,’ vertelt Milou Bakker. 

Water tappen
Al vroeg in de ochtend waren Lieke en Milou al bezig 
met het versieren van de plek bij het tappunt. Geheel 
‘coronaproof’ kwamen de klassen een voor een naar 
het schoolplein. Daar werden de afspraken rond het ge-
bruik van de tap nog even doorgenomen. ‘Je mag hem 
alleen gebruiken om je fl esje te vullen, ga er respectvol 
mee om, en één keer drukken is genoeg’, weet Melle. 
Daarna was het de hoogste tijd voor de openingshan-

deling. Namens bovenbouw 5 mocht Noa van Boxtel 
het lint doorknippen. Alle kinderen kregen vervolgens 
een mooie drinkfl es cadeau. ‘Blauw, want dat is de 
kleur van water én van het logo van onze school’, zegt 
Milou. Jolien de Laat die als leerkracht de leerlingen-
raad begeleidt, vertelt: ‘Ze hebben het helemaal zelf 
geregeld. Van de aanvraag tot en met het organiseren 
van de opening en het regelen van de bidons.’ 

En hoe smaakt zo’n zelfgetapt fl esje water? Mies van Os 
die de eer had om namens zijn klas als eerste zijn bidon 
te vullen vat het als volgt samen: ‘Ziek lekker water.’ Of-
tewel: kraanwater is een gezonde en lekkere dorstlesser! 

Tekst: Noortje de Kok  |  Foto: Bas Haans

Op vrijdag 25 juni hielden ze op basisschool Rennevoirt een klein 
feestje. Het watertappunt dat er op initiatief van de leerlingenraad 
kwam, werd offi cieel en feestelijk geopend. Met het doorknippen 
van een lint, het uitdelen van een passend cadeautje en door het 
tappen van het eerste fl esje koel water. 

Watertappunt Rennevoirt
feestelĳ k geopend

Daarna was het de hoogste tijd voor de openingshan-

Lekker water

van de tap

Vlnr: Lieke Bertens, Melle Wijgerse en Milou Bakker 

Noa van Boxtel knipt het lijntje door
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Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Activiteiten kalender
Deze week
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03-07-21 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum Onder d’n Hooizolder
12-09-21 Ons Koningsoord 11.00-17.00 uur Open Monumentendag: Kloosters vroeger en nu



Gildetraditie 
     met toekomst
De kermis ging dit jaar voor de tweede keer niet 
door. Het vierjaarlijkse koningsschieten van Gilde 
Sint Hubertus op kermiszaterdag na een jaar uit-
stel wél. Wie zou de nieuwe koning worden? 

Al negen jaar lang was André Wouters de koning. 
Daarmee was hij de belangrijkste vertegenwoordiger 
van het gilde naar buiten toe en ook bestuurslid. Hij 
was die zaterdag nuchter opgestaan: hij kon wel 
weer eens winnen. Dat zou wat zijn, want wie bij het 
derde achtereenvolgende koningsschieten de vogel 
neerhaalt, wordt geen koning, maar keizer. Veel gilde-
broeders droomden er al jaren van. Een keizer, die 
hebben ze niet bij elk gilde. Bij Sint Hubertus hadden 
ze er sinds de heroprichting in 1860 nog nooit een 
gehad. Na een lange, hete strijd schoot André de 
vogel af. Alle aanwezigen vierden het: Sint Hubertus 
heeft vanaf nu een keizer! 

Dat betekende wel opnieuw schieten. Want een 
keizer hebben is bijzonder; een koning is essentieel. 
De overgebleven kandidaten streden met een nieuwe 
vogel om deze titel. Een van hen was de 53-jarige 
Maarten van de Ven, in 2019 nog 
prins carnaval: ‘Sindsdien zie ik 
mannen koning worden, ze zijn 
euforisch, er wordt over 
hun hoofd gevendeld, 
ze mogen over het 
vaandel lopen en worden 
behangen met het 
koningszilver. 

Dat zijn gebruiken die iets voor mij zijn gaan beteke-
nen. 
In die traditie wilde ik dan zelf ook graag eens koning 
worden.’ En het is hem gelukt. Zijn vader, zijn vrouw 
Esther en hun kinderen moedigden hem aan tijdens 
de dag. Andere gildebroeders coachten hem of 
gaven minder serieuze raad. ‘En dan kreeg ik nadien 
telefoon van Sjef Roosen, koning van 1967. Het is 
groter dan ik. Dat vind ik mooi.’ 

Het gildegevoel is een typisch dorpsgevoel, ver-
bonden aan plaatselijke tradities. Dat staat onder 
druk in deze tijd. Maarten: ‘Er is weinig animo bij de 
jeugd om lid te worden, maar juist mensen van mijn 
leeftijd ontdekken het gildeleven. Ze zijn gesetteld en 
hebben meer tijd voor hobby’s. Dan heeft het gilde 
veel te bieden.’ Daarom kijken de gildebroeders niet 
somber naar de toekomst: ‘De zon schijnt hier altijd.’ 
Ook op donderdagmiddag als alle 55-plussers van 
Berkel-Enschot uitgenodigd zijn om te jeu-de-boulen 
aan De Kraan.

Tekst: Frits Hendriks
Foto: Bas Haans

André Wouters schiet zich tot Keizer.
Vlnr: Wil Bertens, Hans Nouwens (midden) 

en André Wouters.

 Het isgroter    dan ik
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Goedeten isbuiteneten.

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
1 juli 2 juli 3 juli

Geldig in week 26
zondag 27 juni t/m 
zaterdag 3 juli 2021

26/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

 Amstel of Warsteiner 
Radler 0.0%
    Alle sets met 6 flesjes à 30 cl of 6 blikjes à 33 cl, 
combineren mogelijk
M.u.v. gekoelde sets
    2 sets**
    Bijv. Amstel Radler citroen 0.0%, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

7.58  3.79
  De actieprijzen variëren van 3.79 – 4.85   

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

 Karvan Cévitam 
    Alle bussen à 50-75 cl, 
combineren mogelijk   

 Maaslander of 
Old Amsterdam Plakken
Alle pakken à 140-200 gram
van de zelfbedieningsafdeling, 
combineren mogelijk 

PLUS Pitloze 
watermeloen
Eetrijp
Per stuk

4.49   2.24

 Remia Topdowntube 
Alle fl acons à 500 ml 
of satésaus kant & klaar   Bak 540 gram, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Remia Fritessaus classic, 2 topdowntubes à 500 ml  

2.90 1.45
  De actieprijzen variëren van 1.25 – 1.99   

 Ola Waterijs of cornetto
    Alle pakken à 3-12 stuks
    Per pak
Bijv. Ola Cornetto classico, pak 8 stuks   

3.15   2.11
  De actieprijzen variëren van 1.33 – 2.67

Go
ed

et
en

is
bu
ite
n

et
en
.

PLUS Nederlandse 
Asperges geschild 
Schaal 400 gram 

 PLUS 
Filet Americain
    Speciaal of spicy speciaal, bakje 175 gram 
of naturel, bakje 225 gram   

 PLUS 
Varkenshaas lang

 PLUS Midi gebak
    Bossche bol, kersenflap 
of bananensoes, doos 4 stuks   

33 %33 % 
    KORTING   

5.98 – 6.98 

  2 bussen  

3  3  ..9999      
5.18 – 5.90 

  2 pakken  

3  3  ..9999      

2.84 - 3.99 

  Per bakje

    1    1..9999   
VOORDEELVERPAKKING 

6.65 - 7.99 
  Per 500 gram

    4    4..9999   
3.50 

  Per doos

    2    2..4949   
6.49 

  Per schaal

    2    2..9999   
54% KORTING 

50 %50 % 
    KORTING   

Goed
eten

is
buite

n
eten.

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 19.00 uur
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Ko�  etijd
(a� evering 4)

Elkaar ontmoeten met een kop koffi  e of thee…

Ko�  etijd

Voor meer informatie over Koffi  etijd kunt u contact opnemen met ContourdeTwern: 0610932179

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

Koffi etĳ d is op zoek 

naar vrĳ willigers, 

ook voor het vervoer! 

Kun jĳ  ons helpen? 

Bel 0610932179

‘Het belang van vrijwilligerswerk is me met de paplepel 
ingegoten. Net als sporten, dat een vanzelfsprekend-
heid was binnen ons gezin’, vertelt Claudia Kuiper 
(51) enthousiast. Beide activiteiten combineert ze bij 
Tennisclub De Rauwbraken; 15 jaar geleden werd 
Claudia lid van de tennisvereniging, ze zat 8 jaar in de 
jeugdcommissie en nu 3 jaar in het bestuur waarvan 
de laatste 2 jaar als vicevoorzitter. In het dagelijks 
leven is Claudia doktersassistente. Na 32 jaar in Rijen 
gewerkt te hebben, startte ze eind vorig jaar bij Praktijk 
Koningshof in Koningsoord.

‘Als tennisvereniging vinden we het belangrijk om 
een maatschappelijke bijdrage te leveren aan Berkel-
Enschot. We willen graag de verbinding leggen met 
ons dorp en zijn er daarom trots op dat we Koffi  etijd 
kunnen en mogen faciliteren! Het bestuur werd voor 

Koffi  etijd benaderd door 
Hanny Robben, toenma-
lig dorpsraadslid. Omdat 
mijn vader Alzheimer had, 
vond ik het logisch om dit 
project ouderenzorg op me 
te nemen. We hebben zo’n 
mooi nieuw paviljoen, dat willen 
we graag delen met de oudere 
generatie’, legt Claudia uit. 

De gasten van Koffi  etijd kunnen op deze prachtige lo-
catie heerlijk binnen en toch buiten zitten. Drie ochten-
den per week wordt er steeds een klein groepje van 
zo’n 10 personen ontvangen. De hellingbaan naast de 
trap maakt het paviljoen voor iedereen toegankelijk. 
De gasten starten de ochtend rustig op in de aparte 
vergaderruimte, waarna ze zich verplaatsen naar het 
paviljoen voor een spelletje en de lunch. 
De ruimte biedt, met de grote glazen schuifpuien, een 
wijds uitzicht over de 9 smashcourt tennisbanen en 
3 kunstgrasbanen. Met zo’n 700 leden is er altijd wel 
wat beweging op het terrein. 
‘Binnenkort begint de Zomerchallenge. Wanneer andere 
sporten (zoals handbal, voetbal of hockey) in de zomer 
stilliggen, kan die jeugd en senioren bij ons komen ten-
nissen. Dat vinden de ouderen ook erg leuk. Iedereen 
voelt zich hier thuis. Er heerst een ongedwongen sfeer, 
het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Het is 
vooral altijd heel gezellig!’ besluit Claudia vrolijk.

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans
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Gevonden

Verloren

21-6 sleutelbos met 4 sleutels en 2 druppels
 speelveld Pieter Zeemanlaan 
 06-41981924

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

24-6 Speen met Noah aan speedkoord met 
 letter Noah
 Buurt van ’t Ruiven, Berkel-Enschot
 0649248057

21-6 Vlaggenstok met vlag en paarse rugtas
 merk Spiral
 Van de gevel gehaald. De Ploegschaar 142
 013-5335145

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

13



14



‘Alvast gefeliciteerd 
Abraham!’

Corona-crisis in Berkel-Enschot (16)

Tekst: Stefan Latijnhouwers  |  Foto: Ad Latijnhouwers

‘Abraham zien
is best leuk’

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 besmet-
tingscijfers dalen flink en er mag steeds meer. Tot blijdschap van de schrij-
vende postbode. 

Yess!! Ik heb zondag 20 juni mijn eerste Corona-prik gehad. Op bekend terrein: 
het stadion van Willem II. De club waarvan ik sinds 1978 supporter ben. Alles 
is prima geregeld. Via een trap aan de zijkant van de hoofdtribune naar de 
eerste verdieping. Daar de kort daarvoor thuis ingevulde gezondheidsverklaring 
afgeven. Vervolgens arm ontbloten, prikje, pleistertje erop, even verderop in het 
gebouw vijftien minuten plaats nemen in de wachtruimte en klaar is Kees. 

Lunchen
Daarna snel terug naar Berkel-Enschot om mijn zonen Lars (18) en Rick (16) op 
te halen. We gaan heerlijk lunchen in Oisterwijk. De jongens overhandigen mij 
daar een cadeautje voor Vaderdag. Na een supergezellig samenzijn volgt een 
wel heel bijzonder en totaal onverwacht toetje… Namelijk een surpriseparty 
voor mijn 50e verjaardag op vrijdag 25 juni. Wat een geweldige verrassing! Op 
initiatief van Lars en Rick komt de hele familie samen om te vieren dat ik vijf 
dagen later de hand mag schudden van Abraham. Wat een topdag! Maar dat is 
nog niet alles, zo blijkt een paar dagen later.

Mysterieus lachje
We schrijven woensdag 23 juni. In de Schakel staat een advertentie van de fami-
lie Latijnhouwers in de rubriek Schakeltjes: ‘A.s. vrijdag ziet de “Schrijvende Post-
bode” Abraham. Felicitaties tijdens zijn postronde zijn welkom.” Eén dag later 
merk ik wat de impact van het berichtje is. ‘Alvast gefeliciteerd Abraham!’, ‘Fijne 
verjaardag morgen schrijvende postbode!’ en ‘Leuke stukjes in de Schakel, ga zo 
door’, klinkt het opvallend vaak. Hartverwarmend gewoon. In de Craenweide kij-
ken een paar tegemoetkomende fietsers me met een mysterieus lachje aan: ‘Tot 
morgen postbode!’. Ik denk bij mijzelf: ‘Oh nee toch, ik bezorg vrijdag helemaal 
geen post in mijn vaste wijk, maar aan de andere kant van het dorp!’ Toch krijg ik 
op mijn verjaardag ook in de straten daar –in de omgeving van de Berkelse kerk- 
felicitaties, leuke reacties en zelfs cadeautjes van een groot aantal bewoners. 
Als ik na gedane arbeid naar huis rijd, denk ik bij mijzelf: wat een topdag weer! 
Abraham zien is eigenlijk best leuk. Vandaag begint de rest van mijn leven! 
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

EXPOSITIE
Van 29 juni t/m 30 au-
gustus is in de expo-
sitieruimte het werk te 
zien van Wil Wassink. 
Dagelijks te bezichtigen. 
Voor meer informatie zie 
www.deschalm.net

DUBBELE KIDSCINEMA
zondag 4 juli Twee aantrekkelijke films in twee 
zalen(kerkzaal en kapittelzaal) in de kidscinema om 
10.30 u

Mijn bijzondere rare week met Tess 8+
Op vakantie op een Nederlands eiland besluit Sam, 
een bedachtzame jongen, een ‘alleenheidstraining’ 
te volgen tot hij omvergeblazen wordt door een pittig 
nieuw vriendinnetje dat ook een geheim heeft. De 
twee fantasierijke jonge hoofdrolspelers stelen de 
show in deze veelgeprezen luchtige, lieve en ontroe-
rende jeugdfilm voor het hele gezin.
Entree € 6,50 inclusief iets lekkers
Tickets bestel je eenvoudig online via 
onskoningsoordcultureel.nl

Trash12+
Raphael, Gardo 
en Rato zijn drie 
jongetjes uit de 
sloppenwijk die de 
kost verdienen met 
het afstruinen van 
een grote vuilnisbelt. 
Tijdens hun zoek-
tocht naar bruikbare 
spullen vinden ze op 
een dag een leren 
tas met inhoud. Het 
trio besluit om de tas 
te houden en komt 
hierdoor al snel in de 
problemen…… 
Entree € 6,50 inclusief iets lekkers
Tickets bestel je eenvoudig online via onskonings-
oordcultureel.nl
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VOORLEZEN VOOR PEUTERS
Woensdag 14 juli van 10:00 tot 10:30 uur
Kom je ook naar het voorlees-halfuurtje in de Biblio-
theek?  We lezen voor uit een mooi, spannend of 
grappig prentenboek. Samen maken we er een leuk 
interactief halfuurtje van. 
De toegang is gratis 
Wel aanmelden via berkelenschot@bibliotheekmb.nl 
of aan de balie in de bibliotheek.

Zet ook alvast de volgende data in je agenda: 
woensdag 11 augustus, woensdag 8 september, 
woensdag 13 oktober,
woensdag 10 november en woensdag 8 december

DIKKIE DIK EN DE TAART 2+
zondag 18 juli 11.00u, theater in de kerkzaal
Dikkie Dik is de beroemdste kat van Nederland…. 
Wat zullen kinderen genieten van deze gevarieerde 
interactieve solovoorstelling: ze kunnen zingen, 

luisteren, roepen en vertellen wat ze zien en wat er 
gebeurt. 
Entree € 7,50 
Tickets bestel je eenvoudig online via 
onskoningsoordcultureel.nl
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Onbeperkt sporten

RANKSPORT.NL

€ 22,50

Bekijk  alle mogelijkheden

€ 22,50
 per maand• Geen inschrijfgeld

• Maandelijks opzegbaar

013 - 533 91 15

vrijdag- 

namiddag en/of 

zaterdag

Werken in een leuk, gezellig en jong team!

Bijbaantje schoonmaak  
Vind je het leuk om te willen werken en een centje wil bijverdienen, ben  
jij diegene die de handen uit de mouwen wil steken. Dan zoeken we jou.
Je gaat de verschillende ruimtes van de bakkerij poetsen waar geen 
productiewerk meer wordt verricht. Voor de vrijdag zijn je werktijden  
(in overleg) vanaf 15.00 uur tot ± 20.00 en op zaterdag beginnen we om  
7.30 uur tot ± 14.00 uur.

ben je enthousiast neem dan contact op met monique@demaro.nl
Berkel-Enschot 013 538 5160
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Hallo welpen. 
Bijna is het zover, het tentenweekend! 
We hebben afgelopen zaterdag dus 
geoefend met het inpakken van matjes 

en bedacht wat we allemaal 
juist niet óf juist wel mee gaan 
nemen. Hopelijk zien we jullie 
komende zaterdag dus met alle 
spulletjes die we bedacht heb-
ben in het bos.
Tot zaterdag! Groetjes van de 
welpenstaf

Eikenprocessierups
We mogen de komende tijd weer 
lekker gaan genieten van het 

zomerse weer! Helaas hebben ook de eikenproces-
sierupsen de stoeltjes uitgeklapt en genieten ze in 
onze bomen van de temperaturen. Dit betekent wel 
dat we weer te maken gaan krijgen met de irritaties 
van hun brandharen. 

Wat voor klachten kun je krijgen?
De meeste mensen krijgen huidklachten. Jeukerige 
en soms pijnlijke rode bultjes ontstaan op meestal 
de onbedekte delen van je huid. Ze doen denken 
aan de bekende muggenbulten.
Sommige mensen krijgen ook irritaties in de 
luchtwegen, met klachten zoals bij een neusver-
koudheid. Soms wordt iemand kortademig. Bij 
deze klacht kun je het beste even langs de huisarts 
gaan, evenals bij klachten zoals je niet lekker voe-
len, koorts, duizeligheid en braken. 
Ook komen oogklachten wel eens voor. Voorkom 
dat je in je ogen wrijft en spoel de ogen met hand-
warm water. Als je aanhoudend klachten hebt, is 
een bezoekje bij de huisarts ook te adviseren.
Een klein percentage van de mensen kan een al-
lergische reactie ontwikkelen. Bel of laat 112 bellen 
als jij of iemand anders benauwd wordt met een 
dikke tong, lippen of oogleden. 

Wat kun je doen bij jeukklachten?
Niet krabben! Mocht je toch gekrabd hebben, was 
dan de nagels grondig. Probeer de haartjes uit de 
huid te trekken met plakband en spoel het vervol-
gens af met koud of lauw water. Je kunt ook met 
een kledingroller over de plekken heen gaan. Ga 
hierbij dan niet 2x over dezelfde plek! 
Was de kleren waar mogelijk haartjes in zitten op 
minstens 60 graden. De jeuk kun je tegengaan met 
verzachtende crèmes op basis van onder andere 
aloë vera.

Benieuwd naar meer informatie?
Check onze website: www.ehbo-be.nl!

Nationale 
ARCHEOLOGIE dagen (1)
In het kader van de nationale ARCHEO-
LOGIEdagen recent gehouden van 18 tot 

21 juni 2021 die hier werden georganiseerd door  de 
Nederlandse Archeologie Vereniging AWN Afdeling 
Midden-Brabant in samenwerking met de gemeente 
Tilburg, is op vrijdag 18 juni in het voormalig ge-
meentehuis van Udenhout een uitstekend ver-
zorgde lezing geweest over het grote en bijzondere 

prehistorisch urnenveld 
dat gevonden is aan 
de Udenhoutseweg te 
Berkel. Joris Brattinga 
van het opgraafbedrijf 
Archol (Leiden) nam 
de toehoorders mee 
naar de opgraving die 
hij als leider van het 
opgraafteam had van 
oktober tot december 
2020. Voor de start van 

de opgraving was al bekend dat op deze locatie 
een prehistorisch grafveld aanwezig was. Dat was 
gebleken uit vooronderzoek. De verwachting was 
dat dit grafveld goed bewaard was gebleven in de 
bodem. Het indrukwekkende resultaat van het veld-
werk overtrof deze verwachting. In totaal werden 
meer dan 225 crematiegraven gevonden. Dat zijn  
voor Nederlandse begrippen ongekende getal-
len. Er zijn veertig  ‘grafmonumenten’ onderzocht, 
waarvan dertig grafheuveltjes met kringgreppels en 
tien zogenaamde ‘langbedden’. Daarmee is dit een 
van de grotere grafvelden van Noord-Brabant. In de 
‘bijzettingen’ zijn meer dan honderd stuks grafkera-
miek gevonden waaronder eenendertig min of meer 
intacte urnen die als container voor crematieresten 
hebben gediend (zie foto). Het overige grafkeramiek 
betrof bijgiften van kleine potjes in de crematie-
graven. De opgraving was nodig omdat ontwik-
kelaar Triborgh uit Tilburg op genoemde locatie een 
woonwijkje wil bouwen met de naam Berk&Hout. 
Momenteel ligt de straatnaamgeving ter inzage.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

19

Verenigingen



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

Bregje Marcelissen VMBO-GT 2College Durendael
Isabelle de Cock Havo Theresialyceum
Bregje Versteeg VWO Cobbenhagenlyceum
Joppe Ellenbroek Havo KoningWillem II  college
Isabelle van Gool Havo 2College Durendael
Mike van Gool Bachelor Fiscaal Recht & Economie Fontys Eindhoven
Jeroen Majoie ICT beheerder ROC Tilburg
Tom van de Water Luchtvaarttechniek Inholland Delft
Lisa Risseeuw Havo KoningWillem II College
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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

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



Op de knietjes
Voor de Foto van de Maand worden 
meestal heel verschillende foto’s inge-
stuurd. Afgelopen maand ook. Meikever 
van Jan van Esch en Waddenwind van Mirjam van 
Vooren mochten de 1e plaats delen. Een macro-
opname van een kein beestje dat de naderende 
zomer inluidt en een landschapsfoto van wind die 
over het strand raast, waardoor het herfst lijkt. 

Wat deze heel verschillende beelden gemeen heb-
ben, is het lage camerastandpunt. Daarmee kun je 
net een ander perspectief en beeld creëren dan je 
gewend bent te zien. Mooi gedaan!

Ook dit jaar weer 
mini KinderVakantieWerk!
Nog een paar weekjes school en dan is 
het alweer zomervakantie.
Het zag er een poosje geleden al gunstig uit voor 
het versoepelen van de Corona maatregelen, 
daarom hebben wij het aangedurfd om wederom
een mini KinderVakantieWerk te organiseren en wel 
op maandag 23 en dinsdag 24 augustus. 
We maken nu wel de splitsing tussen onderbouw (4 
t/m 8 jaar) en bovenbouw (9  t/m12 jaar) zoals we 
“normaal”  ook doen, en spelen we op 2 verschil-
lende locaties. Ook gaan we de kinderen weer 
indelen in groepen.
We moeten ons natuurlijk wel aan de dan geldende 
Corona maatregelen houden en mocht er een be-
perking zijn van het aantal personen dat mee kan 
doen deze twee dagen, dan geldt de volgorde van 
inschrijving of je mee kunt doen. 
Ga dus snel naar onze site www.jeugdwerkberke-
lenschot.nl, kies KVW onderbouw of KVW boven-
bouw en daar vind je het online inschrijff ormulier. 
Kosten zijn tot 1 augustus € 15, daarna kost 
inschrijven € 20. (mocht je niet mee kunnen doen 
door een beperking op de groepsgrootte, dan krijg 
je uiteraard het inschrijfgeld terug).
Zien we je in de zomervakantie voor twee span-
nende dagen ? 
Gezellig, wij hebben er al zin in.

Groeten van de voorbereidingsgroepen
KinderVakantieWerk onderbouw en KinderVakan-
tieWerk bovenbouw
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
info@jeugdwerkberkelenschot.nl

Bridgeclub Edelweiss
Na een lange periode mogen we 
eindelijk weer onze kaarten oppak-
ken en een spelletje bridge gaan spelen.
Wij hebben ons daar lang op verheugd, het leek of 
het nooit meer zou komen, maar eindelijk  mag het 
weer.
Woensdagmiddag 7 juli 2021 starten we weer om 
13.00 uur in Het Raadhuis, Raadhuisstraat 54 te 
Berkel-Enschot en de maandagavond en de dins-
dagavond, aanvang 19.30 uur gaan ook weer van 
start op hetzelfde adres.
Mocht u mee willen spelen u bent van harte wel-
kom.
Informatie bij ons secretariaat: tel. 0655506687

Als op het eind van juni 

storingen verschijnen, 

zullen zonnewarmte en droogte 

snel verdwijnen.
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Witlof 500 gram voor   € 0,75
Hollandse Bloemkool   € 1,00 

Grote Cantaloupe Meloen   € 1,25
Super Luxe Ananas   € 1,25 

25 meter aan Top Zomers Fruit 
en Verse Groentes rechtstreeks van de boer.

Proef het verschil!

We staan met extra topverkopers 
voor u klaar 

Tevens kunt u ons volgen op Facebook: 
Aardappels, Groenten en Fruit Zondag
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Elke zondag open!

6.99

Portulaca 
hangpot
De felgekleurde 
bloemetjes openen 
zich overdag. Houdt 
van zon en behoeft 
niet al te veel 
water. 12.99
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KORTINGKORTING
STAPEL

KORTING
1 ARTIKEL 

20%20%
2 STUKS 

30%30%
3 STUKS 

40%
Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096

GELDIG OP GELECTEERDE ARTIKELEN. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONZE WINKEL



Weekblad de Schakel heeft in
 augustus een ZOMERSTOP

In de weken 
31-32-33-34

verschijnt er géén Schakel

Pupillen E kampioen 
minicompetitie
De uitslagen van het laatste week-
end van de minicompetitie waren:
DSC jun 3 - OJC’98 jun 1 11 - 8
OJC’98 asp B1 - NKV asp B1 10 - 11
OJC’98 asp C1 - DSO asp C1   4 - 2
PSV pup d1 - OJC’98 pup D1 13 - 3
OJC’98 pup E1 - SDO pup E2   3 - 0
Rust Roest pup F1 - OJC’98 pup F1 25 - 1
En zo hebben we op de valreep nog een kampioen. 
De pupillen E wisten ook hun derde wedstrijd te 
winnen. Zo bleven ze ongeslagen, sterker nog: in 
die drie wedstrijden hoefden ze geen enkele tegen-
doelpunt te incasseren. Profi ciat. Volgend seizoen 
zo doorgaan.
Volgend weekend wordt het seizoen traditiege-
trouw afgesloten. De leden (en ook belangstel-
lenden) kunnen deelnemen aan het Frans Schmitz-
koppelschiettoernooi en voor de jongere jeugd is 
er het ouder-kindtoernooi. Met een hapje en een 
drankje nemen we daarna afstand van dit merk-
waardige korfbaljaar vol coronabeperkingen.
Eind augustus starten we weer met het nieuwe 
seizoen en hopelijk verloopt dat zonder strubbe-
lingen. een fi jne vakantieperiode gewenst en tot 
september.

Partnerruiltoernooi 
BC JUST FOR FUN
Aansluitend op de ALV zal op dins-
dag 20 juli het traditionele partnerruiltoernooi weer 
plaatsvinden bij badmintonclub Just For Fun.
Bij dit toernooi gaat het niet om presteren, maar 
om een leuke, gezellige badmintonavond voor de 
leden. Vooraf is niet bekend wat het criterium is om 
het toernooi te winnen. Het is in ieder geval niet de-
gene die het meeste wedstrijden heeft gewonnen. 
Het kan ook zijn dat degene die de meeste partijen 
verloren heeft de uiteindelijk winnaar is.
Van te voren wordt uit een aantal mogelijkheden 
een lotje met het winnende criterium getrokken dat 
de uiteindelijke uitslag bepaalt. Achteraf wordt dit 
pas bekend gemaakt.
Tijdens het toernooi worden alleen dubbelspelen 
gespeeld. Het “partnerruil”-gedeelte bestaat eruit 
dat je iedere partij met een andere partner speelt. 
Ook dit wordt door het lot bepaald. 
Meer informatie op www.bcjust4fun.nl of mail naar 
info@bcjust4fun.nl

Schaaktafels geplaatst 
in Koningsoord
Vorige week maandag zijn, in stromende 
regen, een tweetal prachtige schaakta-

fels geplaatst in het nieuwe winkelcentrum. Op een 
centrale plaats, pal tegenover restaurant Hemels.
De schaaktafels zijn geplaatst op initiatief van 
Schaakvereniging De Oude Toren. De club, die elke 
donderdagavond schaakt in de Druiventros, hoopt 
op deze manier het schaken in Berkel-Enschot ver-
der te promoten. Landelijk blijkt overigens dat juist 
door openbare schaaktafels de populariteit van 
het schaken toeneemt. Het verlaagt de drempel 
te gaan schaken, door de tafels ontstaan nieuwe 
spontane contacten tussen schakers en passanten. 
De schaakvereniging vond, zeker na het succes 
van schaaktafels in diverse gemeenten, dat deze in 
Berkel-Enschot niet mochten ontbreken.
De aankoop van de tafels is mogelijk gemaakt door 
een grote bijdrage van het Postcodeloterij Buurt-
fonds. De gemeente Tilburg heeft het ontbrekende 
gedeelte gefi nancierd. Ook heeft de gemeente de 
aankoop en de plaatsing van de tafels geregeld. 
Het initiatief van de Schaakvereniging is zorgvuldig 

voorbereid, in nauwe samenwerking met de Com-
missie Buurtbudget, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de Dorpsraad en wijkregisseur Janna 
Kuiper. Door haar is achter de schermen ongelofe-
lijk veel werk verzet om dit mogelijk te maken.
De Schaakvereniging hoopt binnen een kleine 2 
maanden de tafels offi  cieel in gebruik te nemen, 
met een feestelijke opening.
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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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EMBALLAGE JUMBO 
BERKEL-ENSCHOT  
KONINGSOORD 
Graag wil ik namens Alzheimer Ne-
derland U attent maken op de mogelijkheid om dit 
jaar de opbrengst van lege fl essen te doneren aan 
Alzheimer Nederland. 

Alvast hartelijk dank hiervoor. 

Finale Bomen Nederland 
Studenten Challenge:

Team BN-Boys wint 
Studenten Challenge

UDENHOUT - De 3e jaars studenten Bos en 
Natuurbeheer Ard Overkempe en Paul Geerdink 
mogen zich winnaar noemen van de Bomen Neder-
land Studenten Challenge 2021. Na een uitgebreide 
presentatie van alle door de deelnemers geleverde 
plannen hebben Noord-Brabants gedeputeerde 
Elies Lemkes en initiator Kees Weijtmans de win-
naar bekend gemaakt. 

Afgelopen donderdag 17 juni, was dan eindelijk de 
ontknoping van deze door Boomrooierij Weijtmans 
te Udenhout georganiseerde competitie voor 
vak-HBO opleidingen in Nederland. Gestart op 
19 januari hebben 7 studententeams in pakweg 4 
maanden tijd ideeën bedacht en uitgewerkt hoe 
we meer bomen in Nederland aangeplant kunnen 
krijgen.

Met als resultaat : 7 briljante ideeën. Hieruit zijn 
door een onafhankelijke jury al eerder 3 plannen 
genomineerd als kanshebber voor de eindoverwin-
ning. Alle teams hebben in een live & online event 
hun plannen mogen presenteren. Het plan van het 
Van Hall Larenstein team BN-Boys  bleek uitein-
delijk het beste te voldoen aan de door de jury 
gestelde criteria. 

Interessante combinatie met ambitie
Hun plan levert een nieuwe en frisse blik op het 
oplossen van twee in eerste instantie lastig te 
combineren ambities: meer bomen in de grond en 
meer woningen bouwen. “Het Handboek Bosdorp 
is zeker nog niet af, maar er is in korte tijd heel veel 
informatie bij elkaar gebracht dat als geheel nu een 
goede basis vormt” aldus Maarten Willemen, voor-
zitter van het juryteam. Idee is dat beleidsmakers 
en projectontwikkelaars het handboek gaan gebrui-
ken om tot realisatie van een duurzaam, betaalbaar 
en toekomstbestendig bos dorp te komen. 
De winnaars hebben uit handen van Kees Weijt-
mans een cheque van € 4.000 mogen ontvangen. 
Er konden ook felicitaties in ontvangst genomen 
worden van de tijdens het event aanwezige gasten 
mevr. Elies Lemkes (Lid Gedeputeerde Staten 
Noord-Brabant) en Harry Koenders (Ministerie  LNV 
– Nationaal Coördinator uitvoering Bossenstrate-
gie). Beide bestuurders hebben het team uitgeno-
digd het plan te komen presenteren.

Vervolg Challenge
Wat betreft Kees Weijtmans is de Bomen Neder-
land Studenten Challenge hiermee niet tot een 
einde gekomen. Kees: “Ik heb twee duidelijke am-
bities met deze bomen Challenge. Allereerst vind ik 
dat de beleidsmakers van vandaag samen moeten 
gaan werken met de mensen van de toekomst; en 
dat zijn deze studenten. Ik hoop dat deze com-
petitie een goede eerste stap is. Daarnaast wil ik 
ons netwerk aanspreken en stimuleren om daar 
waar passend met deze jonge en ambitieuze plan-
nenmakers in gesprek te gaan. Mijn doelstelling is 
gehaald als een of meerdere van de plannen uit-
eindelijk resulteren in aanplant van 100 ha nieuwe 
bomen”. Daarom gaat de komende maanden met 
de Bomen Challenge teams verder samengewerkt 
worden om ook de volgende stap te gaan zetten. 
De eerste contacten zijn al gelegd.
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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

26



Project planten 
Wij zijn bezig met het project 
planten. We moesten allemaal een 
experiment kiezen zoals: Groeit een plant beter in 
watjes of in potgrond? Groeit een plant ook met al-
leen licht van een zaklamp? Groeit een plant sneller 
onder een lamp? 
Elk groepje had zijn eigen experiment en ze moes-
ten er samen goed voor zorgen. Toen we eraan 
begonnen moest je elke week bij houden hoe groot 
hij groeiden. Sommige planten moesten zelfs over-
gepot worden. We hadden met heel de klas ook 
een experiment namelijk: kan je een vleesetende 
plant vegetarisch maken?

De meeste experimenten zijn goed gelukt. De vlees-
etende plant heeft het helaas niet overleefd. Hij had 
niet genoeg aan alleen stukjes komkommer 

Groetjes Bovenbouw 5!!!! 

Praktisch verkeersexamen 2021
Afgelopen woensdag 16 juni hebben de kinde-
ren van groep 8 van Rennevoirt, Berkeloo en St. 
Caecilia het praktisch verkeersexamen gedaan. We 
moesten een route fi etsen door Berkel-Enschot. Op 
sommige plekken zaten posten die aan het con-
troleren waren of je geen fouten maakte. Als je een 
fout had gemaakt dan noteerde ze dat en als je 8 
of meer fouten had was je helaas niet geslaagd. De 
kinderen van Rennevoirt hebben het goed gedaan, 
want ze zijn allemaal geslaagd. Er was onderweg 
een ongeluk gebeurd daarvan zijn we geschrokken 
alleen gelukkig was het geen hinder.
Groetjes van BB4
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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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
Uitzien
Uitzien is een woord met meerdere betekenissen. Het 
kan gaan over uiterlijkheden, het kan gaan over iets dat 
in de toekomst ligt of het kan uitdrukking geven aan 
iets wat wij verwachten. Zo zie ik tijdens het schrijven 
van dit opstekertje uit naar mijn vakantie. Vier weken 
vrij, maar niet zonder werken. Thuis moet er worden 
geschuurd en geverfd. Dat wil zeggen dat ik voorname-
lijk het schuurwerk doe en Annie zal verven. Toch heb 
ik midden in mijn vakantie ook rust gepland, door een 
week in de stilte van een retraite te gaan in de Foyer de 
Charité Marthe Robin in Thorn. Ook daar zie ik naar uit. 
Zo zijn er vele dingen in het leven waar we naar uitzien. 
Bijvoorbeeld nu we in een periode zitten waar vele 
mensen, misschien mag ik wel zeggen iedereen, uitziet 
naar nog verdere versoepeling van alle coronamaat-
regels. We willen allemaal uitzien naar een terugkeren 
naar de normaal. Maar wat is dat: de normaal. Gaat dat 
alleen maar over het bezoeken van festivals, evene-
menten, het theater of de bioscoop? Of zit het veel 
dieper en zien we uit naar een persoonlijk contact in 
een handdruk, een schouderklopje, een troostende arm 
om je heen? Ik denk dat dit laatste meer nog gemist 
is als het eerste. Hoewel het natuurlijk heel erg fijn is, 
als we dit jaar wel een Tilburgse Kermis of een festival 
kunnen bezoeken of een vakantie kunnen boeken over 
de grenzen van Nederland heen en dat dan zonder dat 
je je aan allerlei beperkende maatregels moet houden. 
Uitzien is ook een uitdrukking met Bijbelse strekking. 
Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: Het joodse 
volk dat uitziet naar de bevrijding uit de slavernij van 
Egypte; De profeet Micha die schrijft ‘Ik daarentegen 
blijf wakend uitzien naar Jahweh’ (Mi. 7, 7); Uitzien van 
de menigte naar Jezus’ komst (lc. 8, 40); Uitzien naar 
mensen voor een taak (Hand. 6,3).  En met deze laatste 
verwijzing naar een Bijbelse tekst keer ik weer terug 
naar het heden. Ook in deze tijd mogen we uitzien naar 

mensen waarvan we denken dat ze een vrijwillige taak 
in onze parochie willen uitoefenen. Hierbij hoeven we 
niet altijd te denken aan hele grote of moeilijke taken. 
Ook de eenvoudige klein dingen moeten gedaan wor-
den en zijn belangrijk. En wanneer er velen iets willen 
doen, dan kunnen we letterlijk zeggen dat vele handen 
ligt werk maken. Dus als u zich aangesproken voelt om 
ergens naar uit te zien als toekomstig vrijwilliger in de 
parochie, neemt u dan contact op met het parochiese-
cretariaat. Contactgegevens hiervoor vindt op de web-
site of in de Schakel of de Wegwijzer. Zo is uitzien naar, 
een veelzijdig iets waar je alle kanten mee op kunt. Als 
gelovig christen hoop ik en bid ik dat het de goede kant 
op gaat. Daar zie ik naar uit.

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Jeanne Verspeek-Jansen, 97 jaar en in de St. 
Willibrorduskerk van Jo van Houtum, 90 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 4 juli : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. familie van Esch-van Rijswijk; Overl. 
leden van de KBO; Overl. familie Pijnenburg-de Vet.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w Hendriks.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Jo van Iersel-Priems (jrgt.); Leo van Kempen.

Maandag 5 juli: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 6 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 7 juli:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 8 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Vrijdag 9 juli:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
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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

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

Woensdag 7 juli inloop spreekuur vanaf 19.30 uur voor 
gratis advies voor nalaten, 

erfenis en (levens)testament. 
Joep vd Dungen 

Kreitenmolenstraat 34 Udenhout. Ingang achterom 
www.watlaatuna.nl  06-31795377

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.

Gastouder “Bij Eline” U wilt een gezellige sfeer voor 
uw kind in een kleinschalige opvang. Dan heb ik weer 
plek op maandag, dinsdag en donderdag. (geen voor- 
en naschoolse opvang) Ik help u graag verder. Eline 
Baan tel: 0620111269 e-mail: bij-eline@outlook.com

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

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

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

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

Boomkwekerij Hoogeind Laanbomen zoekt 
vakantiewerkers!  Interesse? 

Bel of mail naar 013-5331281/info@hoogeind.com

Online boekhandel De BoekWandelaar
in Berkel-Enschot. Gespecialiseerd in boeken 

over wandelen én boeken over boeken. 
Zomertijd en vakantie, tijd voor een leuke 

wandelgids of een mooi boek om te lezen! 
Neem gauw een kijkje op de site en bestel online: 

www.deboekwandelaar.nl 
Gratis bezorging in Berkel-Enschot!

Plantaardig vormgever EXTRA VITA gaat uitbreiden 
dmv extra dienstverlening in en om het huis!!! Hebt 

u een helpende hand nodig? 06-22114370 extravita.
corrie@gmail.com Facebookpagina: Extra Vita

Hartelijk dank aan de heer en mevrouw De Wit 
die mij op zondag 13 juni de weg naar huis hebben 

gewezen. Cleo Abromeit
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WWW.MEUBELZORG.NL       

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

       BEL 085-0655292

Heerlijk genieten !

ACTIE GELDIG VAN:
t/m30

JUNI
07

JULI

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:

Adres:                                                                             Postcode:

Plaats:

Telefoon:

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

G
R

A
TI

S 
B

R
O

C
H

U
R

EONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

€ 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



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 juli 2021

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

3 VOOR

499

GROENE, LUNCH-, SNACK- 
OF PASTASALADES
2 verpakkingen à 200-350 gram
M.u.v. groene salade rauwkost

a5,30 - a7,98

2 VOOR

5,-

a3,84 - a5,25

3 VOOR

3,-

SPA FRUIT OF DUO
3 flessen Spa Fruit à 1,25 liter 
of Spa Duo à 1 liter

Geen 18, geen alcohol

LOS GANSOS WIJNEN
Land van oorsprong: Chili
2 flessen à 750 ml

a11,78  

2 VOOR

899

Geen 18, geen alcohol

8

Geen 18, geen alcohol

JUMBO KOFFIEBONEN
Alle soorten 
2 verpakkingen à 1000 gram

a11,98 - a12,98

2 VOOR

849

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,984

a8,45

JUMBO 
VERSE PIZZA
Alle soorten in doos

a10,00 - a12,74

2 VOOR

8,-

OPTIMEL DRINKYOGHURT
Uit de koeling 
3 verpakkingen à 1 liter

a3,75 - a4,29

3 VOOR

3,-
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