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Voor maandag 10:00 uur in de week
van publicatie.
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INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of
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bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.
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Frits Hendriks
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NL50RABO 0106847953
t.n.v.: De Nieuwe Schakel

FOTOGRAFEN:
Bas Haans, Coen Brekelmans
Coverfoto: Kim van der Mooren
BEZORGING:
Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

ALARMNUMMER 112

Met spoed politie, brandweer en ambulance 090088 44 voor alle overige politiezaken.

WIJKAGENTEN 0900-88 44

HUISARTSENPOST 085 - 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg.
Op telefonische afspraak.

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail:
goof.van.bragt@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

Bedrijven contacten
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
www.vandenhoven.nl

Tel. 013-5339118

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen
Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en
algemene renovatie-verbouwingen.
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl
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
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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
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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

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

KAPPERS

ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kinderen 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
www.vandenhoven.nl

Tel. 013-5339118

Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

WitteWoningMakelaar Van Poppel,
Jeroen Boschlaan 39, B-E		

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

RIJWIELSPECIALIST

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

013-5715888
06-28785367

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
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MKIJKEN NEKJIKM

DE HUISKAMER VAN BERKEL-ENSCHOT

GING OP SLOT
Met Tom Jonkers en Eugène Paridaens van Cultureel Centrum De Schalm praat ik in de foyer en
kijken we terug op het afgelopen jaar. Door de
lockdown moesten ze van de ene op de andere dag
het centrum sluiten. Als je de huiskamer van BerkelEnschot bent, komt dat hard aan.

Op zo’n moment dringt het pas tot je door, wat het
betekent dat De Schalm de huiskamer van het dorp is.
Eugène: ‘Bijvoorbeeld de koffie-uurtjes van de KBO/
SWO gingen niet meer door. Juist voor deze doelgroep is het van belang om met anderen te praten,
gedachten uit te wisselen en verhalen te delen. Het
hele verenigingsleven en alle culturele activiteiten
lagen plat en dan is het ineens stil. Té stil’. Tom vertelt: ‘Ik werd op straat aangesproken. Men miste de
Schalm. Ook de biljarters konden hier niet terecht. Je
hoorde hun verhalen en zo ontdekte je gaandeweg het
trieste nieuws wie er overleden waren aan Corona. Het
ging niet langs ons heen.’
Servicegericht
Eugène: ‘De eerste dagen ben je druk bezig met annuleringen en uitzoeken hoe nu verder. We hebben
in ieder geval niet stil gezeten: Het terras is ingericht,
diverse ruimtes hebben een kleurtje gekregen en zijn
aangekleed met planten en schilderijen’. Ook werd
er een servicebalie met een intercom geplaatst bij de

ingang, zodat Eugène en
Tom beter te bereiken zijn.
Zo wordt de servicegerichtheid nog verder vergroot.
Eveneens is er hard gewerkt
aan bewegwijzering binnen en
buiten Ons Koningsoord.
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KidsCinema
Tom: ‘Tijdens de lockdown hadden we de ruimte en
de tijd om na te gaan wat we beter konden doen als
we weer open zouden gaan’. Eugène: ‘We hebben
gekeken wat we voor eventuele nieuwe doelgroepen
kunnen betekenen. Er is onder andere contact gezocht
met scholen en docenten om te kijken wat er leeft
onder de jongeren van 12-18 jaar en hebben daar een
samenwerking in kunnen vinden. Voor de jongste doelgroep is gestart met KidsCinema. Daarnaast willen we
ook graag workshops gaan organiseren. Denk hierbij
aan dans en yoga voor kinderen’. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen creëren zij een leuk
en gevarieerd aanbod met workshops, cursussen en
lezingen. De Schalm heeft zijn krachten gebundeld met
Stichting Expo en Bibliotheek Berkel-Enschot onder de
naam Ons Koningsoord Cultureel.
Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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fantastische

iedere woensdag
gehakt-dag

kingsburgers
(met 4 broodjes en
een bakje saus)

7.95

samen

iedere maandag

donderdag marktdag

gepaneerde
schnitzels
4 stuks

gehaktballen

5.95

vrijdag en zaterdag
5 halen
4 betalen

iedere dinsdag

Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl

gemarineerdkip
reepjes
pakketje
(met 4 broodjes en een
bakje saus)

alle soorten
vinken
5 halen
4 betalen

samen

7.95

Aanbieding geldig van 7 t/m 13 juli 2021

Ons basis programma is van hoge kwaliteit
• Wassen + Polish + Drogen
• 5 KEER velgenreiniging
• GRATIS binnen stofzuigen

GROENE
CARWASH

GRATIS BINNEN
STOFZUIGEN

GRATIS
KOFFIE/THEE

LANGE
CARWASH

Klanttevredenheid: 98%

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg • Tel. (013) 59 02 222 • www.carwash-tilburg.nl
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Koffietijd
(aflevering 5)

Elkaar ontmoeten met een kop koffie of thee…
In een serie van 6 artikelen maakt u kennis met Koffietijd, een kleinschalig
sociaalmaatschappelijk initiatief voor kwetsbare ouderen.
Ouderen kunnen door thuiszorg en mantelzorg
gelukkig steeds langer thuis blijven wonen. Alle
hulp wordt dankbaar aanvaard, maar toch missen
sommige mensen de aansluiting bij activiteiten die
in ons dorp georganiseerd worden. Merel Bergmans
(28) wijkverpleegkundige bij Thebe komt dagelijks in
aanraking met deze doelgroep. ‘Het zijn vaak mensen met een klein sociaal netwerk en een beperkte
mobiliteit. Natuurlijk is de behoefte voor iedereen
verschillend, maar Koffietijd is laagdrempelig’, benadrukt Merel. ‘In tegenstelling tot dagbesteding is
Koffietijd maar een paar uurtjes per week, er is geen
indicatie voor nodig en het is inclusief vervoer. Het
ontlast de mantelzorger één ochtend in de week.
Ook voor de vrijwilligers is het leuk om te doen. Koffietijd biedt een gezellige ochtend samenzijn in een
klein groepje gelijkgestemden.’
Nooit alleen
Chantal Boeren (25) van ContourdeTwern ziet de
doelgroep kwetsbare ouderen binnen Berkel-Enschot
groeien en de vraag naar een ‘Maatje’ toenemen.
‘Mensen willen graag een maatje
voor een praatje, een boodschap of een wandeling,
zoek
Koffietijd is op
maar het is erg lastig om
s,
een-op-een te matchen
naar vrijwilliger
rvoer!
vanwege het gebrek aan
ook voor het ve
?
en
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79
21
93
Bel 0610
‘Maatjesproject’, waarbij we de sociale binding

Chantal Boeren (l) en Merel Bergmans (r)

willen stimuleren tussen leeftijdgenoten.’ Thebe en
ContourdeTwern werken intensief samen met de
diverse andere organisaties van het platform Welzijn
in verschillende projecten om zelfredzaamheid en de
sociale samenleving te stimuleren.
‘De vrijwilligers waarderen we enorm, zonder hen is er
geen Koffietijd!’ aldus Chantal. ‘De vrijwilligers gaan
eerst altijd op thuisbezoek bij de gasten om kennis
te maken. Deze warme overdracht is een eerste stap
naar nieuwe sociale contacten. Soms zie je dat naar
aanleiding van Koffietijd mensen elkaar gaan opzoeken of telefonisch contact met elkaar houden. Daar
doen we het voor.’

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

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans
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Gevonden
2-7

21-6

Autosleutel SEAT.
parkeerplaats Koningsoord
achter de Hema
06-44750233

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

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

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

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

Verwennement in De Schalm
Afgelopen week bruiste de Schalm van creativiteit. Thea Copier organiseerde het Knit&Knot
Verwennement en het Paperpassion Verwennement dit keer in Ons Koningsoord in plaats van
de gebruikelijke Koepelhal in Tilburg. ‘De kleinschalig creatieve evenementen waren een groot
succes. Er werd gehaakt, gebreid, gestempeld
en geknutseld, gelachen en gekletst. Het was
heerlijk om eindelijk weer zoveel mensen bij elkaar te zien in een kleurrijk decor. Koningsoord is
een prachtige sfeervolle locatie met verschillende
multifunctionele ruimtes, waar we met mooi weer
ook gebruik kunnen maken van de tuin. Hapjes,
drankjes en een lunch werden verzorgd. Het was
een ideale locatie voor onze evenementen en de
samenwerking met Hemels Eten en Drinken en
Cultureel Centrum De Schalm was erg prettig.’
Tekst: Ingrid Roets
Foto: Thea Copier
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Activiteiten kalender
Deze week
12-09-21

Ons Koningsoord

11.00-17.00 uur

Open Monumentendag: Kloosters vroeger en nu

Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden!
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

BIA-BED

dat ligt pas lekker!

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

Van

Berkelse
Bodem

Rijstsalade

met doperwten, sinaasappel en cashewnoten
Jawel het is weer al juli, zo zei ik in het stukje van juni nog dat we heel veel regen hadden gehad in mei, nou in
juni hadden we niet te klagen over de zonuren. Het was dan ook druk met de werkzaamheden op de moestuin.
Onkruid vond dit ook wel gezellig na regen, lekker het zonnetje erop. Veel planten konden eindelijk op de tuin
worden gezet en er kon veel gezaaid worden nu de temperatuur heerlijk werd. Eigenlijk voor de tuinders onder
ons weer een beetje te droog, want ik heb weer al wat heen en weer gelopen met mijn gietertje. Maar wat een beloning heb ik al gehad, de heerlijke zomerkoninkjes kijken me rood aan en vragen zich af wanneer ze van de plant
af worden getrokken. Heerlijk om iedere dag weer thuis te komen met aardbeien en vele soorten sla, radijzen,
rabarber, spinazie, peultjes, doperwten, kruiden en lekker veel bloemen. Mijn huis staat er weer prachtig bij met
de zomerse bloemen van eigen tuin.
Verrassend genoeg heb ik doperwten in mijn tuin. Ik dacht namelijk helemaal geen doperwten gezaaid te hebben,
maar ik had twee zaden verwisseld blijkbaar, dat kan de beste overkomen niet waar, al denk ik nog steeds dan
mijn kinderen stiekem iets anders in het zakje hebben gestopt. Ik dacht namelijk prachtige bloemen gezaaid te
hebben. Maar door de verwisseling heerlijke erwtjes op de tuin en dus een zomerse rijstsalade op het menu met
doperwten in de hoofdrol.
Ingrediënten voor 2 personen:
- 125 gram rijst
- 125 gram verse doperwten
- 2 sinaasappels
- 50 gram cashewnoten
- 1 eetlepel honing
- 0.5 theelepel paprikapoeder

- 200 gram gekookte of rauwe wortel
(net wat je het lekkerst vind) in stukjes
- 1.5 eetlepels olijfolie
- 75 gram feta blokjes
- ½ rode ui
- peper en zout

1 Kook de rijst en laat deze afkoelen. Kook de doperwten in +/- 8 min., giet ze af, spoel er koud water over en
laat uitlekken. Pers 1 sinaasappel uit.
2 Schil de overige sinaasappel en verdeel ze in partjes. Halveer deze in partjes. Rooster de cashewnoten in een
droge, hete koekenpan.
3 Snijd de ui in kleine stukjes en bak even kort, als je de uiensmaak er een beetje van af wil hebben. Je mag de
ui in stukjes ook rauw door de salade heen doen.
4 Snijd 200 gram wortel in stukjes, ook daar kan je voor kiezen of je ze rauw of gekookt het lekkerste vindt.
5 Als de rijst en doperwten grotendeels zijn afgekoeld, kan je alle ingrediënten bij elkaar gaan doen. Dus rijst,
sinaasappelsap, sinaasappelstukjes, honing, wortel, ui, doperwten, cashewnoten, snufje peper en zout, paprikapoeder en 0,5 el olijfolie meng je door elkaar. Daarbovenop verkruimel je de feta.

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

Eet S

makelijk!

Ellen de Visser

Volg VAN BERKELSE BODEM
op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!
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Geldig in week 27

zondag 4 t/m zaterdag 10 juli

G
et oed
bu en i
et itens
en
.

1+1

GRATIS

Alle Wagner Big city pizza’s

Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Wagner Big city pizza Sydney, 2 stuks à 420 gram

6.24

3.12

De actieprijzen variëren van 2.89 - 3.19

1+1

Alle flessen of pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

4.90

3.78

2.45

De actieprijzen variëren van 2.35 - 2.59

4

2 pakken

Texas, naturel of tuinkruiden,
pak 280 gram,
combineren mogelijk

.49

do vr za
8 juli

9 juli

10 juli

Alle Dubbelfrisss,
Taksi of Appelsientje Mini-pakjes

GRATIS

Per set
Bijv. Dubbelfrisss Framboos & cranberry, set 6 pakjes à 200 ml

2.35

8.78

1.41

De actieprijzen variëren van 1.35 - 1.61

4.39

De actieprijzen variëren van 3.88 - 4.99

WEEKENDPAKKERS
3.49 - 4.00
Per schaal

Geschikt voor 5 personen

Grolsch of Bavaria
Radler 0.0%

1+1

Alle sets met 6 flesjes à 30 cl of 6 blikjes à 33 cl,
combineren mogelijk
2 sets**
Bijv. Grolsch Radler citroen 0.0%, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

4.39

PLUS Lekkerste
appeltaart

1.89

De actieprijzen variëren van 1.89 – 2.99

40
%
KORTING

Per stuk

2.99

GRATIS

PLUS Roerbakgroenten

Alle zakken à 400 gram, uit de koeling, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Roerbakgroenten Oosterse stijl witte kool & taugé,
2 zakken à 400 gram

5.98
PLUS Boerentrots
BBQ Worst

GRATIS

Lipton Ice tea

1+1

2.99

PLUS
Vers gesneden fruitsalade
Alle schalen à 500 gram, rauwkostsalade
Schaal 400 gram of yoghurt fruitmix

Schaal 195 gram, uit de koeling

Yildriz Saus

1+1

GRATIS

Alle flessen à 265 ml, combineren mogelijk
2 flessen**
Bijv. Yildriz Turkse knoflooksaus,
2 flessen à 265 ml

3.58
1.79
De actieprijzen variëren van 1.79 - 2.15

AKKING
VOORDEELVERP

6.50 - 8.08

5.29
Per 900 gram

PLUS
Shoarma of gyros

27/21

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).
**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

Openingstijden:
t/m zaterdag:
- 20.00
uur || zondag:
- 19.00
Openingstijden:maandag
ma.-do. 8.00
- 20.00 | 8.00
vrij. 8.00
- 21.00
za. 8.009.00
- 20.00
| zo. uur
8.00 - 20.00

plus.nl

Ammerlaan
Udenhout
| Tongerloplein
23 | 5071| T:
CX 0523
Udenhout
01393
- 511| 1989
1 | XXXX
XX | Plusstad
65| T:63
(Naam) | |Plusweg
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ
DIKKIE DIK EN DE TAART (2+) IS UITVERKOCHT!
Leuk dat zoveel kinderen op 18 juli naar deze theatervoorstelling komen en kunnen genieten van de
bekendste kat van Nederland!
CULTUURPROEVERIJ ONS KONINGSOORD
zaterdag 28 augustus van 15.00 uur tot 21.00 uur &
zondag 29 augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur
Het nieuwe culturele seizoen starten we in het weekend van 28 en 29 augustus met een CultuurProeverij
in en rondom Koningsoord. Tijdens de CultuurProeverij zijn er voor jong en oud voorstellingen, lezingen,
workshops, muziekoptredens, exposities en nog
veel meer. Noteer dit weekend alvast in je agenda!
Over twee weken lees je het totale programma in De
Schakel.
Ons Koningsoord Cultureel is helemaal terug en wil je
verrassen, verwonderen, verrijken en vooral kennis laten maken met de gevarieerde mogelijkheden die we
jong en oud in Berkel-Enschot en omgeving kunnen
bieden. We brengen cultuur dichtbij voor elke smaak.
SCHRIJFATELIER IN DE BIBLIOTHEEK
Op donderdagochtend in de oneven weken van
09:30 tot 12:00 uur
Vind je het leuk om te schrijven, maar kom je nooit
verder dan een (kort) verhaal of gedicht. De Bibliotheek Midden-Brabant stimuleert en ondersteunt
schrijvers die zichzelf willen ontwikkelen. In het
Schrijfatelier ontmoeten schrijvers elkaar en is ruimte
om feedback te geven op elkaars werk.

In september gaat het Schrijfatelier van start in de
Bibliotheek Berkel-Enschot. De bibliotheek biedt
ruimte aan mensen die graag samen schrijven en
elkaar feedback willen geven op hun werk. Het doel
is dat de schrijvers tweewekelijks in een inspirerende
omgeving samenwerken en elkaar verder brengen
naar de uitvoering van hun droom: een eigen boek.
Voor €2,50 per bijeenkomst ben je verzekerd van een
schrijfplek, koffie en thee en professionele ondersteuning.
Je bent van harte welkom op een van de donderdagochtenden in de oneven weken in de Bibliotheek
Berkel-Enschot in Ons Koningsoord van 9.30-12.00.
Kijk ter inspiratie
www.youtube.com/watch?v=yOBqf8cv6uw
Graag aanmelden per e-mail:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl.
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Verenigingen

Zanggroep Cantique
zoekt een enthousiaste
dirigent(e)
Ben jij de juiste kandidaat?
Zanggroep Cantique is een koor (SATB) uit
Udenhout, gemeente Tilburg. Het twintigtal leden
varieert in leeftijd van 50 tot 75 jaar. Het brede repertoire van Cantique is doorgaans vierstemmig en
omvat zowel kerkelijke als niet kerkelijke liederen.
Cantique is een koor in beweging en dus staan wij
open voor nieuwe muzikale uitdagingen. Cantique
verzorgt één keer in de maand een viering in de
Johannes XXIII Parochie (Berkel-Enschot en Udenhout) en luistert ook optredens buiten de kerk op,
zoals bijvoorbeeld een koffieconcert.
De wekelijkse repetities zijn in De Peppel, Tuinstraat 69 in Udenhout in principe op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (indien nodig kan dit
in overleg een andere avond worden).
Voor verdere informatie bekijk onze website
www.cantiqueudenhout.nl en facebookpagina
www.facebook.com/CantiqueUdenhout.
Wij bieden: een passende onkostenvergoeding
Heeft u interesse!
Stuur een mail naar info@zanggroepcantique.nl.

Nationale
ARCHEOLOGIEdagen (slot)
In mijn laatste column nam ik U mee
naar een lezing die gehouden werd
te Udenhout. Joris Brattinga vertelde op 18
juni jl. de toehoorders over de resultaten van
een opgraving die hij te Berkel had geleid. Het
betrof een archeologisch onderzoek wat een
enorm grafveld uit de late bronstijd en vroege/
midden ijzertijd (1100-500 v. Chr.) opleverde. De
opgraving aan de Udenhoutseweg gaf ook nog
boerderijplattegrond(en) uit de Romeinse- en
bronstijd vrij. Vele prachtige urnen en ‘bijzettingspotjes’, vaak nog gevuld met crematieresten, werden veilig gesteld. Ondergetekende is
dagelijks even naar het opgraafwerk van het
bedrijf ARCHOL (Leiden) gaan kijken. Op zeker
moment kwam ik bij een nieuw aangelegde
‘werkput’ aan. Werknemer Michael Steenbakker
had een bodemspoor gecoupeerd (doormidden
gesneden) en uit het profiel stak een ‘buikig’
rond object. Steenbakker was er met een kwast
bezig. Ik zei dat hij een mooie urn had gevonden. Michael keek me verschrikt aan en zei:
“Nee, dat is maar materie”. Ik ging er verder niet
op door want ik snapte wel dat een bezoeker
zo’n bodemvondst eigenlijk niet mocht zien. De
uitwerking van de vondsten en het analyseren
van de archeologische sporen is thans in volle
gang. Een internationaal team van wetenschappers uit Nederland, Frankrijk en België probeert
met de nieuwste technieken zoveel mogelijk
informatie uit de opgegraven materialen te halen.
Wat zou het mooi zijn wanneer enkele gevonden
urnen een plek zouden krijgen in een vitrine in
bijvoorbeeld verzorgingshuis Torentjeshoef of in
Koningsoord!
Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

17

Verenigingen

Ben jij op zoek naar een
nieuwe uitdaging?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

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

Wil je meer weten, of wil je je aanmelden, stuur
dan even een e-mail naar:
bestuur@scoutingberkelenschot.nl

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

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

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

Hopelijk horen we snel van je!

We bieden zo een veilige, leerzame, maar vooral
leuke speelomgeving voor kinderen en zorgen voor
uitdagende activiteiten voor jongeren.
Ben jij een enthousiaste vrijwilliger en op zoek naar
een uitdaging waarbij je ook nog eens een de mogelijkheid hebt iets toe te voegen aan de ontwikkeling van kinderen?

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,AKTIE

gra�s

'Bedrijf in Beeld'
in beide bladen!

De Wegwijzer:

6 x ½ adverten�e

(óf 7 x 1/3 adv. óf 8 x 1/4 adv.)

€ 420,-
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De Schakel:

6 x ½ adverten�e

(óf 7 x 1/3 adv. óf 8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

Verenigingen

Energieadvies in
Tilburg nu extra
voordelig
Op weg naar een lager energieverbruik: leg zonnepanelen op je dak: Doe mee aan de actie Zon
op je Dak.
Heb je een geschikt dak voor zonnepanelen maar
wil of kun je het allemaal niet zelf uitpluizen? Doe
dan mee met de actie Zon op je Dak van de gemeente Tilburg. Dat werkt zo:
Na inschrijving wordt contact met je opgenomen
door de leverancier, Hoppenbrouwers Techniek.
Zij maken een proefberekening voor het aantal
panelen en de geschatte opbrengst. Daarna komt
een adviseur bij je thuis, waarbij alle corona regels
in acht worden genomen. Bij dit huisbezoek bekijkt
de adviseur de situatie en bespreekt hij met jou de
wensen en mogelijkheden. Is de uitkomst positief
en ga je akkoord met de offerte? Dan ga je een
overeenkomst met de gemeente aan. Je leent het
bedrag voor aanschaf, aanleg en onderhoud van
de panelen. De lening betaal je in 15 jaar terug. De
installatie is vanaf de eerste dag jouw eigendom.
Door de gunstige regeling profiteer je meteen van
de opbrengst uit je panelen. Hoppenbrouwers zorgt
vijftien jaar lang voor service en onderhoud. Na
vijftien jaar zijn de panelen afgelost en kun je nog
jarenlang profiteren van de opbrengst.
Voor meer informatie:
zie www.aandeslagmetjehuis.nl

Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te
doen. De gemeente Tilburg en Energiecoöperatie
BEC helpen je met een voordelig energieadvies.
Dat is de eerste stap op weg naar een duurzamer
huis. In Berkel Enschot zijn de energieadviseurs
Jeroen Jansen en Joep van Laarhoven actief. Ze
zijn opgeleid om advies te geven over bijvoorbeeld isoleren of het leggen van zonnepanelen. Ze
hebben ook kennis over de energietransitie, want
uiteindelijk willen we in 2045 klimaatneutraal zijn.
Ook aan de slag met verduurzamen? Plan een
afspraak met een energieadviseur: ze staan voor je
klaar:

• Concrete vragen kun je elke werkdag tussen 13 en 17 uur stellen via het Energieloket:
T 088-00 62 013.
• Vraag een online check aan via www.aandeslagmetjehuis.nl Nu betaalt de gemeente
Tilburg ongeveer 75 procent van de kosten.
Een onlineadvies kost tot die datum €20 in
plaats van €90.
• Wil je een bezoek aan huis van een energieadviseur? Ook dit kun je plannen via www.
aandeslagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage
van de gemeente Tilburg betaal je hiervoor
€65 in plaats van €210. En via BEC krijg je
hiervan ook nog eens de helft terug!!!

Blaast juli hard op de donderhoorn,
dan doet dat geen kwaad
aan het rijpen van het koren.

Alles uit
uit handen
handen
Alles
of alles
alles in
in
of
eigen hand?
hand?
eigen
Altijd bereikbaar:
Altijd bereikbaar:

013 572 1822
013 572 1822

Oude Lind 35
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk.
In alles persoonlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
www.moniquevanhoutum.nl
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BATAVUS QUIP EXTRA CARGO E-GO
FIETS VAN DE MAAND

Het liefste doe je alles op de fiets. Dat
is niet altijd even makkelijk omdat je
soms net wat meer mee wilt nemen
dan lekker en veilig op je fiets past.
Dat probleem is nu opgelost! Want
met de Quip Extra Cargo E-go®
kun je alle kanten op. Door de Bosch
middenmotor en de plaatsing van de
accu is het gewicht optimaal verdeeld.
Zo heb je altijd een stabiele en veilige
rit, ook met bagage voor- en achterop.

vanaf €2299,-

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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MAANDPUZZEL
Horizontaal
1. weegschaal; 7. gemanierdheid; 12. knaagdier; 13.
slingerbeweging; 14. bedorven;
15. nummer (afk.); 17. vruchtbare plaats in de woestijn; 19.
nauw (eng); 21. jongensnaam;
22. drinkgeld (fooi); 24. plaats
in Noord-Holland; 27. voor (in
samenstelling); 28. plezier; 30.
frisjes; 31. uitroep van schrik;
32. Nederlandse rivier; 33.
soort dakbedekking; 35. soort
schaatsen; 37. voertuig met
twee wielen; 38. tot bedaren
brengen; 41. dutje; 42. banaan;
44. deel van boom; 46. fijne
kussenvulling; 47. foedraal
(hoes); 48. eenheid van geluid;
49. echtgenoot; 50. lastdier;
52. schaakstuk; 54. bediende
in café; 56. koeienmaag; 58.
vreemde taal; 61. gewicht; 62.
Europese rivier; 64. bloeiwijze;
65. vreemde (snoeshaan); 67.
snelle loop; 68. meisjesnaam;
70. catastrofe; 72. faeces
(poep); 73. jonge geborene
(baby); 76. sleepnet; 77. bolgewas;
78. calciumcarbonaat (gips); 79. de
gehele filmploeg; 81. salvation army
(afk.); 82. oord der verdoemden;
83. Drents vliegveld; 84. Chinese
vermicelli; 86. vlamhoutje; 87.
samengaan van bedrijven.

Verticaal
1. winterkledingstuk; 2. de oudere
(Lat. afk.); 3. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 4. Amerikaanse staat; 5. vrouwelijk lastdier;
PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij
de volgende puzzel bekend gemaakt.
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6. onderdeel van een tennispartij;
7. repareren (maken); 8. openbaar
vervoermiddel; 9. zeepwater; 10.
deel van bijbel (afk.); 11. ongunstig; 16. plaats in Brazilië (afk.); 18.
baardje; 20. vogeleigenschap; 21.
tijdperk; 23. deel van arm; 25. platboomd vaartuig; 26. kraaiachtige
vogel; 27. geparachuteerde soldaat
(afk.); 29. homoseksuele vrouw; 32.
plaats in Zuid-Holland; 34. mager
(doorschijnend); 36. bekvechten;
37. deel van gelaat; 39. uitstapje;
40. dichterbij; 42. verzekeringsbe-

wijs; 43. telwoord; 45. duinvallei; 46.
departement (afk.); 51. telwoord;
53. familielid; 54. nachtroofvogel;
55. soort naaldboom; 56. inwendig
orgaan; 57. zak van grof jute; 59.
rijstbrandewijn; 60. zangstem; 62.
kikvorsman; 63. wereldkinderorganisatie; 66. streling; 67. pulverig
(los); 69. korps nationale reserve
(afk.); 71. sporenplant; 73. smeerseltje (crème); 74. huidverharding;
75. berggeit; 78. steen; 80. vragend
voornaamwoord; 82. honoris causa
(afk.); 85. erbium (scheik. afk.).

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen of
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.
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Kennis maken met VOLLEYBALLEN BIJ VCU?
Kom sfeerproeven of meld je direct aan!
Bezoek de open dag op zondag18 juli om 15.00u in De Roomley.

drankje doen

leuke niveaus

gezelligheid

ons kent ons
dorpsclub

hechte teams

VCU • Volleybal Club Udenhout

Sporthal de Roomley • Groenvelde 20 • Udenhout
Email
secretariaat@vcudenhout.com
Web
www.vcudenhout.com

Makkelijke tuinplant, bloeit
de hele zomer. In 23cmpot, in diverse
kleuren. 7.99

3.99
Elke zondag open!

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Aanbieding geldig t/m 13 juli 2021 en zolang de voorraad strekt.

Kalanchoë in schaal

Sport

Maar liefst
5 kringkampioenen!
Super trots dat ondanks alle beperkingen van het afgelopen jaar onze
leden toch weer knap gepresteerd hebben tijdens
de dressuur selecties die onlangs verreden zijn!!
Kringkampioenen:

-

Ilona Egberts van Loon- Illy-M2
Guusje Ceton- Stefan- DE-B
Elize Besseling- Sky- AB-B
Maud de Jong- Orlando- C-B
Guusje van Rijsewijk- Lily - C-B (reserve kampioen)

Tevens zijn afgevaardigd naar BK:

-

Iris van Laerhoven- Imie-B
Annelies Vissers- Kenzo Royal- L2
Elize Besseling- Wendy- AB-B
Lois Raes - Jill- AB-B
Pien Schoenmakers - VIP - DE-L2

Gefeliciteerd en heel veel succes maar vooral
plezier tijdens de Brabantse Kampioenschappen in
Schijndel!
Namens het bestuur.

Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de
puzzel van de maand juni zijn de
volgende prijswinnaars getrokken:
1e prijs:
Waardebon E 20,Marian Enneman, Fazantlaan 2 in BE
2e prijs:
Waardebon E 10,Sjan Swinkels, Pr. Irenestraat 14 in BE
De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen),
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig
legitimatiebewijs meebrengen).
Deze waardebonnen zijn uitsluitend te
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Wij zamelen weer textiel in
White Demons doet mee met de
Textielactie van de gemeente Tilburg.
Op zaterdag 10 juli 2021 is het volgende inzamelmoment van dit jaar. Ons clubhuis De Kraacht op
sportpark De Rauwbraken is deze zaterdag open
van 10.00 tot 11.30 uur.
Let op!! Het sportpark is via de Rauwbrakenweg
niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De aanrijdroute voor autoverkeer is tegenwoordig via de Koningsoordlaan. Tijdens de inzameling is De Kraacht
aan de zijde van het parkeerterrein geopend. Hier
kan je dus de zakken textiel afgeven.
Wij hopen zaterdag 10 juli weer velen van jullie te
zien met veel zakken vol textiel.

Jeu de boulesclub,
BOULES d’ OOR,
zomertournooi
Donderdag 1 juli 2021. Half elf. Het merendeel van
de leden staat of zit aan de koffie met sprits. Blij
en opgetogen om ruim na eenjaar elkaar weer te
ontmoeten.
11.00 uur. De voorzitter opent het toernooi.
Hij heet de nieuwe leden van harte welkom en vermeldt nog enkele “zakelijke” mededelingen.
Het doet hem deugd te kunnen vertellen, dat alle
leden de coronacrisis gezond en wel doorstaan
hebben.
Hij benadrukt om desondanks de belangrijkste
coronaregels tijdens het spel in acht te nemen en
elkaar daarop te wijzen.
11.15 uur. Aanvang van het spel. Er worden drie
rondes gespeeld.
In doublets (2 tegen 2). Eén voor de pauze, twee
erna.
12.15 - 13.15 Genieten in het tennispaviljoen
van TVBE van het in eigen keuken gemaakte
lunchpakket.
Na de derde ronde nog een drankje en de prijsuitreiking door de voorzitter in het paviljoen.
De gelukkige prijswinnaars zijn:
1e prijs Joke van Aken,
3 gewonnen, 22 punten
2e prijs Hans Willemse,
3 gewonnen, 15 punten
3e prijs Ad de Kok,
2 gewonnen, 15 punten
Hans Willemse

Uitslag maandpuzzel juni:
FRACTIEVOORZITTER
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www.zigzag-gordijnen.nl

Vakkundig advies aan huis

Showroombezoek op afspraak

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

Jaarsluiting
Op Rennevoirt sluiten wij het
schooljaar af met een eigen film.
Elke klas krijgt één scène uit de film. We zorgen
voor ons eigen toneelstuk, decor en de kleding.
Volgende week komt er een echte cameraman
bij ons op school om de film op te nemen en we
zingen dan het slotlied. Wij hebben er al super veel
zin in met onze klas. Wij zijn de dierenverzorgers
tijdens onze scene en wat onze ideeën zijn voor de
scene dat blijft nog even een verassing
Groetjes van alle kinderen uit onderbouw 5.

😉

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

Stapelen!

30-40-

50%
KORTING
SELECTED
SALE!
Geldig op gelecteerde artikelen.
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel

Kreitenmolenstraat 80 | 5071 BH Udenhout | 013-511 6096
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Sale

voorjaar/ zomer
2021

Sale

Figlio by Geerts schoenen
Koningsoord 91
Berkel-Enschot
tel : 013-5332593

Sale
26

Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik alle klanten, bezoekers van de
winkel, hartelijk danken .
Vanaf 15 december 2020, toen de winkel op slot moest,
tot medio april 2021 heeft u ervoor gezorgd dat ik de
moeilijkste periode, sinds de opening van de winkel in
1972, heb doorstaan.
Ondanks de zeer korte periode dat ik "normaal" de
winkel kon opendoen hebben veel mensen de winkel
bezocht. Ik ben u daarvoor heel dankbaar.
Zonder dit vertrouwen had het er heel anders uitgezien,
en dat geldt misschien ook voor mijn "collega"
winkeliers/ondernemers op "ons"prachtige Koningsoord
Dus, namens mijzelf en mijn vader, Jan Geerts,
HARTELIJK BEDANKT

Ook dit seizoen sluiten we af met een Sale.
U bent van harte welkom en misschien zit er nog iets
leuks bij voor u.
(In augustus /september komt de nieuwe collectie.)
Alvast een fijne vakantie en tot snel!

FIGLIO by GEERTS SCHOENEN
Harm Geerts
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BUILD YOUR OWN

BARBECUE
Bouw gezellig je eigen BBQ met
je vrienden bij Arbies!
Stel jouw BBQ-menu samen en kies voor
een UPGRADE of een UPGRADE DELUXE!
Te bestellen vanaf 2 personen

€ 18,50 p.p.

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

UITKNIPBARE BON

WIJ ACCEPTEREN 1 WAARDEBON PER
GEZELSCHAP EN BEZOEK

WELKOMST
RONDJE

Sangria
Knip deze bon uit,
lever hem in bij ons
personeel & geniet
samen van
heerlijke vers
gemixte Sangria!

Met de voetjes
in het zand

DE BON IS GELDIG T/M AUGUSTUS 2021
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Kerkberichten

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 0135111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 10 juli:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Zondag 11 juli :
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intenties: Wil Brok (1e jrgt.); Overl. familie Mathijssenvan de Bruggen.

11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Albert en Riek van de Wiel-van Gorp (jrgt.).
13.00 uur: St. Willibrorduskerk: Doopviering van Noé
Heuverling.
Maandag 12 juli:
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.
Dinsdag 13 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Woensdag 14 juli:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Donderdag 15 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Vrijdag 16 juli:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Denken en doen

TILBURG | RIJEN |
w w w.dkt notari s s en.n l

REESHOF

|

UDENHOUT
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Schakeltjes
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 vooren 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
Welkom. Reikicursus 1
Aanraken en echt geraakt worden.
Weekend 18 en 19 of 25 en 26 sept.
Anita Oostrom 013-4675021 of www.oosterbeek.nu
I&L zoekt CE-trailer-chauffeur (full- of parttime) voor
winkeldistributie diepvries voor de grootste kruidenier
van Nederland. Actros + stuurasser. Interesse?
www.il-logistiek.nl/vacatures, telefoon 088-2223901
of whatsapp: 06-22441227.

Zoek je een gastouder of wil je gastouder worden,
bel dan met gastouderbureau Bontekoe
0416-532321/0648-948933 of
kijk op www.kinderopvangbrabant.nl
Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame
woningen: vraag daarom met subsidie
een energie-advies aan via:
www.aandeslagmetjehuis.nl
of bel tussen 13.00 uur en 17.00 uur
met het energieloket: 088-0062013.
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
Zandkastelen bouwen, kuilen graven,
taartjes bakken, schatten zoeken
Met strandspeelgoed kan je eindeloos spelen.
Op het strand, thuis of in de speeltuin.
Met de merken Zsilt en Scrunch heeft
Juffrouw Pauw een mooi, stoer en duurzaam
assortiment strandspeelgoed.
Daar kom je de zomervakantie wel mee door.
Benieuwd? Kijk op www.juffrouwpauw.nl

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder
afspraak laten maken bij een vakfotograaf.
ERKEND RDW fotograaf,
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs.
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34,
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur
van 18.00 uur tot 19.00 uur. 013-5908877.
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

GLAZENWASSER voor buiten en binnen.
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel 0624136243 voor een vrijblijvende offerte

Wil jij de volleybal weer eens oppakken?
VCU (gemengd recreanten) zoekt nieuwe leden!
Meer informatie: zie elders dit blad of 06 26 192 693

Lucas Mutsaers
Frederieke Picocrie
Ivo ‘t Hoen
Jaap ‘t Hoen
Arlinda Heerkens
Lisanne Janssens

VMBO-TL

2College Ruivenmavo

Havo

Koning Willem !! College

VMBO-TL

2College Ruivenmavo

VMBO-Kader

Baanderherencollege

Master Bekkenfysiotherapie

AVANS+ Breda

Bachelor of Arts

Breda University of

		

Applied Sciences

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

t/m

14
JULI
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€ 695,-
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ONEINDIG AANTAL OPTIES
Mogelijk met massage
Elektrische lendesteun
Verwarming
USB
Tiptoets

Heerlijk genieten !

Tot wel 5 motoren
Maatwerk

Garantie tot 10 jaar

Direct leverbaar

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Laagste prijsgarantie

Udenhout

Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL

Hoge kwaliteit

G R AT I S
BROCHURE

KLEU
1000

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:
Adres:

Postcode:

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

Uitstekende service

Barendrecht

Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

Gratis proefzitten bij u thuis

Hoogland

Kraailandhof 11-13
3828 JN Hoogland
TE M B
1 SE P P EN
O

1000 kleuren in stof en leer

Demonstratie
aan huis?

ER

Bel nu: 085-065-5292

BEL 085-0655292

HERO CASSIS, SCHWEPPES,
SAN PELLEGRINO
OF FENTIMANS
2 blikken of flessen à 250 ml-1,25 liter
M.u.v. San Pellegrino 1 liter

2

e
HALVE

KABELJAUW OF PANGASIUS

JUMBO KOFFIEBONEN

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

Alle soorten
2 verpakkingen à 1000 gram

25%

a11,98 - a12,98

2 VOOR

849

KORTING*

PRIJS*

ASC-C-00007
MSC-C-51

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

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

4

2 VOOR

319

Per verpakking

4

3 VOOR

a3,54 - a3,98

Jumbo
aanmaakkrullen

96

99

GRATIS BIJ

280
PUNTEN

John West Twist
Verpakking 85 gram

GRATIS BIJ

375

PUNTEN

Red Bull Regular
Verpakking met 4
blikjes à 250 ml

GRATIS BIJ

730
PUNTEN

Geldig t/m di 20 juli 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

