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ALARMNUMMER  112
Met spoed politie, brandweer en ambulance 0900-
88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44
Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

ARCHITECT
Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

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

BANKEN
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

Bedrijven contacten

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

Colofon
INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl

KOPIJ EN ADVERTENTIES:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur 
bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

HOOFDREDACTEUR: 
Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

CORRESPONDENTEN: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Frits Hendriks

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

BEZORGING: 
Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 
Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST
Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS
AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD
DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
tel: 06-53768978. Of mail: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 
Gemeente Tilburg
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Fixi” (meldingen doen over 
het openbaar gebied), “Afvalwijzer” (over ophalen 
huisvuil) en “Over uw buurt” (publicatie 
bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID
Apotheek 
Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

Chiropractie 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

Coaching
EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

Fysiotherapie
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Huisartsen
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

Massage
Kivemas Massage. Massages, Lymfe Therapie en meer.
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

Osteopathie
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Pedicures
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving 
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl  – info@nyaveda.nl

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

Notarissen
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 
ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 
Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl

MAKELAARDIJ 
Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E  06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN HUIDTHERAPIE
C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA
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TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 

Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

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



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

Ad en Maria van Rijen 

Ad zat als militair in Indië, net 
als de broer van Maria, ze waren 
dienstmaten. Ad zag een foto van 
Maria en met dat meisje wilde 
hij wel corresponderen en zo 
geschiedde 72 jaar geleden. Het 
begin van een mooi leven samen. 
In 1953 werd het wat meer dan 
schrijven alleen, toen kwam Ad 
terug uit Indië en gingen ze samen 
met een gehuurde auto toeren. Zo 
is de liefde langzaam gegroeid, 
10 juli 1956 gingen ze trouwen 
in Geldrop. Het feest werd thuis 
gehouden, ze hadden 65 jaar 
geleden geen bruidstaart, dat heb-
ben ze later ingehaald. Als er visite 
komt, wordt er vaak taart geser-
veerd, want visite is feest.

Ze hebben bijna hun hele huwe-
lijkse leven in Tilburg gewoond. Ad 
en Maria begonnen samen op een 
kamer, daarna op een fl at, toen 
verhuisden ze naar een huis en 
nu wonen ze twee jaar in Berkel 

Enschot. Ze vinden hier een 
warm bad met hun familie en 
buren.

Ze hebben alles samen 
opgebouwd door heel hard 
te werken. Ad heeft verschil-
lende banen gehad na zijn tijd 
als militair en Maria runde het 
huishouden, ze hield en houdt 
van poetsen en koken en deed 
veel voor de kinderen. Koken 
deed ze met verse producten uit 
de volkstuin van Ad, 40 jaar zijn 
grootste hobby, naast vissen en 
klussen. Ze hebben een dochter 
en een zoon, 5 kleinkinderen en 2 
achterkleinkinderen, het geluk kon 
en kan niet op volgens Maria.

Ze hebben zich nooit een moment 
verveeld, nu puzzelen en lezen 
ze, lopen een rondje, lekker op 
het balkon zitten. Ze raken niet 
uitgepraat met elkaar, praten is het 
geheim.

Afgelopen zaterdag hebben ze 
hun 65e trouwdag gevierd met een 
mooi gezelschap. Als kers op de 
taart kwam burgemeester Wete-
rings, Ad en Maria feliciteren met 
dit heugelijke feit. Het was een 
dag met een gouden randje, het 
bruidspaar wil iedereen bedanken 
die deze dag onvergetelijk heeft 
gemaakt.

Tekst: Ellen de Visser
Foto: Bas Haans

Afgelopen zaterdag 10 juli was Maria, 87 jaar en 
geboren in Geldrop als jongste in een gezin met 7 
kinderen, 65 jaar getrouwd met Ad 91 jaar, geboren 
in Tilburg als oudste in een gezin met 9 kinderen. 

Enschot. Ze vinden hier een 
warm bad met hun familie en 

opgebouwd door heel hard 
te werken. Ad heeft verschil-
lende banen gehad na zijn tijd 
als militair en Maria runde het 
huishouden, ze hield en houdt 
van poetsen en koken en deed 
veel voor de kinderen. Koken 

Samen genieten van iedere dag

65jaar
getrouwd
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Weekblad de Schakel heeft in  augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel

Activiteiten kalender
Deze week

8
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07-08-21 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
04-09-21 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
12-09-21 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
02-10-21 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
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NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Momenteel wordt er een rotonde aangelegd op de 
kruising Molenstraat met de Koningsoordlaan. De 
kabels, leidingen en de nieuwe riolering zijn aan-
gelegd en inmiddels bouwt Aannemingsbedrijf Van 
Gelder de rotonde op. Begin augustus is het eerste 
deel klaar. Tijdens de bouwvakperiode (van 9 tot 30 
augustus 2021 ) liggen de werkzaamheden stil.

Opening rotonde en omleiding
Begin augustus kan gemotoriseerd verkeer over 
de rotonde rijden richting van de Molenstraat. 
Fietsverkeer rijdt dan over het tijdelijke fi etspad. 
De afslag richting de Koningsoordlaan wordt 
vanaf eind augustus aangelegd. Deze werkzaam-
heden duren drie weken. De Koningsoordlaan 
is dan afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid. Naar verwachting is de rotonde 

eind september klaar om in gebruik te worden 
genomen. Begin november 2021 wordt het groen 
geplant.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Hoolstraat 
bereikbaar vanuit Berkel-Enschot en Udenhout.

Voorrang fi etsers
Fietsers krijgen voorrang op deze nieuwe rotonde. 
Dit is te zien aan het rode fi etspad dat doorloopt 
op de rijbaan, de markeringen op de weg en de 
bebording. Om automobilisten extra te wijzen op 
de gewijzigde situatie komen er tijdelijke borden 
bij de rotonde.

Meer informatie www.tilburg.nl/wegwerkzaam-
heden (zoekterm: Molenstraat, Berkel-Enschot).

Stand van zaken aanleg rotonde kruising Koningsoordlaan - Molenstraat 

MEMORIA
dierencrematorium 

Tilburg

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



Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 14 juli t/m 20 juli 2021

heerlijke
gemarineerd
kipreepjes
pakket
(500 gram vlees, 4
lekkere broodjes en
een bakje saus

per pakketje 7.95

gemarineerde
runder-
schnitzels

3 stuks 9.95

lekker en gemakkelijk
indisch-
stoofvlees

500 gram 7.95

huisgemaakte 
huzarensalade
met rundvlees

500 gram 4.95

fantastische                     
     kip op stok

4 stuks 5.95

verrassend lekker
DUITSE-
BIEFSTUKJES

(gemaakt van zacht
rundvlees,
huisgemaakte kruiden)

4 stuks 7.95

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE
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Ko�  etijd
(a� evering 6)

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

In deze laatste afl evering van Koffi etijd ontmoet 
Tineke Donga, voorzitter van de Dorpsraad, Arie 
van Boekel, vrijwilliger bij Koffi etijd. Enthousiast 
vertelt Tineke hoe trots zij is dat Berkel-Enschot dit 
initiatief heeft voor kwetsbare ouderen in ons dorp. 
‘De Dorpsraad heeft mede de randvoorwaarden 
gecreëerd voor Koffi etijd, maar mensen als Arie 
doen het echte werk! Het is fantastisch dat mensen 
dit voor elkaar willen doen. In een dorp lijkt het een 
vanzelfsprekend gegeven, maar je moet het toch 
maar willen doen als vrijwilliger.’

Vanuit een maatschappelijke opgave wil de Dorpsraad 
een goede voorziening tegen lage kosten neerzetten. 
Koffi  etijd draagt eraan bij dat onze ouderen langer 
thuis kunnen blijven wonen. ‘Wat we met elkaar kun-
nen opvangen, doen we samen. Ik ben daarom alle 
vrijwilligers en TC de Rauwbraken heel dankbaar. 
Daarnaast kunnen we natuurlijk niet zonder de profes-
sionele zorg’, aldus Tineke. 

Arie kwam via ContourdeTwern 
in aanraking met Koffi  e-

tijd. Toen hij in 2013 als 
gevangenispastor met 
pensioen ging, wilde hij 
graag iets gaan doen 
waar zijn hart lag. Als 
gastheer bij Missionair 
servicecentrum Tilburg 

(MST) ving hij mensen 
op die aan de rand van de 

samenleving stonden. Toen 

MST in verband met Corona dicht ging, besloot Arie 
de verbinding te zoeken met zijn eigen dorp. In Berkel-
Enschot ging hij op huisbezoek bij kwetsbare ouderen 
die verlegen zaten om dieperliggende gesprekken 
en nu samen de derde groep van Koffi  e vormen; een 
gespreksgroep. ‘Wanneer je een-op-een gesprekken 
voert, ontstaat er een vertrouwensbasis. Praten in een 
klein groepje tijdens Koffi  etijd zal daar nog een andere 
dimensie aan toevoegen. Onderlinge uitwisseling 
kan zo verrijkend werken. Gesprekken kunnen gaan 
over verschillende thema’s, zowel maatschappelijke, 
bijvoorbeeld de politiek, als persoonlijke thema’s: over 
het voorbije leven, persoonlijke ontwikkeling, welke 
invloed heeft je gezondheid op je leven en wat zijn za-
ken waarin je tekort geschoten bent. Het zijn prachtige 
gesprekken over levensthema’s die je kunt delen met 
lotgenoten. Durf je kwetsbaarheid te laten zien, want je 
staat er niet alleen voor’, besluit Arie. 

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

Tineke Donga (l) en Arie van Boekel (r)
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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
15 juli 16 juli 17 juli

Geldig in week 28
zondag 11 t/m zaterdag 17 juli

28/21 
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). 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Maximaal 5 aanbiedingen per klant. Niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

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

Goedeten isbuiteneten.

Goedeten isbuiteneten.

Go
ed
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Alle PLUS Meloenen 
Combineren mogelijk 
2 stuks  **
Bijv. PLUS Galia meloen, 2 stuks   

3.98 1.99
D e actieprijzen variëren van 1.39 - 4.49  

0.0% Speciaalbier 
   Alle flesjes à 23-50 cl
Per flesje  
Bijv. A�igem 0.0% Blond, 
flesje 30 cl   

0.90  0.45
 De actieprijzen variëren van 0.33 – 1.14    
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GRATIS

L’Or 
Ko�  ecapsules
   Alle doosjes à 10 stuks, 
combineren mogelijk   

Coca-Cola, Fanta of Sprite 
   Alle blikjes à 25 cl, combineren mogelijk   

Heineken Pils of 0.0% of Amstel Pils*** 
   Krat 24 flesjes à 30 cl
    Per krat
   Bijv. Amstel Pils, krat 24 flesjes à 30 cl  

14.99  11.24
  D e actieprijzen variëren van 11.24 – 12.96    

50 %50 % 
    KORTING   

PLUS
•  Gerookte Noorse zalm Pak 100 gram

•  Kabeljauwfi let Pak 130 gram

•  Warmgerookte zalmmoot Pak 125 gram

•  Grote garnalen Bakje 100 gram
Combineren mogelijk

 25%25% 
    KORTING   

MAX. 5 PER KLANT 5.50 – 7.98 

  2 stuks  

4  4  ..9999      
KIES & MIX

15.45 – 16.95 
5 doosjes  

9  9  ..9999      

2.24 – 2.40 

4 blikjes  

1  1  ..9999      

 PLUS Korenlanders 
Stokbrood met desem bereid
    Volkoren, spelt of wit klein   

 PLUS
Gebakken kibbeling
    Actieprijs per kilo 7.96   

 PLUS Blonde d’Aquitaine 
Hamburger
    Pak 4 stuks   

PLUS 
Pitloze witte druiven
Schaal 500 gram

1.99

Per schaal  

    1    1..4949   
1.19 – 1.49 

    Per stuk

0  0  ..9999   
3.30

Per 250 gram  

1  1  ..9999      
3.98

    Per pak

    3    3..4949   

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

plus.nl Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | Langer open op zondag! 9.00 - 19.00 uur
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Nieuw nummer 
De Kleine Meijerij
In deze afl evering 2 van het kwartaalblad 
van Heemkundekring De Kleine Meijerij 
schrijft Joost van der Loo over Udenhoutse onge-
huwde vrouwen die als onderwijzeres werkzaam 
waren. Lange tijd was het kiezen voor het beroep 
van onderwijzeres (of verpleegster) voor een meisje 
vaak de enige mogelijkheid om te kunnen door-
studeren. Bij trouwen was ontslag gebruikelijk. 
Veel vrouwen die in het onderwijs werkzaam waren 
bleven daarom vaak ongehuwd. In Udenhout kozen 
onder meer Clothilde Lemire, Theodora van Roes-
sel, Jacomina Sweens en Henriëtte Smulders voor 
dit beroep. Deze Henriëtte Smulders gaf ook jaren 
les aan de Heilig Hartschool in Berkel en staat pro-
minent op bijgevoegde klassenfoto met Berkelse 
meisjes uit de jaren 1964-1965.
Sjoerd Willems en Karin van den Heuvel vertellen 
over de historie van schoenfabriek “De Hollandse 
Jongens” van G. van der Heijden, bijgenaamd “De 
Tuit”. Frank Scheff ers schrijft over een aanteken-
boekje van zijn opa die boerde op Kerkhoven in 
Oisterwijk dat schattingsgegevens bevat over 
Oisterwijkse paarden. 
Ad van den Oord beschrijft de niet zo rooskleu-
rig verlopen levens van de “drinkebroers” Jan en 
Martinus Korthout. De uitgave sluit met een artikel 
over het tegeltableau dat ooit op de gevel van de 
Johannes de Doperschool in Oisterwijk prijkte en 
thans in Museum Van Riel te Heukelom gerestau-
reerd wordt. 
Deze afl evering is voor € 6,00 verkrijgbaar bij 
Primera in Winkelcentrum Koningsoord en FotoGa-
lerie Angelique te Udenhout.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als 
werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, 
Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk 
en Udenhout: www.dekleinemeijerij.nl .
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Verenigingen

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



Gevonden

Verloren

7-7 Sleutelbos Speeltuintje Ruivenhof 06-38300689

5-7 Speeltje: Sophie la girafe Winkelcentrum Koningsoord 013-5335144

5-7 Bankpas Rabobank Koningsoord 06-40184621

2-7 Autosleutel SEAT.  parkeerplaats Koningsoord achter de Hema 06-44750233
   
   

11-7 Sandaaltjes met print maat 22/23 Speeltuin Erasmuslaan/  06-46993648
  Anton van Duinkerkenlaan

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

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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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



Weekblad
De Schakel De

Oranje Zomer
Special

Nog even het is al weer zomervakantie. Woensdag 21 juli 
verschijnt de zomereditie van weekblad De Schakel. Nu we ein-
delijk weer naar terrasjes en restaurants mogen en ongestoord 
kunnen shoppen in ons mooie dorp gaan we ook genieten van 
een mooie zomer. Daarom dompelen we deze zomer-editie 
in een oranje-zomer uitgave. Omdat oranje nu eenmaal onze 
Schakel kleur is.

Waar denk jij aan bij Oranje?
Stuur jouw foto met toelichting, anekdote of 
Oranje quote op naar info@schakel-nu.nl
Vermeld je naam en telefoonnummer en doe 
dit uiterlijk zondagavond 18 juli a.s.

Wij maken een collage van de leukste en 
mooiste momenten. 
Wie weet win jij een cadeaubon van € 15,- !

Wat is jouw favoriete Oranje…
- sportmoment
- kledingstuk
- koningshuislid
- fruit of groente
- bloem
- wens 
…
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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 



Volop terrasschaak
Afgelopen donderdagavond werd weer 
volop geschaakt op het mooie terras 
van de Druiventros. Hoewel zomers de 
opkomst altijd lager is, waren er toch een twaalftal 
trouwe schakers. In rapidvorm werden een aantal 
‘luchtige’ partijen gespeeld. Voor het terrasschaak 
hebben zich inmiddels ook enkele huisschakers 
aangemeld, die wel degelijk partij weten te geven. 
Sterker, zelfs weten te winnen van geroutineerde 
schakers. Waarmee niet gezegd is dat huisscha-
kers geen kans maken. Het blijkt bovendien dat 
juist door het regelmatig schaken, sommige spe-
lers zich razendsnel ontwikkelen in de fi jne kneep-
jes van deze uitdagende denksport. Aanstaande 
donderdag vindt weer een speelavond plaats.
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Sport

Spectaculaire 
kortingen op 
potterie, bbq’s, 
tuinmeubelen 
en restanten! 

KORTINGEN TOT 75%

VR 16
ZA 17
Z0 18
JULI

Oisterwijk Heukelomseweg 26

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



CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

CULTUURPROEVERIJ ONS KONINGSOORD
zaterdag 28 augustus en zondag 29 augustus

Alvast een tipje van de sluier…….

Zaterdag van 
17.00-20.00 uur 
presenteert ONS 
KONINGSOORD 
CULTUREEL de in-
loop ‘Is ’t Kunst of is 
‘t Kitsch?’ Speciaal 
voor iedereen die de 
waarde wil weten 
van verborgen kost-
baarheden in huis is 
Irene Rozendaal te 
gast om jullie kennis 
te laten maken met 
de waarde van schil-
derijen, meubelen, 
goud- en zilverwerk, sieraden, glas en andere kost-
bare spullen die door jullie worden meegebracht.
Wil je weten wat je pronkstuk dat al eeuwen in de 
familie is, nu eigenlijk waard is, kom dat naar ons 
Koningsoord! Ben je benieuwd of dat schilderij bij 
jou op zolder kunst is? Laat het zien aan Irene. Haar 
deskundige kennersblik zal duidelijkheid brengen en 
ze zal jou en het publiek informeren.
Irene Rozendaal is beëdigd registertaxateur, makelaar 
in kunst, antiek en inboedelgoederen en internatio-
naal gecertificeerd. 

Zowel op zaterdag als op zondag komt ONS KO-
NINGSOORD CULTUREEL met nieuwe danslessen 
voor kinderen en jongeren. 
Danslerares Iris Joosten: “Voor de kleinsten dansen 
we deze keer over de zomer in een zomerkriebel 
dansles. We gaan op reis, maken tekeningen in het 
zand en dansen als een ijsje! 
Voor de grotere kinderen leren we een toffe dans op 
zomerse muziek met bekende ‘tiktok’ moves. Aan 
het einde van deze les heb je een hele dans geleerd!”
Iris Joosten is afgestudeerd aan de Dansacademie 
in Tilburg en heeft veel ervaring in het werken met 
kinderen in alle leeftijden.
Hou de informatie over de CultuurProeverij in de 
gaten. We bieden nog veel meer…..
Ben je nieuwsgierig geworden. Op 21 juli staat het 
hele programma op www.onskoningsoordcultureel.
nl en komt het in de flyer in De Schakel bij jou thuis 
in de bus. 

18



DIGI-SPREEKUUR IN DE BIBLIOTHEEK
Woensdag 1 september van 14:00 tot 16:00 uur
 
Heb je al enige computerervaring, maar nog moeite 
om zelfstandig problemen op te lossen op je 
smartphone, tablet of laptop? Of heb je vragen over 
internet of E-books? 
Dan is het Digi-spreekuur iets voor jou! Deelnemen 
aan het Digi-spreekuur is gratis. 

Neem je eigen laptop, tablet of smartphone mee naar 
het spreekuur en onze mediacoach zal al je vragen 
beantwoorden.
Ook op de woensdagen 3 november en 1 december 
van 14.00-16.00 uur kun je voor je digitale vragen in 
de Bibliotheek terecht.
Alleen op afspraak. Aanmelden via berkelenschot@
bibliotheekmb.nl 
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Derde boekje voor 
Stichting Teun voor 
PRO-BE
Afgelopen week heeft Prakrijk voor Orthopedago-
giek Berkel-Enschot het derde boekje in ontvangst 
mogen nemen over omgaan met emoties. Deze 
keer gaat het over trauma verwerking, met de titel 
Tom heeft een trauma. Het verhaal is geschre-
ven door Wim Verbunt en de tekeningen zijn van 
Marjolein Stok. De opbrengst van de boekjes gaan 
naar Stichting Teun. Teun is de kleinzoon van Wim 
Verbunt, hij heeft een zeldzame spierziekte. Voor 
onderzoek en extra kosten is geld nodig. Wim 
schrijft in opdracht verhalen om zo geld binnen te 
halen voor de stichting. Voor meer informatie www.
stichtingteun.nl 

Op de foto vlnr: Radna van Empel, Wim Verbunt, 
Marjolein Stok
Foto is gemaakt door Lieke Nijsten

Waterlandschap Pauwels
Onlangs publiceerde het Brabants 
Dagblad een artikel waarin plan-
nen ontvouwd werden die moeten leiden tot de 
realisatie van een zogenaamd waterlandschap in 
het noordelijke gedeelte van de Nieuwe Warande. 
Hier volgt een korte samenvatting van dat artikel. 
Het gaat om het gebied in de omgeving Rioolwa-
terzuivering Noord, Noorderplas en Noorderbos 
tot aan Zwaluwenbunders. Het zijn ingrijpende 
plannen om het watersysteem te verbeteren, en zo 
bij te dragen aan het tegengaan van verdroging en 
het op peil houden van het grondwater in het van 
nature natte gebied. Dit gaat ondermeer gebeuren 
door overtollig regenwater uit de stad bij extreme 
regenbuien op te vangen en door ‘blauwe aders’, 
grote buizen die de afgelopen jaren zijn aangelegd, 
af te voeren naar het buitengebied. Dit water wordt 
in rietfi lterbergingen opgevangen en kan daar 
langzaam, gezuiverd, de bodem inzijgen. Het is de 
bedoeling dat het gezuiverd water uit de rioolzui-
vering op natuurlijke wijze na gezuiverd wordt in 
een zogenoemde ‘waterharmonica’, een meande-
rende aftakking van de Zandley in het Noorderbos, 
om daarna opgevangen te worden in een soort 
moerasbos. Agrariërs in dit gebied kunnen dit 
gezuiverde water dan benutten voor hun gewas-
sen waardoor oppompen van grondwater minder 
nodig zal zijn. Ook wordt het landschap ecolo-
gisch versterkt, onder andere door de aanleg van 
een ecologische verbindingszone met recroduct 
tussen het Noorderbos en Huis ter Heide. Om het 
waterlandschap meer beleefbaar te maken komt er 
een netwerk van recreatieve wandel- en fi etsroutes. 
Verder moet een nieuw aan te leggen voetgangers-
brug over de Bechtweg de bereikbaarheid vanuit 
Tilburg-noord verbeteren.

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl

Nationaal MS fonds
Ik wil via deze weg alle collectanten 
die afgelopen tijd (28juni t/m 3 juli) 
hun steentje hebben bij gedragen, 
bedanken voor hun inzet. De volgende vrijwilligers: 
Bart Bos, Gert Jan de Graaf, Yvonne van Riel, 
Rianne van Gorp, Janneke Goris, Marijke Schipper, 
Peggy Horsten en Jikke Stappaerts. Zij hebben 
allen tijdens deze coronacrisis veilig kunnen col-
lecteren.
Ook wil ik alle personen, die een gift of contant of 
via de QR-code hebben geschonken ook namens 
de Msfonds organisatie hartelijk bedanken. Ook 
een extra bedankje richting Dhr. De Graaf, die via 
zijn digitale collectebus totaal 310 euro binnen-
haalde.
Totale collecte-opbrengst excl. de digitale collecte-
bus € 1.389,48 euro’s. Vorig jaar € 1.245,00.
Helaas hebben we nog een tekort aan collectanten. 
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Diversen
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Dus vanaf deze plaats wil ik nogmaals een oproep  
plaatsen voor nieuwe collectanten. Deze zijn echt 
hard nodig.
Dus wilt u voor een goede doel 2-4 uurtjes vrij 
maken geef u dan op.
Collecteweek in 2022 is van 27 juni t/m 2 juli.
Doe iets goeds voor je medemens. Laat deze pati-
enten niet aan hun lot over.
Hebt u de collectant gemist en wilt u graag toch 
nog een donatie geven. Stort deze gift op het 
volgende rekeningnummer NL85RABO0132064316 
TNV Nationaal Msfonds
De landelijke collecte opbrengst wordt besteed aan 
innovatieve onderzoeken om MS
draaglijker te maken c.q. te genezen.

MELD U AAN ALS NIEUWE COLLECTANT VIA 
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden.
Of bij Henk Denissen (coördinator) Raadhuisstraat 
62 via mail h.a.denissen@ziggo.nl
of bel 013-5331151 / 0622459596. 

Met vriendelijke groeten.
Henk

Sacha Ausems was 
de laatste 14 jaar 
bestuurder bij ver-
schillende (grote) 
zorginstellingen. 
Daarvoor werkte 
zij in het bedrijfsle-
ven. Burgemeester 
Ausems ziet een 
integrale opdracht 
voor zich: uitdaging 
op het hardere stuk 
van verstedelijking, 
voorzieningen, 
openbare orde en 
veiligheid en duur-
zaamheid. Maar 
zeker ook op het zachtere stuk van de sociale 
cohesie, community, de ziel van Waalwijk. 

Burgemeester Ausems: ‘Ik wil Waalwijk een stad 
laten zijn waar iedereen telt en meedoet. Waar de 
kracht van iedereen wordt aangeboord. Waar ieder-
een zijn of haar stukje van de puzzel legt.’

Fundament van de lokale democratie
Burgemeester Ausems wil bijzonder goed op de 
hoogte zijn van wat er speelt: ‘Als burgemeester 
moet je werkelijk goed kunnen luisteren en aanwe-
zig zijn. Dit geldt niet alleen voor een burgemeester, 
maar zeker ook voor de volksvertegenwoordigers 
in de raad. Zij moeten een goede afspiegeling zijn 
en álle belangen wegen en behartigen. Iedereen 
doet mee, iedereen mag meedoen, iedereen moet 
mee doen en het stadsbestuur luistert en maakt 
wijze afwegingen na alle belangen en wensen 
gehoord te hebben.’ Sacha Ausems is opgegroeid 
in deze regio. Ze woont nu nog met haar gezin in 
Berkel-Enschot en wil zo snel mogelijk naar Waal-
wijk verhuizen.

Keuze voor Waalwijk
Met de aanstelling van Sacha Ausems door de 
gemeenteraad toont Waalwijk weer lef en onder-
nemerszin. Kenmerken van de stad die als een 
schoen passen bij Sacha. Haar ervaring in het 
bedrijfsleven, als bestuurder bij diverse (zorg)orga-
nisaties en als ondernemer maken ook deel uit van 
het Waalwijkse DNA. Een plek die steeds slim weet 
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. 
Ook Sacha grijpt kansen die voorbij komen, zoals 
het burgermeesterschap van deze stad.

Sacha Ausems uit Berkel-Enschot 
beëdigd als nieuwe burgemeester 
gemeente Waalwijk
De Commissaris van de Koning – Ida Adema – 
heeft op donderdag 8 juli Sacha Ausems (51) 
beëdigd als burgemeester van de gemeente Waal-
wijk. Zij volgt Nol Kleijngeld op die op 2 juli met 
pensioen is gegaan. 
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Cappella Pratensis maakt driedaagse 
‘roadtrip’ langs Brabantse kloosters
‘Nu dat het daglicht vult de hemel’

Voor vier Brabantse kloosters is dit jaar een be-
langrijk lustrumjaar. Daarom is 2021 uitgeroepen 
tot Jaar van het Brabants Kloosterleven.  Onder 
deze noemer maakt Cappella Pratensis een 
unieke ‘roadtrip’ langs Brabantse kloosters, met 
een serie gratis concerten voor klein publiek.

Het programma Nu dat het daglicht vult de hemel 
ademt mee met de natuur en het ritme van het 
kloosterleven. Gregoriaanse hymnes die de da-
geraad, de zon, de avond en de nacht bezingen, 
vormen de rode draad en worden vervlochten met 
schitterende polyfonie uit de beroemde Bossche 
Koorboeken. Waar mogelijk begint elk concert 

met gregoriaanse beurtzang in de openlucht van 
de kloostertuin, een welhaast mystieke ervaring. 
De serie wordt afgetrapt in de vroege morgen van 
zondag 18 juli, als in de tuin van de Abdij Konings-
hoeven het gregoriaans wordt vermengd met het 
geluid van ontwakende vogels.

De optredens zijn een geschenk aan de klooster-
gemeenschappen, maar ook vrij toegankelijk voor 
bezoekers. Na afloop is er gelegenheid voor een 
vrije donatie en het kopen van cd’s.

zondag 18 juli 05:00u | Abdij Koningshoeven, 
Berkel-Enschot | Trappisten

Vanwege de 1,5 meter regel is de bezoekersca-
paciteit van elk klooster beperkt. Om zeker te zijn 
van een plaats, kunnen bezoekers reserveren via 
https://www.cappellapratensis.nl/nl/brabants-
kloosterleven/

Meer informatie en andere data/tijdstippen: 
www.cappellapratensis.nl 
Deze concertserie wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds Podiumkunsten, Provincie Noord-
Brabant en Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Brabant.

Gratis je verkeerskennis opfrissen? 
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven auto-
rijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je 
vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer 
vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je 
mobiel blijft? 
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis 
meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van 
Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de ge-
meente Tilburg en in samenwerking met de lokale 
seniorenverenigingen organiseren we een aantal 
opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren 
automobilist.
Je kunt meedoen met een opfriscursus waar je 
verkeerskennis wordt bijgespijkerd. Onze instruc-
teur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersre-
gels, -situaties en -borden. 
Blijf je liever thuis maar wil je toch je verkeerskennis 

opfrissen? Dan is er dit jaar ook de mogelijkheid om 
achter je eigen computer of tablet bijgepraat te wor-
den over de nieuwste verkeersregels. Deze online 
opfriscursus duurt twee uur en wordt ook door een 
gecertificeerde rijinstructeur gegeven.

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan 
deze cursus om zich aan te melden voor een 
individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel 
vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je 
tijdens de cursus. 
Dit jaar hebben wij de mogelijkheid om deel te 
nemen aan fysieke of online cursussen.
De fysieke cursussen zijn op (je wordt beide 
dagen verwacht):
Woensdag 11 en 18 augustus 2021 tijdstip 13.30 – 
15.45 in Berkel-Enschot
Maandag 6 en 13 september 2021 tijdstip 9.30 – 
11.45 in Berkel-Enschot
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HENNY HUISMAN’S TV-SURPRISE ACTIE TOT 1000,- INRUIL!* 

WWW.MEUBELZORG.NL              BEL 085-0655292

Heerlijk genieten !

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:

Adres:                                                                             Postcode:

Plaats:

Telefoon:

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

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

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 za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

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

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma 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

*a
ct

ie
 a

lle
en

 g
el

di
g 

op
 e

le
kt

ris
ch

e 
m

aa
ts

to
el

en

ACTIE GELDIG VAN:
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21
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De online cursussen zijn op (je ontvangt hiervoor 
een link om aan te sluiten):
Maandag 23 augustus 2021 tijdstip 14.00 – 16.00 
online cursus
Maandag 30 augustus 2021 tijdstip 14.00 – 16.00 
online cursus
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeel-
nemer en inwoner van de gemeente Tilburg en is 
dit iets voor jou? Meld je dan uiterlijk een week 
voor aanvang van de cursus aan via onderstaande 
link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 
https://vvn.nl/opfriscursustilburg
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens 
de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst 
niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richt-

lijnen kunnen we je een online versie aanbieden)
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus 
een bevestiging met de locatiegegevens.

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

Martijn Schellekens Bachelor International Business Maastricht University
Youri Poirters MBO Marketing en Communicatie De Rooi Pannen
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl



 TUINADVIES
TUINONTWERP
AANLEG & RENOVATIE

TUINONDERHOUD
BESTRATING
BODEMTECHNIEK

06 50 45 29 31
info@groenencultuurtechniek.com
www.groenencultuurtechniek.com
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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.

EERSTE COMMUNIE
Aanstaande zondag 18 juli ontvangen 25 kinderen 
uit onze gehele parochie voor het eerst de Heilige 
Communie. Dit zal gebeuren tijdens twee eucharis-
tievieringen in de Lambertuskerk in Udenhout. Het 
belooft een groot feest te worden. Maar door de nog 
altijd beperkte capaciteit zijn deze vieringen met alle 
communicanten, hun gezinnen en opa’s en oma’s vol. 
Daarom kunnen andere parochianen hun Commu-
nie doen in een van de drie andere zondagsmissen: 
zaterdag 19.00 uur: Lambertuskerk Udenhout; zondag 
9.30 uur: Caeciliakerk Enschot; zondag 11.00 uur: Wil-
librorduskerk Berkel.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen 
van Annie Scherders-Fonken, 95 jaar en Nicolle van 
Mierlo-Jonkerman, 56 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 17 juli:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 18 juli: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
Intentie: Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
09.30 uur: St. Lambertuskerk: Besloten viering. 
Eerste H. Communieviering mmv kinderkoor Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Overgrootouders Anton en Christina Koe-
nen-Weerts; Overgrootouders Jo en Joke Weijters-van 
Zon; Overgrootouders Rinus en Marie Roest-Duijnho-
ven; Overgrootouders Toon en Mina van Alphen-van 
Rijswijk; Karel Reumann; Sjaan Witlox-van Hal (1e 
jrgt.); Kees van de Plas (verj.).

11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.30 uur: St. Lambertuskerk: Besloten viering.
Eerste H. Communieviering mmv kinderkoor Eigen-Wijs.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks
Intentie: opa Wil Rasenberg (jrgt.); Overgrootouders 
Loots en van Meerendonk; Mia L’Ortye-van de Venne; 
Overl. familie Robben-Vorstenbosch.

Maandag 19 juli: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 20 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 21 juli:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 22 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 23 juli:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Weekblad de Schakel heeft in
 augustus een ZOMERSTOP

In de weken 
31-32-33-34 

verschijnt er géén Schakel
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Berkel-Enschotse illustratrice zit niet stil!  
Het prentenboekdebuut ‘Willemijn Wielbelkont’ van onze dorps-
genote Renate Vermeulen verscheen eerder dit jaar in de 
Nederlandse boekhandel … en later dit jaar al in Amerika! 
‘Dit is een droom die uitkomt!’ zegt Renate trots. ‘Het boek gaat 
over een druk meisje dat altijd wil bewegen en wiebelen en 
wervelen en wapperen. En nou … zo voel ik me ook. Ongelooflijk 
dat mijn tekeningen straks de hele wereld over gaan.’ 
 
Willemijn Wiebelkont móét gewoon bewegen. Ze kan er niets aan 
doen. Als haar gewiebel een grote puinhoop veroorzaakt, wordt 
Willemijn uit de klas gestuurd. Gelukkig weet de directeur precies 
wat Willemijn kan doen om rustig te worden. 
 
Een grappig prentenboek over een meisje dat niet stil kan zitten. 
Voor wiebellezers vanaf 5 jaar.

Schakeltjes
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder 

afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, 

ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 

www.fotogalerie-angelique.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

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

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.

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

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

Plantaardig vormgever Extra Vita staat voor u klaar 
met een helpende hand in en om het huis. 
06-22114370 extravita.corrie@gmail.com 

Facebook: Extra Vita
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 juli 2021

Korting wordt aan de kassa verrekend.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

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

3 VOOR

499

JUMBO BIEFSTUK
Voordeelverpakking 3 stuks

a7,50

6,-

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

MAGNUM
2 verpakkingen à 270-836 ml

2e
HALVE
PRIJS*

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

499
a5,61 - a5,86

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

25%
KORTING**

MSC-C-51
964

ASC-C-00007

WAPENAER STUKKEN KAAS
Alle soorten 
Verpakking circa 500 gram

25%
KORTING**

SUN, DREFT OF FINISH 
VAATWASTABLETTEN
Alle soorten 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

 Jumbo Denissen , Berkel Enschot, Koningsoord 64


