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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, Lieselot van Elten

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
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Een zonnige middag om de winnaar van de 
zonnebloemwedstrijd in het zonnetje te zetten; 
het had voor Emma van Vloten Martin bijna niet 
mooier kunnen uitpakken. Vorig jaar organi-
seerde ze voor het eerst een wedstrijd onder de 
buren om te zien wie de grootste zonnebloem 
wist te kweken. Het initiatief viel in de smaak en 
dus werden ook dit jaar weer heel wat zonne-
bloemzaadjes in de voor- of achtertuinen van 
de buurtbewoners aan de Craen- en Osse-
weide geplant. 

‘Net als vorig jaar viel het startsein voor de 
wedstrijd samen met internationale zonne-
bloemdag op 1 mei,’ vertelt Emma. ‘Ik heb 
deze keer wel voor een ander type zonne-
bloem gekozen. Eentje met een veel vollere 
bloem en die zich wat meer aan de “voorschrif-
ten” hield,’ lacht ze. ‘Vorig jaar werden de bloemen 
veel groter dan de aangegeven 1,80 meter. Sommigen 
werden wel 4 meter hoog! Maar toen hadden we een 
hele warme zomer. Dat was dit jaar wel anders.’

Er was wel meer anders dan vorig jaar. Deden er toen 
zo’n 38 buren mee, dit jaar 

waren dat er 19. Geluk-
kig bleven ook veel 

dingen hetzelfde. 
Allereerst het 
enthousiasme en 
de groene vingers 

van de buren en ook deze keer was de prijs een ca-
deaubon van Twinz IJs & Zo.  

Tegel eruit, plant erin
Tijdens de buurtborrel maakte Emma bekend wie dit 
jaar de hoogste bloem had weten te kweken. Met 
een bloem die maar liefst 2,59 m hoog werd, wist Els 
Buitenhuis van Osseweide 24 de ijsbon in de wacht 
te slepen. ‘Ik had gehoord van het initiatief van de 
gemeente om te gaan tegelwippen,’ vertelt Els. ‘Een 
tegel eruit en een plant erin. Ik heb de bodem uit de 
bloempot gehaald en de plantjes daarna met pot en 
al in de grond gezet.’ Op de zonnigste plek van haar 
tuin, beschut tegen de wind en met een muurtje als 
“ruggensteun”, kwamen de drie zonnebloemen van 
Els tot grote hoogte. 

Ook dit jaar dus weer blije gezichten. Bij de buren, bij 
Emma en bij de Scouting. Met de opbrengst van de 
wedstrijd konden de scouts getrakteerd worden op 
een heerlijk ijsje. Volgend jaar weer dus, zou je zeg-
gen. Maar dat laat Emma nog in het midden. Hoe dan 
ook is de kans groot dat de uitgezaaide zonnebloe-
men ook volgend jaar de buurt weer zullen opfl euren. 

Tekst en foto: Noortje de Kok

Hoogste zonnebloem 
dankzij tegeltje wippen

ten” hield,’ lacht ze. ‘Vorig jaar werden de bloemen 
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Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand augustus zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
D. Vissers, Beltmolen 74 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Ans Hansen, Mgr.Bekkerstraat 3 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen 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.

Uitslag maandpuzzel augustus:
KROKODILLENTRANEN

 

 
  
 
 
 Aanbieding geldig van 27 december -1 tot 02 januari 0

DIVERSE SOORTEN
FILET-
AMERICAIN

o.a de lekkerste-,
speciaal, prepare du
chef, martino...

100 gram 1.79

ouderwete lekker
ribstuk

500 gram 7.95

VERSE
KIP-
KROKANT
SCHNITZELS

4 STUKS 6.95

LEKKER EN GEMAK
INDISCH-
STOOFVLEES

500 GRAM 7.95

verse huisgemaakte
LASAGNE

PER STUK 5.95

fsntsdtidche
KINGS-
BURGERS

( 4 kingsbugers, 4
lekkere broodjes en
een bakje saus)

samen 7.95
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B. Vervoort Groen & Cultuurtechniek
Slimstraat 52  |  5071 EM Udenhout  |  06-50452931
info@groenencultuurtechniek.com  |  www.groenencultuurtechniek.com

Met een MBO opleiding tot hovenier (Helicon in 
Boxtel) en een HBO opleiding tuin- en landschaps-
management (HAS in Den Bosch) op zak, wilde 
Bart graag ervaring opdoen bij een hovenier. In de 
naweeën van de crisis bleek dit echter niet eenvou-
dig. Voor een HBO-baan bleek hij te weinig ervaring 
te hebben, voor een MBO functie was hij te hoog 
opgeleid. Daarom zette Bart in 2014 (“eerder dan 
gepland”) de stap om voor zichzelf te beginnen en 
had hij geluk. Hij kon het klantenbestand van een 
hovenier, die stopte, overnemen. Sinds die tijd is hij 
gegroeid van een eenmansbedrijf naar een bedrijf met 
drie vaste medewerkers. Een bedrijf dat alles in eigen 
beheer doet, van het ontwerp van tuinen tot de reali-
satie en het onderhoud ervan. Maar ook grondwerk, 
handel in grondstoff en zoals zand en puin, plaatsen 
van keerwanden, bestrating, beplanting, beregening, 
etcetera. Op deze manier kan Bart goed, snel en ef-
fi ciënt werken. En met garantie voor kwaliteit, die hij 
ook vraagt van zijn vaste toeleveranciers. ‘Je moet het 
doen bij een klant, zoals je het bij jou thuis ook zou 
doen. Dat betekent gaan voor een 10!’ Bart staat voor 
een eerlijk bedrijf met discipline, iets wat hij in zijn 

opvoeding heeft meegekregen. Persoonlijk contact 
met de klanten vindt hij belangrijk: ‘ik kan gelukkig 
makkelijk ouwehoeren’.

Bart is gespecialiseerd in de toepassing van na-
tuursteen en keramiek tegels voor buiten, met een 
garantie van maar liefst 5 jaar. Zijn klantenkring strekt 
zich uit van Udenhout en omgeving tot Poppel maar 
ook in Rosmalen en zelfs Rotterdam is hij werkzaam. 
De opdrachten komen meestal via mond tot mond-
reclame (“ons kent ons”), maar Bart wil de komende 
tijd ook wat meer aandacht besteden aan een goede 
beeldvorming van zijn bedrijf. Door zijn kenmerkende 
huisstijl geeft hij zijn bedrijf een duidelijke eigen 
identiteit. In het ondernemingsplan, dat Bart op de 
HAS maakte, heeft hij een rode draad geschetst van 
zijn toekomstig bedrijf. Zijn toekomstbeeld is duide-
lijk: wanneer iemand een tuin, terrein of locatie heeft 
van 1000 vierkante meter of meer moet hij in het rijtje 
staan als mogelijke aannemer. In Brabant, maar liever 
nog in heel Nederland.

Tekst: Nelleke Sträter, De Wegwijzer
Foto: FotoGalerie Angelique, De Wegwijzer

Groen en Cultuurtechniek Udenhout

Bart Vervoort, 

Bedrijf
in

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

do vr za
9 sep 10 sep 11 sep WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 36 zondag 5 t/m zaterdag 11 september 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

36/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

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

 De Ruijter Chocoladehagel of -vlokken
    Alle pakken à 300-390 gram, combineren mogelijk
M.u.v. royale hagelslag of vlokken
    2 pakken**
    Bijv. De Ruijter Chocoladevlokken puur, 2 pakken à 300 gram

3.98  1.99
  De actieprijzen variëren van 1.99 – 2.79   

11++11
GRATIS

 Dubbelfrisss, Taksi, 
Appelsientje, Roosvicee of Lipton 
Alle sets met 6 of 10 pakjes à 200 ml, c  ombineren mogelijk
    2 sets**
    Bijv. Dubbelfrisss Framboos & cranberry, 
2 sets met 6 pakjes à 200 ml

4.70  2.35
  De actieprijzen variëren van 2.19 - 2.99 

11+1
GRATIS

PLUS 
Nederlandse Witlof  
Verpakt, zak 500 gram
2 zakken

4.38   2.19

Nederlandse Witlof  11++11
GRATIS

 Unox Cup a Soup
    Alle doosjes à 3 zakjes, combineren mogelijk
    2 doosjes**
    Bijv. Unox Cup a Soup kip, 2 doosjes à 3 zakjes

2.58  1.29
De actieprijzen variëren van 1.29 – 1.55   

SPONSORPUNT

+1 +1 11++11
GRATIS

 PLUS 
Kipkrokantschnitzel
    Pak 4 stuks   

5.50 

  Per pak

    3    3..9999       Bonduelle
Vriesverse groenten
    Alle zakken à 300-400 gram   

1.39 – 2.29 

  Per zak

    0    0..9999      
TOT 57% KORTING 

 Dreft Vaatwastabletten 
platinum plus lemon
    Zak 19 stuks
    5 zakken 

49.95   19.98Champignons wit
Bak 400 gram, uit de koeling

PLUS 
Pitloze watermeloen
Per stuk

3.99    1.99  PLUS Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

50 %50 % 
    KORTING   

5==22
 HALEN BETALEN

1.39 

  Per schaal  

    1    1..1919      
VOORDEELVERPAKKING

6.00 

  Per 200 gram  

    3    3..9999   

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

plus.nl Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | Zondag: 9.00 - 19.00 uur
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Van 
Berkelse

 Bodem

Volgende keer weer een andere groente 
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem! Volg VAN BERKELSE BODEM 

op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!

Courgette-
salade

Eet Smakelijk!

- Rooster de hazelnootjes of pijnboompitten in een koekenpan voor een paar minuten.

- Was de courgette en maak met een dunschiller slierten van de courgette, het middelste deel met zaden ge-
bruik je niet. Kook deze slierten voor 2-3 minuten in kokend water en laat goed uitlekken in een vergiet en wat 
afkoelen.

- Snijd een paar tomaatjes in stukjes.

- Doe de courgetteslierten in een schaal en verkruimel daar de geitenkaas over, doe de geroosterde nootjes erbij 
en de stukjes tomaat. Maak het af met wat basilicum, peper, zout en wat olie.

Ik ben de afgelopen weken weggeweest van Berkelse Bodem en heb me ondergedompeld in het Zeeuwse. 
Strand, zee, schelpen zoeken, je kan me niet blijer maken. Maar ja wat nu met de volkstuin als je drie weken 
weg bent? Gelukkig genieten mijn ouders vaak van ons huis als we weg zijn. En laat mijn vader nu ontzettend 
groene vingers hebben en niet vies van werken. Als ik thuis kom van vakantie heeft mijn tuin er nog nooit zo mooi 
bijgelegen en ligt mijn koelkast vol met verse groenten van eigen tuin. Als ik verder kijk staat zelfs in de kelder een 
plank vol met ingemaakte potjes zoet zuur van courgette, ui en paprika. Dat is nog eens thuiskomen! Er lagen wat 
gele courgettes en tomaatjes om nog verwerkt te worden en daar heb ik een super eenvoudige zomerse salade 
van gemaakt. Je vindt het recept hieronder. Serveer deze salade naast wat aardappeltjes en eventueel een stukje 
vlees.

Ingrediënten voor 2 personen: 
- 1 gele courgette   
- 1 handje basilicumblaadjes
- 1 handje pijnboompitten of hazelnootjes

- Paar kleine tomaatjes
- Peper, zout en olijfolie
- 50 gram geitenkaas 

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

Perfect tijdens training!

De nieuwe Train & Treat snacks
in 7 overheerlijke varianten
Nu 1 + 1 GRATIS

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
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Fietstocht TOER MEE
Vorig jaar kon de Toer Mee niet door-
gaan, maar dit jaar kon het gelukkig 
weer wel.
Op zondag 29 augustus 2021 was het de 40e keer 
dat door de MOV-groep Moergestel de fi etstocht 
Toer Mee werd gehouden ten gunste van het project 
Amanecer in Cochabamba/Bolivia van pater Theo 
Raaijmakers. Hij vangt daar straatkinderen op en pro-
beert deze via scholing een betere toekomst te geven. 
In 2008 heeft de KBO Berkel-Enschot zich met de 
projectgroep “Straatkinderen Cochabamba” bij deze 
fi etstocht aangesloten. Dit jaar voor de 13e keer.

Aan de hand van een routebeschrijving en richting-
borden onderweg vertrokken vanaf het startpunt bij 
Boerderij Denissen in Berkel-Enschot 63 deelne-
mers. Vaak trouwe deelnemers.
Het was helaas slecht weer met langdurige motre-
gen.
Desondanks kreeg de route, die 40 km lang was, 
zoals elk jaar veel waardering. 

In totaal heeft de fi etstocht, mede door de spon-
soring door bedrijven en particulieren, in Berkel-
Enschot voorlopig een kleine € 2400,- opgebracht. 
Tijdens de KBO-busreis, die dit jaar wegens de 
coronamaatregelen slechts 70 deelnemers telde, 
werd € 91,- ingezameld.  
Er zijn ook weer goederen in natura ontvangen met 
name van Albert Hein en catering Wolfs. De hapjes 
van deze laatste werden op een verrassingspost 
aan de fi etsers aangeboden.

Namens pater Raaijmakers danken wij iedereen 
hartelijk die aan het behaalde resultaat heeft bijge-
dragen. 

De MOV-groep Moergestel heeft besloten dat 
deze 40e  fi etstocht Toer Mee de laatste is voor dit 
project. Berkel-Enschot volgt de MOV-groep daarin. 
De KBO-projectgroep “straatkinderen Cochabam-
ba” wordt opgeheven. 
Veel dank is verschuldigd aan alle sponsorbedrij-
ven en particulieren die door de jaren heen aan dit 
goede doel hebben bijgedragen. Mede door hun 
vrijgevigheid hebben veel kinderen in Cochabamba 
een beter leven gekregen. 

KBO-werkgroep Solidariteit
Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba” 

Sponsors Toer Mee 2021
Albert Heijn supermarkt, Apotheek De Lange Stight,  
Autobedrijf Schapendonk, v.d.Bersselaar Optiek 
Udenhout, Boerderij Denissen, Catering Wolfs, Eva 
Beautysalon en zo, Van Eijck 
osteopathie, Gerritse makelaardij, Heuvelmans 
Mechanisatie, Hobbymix dierenspeciaalzaak, Koot-
enZo verpakkingen, Makelaardij Shirley Kneepkens, 
Notariskantoor Daamen De Kort van Tuijl Udenhout, 
Van Nunen Autobedrijf Opel Udenhout, Vakgarage 
Robben, Set in Point hard-en software, Topfysio-
therapie Groels&Klijn, Uitvaartbegeleiding Harriet 
van der Vleuten, Uitvaartbegeleiding Dorien de Nijs, 
Uitvaartzorg Margriet van Ingen, Uitvaartbegeleiding 
Monique van Houtum,  WitteWoningMakelaar Van 
Poppel, De Tweewielerspecialist B-E, loodgieters-
bedrijf Weijters,  Weijtmans juwelier, Boomrooierij 
Weijtmans, De Zeeuwse visgroothandel Tholen

Samen-uit-Dineren op 
dinsdag 21 september

Na een eenmalige heerlijke maaltijd in 
de Leyhoeve staat 21 september weer 
het Samen-uit-Dineren op het program-
ma, ditmaal bij de Druiventros.

Alle plaatselijke horecagelegenheden houden zich 
aan de voor hen geldende Covid regels en van de 
gasten wordt verwacht dat men: 
- bij klachten thuis blijft
- niet onnodig rond gaat lopen.
In het overleg met de horeca is besloten om, na vele 
jaren, de prijs voor de steeds geweldige 3-gangen 
diners te verhogen naar 20.50 euro per persoon 
(exclusief de drankjes)

U hoeft zoals u weet, geen lid te zijn van de KBO, 
alle senioren van Berkel-Enschot zijn welkom.
De aanmelding is zoals gebruikelijk. U kunt zich (tot 
17 september) opgeven via de website van de KBO: 
www.kbo-berkelenschot.nl of bij: Ine van de Wiel tel: 
013 533 3757 of bij Ria van de Kam tel: 013 533 2621
Het menu kunt u vinden op de website van de 
KBO. Bij het aanmelden a.u.b. doorgeven of u 
vlees of vis wenst en of u een dieet hebt.
De ruimte waar wij bij de Druiventros gaan dineren 
is afhankelijk van het aantal deelnemers.
U bent welkom vanaf 17.30 uur en om 18.00 star-
ten we met het diner.
Wij hebben er veel zin in en u bent heel hartelijk 
welkom op dinsdag 21 september.

KBO/S.W.O.
Werkgroep  SocMa
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Laat uw ogen 
regelmatig onderzoeken

Het is verstandig om uw ogen regelmatig te laten onderzoeken 
op eventuele oogafwijkingen en oogziektes. Onze gekwalificeerde 
optometrist is makkelijk toegankelijk: u kunt er zonder verwijsbrief 
naartoe. Hij kan u gericht adviseren of, indien nodig, doorverwijzen 
naar de oogarts. Maak nu uw vrijblijvende afspraak.

Graag tot ziens!

Maak nu uw 
vrijblijvende 

afspraak

Hoe gezond zijn uw ogen?

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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Clubkampioenschappen 
SB Concordia 2019/2020
Maandag 5 juli j.l. heeft Senioren 
Biljart Concordia haar jaarlijkse 
interne clubkampioenschappen gehouden. Hoewel 
er door de coronaperikelen noodgedwongen 
aardig wat speeldagen zijn uitgevallen konden we 
het speeljaar 2019/2020 afsluiten met voor een 
sportclub toch onmisbare clubkampioenschappen, 
weliswaar 9 maanden later dan gepland.
In een uiteraard amicale sfeer werden de messen 
geslepen en de degens (lees hier keus) gekruist:
Libre: in 13 beurten wist Frans Roosen zowaar 
coryfee Ad Timmermans te verslaan door zijn 
benodigde 25 caramboles bij elkaar te spelen in 13 
beurten, voorwaar een knappe prestatie van Frans.
Bandstoten: Jan Freriks en Bart Hooijmaijers hiel-
den elkaar dusdanig in evenwicht dat er een bar-
rage nodig was die nipt werd gewonnen door Bart.
Algemeen kampioenschap libre en bandstoten: met 
libre wist Gé Castelijns zijn vereiste 34 caramboles 
te scoren in 26 beurten waarmee hij Huub Coenen 
achter zich wist te houden. Met bandstoten nam 
Huub zijn sportieve revanche door in 32 beurten 
zijn benodigde 30 caramboles bij elkaar te stoten. 
Gé werd algemeen kampioen.

Al met al een mooie afsluiting van een door corona 
aardig verstoord verenigingsjaar.

BURGER-KONINGSCHIETEN +
MINI-MIX JEU DE BOULES-
TOERNOOI
Zondag 19 september organiseert het gilde Sint 
Hubertus voor de 10e maal het Burger-Koning-
schieten
Een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
het gilde en tevens een gooi te doen naar de titel                
Burgerkoning. De deelname is geheel vrijblijvend 
en gratis.

Dit jaar wordt voor de 10e keer om de titel geschoten.
De vorige Koningen hebben toegezegd ook dit jaar 
weer een gooi te doen naar de titel Burger-Koning.
Hij of zij die het laatste stuk van de vogel naar 
beneden schiet, ontvangt van het gilde een beeldje 
met inscriptie, voorstellende een Gilde-Koning. 
Tevens wordt de Burger-Koning in de gelegen-
heid gesteld, om bij alle activiteiten van het gilde 
aanwezig te zijn.
Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar. Legitimatie is 
verplicht.
Inschrijven kan tussen 13.00 en 13.45 uur. Het 
Koningschieten vangt aan om 14.00 uur.

Voor hen die liever niet mee schieten, maar deze 
dag wel actief willen zijn, wordt een Mini-mix Jeu 
de Boulestoernooi gehouden. Dit toernooi vangt 
aan om 13.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.
Inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur.
De inleg bedraagt € 2,-. Prijzen in natura.

De activiteiten vinden plaats met in achtneming van 
de geldende coronaregels.

Tot ziens op zondag 19 september op het Gildeter-
rein aan de Kraan 53 te Berkel-Enschot

We mogen weer!
Eindelijk is het zover, op 12 septem-
ber mogen we na lange tijd weer 

voor publiek zingen! En, wij hopen onze trouwe 
fans natuurlijk ook weer te zien, want wat hebben 
wij jullie gemist… Zodra het mocht, zowel dit jaar 
als vorig jaar, zijn we weer gaan repeteren. In de 
kerk en het parochiezaaltje konden we niet terecht, 
maar via ons netwerk, hebben we op diverse bij-
zondere locaties mogen repeteren. 
En, wat was het een gekke kerstperiode! Met soms 
wel 7 optredens in 10 dagen tijd, is dit normaal 
gesproken de drukste tijd van het jaar. Maar vorig
jaar was het stil… Om er toch iets van te maken,

hebben we sinterkerst online gevierd met spelletjes 
en cadeautjes. Hoewel dat erg leuk was, hopen we 
aankomende kerstperiode weer mooie optredens te 
verzorgen. We zijn al druk bezig met het instude-
ren van nieuwe liedjes. Nieuwsgierig? Check onze 
website: koorpippijn.nl en volg ons op Facebook. 
Daar zijn onze prachtige portretten te vinden die de 
illustrator in ons midden dit jaar heeft gemaakt. Ook 
is er informatie te vinden over ons laatste concert 
en hoe je aan onze DVD kunt komen. Kortom, 
neem eens een kijkje online, of live op 12 septem-
ber om 10:00 uur in de Lambertuskerk in Udenhout. 
Wij kijken ernaar uit en hebben er zin in! Graag tot 
ziens bij Pippijn
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Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

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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BIER EN BIERBROUWERIJ
Vroeger had elk dorp in Brabant brou-
wers. De ‘roerkuip’ met drie roerwerk-
tuigen vervulde een voorname functie. 
Door haar grote afmetingen (doorsnede 2-3 meter) 
nam ze een behoorlijke plaats in. De zware eiken-
houten duigen werden door ijzeren (veel vroeger 
nog door teenhouten) banden bij elkaar gehouden. 
Van binnen bekleed met een koperen binnenwand 
en een bodem voorzien van gaten. Deze lieten het 
aftreksel door naar de tweede bodem, waar het 
door middel van een kraan werd afgevoerd naar 
een kleinere kuip. De dikke brij die achterbleef was 
‘buissel’ (krachtvoer) voor het vee.

Gerst, een van de hoofdbestanddelen van bier, 
werd bewerkt waarbij de kiemscheuten van de kor-
rel werden verwijderd en als ‘mout’ bij de brouwerij 
werden afgeleverd. Na het op temperatuur brengen 
werd er onder voortdurend roeren steeds water 
toegevoegd. Het extract werd afgevoerd naar de 
kleine kuip en met schepemmers, later pompen, 
in de brouwketel gebracht. Daarna werd hop 
toegevoegd en tot een kookpunt gebracht. In grote 
tonnen of open kuipen volgde het gistingsproces. 
Voor de goede smaak kreeg het gewone bier bij elk 
vat -vóór het naar de herbergier ging en afgesloten 
werd door het spongat- nog een handvol hop mee. 
In het rijksmonument Baaneind 12, te Heukelom, 
een boerenwoonhuis uit de tweede helft der 17de 
eeuw van gecombineerd langs- en dwarsdeeltype 
met rieten wolfsdak en ramen met kleine roedever-
deling, was in die 17de eeuw ooit een bierbrouwerij 
van Jan Peter Jansen gevestigd. Nabij de hoeve 
loopt nog steeds de ‘Brouwsloot’.

Tekening/tekst: Rinus van der Loo

Jeu de boulesclub 
“BOULE D’OOR”
ZILVEREN JUBILEUM
24 Augustus 2020. Jeu de boulesclub “BOULES 
D’OOR” bestaat offi  cieel 25 jaar. Dit zilveren jubi-
leum moet natuurlijk gevierd worden. Maar helaas 
corona staat dat niet toe.
26 Augustus 2021. De coronaregels zijn dusdanig 
afgenomen, dat de viering van het zilveren jubileum 
kan plaatsvinden.
Bijgevolg staan op deze dag om kwart voor één 
alle leden, vermomd met een  mondkapje, te 
wachten op de parkeerplaats op de bus. In de bus 
wenst de voorzitter iedereen veel plezier en een 
goede reis. Na een uurtje bereiken we Drimmelen. 
Aan de kade ligt een prachtige witte rondvaartboot. 
“De Zilvermeeuw 6”. In de salon 85 zitplaatsen, 
en 100 buitenplaatsen. Het gehele schip staat ter 
onzer beschikking.
In de salon staat koffi  e met heerlijk gebak klaar. 
Een kakofonie van stemmen en gelach geeft de 
sfeer weer. Ondertussen gooit de kapitein de 
trossen los en zet hij koers naar de Spijkerboor in 
de Brabantse Biesbos voor een twee uur durende 
rondvaart. We passeren riviereilanden, zand- en 
slikplaten en zien een rijke fl ora en fauna. Helaas 
geen bevers. Al met al is het een mooie tocht.
Klokslag 4 uur meert de kapitein weer in Drimme-
len aan. Met een voldaan gevoel stappen we van 
boord. Een enkeling denkt de deining nog te voe-
len. Dat komt in ieder geval niet door de golfslag; 
vermoedelijk door iets anders ......
Op naar de bus. Van het water naar het bosrijke 
Oisterwijk.
Naar restaurant “De Hermitage.”  Het sluitstuk van 
deze prachtige dag. Een uitgebreide borrel vooraf 
en een copieus diner staan ons te wachten. Aan 
het eind hiervan het slotwoord van de voorzitter, 
waarin hij o.a., namens ons allen, dank uitspreekt 
naar de twee organisatoren.

Hans Willemse.

Stichting Welzijn Ouderen start Tai 
Chi-lessen op:
dinsdag 14 september a.s. om 9,30- 
10,30 uur 
in de Kapittelzaal in Koningsoord.
Voor meer informatie kunt zich wenden tot: 
E. van Gorp
tel. 5331035 of info@swo-be.nl
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Activiteiten Koningsoord
Zondag 12 september 2021

* Informa� ecentrum O.M.D.: Ingang Bibliotheek

* Uitleg over Kerkho� apel (gids): 11.00 tot 11.30 uur

* Vrije toegang tot Kerkho� apel/Kerkhof: 12.00 tot 17.00 uur
Bereikbaar vanaf Parkeerterrein Winkelcentrum

* Bezoek aan publiek toegankelijke ruimtes van voormalige Abdij Koningsoord
 Open van 11.00 tot 17.00 uur

* Buitenrondleidingen om de abdijgebouwen
 12.00 tot 13.00 uur en 15.00 tot 16.00 uur

Vertrek vanaf Abdijpoort (Raadhuisstraat 26)

* Fototentoonstelling over geschiedenis van Kerkhof en Kerkho� apel
 In Souterrain van 11.00 tot 17.00 uur (met uitleg)

* Lezing met foto’s over Kerkho� apel en Kerkhof
 14.00 tot 15.00 uur in Kapi� elzaal 

Aanmelden bij: jackvandersanden@kpnmail.nl

* Boekententoonstelling over Monumentendag in Bibliotheek B-E

* Open: Brasserie Hemels met Terras en Pandhof van 11.00 tot 17.00 uur

* Open: Museum “Onder d’n Hooizolder” 11.00 tot 17.00 uur ’t Hoekske 6A
Met voorwerpen van Zusters Trappisti nnen

���������
Open Monumentendag

O.L.Vrouw van Koningsoord

Open monumentendag 2021 Berkel-Enschot
“Mijn monument is jouw monument”

Zondag 12 september 2021   11:00-17:00 uur
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Wist u dat uw ogen 250.000 
keer per dag bewegen? 
Meer kijkcomfort dankzij 
Biometrisch Intelligente Glazen. 

B.I.G. VISION®

Wist u dat uw ogen tot wel 250.000 keer per dag van kĳ krichting veranderen?
Elke dag werken uw ogen keihard om u alles goed te laten waarnemen. 
En dankzĳ  B.I.G. Vision® van glasleverancier Rodenstock kan dit met meer 
comfort en nog scherper zicht. B.I.G. staat voor Biometrisch Intelligente 
Glazen. Deze nieuwe generatie brillenglazen ondersteunen de ogen op elk 
moment en bĳ  elke beweging: 250.000 unieke momenten per dag!

Een kĳ kervaring zo uniek als uw ogen
De Biometrisch Intelligente Glazen zĳ n gebaseerd op een volledig biometrisch oogmodel: we meten 
uw ogen met de DNEye® Scanner van Rodenstock. Dankzĳ  de gepatenteerde DNEye PRO® technolo-
gie wordt uw persoonlĳ ke, unieke oogprofi el verwerkt in de productie van uw glazen, zodat deze tot op 
de micrometer nauwkeurig zĳ n afgestemd op uw ogen. 
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* Klantonderzoek naar DNEye® (2018). 
Zürich. ** Muschielok, A. (2017). 
Personalisierte Gleitsichtgläser 
nach undenwunsch – Ergebnisse 
einer wissenschaftlichen Studie. 
Presentation at the Opti-Forum, 
Munich.

250.000x
SCHERPER ZICHT

DE VOORDELEN VAN B.I.G. VISION®

ervaart een scherper zicht dan voorheen*

neemt meer contrast waar*

ervaart een kortere aanpassingstĳ d**

ziet beter bĳ  schemering*

KOSTELOOS OOGONDERZOEK
Maak een afspraak via 013 - 5111413 voor 
een DNEye® oogmeting tĳ dens de B.I.G. 
Vision® Oogmeetdagen van donderdag 23 
t/m zaterdag 25 september tussen 10:00 
- 17:00 uur en ontvang € 100,- korting***

op de aankoop van een paar Biometrisch 
Intelligente Glazen. 
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 (2018). 

ervaart een kortere aanpassingstĳ d**
op de aankoop van een paar Biometrisch 
Intelligente Glazen. 

Kreitenmolenstraat 5 
5071 BA Udenhout
www.bersselaaroptiek.nl
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Pech onderweg en
 andere incidentjes

Column schrijvende postbode (17)

Tekst: Stefan Latijnhouwers  |  Foto: Ad Latijnhouwers

Pech onderweg, ‘verkeersongelukjes’ en valpartijen. Voor postbodes 
behoren dergelijke incidenten tot de risico’s van het vak. Het blijft altijd 
opletten geblazen. 

‘Heb ik nou een slag in mijn achterwiel? Heb ik last van een ‘leegloper’, ofte-
wel een band die langzaam leeg loopt? Moet ik nu wel of niet een regenpak 
aandoen?’ Voor postbodes zijn het terugkerende vragen. Laatst had ik zo’n 
typisch pechgevalletje op een heerlijke niets-aan het handje-dag. Het zonnetje 
scheen, de lucht was blauw, de thermometer tikte de 23 graden aan en er was 
nauwelijks wind. Ik zette mijn fiets tegen een lantaarnpaal toen die plotseling 
onder mijn handen door glipte. 

Het vergde een uiterste krachtsinspanning om de fiets weer overeind te krij-
gen. Daarna sprong ik weer op de tweewieler om mijn weg te vervolgen. Dat 
lukte dus niet. ‘Fuuk (Fuck), hell and devil!’, imiteerde ik de Vlaamse komiek 
Urbanus. Ketting eraf! Hoewel ik alles uit de kast haalde, slaagde ik er niet in 
om het ding weer goed op het tandwiel te leggen. Daar stond de schrijvende 
postbode dan: ik kon niet meer trappen, spatbord deels kapot en handen 
helemaal zwart. Lekker hoor! Er zat niets anders op dan met mijn fiets aan de 
hand verder te gaan en de post al lopend te bezorgen. En ik was pas op de 
helft. ‘Positief blijven’, zei ik tegen mezelf.  ‘Is goed voor de conditie en er zijn 
wel ergere dingen in de wereld’, hield ik mezelf voor. 

Opgelucht
Een uur of twee later was ik eindelijk klaar. Missie volbracht! Nu nog het hele 
stuk van Enschot naar Alsemgeest Tweewielerspecialist in Berkel afleggen. 
Daar aangekomen legde ik uit wat het probleem was. Met vereende krachten 
slaagde een medewerker van de fietsenwinkel er met een collega in om de ket-
ting weer op het tandwiel te leggen. Even handmatig de trappers rondmalen en 
klaar was Kees. ‘Super bedankt heren! Hoeveel krijgen jullie van mij?’, vroeg ik.  
‘Is goed zo hoor!’, reageerde een van de mannen lachend. ‘Er zijn nog goede 
mensen in deze wereld. Er is nog hoop voor de mensheid’, antwoorde ik. Op-
gelucht reed ik naar huis. De volgende dag kon ik gewoon weer post bezorgen 
op mijn fiets. Alles deed het weer. Eind goed, al goed. 
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Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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Activiteiten kalender
De komende maand
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Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

12-09-21 Ons Koningsoord 11.00-17.00 uur Open Monumentendag: Kloosters vroeger en nu
12-09-21 t Hoekske 6 A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
15-09-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Boekenclub: Het spirituele leven Deel 1
19-09-21 Ons Koningsoord 9.30 uur Ruilbeurs Verzamelaarsvereniging “De Torenhoek”
21-09-21 De Druiventros 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren
02-10-21 t Hoekske 6 A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
03-10-21 CC de Schalm 11.30 uur EXPO concert Belinfante Quartet
06-10-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons koffi  e-uurtje voor senioren
20-10-21 De Bron 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren
03-11-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons koffi  e-uurtje voor senioren
18-11-21 Boerderij Denissen 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren
01-12-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons koffi  e-uurtje voor senioren



Gevonden

Verloren

Beste dorpsgenoten, 

Sinds kort is er online een Facebookpagina ‘Thuis in Berkel-Enschot’. Deze facebookpagina is speciaal opgezet 
om berichten omtrent gevonden voorwerpen en/of vermiste huisdieren, fi etsen, bankpassen, sleutels etc. een 
plek te geven.

Maar we willen het breder trekken. Leuke initiatieven die in ons dorp georganiseerd worden en die aandacht 
verdienen of mensen die een oproepje willen plaatsen omdat ze op zoek zijn naar iemand. Vanaf nu kunnen jullie 
zelf de oproep plaatsen. Let wel op: berichten met een commercieel doeleinde zullen afgekeurd worden. Lees de 
groepsregels ook eventjes, onder kopje info.

Achter de schermen zullen de beheerders van deze pagina en de pagina ‘Buurtpreventie Berkel-Enschot’ nauw 
samenwerken. Dit omdat de beheerders van Buurtpreventie B-E steeds vaker berichtverzoeken ontvingen die ze 
helaas niet konden plaatsen op de Buurpreventie pagina. 
Mocht je nog suggesties hebben, laat het ons weten door middel van een privébericht. Voor nu, nodig je dorps-
genoten vooral uit zodat zoveel mogelijk B-E ‘ers bekend worden met dit nieuwe initiatief en lid worden.

Bedankt namens de beheerders,
Willem van Laak

P.S. Je kunt ook nog steeds je oproep gratis onder Verloren - Gevonden plaatsen in Weekblad de Schakel en op 
www.schakel-nu.nl door een mailtje te sturen naar info@schakel-nu.nl

2-9 Gehoorapparaat Zwaanstraat thv nr3 06-20780000

22-8 damesfi ets (Batavus/bruin-rood) In de bosjes bij fi etspad Winkelcentrum KO 06-11382637
  en De Kraan (niet op slot en lekke band)

20-8 Rijbewijs parkeerplaats Koningsoord 06-40184621

9-8 sleutelbos Berkel-Enschot 06-44264125

25-8 Bril (heren - gestreept montuur) Centrum Berkel-Enschot 06-25103445

22-8 Fietssleutel met kabelslot en sleutel Weg van Albert Heijn naar fi etsenstalling  06-44760369
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Cultuurhistorische 
wandeling 
Nieuwe Warande
Voor iedereen die kennis wil maken met zo’n 
12.000 jaar geschiedenis en landschap van het 
gebied de Nieuwe Warande, Hazennest en Zwa-
luwenbunders organiseert de stichting Nieuwe 
Warande een wandeling door het gebied.
Wanneer: zondagochtend 19 september
Hoe laat: 10.00
Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 
44, 5071RM, Udenhout.
Een ervaren gids staat dan klaar om u rond te 
leiden door een gebied waar archeologische opgra-
vingen, die plaats hebben gevonden de afgelopen 
jaren, het verhaal vertellen van het leven en werken 
van bewoners duizenden jaren geleden. Verder 
vertellen toponiemen en landschapsrelicten iets 
over hoe het landschap er vroeger uit zag en hoe 
dat door de mens in het verleden gebruikt werd. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De kosten 
bedragen euro 2.50 pp., die ten goede komen aan 
de stichting. Te voldoen bij vertrek. Om een idee te 
krijgen van het aantal belangstellenden zouden wij 
u willen vragen om zich aan te melden direct bij de 
gids: lajwinkelmolen@hotmail.com . 

Tot ziens, tot zondagochtend 19 september.

De Nieuwe Warande op een kaart van Diederik 
Zijnen uit 1760

Het weer van Lieve Vrouw Geboort 

(8 september), 

duurt gaarne zo vier weken voort Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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Koffi  etijd schenkt de 
tennisclub het 
“TcdR Benkske”
Dinsdag 31 augustus 2021 was een mooie zonnige 
ochtend. Dit kwam perfect uit. Koffi  etijd is alweer 
een tijdje te gast bij tennisclub de Rauwbraken en 
wilde voor deze gastvrijheid is terug doen.  In de 
Schakels van voor de vakantie heeft iedereen volop 
kennis kunnen maken met Koffi  etijd
Deze ochtend werd door Koffi  etijd het “TcdR 
Benkse” aangeboden aan het bestuur. Hier kunnen 
de gasten van Koffi  etijd, maar ook de tennisleden 
en toeschouwers, heerlijk van het weer, bijkletsen 
of van een tennispartij genieten. 
De gasten van Koffi  etijd en de vrijwilligers hebben 
er weer zin in en starten in de eerste week van 
september weer.

Met sportieve groet, namens het bestuur,
Claudia Kuiper

Jong  Brabant 1 
heeft er weer zin in!
Na een geslaagde oefencampagne met 
mooie uitslagen en bij vlagen alweer 
goed voetbal mocht Jong Brabant afgelopen 
weekend weer voor het ‘echie’ aan de slag, om 
te beginnen met het bekerprogramma. Dat het 
voetbalgeduld door corona extra lang op de proef 
is gesteld hoeft hier verder geen betoog!
“Laten we vooral vooruit kijken en weer hopen op 
een zo normaal mogelijk seizoen”, zoals voorzit-
ter Bert van den Wijngaard met vele andere Jong 
Brabanders zijn hart liet spreken. Dat de club er als 
geheel nog gezond voorstaat ondanks alle corona-
ellende is wel een troost, geeft de voorzitter daarbij 
aan. “Met dank aan onder meer de gemeente”, 
voegt hij daaraan toe.

Terug naar het voetbal! “Wat hebben we het met 
z’n allen gemist, spelen voor het “echie”, waren 
de eerste enthousiaste woorden van de inmiddels 
vertrouwde hoofdtrainer Boy v.d. Bogaard. Met ver-
trouwen ziet hij het komende seizoen tegemoet.
“De groep is redelijk in tact gebleven met een aan-
tal frisse toevoegingen vanuit de jeugd. Daarnaast 
hebben we weer een 2e selectie elftal, wat altijd 
goed is voor de vereniging”, stelt V.d Boogaard 
tevreden vast!

Verde mooi om te zien dat velen weer meeleven 
met de club. Het nieuwe thuistenue (met dank aan 
hoofdsponsor Claassen Logistics) en het nieuwe 
inlooptenue (met dank aan koopjeshirt.nl) zijn daar 
voorbeelden van.

Tot slot nog even terug naar de eerste  bekerwed-
strijd van afgelopen zondag tegen VCB uit.
Helaas gooide daar de scheidsrechter, door een 
blessure, roet in ‘t eten om de 1e offi  ciële wedstrijd 
uit te spelen. Kort na het begin van de tweede helft 
werd de wedstrijd gestaakt die bij een 1-0 achter-
stand nog alle kanten had kunnen opgaan, zelfs 
dus deze kant….
Graag tot komende donderdagavond 20.15 uur 
(Jong Brabant-Beerse Boys) en anders tot komen-
de zondag 14.30 uur voor de tweede bekerwed-
strijd thuis tegen RKDVC. Redactie Jong Brabant

Geslaagd 
Druiventrostoernooi
Afgelopen zaterdag is voor de 23e maal 
het Druiventros-Rapidschaaktoernooi 
georganiseerd. Op het evenement, dat inmiddels 
een prominente plaats inneemt op de Noord-
Brabantse schaakkalender, waren 82 deelnemers 
afgekomen. Afkomstig uit het gehele land, er waren 
zelfs schakers uit Belgie en Duitsland.  7 ronden 
van maximaal 40 minuten zorgden voor bloedstol-
lende en hersenkrakende taferelen. Er waren 3 
groepen gevormd naar speelsterkte en rating. In 
groep A, waarvan de deelnemers over een rating 
van ca.2000 beschikken, ging de hoofdprijs naar 
Hing Ting Lai. Een 24 jarige Amsterdammer die 
al diverse toernooien op zijn naam heeft gezet en 
inmiddels internationaal meester is.
In groep B won Gachatur Kazarjan zeer overtui-
gend. Deze 11 jarige schaker uit Helmond heeft 
ook al vele toernooi-overwinningen op zijn naam 
staan. In groep C eindigde Henk Slaats ongesla-
gen op de 1e plaats. Vermeldenswaardig zijn de 
prestaties van Ad Verhagen, actief schaaklid van 
de Oude Toren met een score van 4,5 uit 7. Ook de 
plaatselijke huisschaker Frits Hendriks wist goed 
partij te geven. Het toernooi werd mede mogelijk 
gemaakt door belangrijke sponsorbijdragen van 
Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout en Lelie-
veld Makelaardij uit Oisterwijk.
Aanstaande donderdag is nog 1 vrije speelavond, 
daarna start de interne competitie.

Komen er pluimen aan het riet, 
bedenk: het is nazomer en geniet
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Santes

Hoogland
Kraailandhof 11
3828 JN Hoogland
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL              BEL 085-0655292

ONEINDIG 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?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292
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ACTIE GELDIG VAN:
t/m08

SEP
15

SEP

Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Pradet
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maxim
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Marseille
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Verkrijgbaar in 250+ kleuren!Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Zonza
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Sublime
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Brignoles
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Jolie
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Grenada
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Triomphe
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Blaize Lyon Lecci

21% BTW KORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

Sta-op mogelijk

Nice
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Nangis
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Promenade
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-
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White Demons
Zaterdag was het zo ver. De opening 
van het nieuwe seizoen voor de jeugd 
met onze KICK-OFF dag. Ruim 50 kinderen deden 
enthousiast mee aan deze ochtend. Fanatiek werd 
begonnen met een gezamenlijke warming-up waar-
na alle facetten van het handballen langs kwamen 
door verschillende oefeningen. Voor de oudere 
jeugd was er zelfs nog een beach handbaltraining 
die door een offi  cieel beachhandbalteam verzorgd 
werd. Met wedstrijdjes en een lekker ijsje werd de 
ochtend afgesloten. Leuk om de teams en andere 
geïnteresseerde kindjes weer samen te zien. 

Ook onze dames A jeugd zijn net zoals onze dames 
1 zondag weer op pad geweest. Dit keer mochten 
zij naar Weert om weer wat wedstrijdjes te spelen. 

De trainingen zijn ook weer begonnen. Fijn om 
iedereen terug te zien. Dit weekend worden er 
veel wedstrijden gespeeld bij ons op Sportpark de 
Rauwbraken. Alle teams die mogen handballen, 
spelen dit weekend thuis. 

Zaterdag 11 september
09.30 White Demons E1 - GHV E1
10.30 White Demons D1 - GHV D2

Zondag 12 september 
10.00 White Demons DC1 - Witte ster DC1 
10.00 White Demons DA1 - Swift DA1
11.20 White Demons/ Taxandria HB1 - GHV HB1
11.20 White Demons DB1 - Avanti DB1
12.30 White Demons HS1 - Acritas HS1

De competitie is 
begonnen
Na een feestelijke kick off  afgelo-
pen vrijdag gaat de competitie komend weekend 
van start.
Er zijn maar liefst 5 wedstrijden op Sportpark De 
Rauwbraken. Het eerste ontmoet thuis meteen een 
van de favorieten: Koveni uit Nieuwegein.
Het volledige programma luidt:
zaterdag 11 september:
15.30 OJC’98 1 - Koveni 1
14.00 OJC’98 2 - Stip 1
          OEC jun 1 - OJC’98 jun 1
12.45 OJC’98 asp B1 - DSC asp B2
  Tilburg asp C1 - OJC’98 asp C1
  Keep Fit pup D2 - OJC’98 pup D1
  NKV pup E1 - OJC’98 pup E1
12.45 OJC’98 pup E2 - PSV pup E2
12.45 OJC’98 pupF1 - Nijnsel pup F1
Een prachtige gelegenheid om kennis te maken 
met de oernederlandse teamsport korfballen. 
Wellicht iets voor u en/of voor uw kinderen? 
Trouwens: ook als u wilt jeu de boulen, bent u aan 
het goede adres. Op de zes banen op ons sport-
park zorgt een clubje van wat oudere leden elke 
week voor vertier en gezond bewegen.

IJsbergsla € 0,75 
Nieuwe oogst super Delbare appels 
3 kilo voor 5 euro (kom ze proeven) 

Hollandse super pruimen Reine Victoria 
500 gram € 1,75

1 kilo rode paprika (ongeveer 8 stuks) € 1,50
Witlof 500 gram € 0,75

Kom verse Hollandse producten kopen. 

Rechtstreeks van de boer. 
Proef het verschil!

Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes.
Tot aan de kraam in Berkel-Enschot
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

NIET VERGETEN
Op woensdag 15 sep-
tember vieren VOS EN 
HAAS feest in de kerk-
zaal en ze nodigen alle 
kindjes vanaf 3 jaar van 
harte uit op hun feestje 
om 15.00 uur! 
Dit feestje zal niet snel worden vergeten want er is 
veel muziek, volop humor en aanstekelijk poppenspel 
in deze voorstelling! 
VOS EN HAAS VIEREN FEEST € 7,50 Tickets boek je 
op www.onskoningsoordcultureel.nl

KINDERYOGA BIJ ONS KONINGSOORD
zondag19 september 09.30 - 10.15 uur 4 – 6 jaar/ 
10.45 -11.30 uur 7-12 jaar in de Kapittelzaal

Praktisch, plezie-
rig en eenvoudig 
zijn de oefenin-
gen die kinderen 
leren tijdens deze 
yoga-workshop die 
speciaal voor hen is 
ontworpen. Ze leren 
spelenderwijs wat 
ontspanning is en 
om zichzelf tot rust 
te brengen. Ieder 
kind is van harte 
welkom om mee te 
doen! 
Entree € 8,50. Tickets kun je gemakkelijk boeken op 
www.onskoningsoordcultureel.nl

ACTING THE MAGGOT 
zondag19 september 13.30 uur in de Kerkzaal

Violiste Daniëlle van Berkom en zanger-gitarist 
Maarten de Gans maken deel uit van de in Boxtel 
gewortelde folkband Acting The Maggot. De razend 
populaire groep staat bekend om de enthousiaste 
vertolking van Ierse klassiekers, maar schuwt ook het 
bewerken van andere pophits niet. Het leverde de 
band al veel internationale roem op, zeker toen rock-
grootheden als Foo Fighters en Queens of the Stone 
Age dit jaar hun covers deelden op sociale media.
In een speciale kleine setting komen ze naar Ons 
Koningsoord Cultureel om de mooiste liedjes uit hun 
repertoire ten gehore te brengen.
Entree € 16. Tickets kun je gemakkelijk boeken op 
www.onskoningsoordcultureel.nl

OUDERS MEET-UP; THEMA FAALANGST
Woensdag 22 september van 20:00 tot 21:00 uur

“Ik kan het niet!” Faalangst komt bij kinderen en vol-
wassenen vaak voor. Kinderen hebben dan het gevoel 
dat ze alles perfect moeten kunnen en doen, ze alles 
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zonder oefening onder de knie moeten hebben en dat 
ze geen fouten mogen maken. Dat geeft veel stress 
en spanning en daarnaast zorgt het ervoor dat de 
groei en ontwikke-
ling op sommige 
gebieden kan 
stagneren.
Hoe kunnen we 
onze kinderen 
helpen met het 
creëren van een 
groeimindset? 
Hoe laten we ze 
zien dat fouten 
maken en oefe-
ning onlosmake-
lijk verbonden is 
aan groeien en 
leren? Hoe kan 
leren weer ontspannen worden? 
Deze vragen bespreken we tijdens de Ouders Meet 
Up op woensdagavond 22 september, voor het eerst 
weer live(!) met elkaar in plaats van online. Naast het 
delen van ervaringen geeft kindertherapeut Lonneke 
Sanders deze avond kennis en tips over faalangst bij 
kinderen.

Waar: Ons Koningsoord/foyer of online bij te wonen 
via ZOOM – na inschrijving ontvang je kort van te 
voren een link
Voor wie: ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar
Kosten: gratis 
Aanmelden: via www.bibliotheekmb.nl 

FILOSOFIEWERKPLAATS BERKEL-ENSCHOT
Donderdag 23 september 2021 van 20:00 tot 21:30 
uur, inloop 19:45 uur

Ben je na het Filosofi ePodium: Eco-Rouw met 
Hannah van den Bosch nog niet uitgepraat? Kom 
dan ook naar de FILOSOFIEWERKPLAATS. Bij dit 

verdiepende nagesprek o.l.v. fi losofen Benthe Göbel 
en Hannah van de Bosch praten we in een kleinere 
groep door over de lezing ECO-ROUW. 

Waar: In de Werkplaats van de Bibliotheek Berkel-
Enschot 
Deelname: €5,00 inclusief een kopje koffi  e
Aanmelden en kaarten verkrijgbaar via: www.biblio-
theekmb.nl  

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA

29 september Filmcafé met GOD ONLY KNOWS

3 oktober EXPO-concert Belinfante Quartet
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53  
ten name van R.K. Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Verandering
In een mensenleven zijn er vele veranderingen. Dat 
begint al met de geboorte. De warme en veilige omge-
ving van de moederschoot wordt verruild voor, in de 
meeste gevallen althans, een warm en veilig kinder-
ledikantje. Een volgende stap is die van leren kruipen 
en lopen. Dat gebeurt met vallen en opstaan, maar 
uiteindelijk lukt dit ook. Weer een stapje verder ga je 
naar school en voortgezet onderwijs. Misschien zelfs 
wel de universiteit voor de echt knappe koppen. Ook 
wordt in het voortschrijden van jaren je wereld groter 
en leer je steeds meer mensen kennen. Misschien 
wel iemand met wie je samen wilt verder gaan in het 
leven. Er kan mogelijk nieuw leven beginnen uit deze 
relatie en dan lijkt de cirkel rond. Of toch niet? Zelf 
word je ouder en ook dat brengt weer nieuwe dingen 
in je leven. Je maakt carrière, draagt kennis over aan 
jongere collega’s, bouwt netwerken op voor zowel 
zakelijk als privé. En uiteindelijk nadert het pensi-
oen en een nieuwe levensfase komt dichterbij. Wat 
gaat deze verandering brengen? Voor veel mensen 
brengt verandering onrust. Hoe ga je daar mee om? 
Persoonlijk ben ik blij dat ik mag geloven in God, de 
Onveranderlijke. Hierover nadenkend, kwam ik uit bij 
de brief aan de Hebreeën. Daar wordt Jezus geduid 
als de onveranderlijke. Verder worden in dit dertiende 
hoofdstuk een aantal punten benoemd die belangrijk 
zijn voor een goede christengemeenschap. Zaken als: 
broederlijke liefde – gastvrijheid – denken aan mensen 
in gevangenschap of die worden mishandeld - respect 
voor het huwelijk en de trouw die mensen elkaar en 
aan God hebben beloofd – respect voor diegenen die 
het geloof in God verkondigen. En dan staat er: ‘Jezus 
Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeu-
wigheid’ (Heb. 13, 8). Als wij blijven vertrouwen in God 
en op elkaar, dan hoeven we geen onrust of angst 
te hebben voor veranderingen en kan onze geloofs-

gemeenschap groeien. Ook in de tijd waarin wij nu 
leven, blijft God rotsvast dezelfde. Waarom vertrouw je 
Hem niet vandaag? Wanneer je beseft dat, wat er ook 
gebeurt, God dezelfde blijft en als jij je leven baseert 
op Zijn onveranderlijke aard, dan kun je genieten van 
de voortdurende, kalme vreugde die Hij je verlangt 
te geven. Start nog vandaag met te vertrouwen op 
Jezus, de Rots waarop je kunt bouwen. Voor de 
jeugdige lezer is het leuk om even naar YouTube te 
schakelen met deze link: https://www.youtube.com/
watch?v=1BvEjhKg6NQ. Daar zingen kinderen over 
Jezus, de Rots waarop ik bouw. Of bid dit kort gebed 
tot Jezus, de Rots waarop je je leven kunt bouwen. 
God, U bent onveranderlijk dezelfde! U bent de enige 
constante factor in dit leven. Ik weet dat, ongeacht 
wat er gebeurt, ik op U kan rekenen en vertrouwen. 
Amen. Ik wens u allen een rotsvast vertrouwen toe. 

Diaken Ton.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 11 september:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Annemarie de Bruijn (jrgt.); Chris en Netty 
Hogedoorn-Verhallen en overl. familie Hogedoorn-
Verhallen.

Zondag 12 september: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
Intenties: Overl. familie van Esch-van Rijswijk; Toon 
van Alphen en Mina van Alphen-van Rijswijk en overl. 
familieleden van Alphen.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering. 
Dankviering voor de communicanten van het afgelo-
pen jaar.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks
Intenties: Ans Schoormans-Dorresteijn (1e jrgt.); Overl. 
ouders Piggen-Vermeer en Marie en Pieter; 
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.

Maandag 13 september: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 14 september:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Intentie: Frans van de Pas.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Intentie: Uit dankbaarheid voor het vieren van het 
huwelijk van Floris en Laura.
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Woensdag 15 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 16 september:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

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  

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

 Udenhout

gezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheidgezelligheid
drankje doendrankje doendrankje doenleuke niveausleuke niveausleuke niveausleuke niveaus

hechte teamshechte teamshechte teamshechte teamshechte teamshechte teams
ons kent onsons kent onsons kent onsons kent onsons kent ons

dorpsclubdorpsclubdorpsclubdorpsclubdorpsclub

We trainen op donderdagavond in de Roomley. 
Je bent van harte welkom!

Vrijdag 17 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Schakeltjes
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder 

afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, 

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

www.fotogalerie-angelique.nl

Veiver.nl In mijn Heel-plaats kun je weer terug in je 
kracht komen. Jouw licht weer herontdekken. 

Weer terugvinden waar je blij van wordt. Jezelf helen. 
Dat is spannend maar ook heel fijn. 
Voor info: 06-50851578. Liefs Anja

Kennismakingsmarkt Actief Wonen. Verkoop van 
unieke, handgemaakte cadeaus door deelnemers 

’t Kleine Huys. Zaterdag 18 september 2021 
12.00-16.00 Bosscheweg 104, Berkel-Enschot

KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Tilburg: 
Gratis ophaalservice voor uw overbodige bruikbare 

huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische 
apparaten, witgoed en computers. 

Wij zijn bereikbaar op 013-577 1778 voor het maken 
van een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af 

te geven op bovenstaand adres. Openingstijden van 
maandag t/m zaterdag: Inname 

Magazijn 09.00 tot 18.00 en Winkel 12.00 tot 18.00

Wil jij de volleybal weer eens oppakken? 
VCU zoekt nieuwe leden! Meer informatie: 

zie elders die blad of secretariaat@vcudenhout.com

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

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

Schoonmaakster gezocht voor ons huis in wijk 
Hoge Hoek. Wekelijks voor +/- 4 uur. 
We horen graag van je: 06-27355810

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

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

Modevakschool By Joke begint weer met haar les-
sen op 13 september. Zin in een leuke hobby? 

Kijk op mijn site www.byjoke.nl

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame wonin-
gen: 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.

Wij zoeken een betrouwbare schoonmaakster voor 
ons huis in BE. Het gaat om 1 ochtend pw. Voor meer 

info bel 06-43707682 of nw@racat.nl
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