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• Beschikt over 4 padelbanen 
• Beschikt over 8 tennisbanen 
• 200 leden meedoen aan interne 

competitie
• 100 studenten lid zijn van de club

• 25 teams meedoen aan externe competitie
• 160 leden deelnemen aan de lessen
• Iedere maand een activiteit wordt 

georganiseerd ook in de vakanties

WIST U DAT TVBE:

TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

AANMELDEN 
KAN T/M
1 SEPTEMBER

• Jeugd 5 t/m 8 jaar € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 50,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START

SEPTEMBER 2020

Meer info: www.tvbe.nl @tvbe.nlfacebook.com/TVBE
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• Voor vragen bel: Roland van der Klei 06-54210381

ACTIES

• 10 tennis of padellessen (starten laatste week juni)
(niet tijdens de schoolvakanties)

• in een groep van 8 personen, zonder lidmaatschap.
• €75,= voor volwassenen
• €60,= voor jeugd t/m 17 jaar

ACTIE ACTIE 

22

ACTIE ACTIE 

11
• Summer Challenge
• introductie lidmaatschap van 1 juli t/m 1 november
• €49,50 voor volwassenen
• €25,= voor jeugd en studenten t/m 25 jaar
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Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

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

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een off erte:

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

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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@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.

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

BANKEN
Regiobank 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

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

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, renovatie, 
verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

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

Bedrijven contacten
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

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: Gerard Olthof

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

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.600 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Bleyer Schilderwerken 06-16764530

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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl 

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
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
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

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

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

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

Coaching en (relatie-)therapie - molnarcoaching.nl
Berkel-Enschot - tel. 013 303 1873 (lid NVPA/RBCZ)

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

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 Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 
Van den Hoven Makelaardij 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 
 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

TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

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
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Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Voorheen Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 
Koningsoord 133, 5057 DL 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, meer dan een maaltijd!
Vers bereid, zelf samenstellen, service tot in de koelkast
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

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Portulaca in 
hangpot
De felgekleurde bloemetjes 

openen zich overdag. 

Houdt van zon en 

behoeft niet veel water.
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Elke zondag open
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Met 962 ingeschreven wandelaars én meewandelende 
ouders, opa’s en oma’s was het gezellig druk bij de 
startpunten. Bij Jong Brabant begon de wandeltocht 
dinsdag en woensdag in de regen, maar dat mocht 
de pret niet drukken: Paraplu mee, regenjas aan en 
gaan! Op donderdag en vrijdag was het gelukkig beter 
wandelweer. De route vertrok en eindigde bij Ons 
Koningsoord, met op vrijdag natuurlijk de traditionele 
intocht vanaf het Wilhelmina Plantsoen. Langs de kant 
stonden enthousiaste familieleden, buren en vrienden 
klaar met snoepkettingen en bloemen.

Dex (4) liep voor de eerste keer mee. Zijn vader vertelt 
trots: ‘Vier keer 5 kilometer en ik heb hem niet één 
keer hoeven dragen!’ Ook Raf (7) liep voor het eerst 
mee: ‘Ik vond het ’t leukst om met mijn vriendjes te 
lopen en we hadden een muziek box mee.’ Een groep 
meiden uit BB6 van basisschool Rennevoirt liep dit 
jaar voor het eerst de tien kilometer: ‘Dat was best 
zwaar, maar we hebben vooral veel lol gehad.’ 

Voor Berdi Venhuizen was het helemaal een bijzondere 
editie, zij liep de wandelvierdaagse voor de vijftigste 
keer: ‘Na de basisschool ben ik met de korfbalvereni-

ging mee gaan lopen. Dat beviel zo goed dat ik het 
elk jaar ben blijven doen.’ Hoeveel kilometers ze erin 
totaal op heeft zitten, weet ze niet meer precies: ‘Ik 
heb afwisselend de 5 en de 10 kilometer gelopen.’ 

Op donderdagavond werd het vijftigjarig jubileum 
gevierd in cultureel centrum de Schalm, waar de 
sponsoren, vrijwilligers en (oud-) bestuursleden bij 
aanwezig waren. Uit handen van burgemeester Wete-
rings kreeg de organisatie de Tilburgse Ereprent, een 
schilderij van de Tilburgse kunstenares Janine Hen-
driks. Ook Berdi werd in het zonnetje gezet, zij kreeg 
een lintje met gouden medaille opgespeld. 

‘De organisatie van de avondvierdaagse is echt niet 
mogelijk zonder de sponsoren en de 80 vrijwilligers’, 
benadrukt voorzitter van het bestuur Erwin Lapien. 
‘Met hun inzet gaan we op naar de volgende vijftig jaar!’

Tekst: Lieselot van Elten
Foto’s: Bas Haans

Vĳ ftigste editie avondvierdaagse Berkel-Enschot

Vlnr: Berdi Venhuizen, Erwin Lapien, Theo Weterings, Peter van Gils en Piet van Gils.

Na twee jaar was het 
eindelijk weer zover: 
De avondvierdaagse in 
Berkel-Enschot. 
Dit jaar was het er een 
met een feestelijk tintje, 
de wandeltocht werd 
namelijk voor de vijftigste 
keer georganiseerd. 

klaar met snoepkettingen en bloemen.

Dex (4) liep voor de eerste keer mee. Zijn vader vertelt 
trots: ‘Vier keer 5 kilometer en ik heb hem niet één 

klaar met snoepkettingen en bloemen.klaar met snoepkettingen en bloemen.

Dex (4) liep voor de eerste keer mee. Zijn vader vertelt 

‘Gezellig met 

mĳ n vriendjes lopen 

met een 

muziek box!’ 
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Activiteiten kalender
De komende maand

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda
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!

09-06-22 Ons Koningsoord 18.00/18.30 Avondvierdaagse Berkel-Enschot

10-06-22 CC de Schalm 13.30-16.30 Inloopschaak SV de Oude Toren

10-06-22 Ons Koningsoord 18.45/19.00 Avondvierdaagse Berkel-Enschot

11-06-22 Hoekske 6A 10.00-15.00 Garagesale/zolderopruiming

16-06-22 Boerderij Denissen 17.30 Samen uit dineren senioren BE KBO/SWO

17-06-22 CC de Schalm 13.30-16.30 Inloopschaak SV de Oude Toren

19-06-22 Ons Koningsoord 10.00-12.30 Ruilbeurs De Torenhoek

20-06-22 Brendersstraatje 18.30 Dikke Bandenrace met aansluitend feestavond

24-06-22 CC de Schalm 13.30-16.30 Inloopschaak SV de Oude Toren

24-06-22 Arbie's Beachhouse 16.00 Beachborrel

29-06-22 Café Mie Pieters 15.00 Optreden The Magical History Tour: repertoire The Beatles

30-06-22 Druiventros 19.30 BEC energiecafé met als thema: Zonnepanelen 
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Berkel-Enschot

BE
FAMOUS

Ambitieus muzikaal zangtalent uit Berkel-Enschot

Carmen schittert 
op podium Hap Stap Festival

Ze kwam, zong en overwon. De veelbelovende 
zangeres Carmen Rietveld (18) –ook wel bekend als 
‘de zingende caissière van de Jumbo’- uit Berkel-
Enschot maakte onlangs veel indruk tijdens het 
Hap Stap Festival 2022 als deelnemer aan de Toffe 
Tilburger Awardshow. 

De Interpolistuin nabij het centrum van Tilburg vormde 
4 juni het decor van een voor Carmen gedenkwaar-
dige dag. Het was toch al zo’n mooie week voor 
onze jeugdige dorpsgenote. Een paar dagen voor het 
drukbezochte Hap Stap Festival hoorde Carmen tot 
haar grote vreugde dat ze vanaf komend schooljaar is 
aangenomen op het Rock City Institute in Eindhoven. 
Hoewel ze niet won, slaagde de zangeres vervolgens 
op een warme, zonovergoten zomerse middag met 
vlag en wimpel voor haar eerste grote gig. 
De bezoekers waren getuige van een professioneel 
optreden. Het feit dat Carmen  fungeerde als ope-
ningsact, maakte haar niet extra gespannen. ‘Tijdens 
het eerste liedje trilde mijn stem een beetje, maar 
dat was snel over. Daarna ging het een stuk beter en 
voelde ik me heerlijk op het podium. Supergaaf om 
voor zoveel mensen te zingen.’

Complimenten 
Carmen kreeg veel lof toegezwaaid van de jury: ‘Je 
haalde de noten en je podiumprestatie was prima. 
Je maakte heel goed gebruik van het open podium 
en toonde jezelf aan alle bezoekers. De opleiding 

aan het Rock City Institute gaat ervoor zorgen dat je 
niet heel lang meer bij de Jumbo werkt’, liet een van 
de leden weten. Het positieve oordeel van muzikale 
vakmensen stimuleert Carmen om haar grote doel te 
bereiken. ‘Ik wil naar de top’, liet ze eerder al weten 
in De Schakel. ‘Het meest trots ben ik op mijn zelfge-
schreven liedjes.’
Voorbeelden van het eigen werk van Carmen zijn 
‘Won’t try again’ en ‘Light in Dark’: volwassen klin-
kende, ingetogen en zwoel gezongen liefdesliedjes. 
‘Een van de organisatoren van het festival zei dat ik 
als zangeres een kwetsbare en unieke sound heb. 
Echt een groot compliment.’

Carmen is vol zelfvertrouwen. Ze heeft de ambitie 
om het ver te schoppen en beseft dat ze hard moet 
werken om haar muzikale droom te verwezenlijken. 
‘Mijn smaak is breed: van soul en rap tot zelfs opera. 
Ik ontwikkel mijn eigen stijl en hoop daarmee mijn 
doel te bereiken. Optreden op het Hap Stap Festival 
is weer een stap in de goede richting.’  

Tekst en foto: Stefan Latijnhouwers



7-6 Fietstas merk basil Eben Haëzer 06 30252879
7-6 Zorgpas Interpolis op naam van Oversteekplaats bij Rennevoirt 06-44902999

A.W.P. Verlaan
6-6 Zilveren ketting met hanger V.V. Jong Brabant 06-19500828
2-6 Kentekenplaat wit XJ-XG-79 Eikenboschweg 013-5333006

Gevonden
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Natuurwandeling
Op 23 juni sluiten we het seizoen af met 
de dagwandeling in Lage Mierde. In juli 
en augustus is er geen wandeling.

Eerst drinken we koffi  e bij ontmoetingscentrum 
Voor Anker en vanaf hier lopen we een prachtige 
route door Landgoed Wellenseind met bossen en 
langs de beken De Reusel en De Raamloop. Wel-
lenseind is een particulier landgoed dat aansluit 
bij Landgoed de Utrecht en is vernoemd naar een 
buurtschap met dezelfde naam. Het woord wel-
len heeft te maken met de kwel die hier optreedt. 
Daarna gaan we naar Herberg In Den Bockenrey-
der, waar u de lunch kunt gebruiken als u dit wilt. 
De koffi  e en lunch zijn voor eigen rekening. Hier 
lopen we na de middag nog een korte route door 
de mooie omgeving van Landgoed De Utrecht. Hier 
sluiten we af met een drankje.
Zorg voor goede wandelschoenen en misschien is 
iets tegen de muggen ook verstandig. We vertrek-
ken vanaf Eikenbosch 2, het oude winkelcentrum 
om 10 uur en zijn rond vijf uur weer terug. Wij 
carpoolen en medereizigers betalen € 2 aan de 
chauff eur.
Aanmelden is niet nodig. Veel plezier!

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymixvoordieren.nl

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
SuikerbroodSuikerbrood
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 Croissants

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdag

10 witte puntjes
€ 10,00

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdag
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Flip Strang is gepensioneerd maar in het verleden 
heeft hij zich als neerlandicus vaak beziggehouden 
met zakelijke teksten en met onderzoek naar schrijf-
processen. Hij heeft nooit het plan gehad om een 
roman te schrijven, maar soms ontstaat er ineens een 
idee. Een tochtje met een boot over de Vecht en 
enkele artikelen die zijn studenten moesten 
gebruiken over de gigantische inko-
mensverschillen in de Verenigde 
Staten brachten de nodige prik-
kels op gang om aan een boek te 
beginnen.

Leesgenootschap Ons Genoegen 
2019 (LOG 19)
Dit leesgenootschap bestaat uit zes 
pensionado’s die iedere maand bij elkaar 
komen om een boek te bespreken. Zij 
bespreken geen romans maar boeken die 
de aandacht hebben getrokken, omdat er 
allerlei maatschappelijke vraagstukken in aan 
de orde worden gesteld. Daarnaast praten zij 
met elkaar over actuele zaken, over herinneringen 
en over persoonlijke kwesties. Allerlei artikelen uit 
de dagbladen en onderwerpen van tv-programma’s 
komen aan de beurt.
Maar daar blijft het niet bij. Een paar toevalligheden 
leiden ertoe dat zij plannen gaan ontwikkelen die niet 
veel met lezen te maken hebben en die op gespannen 
voet staan met het Wetboek van Strafrecht.

Leydonk of Berkel-Enschot?
De gebeurtenissen spelen zich af in het dorp Leydonk 
waarvan sommigen zullen beweren dat dat enige 
gelijkenis vertoont met Berkel-Enschot. Flip merkt 
daarover op: “Er zullen altijd elementen uit je eigen 
leefwereld in zo’n boek terechtkomen” en hij vertelt 
dat hij een paar grappen heeft verwerkt die in het 

verleden bij TVBE zijn uitgehaald 
en die toen voor de nodige con-
sternatie hebben gezorgd. Alleen 
gebeuren die nu niet bij TVBE maar 

bij TV Leydonk. Dorpsgenoten komen 
in het verhaal niet voor: de personen in het 

verhaal zijn door hem geconstrueerd. 

Het schrijfproces
Flip heeft het voordeel dat hij zich als neerlandicus 
vaak heeft kunnen en moeten richten op de schriftelijke 
taalbeheersing van studenten. Taal en schrijven zijn 
hem dus niet vreemd. Flip vertelt: “Ik heb met veel ple-
zier en nieuwsgierigheid geschreven. Met zakelijke tek-
sten heb ik de nodige ervaring, maar ik had geen idee 
hoe die processen verlopen als je fi ctie produceert”. 
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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verleden bij TVBE zijn uitgehaald 
en die toen voor de nodige con-
verleden bij TVBE zijn uitgehaald 

“Het schrĳ ven is een interessante ontdekkingstocht geweest”

‘LOG 19 of 
Het gefi ctionaliseerde 
verslag van
het tweede spoor’
door Flip Strang



Opbrengst sponsorloop 
basisschool Berkeloo 
€6888,21!
In de Schakel van 23 maart heeft 
u kunnen lezen dat het zoontje van juf Patricia 
een zeldzame ernstige metabole ziekte heeft. 
Basisschool Berkeloo wil Bjorn graag helpen. De 
kinderen gingen op zoek naar sponsoren om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor Stichting Metakids, 
voor het onderzoek naar een genezende behande-
ling.
De actie was een groot succes. Kinderen bedach-
ten ook zelf manieren om geld op te halen, zoals 
cupcakes bakken, heitje voor karweitje, fl essen 
inzamelen en spulletjes verkopen. Boomrooierij 
Weijtmans doneerde een fantastisch bedrag van 
250,-.
Vrijdag 22 april was het dan zover. Tijdens de Ko-
ningspspelen vond ook de sponsorloop plaats. De 
kinderen waren erg enthousiast en fanatiek.
Op de actiepagina kon bijgehouden worden wat er 
digitaal was opgehaald. Maar er was ook veel con-
tant opgehaald. Dit werd pas bij de cheque uitrei-
king bekend gemaakt. Helaas moest de uitreiking 
een paar keer uitgesteld worden, i.v.m. ziekenhuis-
opnames van Bjorn. Op 2 juni was het dan eindelijk 
zover en kon de cheque uitgereikt worden aan 
Bjorn en juf Patricia. Hierop stond het fantastische 
bedrag van €6888,21. Juf Patricia was erg ontroerd 
door alle betrokkenheid van de kinderen, ouders en 
haar collega’s. 
Alle kinderen van basisschool Berkeloo, en ieder-
een die gedoneerd heeft, heel hartelijk bedankt!
Op donderdag 9 juni is de cheque door Juf Patricia 
en Bjorn persoonlijk overhandigd aan dr. Fuchs, de 
arts van het UMC Utrecht die het onderzoek naar 
de genezende behandeling voor Bjorn leidt.

RONDE VAN BERKEL(1953)
Op maandag 22 juni 1953 werd in Berkel 
de eerste Ronde van Berkel verreden. 
Hoe kwam het zo ver? Met de komst 

van de kermis alhier hadden verschillende inwo-
ners de hoofden bij elkaar gestoken. Er moest een 
bijzondere attractie komen in de kermistijd (21 tot 
en met 24 juni). Uiteindelijk werden er spijkers met 
koppen geslagen. De gemeente Berkel-Enschot 
zou dus op maandag 22 juni zijn eerste wielerronde 
beleven. Er kwam een bestuur waarvan L. Elissen 
de voorzitter werd. F. Brekelmans Mzn. werd tot 
secretaris benoemd en H. Hitters kreeg het pen-
ningmeesterschap. Het toenmalige bestuur besloot 
de opzet zo eenvoudig mogelijk te houden. Alleen 
inwoners uit Berkel-Enschot en Heukelom konden 
aan de wedstrijd deelnemen. De wielerronde zou 
gereden worden op "gewone"  fi etsen. Er kwamen 
twee categorieën deelnemers, een voor de 15- tot 
en met 21-jarigen en de andere voor hen die ouder 
waren dan 21. De fi etsronde werd verreden over 
de Molenstraat, Hoolstraat, Heikantsebaan, Ak-
kerweg, Burgemeester Brendersstraat om weer uit 
te komen bij het start- en fi nishpunt in de Molen-
straat. Daarna meestal andersom. De deelnemers 
moesten zich opgeven bij A. Mattheeuwsen (Ber-
kel),  H. van Zeeland (Enschot) en Sjef van Esch te 
Heukelom. De eerste ronde van Berkel werd een 
grandioos succes. A. van de Kamp werd winnaar 
bij de junioren en bij de senioren won Ras van 
Broekhoven. Na afl oop van het festijn werd beslo-
ten dat er een vervolg zou komen. Foto gemaakt in 
Molenstraat.
Foto: Regionaal Archief Tilburg, toegang 788 Co-
mité Ronde van Berkel.

Tekst: Rinus van der Loo.
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Rennevoirt
Deze week is het eindelijk weer 
tijd voor de Avond 4 daagse, na-

dat deze 2 jaar lang helaas niet plaats heeft kunnen 
vinden. De peuters van Peuterplaza en de kleuters 
van de onderbouw van basisschool Rennevoirt 
wilden dit dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. 
Zij lopen daarom deze week de Peuter-Kleuter 
3-daagse! Iedere ochtend lopen de peuters samen 
met een onderbouwklas een korte route in Berkel-
Enschot, wat een knapperds!
OB2

Kom naar het energie-
café “aan de slag met 
zonnepanelen” op 
donderdagavond 30 
juni
Zonnepanelen op eigen dak 

en/of meedoen met collectief zonneproject in 
Udenhout of Berkel-Enschot?
Als u dat ook wilt, kom dan naar het energieca-
fé “aan de slag met zonnepanelen” op donder-
dag 30 juni 2022 in De Druiventros, Bos-
scheweg 11, Berkel-Enschot. Berkel-Enschot 
Energie Coöperatie en Energie Coöperatie 
Udenhout helpen u geheel vrijblijvend op weg. 
Het energiecafé start om 19:15 uur en duurt tot 
ongeveer 22:00 uur. De toegang is gratis. 

Programma
Steeds meer mensen 
plaatsen zonnepanelen op 
hun dak. Bent u ook geïn-
teresseerd en vraagt u zich 
af: "is mijn dak geschikt?, 
hoe werkt het precies?, 
hoe ga ik dat betalen?" 
Op deze en andere vragen 

krijgt u antwoord tijdens het energiecafé. We 
kijken niet alleen naar zonnepanelen op eigen 
dak maar ook naar de mogelijkheden om mee 
te doen aan een collectief zonneproject. Doet 
u mee met een collectief zonneproject, dan 
heeft u geen panelen op uw eigen dak, maar 
ontvangt u wel de fi nanciële baten van zonne-
energie bij u uit de buurt. 

19:15 uur: Inloop en ontvangst
19:30 uur: Zonnepanelen (laten) leggen op uw 

eigen huis – energieadviseur Jeroen 
Jansen

19:50 uur: Financieringsmogelijkheden vanuit 
gemeente Tilburg – duurzaamheid-
sambtenaar

20:10 uur: Meedoen aan een collectief zonnepro-
ject: voorbeeld Zon op Oisterwijk – Jos 
Nij Bijvank

20:30 uur: Pauze
20:40 uur: Paneldiscussie voor algemene vragen
21:00 uur: Bedrijvenmarkt, leveranciers van zon-

nepanelen geven informatie en beant-
woorden vragen over uw persoonlijke 
situatie.

Energieadvies op maat
Wilt u naast zonnepanelen op uw dak ook weten 
hoe u verder uw energierekening kunt verlagen? 
Vraag dan een gesprek aan met een energieadvi-
seur op www.duurzamertilburg.nl/energieadvies. 
Dankzij de bijdrage van de gemeente Tilburg  
betaalt u voor een huisbezoek  slechts € 25 tot 1 
oktober 2022 (in plaats van € 200).  
U kunt ook bellen van maandag tot vrijdag tussen 
13.00 - 17.00 uur naar het energieloket: 088- 00 62 
013.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden voor het energiecafé via:  
info@ecudenhout.nl o.v.v. deelname energiecafé 
zonnepanelen. Ook kunt u via dit mailadres uw 
vragen over de avond stellen.

Zomerstop
augustus 2022

week 31 - 32 - 33 - 34
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KOM JIJ OOK NAAR DE KERMIS?
VRIJDAG 17 T/M DINSDAG 21 JUNI
WILHELMINAPLANTSOEN

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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Jong Brabant start 
nacompetitie sterk: 6-0
Afgelopen zondag was Jong Brabant 
veel te sterk voor WDS uit Breda, waar-
door de tweede ronde van de nacompetitie werd 
bereikt. Komende donderdag 16 juni speelt Jong 
Brabant daarvoor de volgende wedstrijd uit tegen 
BSC in Roosendaal en hopelijk vervolgens op zon-
dag a.s. op neutraal terrein de fi nale voor promotie 
naar de derde klasse. Mooi dat de eerste stap 
afgelopen zondag naar promotie zo overtuigend 
is gezet met goed en solide spel. Het duurde even 
voordat de doelpuntenmachine op gang kwam met 
voor rust al 3 treff ers in de pocket. Dat de overwin-
ning nooit meer in gevaar is gekomen mag duidelijk 
zijn met nogeens 3 doelpunten op de teller in de 
tweede helft. Een mooie teamprestatie, waar trainer 
Boy v.d. Bogaard ook heel tevreden mee is. “De 
eerste stap is gezet en dat voelt goed, we willen 
met z’n allen nu ook dolgraag de volgende stap 
gaan zetten”, waren zijn enthousiaste woorden met 
een knipoog naar de wedstrijd van donderdag 16 
juni in Roosendaal. Dat het team van V.d. Bogaard 
er dan niet alleen voor staat mag duidelijk zijn, 
want al velen hebben ingeschreven voor de sup-
portersbus naar Roosendaal! Graag tot donderdag!

Redactie Jong Brabant

OJC'98 nieuws
Van de volgende wedstrijden waren 
de uitslagen bekend bij het opstel-
len van dit verslag:
De Hazenkamp 1 - OJC'98 1   8 - 18
Stip pup D1 - OJC'98 pup D1   2 - 11
PSV pup F1 - OJC'98 pup F1 13 - 28
Drie ruime overwinningen dus. Voor de pupillen F 
was het zelfs de eerste. En dan nog wel met zulke 
cijfers. het lijkt wel of ze met extra grote korven 
gespeeld hebben.
Intussen loopt de competitie langzaam op zijn eind. 
Maar eerst moet het eerste nog tegen de concur-
rent voor de tweede plaats: SGV uit Culemborg. 
Overigens speelt promotie geen echte rol meer. 
Volgend seizoen wordt de competitie-indeling 
fl ink veranderd er komt een extra klaase onder de 
korfballeague en de derde en vierde klasse worden 
samengevoegd. Volgend jaar komen genoemde 
twee ploegen elkaar in de zaal in elk geval weer 
tegen, in de derde klasse dan.
Het programma voor komend weekend luidt: 
zaterdag 18 juni 2022:
OJC'98 1 - SGV 1 14.15 uur
OJC'98 2 - Rust Roest 7 15.35 uur
SDO jun 2 - OJC'98 jun 1
OJC'98 asp C1 - Tilburg asp C1 14.00 uur
OJC'98 pup D1 - DOT pup D2 13.00 uur
OJC'98 pup E1 - Tilburg pup E1 13.00 uur
OJC'98 pup F1 - SDO pup F1 13.00 uur
Veel thuiswedstrijden dus. Een leuke gelegenheid 
om te komen kijken naar korfbal op sportpark de 
Rauwbraken.

Zorg goed voor de kinderwagen, 
want met St. Vitus (15 juni) komen de 

vliegen plagen.

Als het in juni veel dondert, 
komt er een overvloed van koren.

Jean-Paul Korst
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WIST JE DAT…....
• Ons Koningsoord Cultureel een samenwerkings-

verband is van Stichting Expo, De Bibliotheek in 
Berkel-Enschot en Cultureel Centrum De Schalm?

• Ons Koningsoord Cultureel al druk bezig is met de 
programmering van seizoen 2022-2023?

• Ons Koningsoord Cultureel op 17 september een 
aantrekkelijk programma aanbiedt aan jong en oud 
als opening van het nieuwe culturele seizoen? 

SAVE THE DATE!
WIST JE DAT…….
• je in Ons Koningsoord bij de bibliotheek en bij 

Cultureel Centrum De Schalm aantrekkelijke werk-/
studieplekken vindt op drie verschillende verdie-
pingen?

• Cultureel Centrum De Schalm de hele zomer open 
is en dat je vrij binnen kunt lopen om anderen te 
ontmoeten in de foyer, de serre of op het terras? 

• je altijd welkom bent bij Cultureel Centrum De 
Schalm om een potje te biljarten, tentoonstellingen 
te bekijken of deel te nemen aan activiteiten?

• je bij Cultureel Centrum De Schalm verschillende 
ruimtes kunt gebruiken tegen een aantrekkelijke 
vergoeding?  

Zaterdag 25 juni 20.00 uur in de Kerkzaal
OGHAM,  Ierse en Schotse folk
Ogham is een feest voor oog en oor! Daarom trekt 
Ogham steeds volle zalen. Is het de stem van Dagny 
die bewondering afdwingt, of het vioolspel van 
Hilde? Is het de luchtige, humoristische presentatie 
die zorgt voor een fijne sfeer of is het het repertoire 

met klassiekers en juweeltjes uit de Schotse en Ierse 
muziek?
Ogham speelt in ieder geval zoveel plezier dat het 
van het podium af spat. Entree €19,50. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

Vrijdag 1 juli, 20.00 uur in de Kerkzaal
LARS ZEBREGS, pianist en songwriter
I’ll go and find my way
Lars zijn eerste single 
verscheen in 2019 en 
al snel daarna in 2021 
kwam zijn debuutalbum 
I’ll go and find my way’ 
uit. De liedjes worden 
niet alleen ondersteund 
door drie gitaristen, 
maar ook door verhalen over de totstandkoming van 
de liedjes en verhalen die uit het leven van Lars ge-
grepen zijn. Hij verkocht zijn huis, deed afstand van 
vele materialistische zaken en ging in een camper 
wonen. Tijdens zijn concert ga je even mee op reis 
door de muziek, het innerlijke en uiterlijke leven.
Entree €10. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl
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Vrijdag 8 juli 20.00 uur in de Kerkzaal
LUCA WARNER, APPELSTROOP MET TRANEN, 
theaterconcert

‘Appelstroop met 
tranen’ is niet 
zomaar in een 
hokje te stoppen. 
Het is een rauwe, 
persoonlijke stort-
vloed van muziek, 
klanken, ritme en 
taal; het relaas 

van een zoektocht in troebele tijden, soms minutieus 
voorbereid, soms vrijuit improviserend. Luca Warmer 
speelt geen rol op het podium. Ze is het zelf, in 
hoogsteigen persoon: Een onweerstaanbare uitnodi-
ging om je eigen kwetsbaarheid te raken.
“De voorstelling gaat over alles waar we het liever 
niet over hebben; verdriet, wanhoop, verlies, angst. 
Ik heb mezelf als vertrekpunt genomen, precies daar 
waar het pijn deed. Dat wil ik delen, want nu ben ik 
het ‘toevallig’, maar jij kan het ook zijn”, aldus Luca.
Entree €15. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 10 juli 10.00 uur in de Kerkzaal
THEATER MAKEN MET KINDEREN, workshop 
voor kinderen van 6-10 jaar
In deze theaterworkshop gaan de kinderen op avon-
tuurlijke ontdekkingsreis door verschillende plaatsen 
en tijden. Spring op je paard in het Wilde Westen, 
dans de Umbekische Bergdorpdans en ga op de foto 
met het Monster van Lochness. Aan het eind van de 
workshop wordt iedereen weer netjes terugbezorgd 
in Berkel-Enschot. 
Dappere kinderen gezocht om mee te gaan op deze 
spannende tocht!
De kinderen duiken in deze workshop de wereld van 
theater in. Door middel van oefeningen op het gebied 

van spel, beweging en improvisatie leren de kinderen 
zichzelf presenteren en expressief uiten vanuit hun 
eigen creativiteit. Dus geen ingestudeerde danspas-
jes en uitgeschreven scripts!
Entree €12,50. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

VOORUITKIJKEN
• KNUTSELMIDDAGEN 
 Een hele middag gezellig knutselen met allerlei 

materialen voor €3,50…. Dat kan op alle woens-
dagmiddagen in augustus (3, 10, 17 en 31) in 
Cultureel Centrum De Schalm onder begeleiding 
van Corrie Pijnenburg-Nieuwlaats. Iedere week 
volop creativiteit rondom een ander thema: zomer, 
dieren, natuur en vakantie! Inclusief een gezond 
snackje en een glaasje drinken. 

• MOVE & MEET
 Op zaterdagochtend 17 september (van 09.30-

10.30 uur ) start er een workshop voor dames die 
gezellig samen willen bewegen onder leiding van 
Manon Boes in de Kerkzaal van Cultureel Centrum 
De Schalm in Ons Koningsoord. Bij deelname 
vragen we je om je eigen matje mee te nemen. 
Minimaal en maximaal 20 deelnemers per groep. 
Van harte welkom!

Passe Partout t/m december via 
www.onskoningsoordcultureel.nl
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De vlag kan uit 
en iedereen 
mag het weten!
Geef je naam, 
je opleiding en 
de school 
aan ons door 
en we vermelden 
het in de Schakel.
info@schakel-nu.nl

Geslaagd Van harte gefeliciteerd!eslaagdeslaagd
Emma Tano HAVO Odulphus Lyceum
Lucas Tano VMBO-TL 2College Durendael
Sophie Picocrie VMBO-GT 2College Durendael
Amélie Vogel Gymnasium Odulphus Lyceum
Stijn Verschuren MBO gemengde leerweg 2College 't Ruiven
Pieter Roets HAVO 2College Durendael
Ebian van Asten HAVO De Nieuwste School
Zina van Asten VMBO 2College 't Ruiven
Luuk Vugts HAVO 2College Durendael
Pieter Fuller HAVO 2College Durendael
Jesse van Mierlo VMBO 2College 't Ruiven
Gijs 't Hoen VMBO-TL 2College 't Ruiven

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; ma, di, do, vr, 
09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; info@johannesxxiii-
parochie.nl; www.johannesxxiiiparochie.nl. IBAN NL44 
RABO 0170 8812 53 t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; pas-
toor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Nieuw begin. 
Recent heb ik het magazine ‘De Missionaire Parochie’ 
mogen ontvangen. Dit magazine geeft een terugblik 
op de twee bijzondere dagen 24 en 25 maart van dit 
jaar die ik, samen met nog enkele parochianen H. Joh. 
XXIII, mocht meemaken in Breepark te Breda. Daar 
kwamen uit heel Nederland zo’n duizend katholieke 
en ook enkele protestante gelovigen bijeen om van 
de Canadese priester James Mallon te horen hoe hij 
zijn parochie in Canada omvormde van een ingedom-
melde onderhoudsparochie naar een levendige en 
bloeiende parochie. De sleutels tot dit succes wil 
James Mallon delen met iedereen die is geïnteres-
seerd en om dat te doen reist hij over heel de aardbol. 
Mallon is een veelgevraagd spreker die begeesterend 
verteld over het hart van de eucharistie en de sleutels 
van de heilige Geest, evangelisatie en leiderschap 
daaromheen. In zijn recent verschenen boek ‘Als 
God renoveert, Missionaire kerk meer dan parochie 
alleen, uitgave 2022 bij Adveniat, dat ik zelf aan het 
lezen ben, vertelt Mallon over de acht stappen naar 
een missionaire kerk. Stappen die tijd vergen. Deze 
stappen zijn: gebed, passie, steun van het bisdom, 
kernteam van leiders, het belang van preken om 
te getuigen, de koffie om verbondenheid te schep-
pen, evangelisatie en de drie H’s. Hymne, Homilie 
en Hospitaliteit. Toen ik in het magazine alleen al het 
voorwoord las, geschreven door Leo Fijen, kwam het 
enthousiaste gevoel dat deze twee dagen in Breda 
mij hebben gegeven weer naar boven. Ik zou iedereen 
dit gevoel gunnen. Een gevoel van enthousiasme dat 
mensen in beweging kan zetten. We hebben nog maar 
pas Pinksteren gevierd en ook dat is een feest over 
een vuur van begeestering, het vuur van de heilige 
Geest. Ik hoop en bid dat het vuur brandend blijft om 
mensen te blijven enthousiasmeren en begeesteren.

Diaken Ton.

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN
Het parochiecentrum is wegens vakantie van 27 juni 
tot en met 8 juli gesloten.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 18 juni: 
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Cantique.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Zondag 19 juni: Sacramentsdag
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor Looyaard.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering voor 
gezinnen mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Jeanne Verspeek-Jansen (1e jrgt.).
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intenties: Jo van Houtum (1e jrgt.); Sjef Pigmans.

Maandag 20 juni: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 21 juni:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 22 juni:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 23 juni
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 24 juni:
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

Op zoek naar een GLAZENWASSER 
voor buiten of binnen? 

Bel 0624136243 of mail dan naar 
VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.COM

Aspergeboerderij van Iersel – VADERDAG ook de 
liefde van de man gaat door de maag. Verwen hem 
met een lekkere aspergemaaltijd of verras hem met 
een origineel Vaderdagcadeau. Wist je dat wij ook 
lekkere lokale speciaal biertjes in ons assortiment 

hebben. Wij hebben de lekkerste cadeaus helemaal 
op maat. Schoorstraat 63 Udenhout 
www.aspergeboerderijvaniersel.nl

Wespen en Vliegen bestrijding 
Voor info en bestrijding A3P Plaagdierbestrijding, 
Haaren 06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu

Nieuwe luxe recreatie woning te huur voor 6 personen. 
Plaats Lochem, vanaf 15 juli. 

Informatie; jan@holdingboucle.nl site 
bosrijkruighenrode.nl 

(vakantiehuizen Luxe recreatiewoning)

Wij zijn per direct op zoek naar handige 
zelfstandige thuiswerkers voor 

productiewerkzaamheden in Berkel-Enschot. 
Ook zijn we op zoek naar thuiswerkers die kunnen 

solderen. Hebt U interesse, mail dan naar: 
debora@dekave.com

BAILIFF FASHION zoekt OPROEPKRACHT. 
Loop gerust even binnen voor meer info. 

KONINGSOORD 128

Biologische vaste planten van eigen kwekerij bij 
Plantaardig Vormgever EXTRA VITA. En volop 

zomerplanten. Aanstaande zaterdag 18 juni geopend 
van 10 uur tot 17.00 uur. Prachtige bloeiende planten 
voor VADERDAG 19 juni. Bent u zelf niet in staat voor 
de aanplant dan help ik u graag. Vraag naar de moge-
lijkheden. Bloemwerk op bestelling. St. Willibrordstraat 

5 Achterom 06-22114370 Facebook of Instagram 
Extra Vita.

Kunst in theetuin BRANDSHOF Het kan weer: 
zondag 26 juni van 11.00u tot 17.00u. 

Verschillende kunstenaars tonen hun werk in de tuin 
en zijn hierbij aanwezig. Zij zullen hun hobby dan ook 

uitoefenen. Ook kunt u genieten van de tuin onder 
het genot van een kopje thee of koffie. Het adres is: 

Slimstraat 91 Udenhout. Hopelijk tot ziens!

Tentoonstelling 100 jaar Basisschool Franciscus. U 
bent van harte welkom op zaterdag 18 juni en zondag 
19 juni en op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli, steeds 

van 10.00u - 13.00u. Locatie: Basisschool Franciscus, 
Capucijnenstraat 19, 5074 PE Biezenmortel. www.

schoolfranciscus.nl/informatie/100-jaar/

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 

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

Vragen over Zonnepanelen?  
Kom naar het Energiecafé op 30 juni om 19.15 

in De Druiventros.
Voor alle inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout en 

Biezenmortel. Organisatie: BEC en ECU.
Meld u aan via: info@ecudenhout.nl 

o.v.v. deelname energiecafé zonnepanelen.
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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

25/22 
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. 

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

Geldig in week 25
zondag 19 t/m 
zaterdag 25 juni 2022

WEEKENDPAKKERSdo vr za
23 juni 24 juni 25 juni

Coca-Cola of Fanta  
Alle flessen à 1 liter

1.79 - 1.89

Per fl es

11..-- Pickwick Lekker fris Alle varianten 
of 1-kopsthee Fruit, groen, rooibos, 
kruiden, spices, joy of tea of super blends, 
alle doosjes à 15-20 stuks

Alle varianten 
Fruit, groen, rooibos, 

kruiden, spices, joy of tea of super blends, 

1.49 - 2.15

Per doosje

11..--

PLUS  
Snijbonen ongesneden 
Zak 400 gram, bospeen Per zak 
of zoete puntpaprika’s 
Zak 2 stuks

PLUS  

Per zak 

1.29 - 1.85

Per zak

11..--

Alle PLUS Klaverland 
Kaasplakken 48+
M.u.v. geitenkaas en boerenbuiten

1.36 - 1.96

Per 100 gram

11..--

Hak Groente, 
appelmoes of stazakken
Alle potten à 330-370 gram 
of alle zakken à 205-225 gram

1.19 - 2.65

Per stuk

11..--
TOT 62% KORTING 

Campina Vanille-, 
chocolade- of dubbelvla
Alle pakken à 1 liter

1.39 - 1.95

Per pak

11..--

PLUS Shoarma of gyros
Schaal 900 gram

PLUS 
Snacktomaten
Bak 1 kilo

PLUS 
Perssinaasappels
Net 2 kilo

4.99

Per bak

22..99
Alle PLUS 
Korenlanders 
met desem bereid brood

1.99 - 2.29

Per stuk

11..7979
Perssinaasappels

2.89

Per net

11..8989
6.62 - 10.78

Per schaal

55..2929

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 - 18.00 uur


