
11 TerraVie:
Liefde voor het vak, 
dat proef je!

15 Van Berkelse Bodem:
Yoghurt met aardbeien en vlierbloesemsiroop

7Verkeersexamen
geslaagd; 

kinderen leren
veilig fi etsen

Week 25
22 juni 2022



Deze aanbiedingen zijn nog geldig t/m zaterdag 25 juni!

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



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

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: 
5.610 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

5



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

 SAMEN THUIS
 IN EIKENHUYS

In Eikenhuys leveren we de zorg 
nét even anders. Dat geeft een 

andere invulling aan de zorg op 
deze locatie.

Bent u op zoek naar een zorglocatie 
voor u of  uw naaste? Onze 
samenwerkers zullen u, onder het 
genot van een kop koffie, vertellen 
wat Eikenhuys anders maakt dan 
andere zorglocaties en waarom 
De Wever in Eikenhuys deze manier 
van zorg aanbiedt. 

Zien we u op donderdag 23 juni 
tussen 13.00 en 15.00 uur bij 
Cultureel Centrum De Schalm in 
Berkel-Enschot? 

Ga voor meer informatie naar 
www.dewever.nl/eikenhuys

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
6 rozijnenbollen6 rozijnenbollen6 rozijnenbollen (elke week iets anders)(elke week iets anders)6 rozijnenbollen6 rozijnenbollen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag

4 harde broodjes4 harde broodjes € 10,00

Zomerstop
augustus 2022

week 31 - 32 - 33 - 34
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Vanaf Eikenbosch stuurt Jan van Esch ze op weg. 
‘Zo’n vijfendertig jaar geleden begon basisschool 
Rennevoirt met een examen. Het jaar erna hebben 
we met alle scholen -ik was toen directeur van de 
Vlashofschool- de handen ineen geslagen. En na mijn 
pensionering ben ik het blijven doen. Lindsey van Roij 
van Rennevoirt doet de hele organisatie, dus kan ik 
me richten op het verkeersexamen zelf.’

De gezichten zijn soms wat gespannen bij de start, 
maar met nog wat aanwijzingen van Jan gaan de 
kinderen op weg. De meeste doen dat prima. Ook 
bij de diverse controleposten langs de route zijn de 
examinatoren (moeders van deelnemende kinderen) 
behoorlijk tevreden. Handen worden vaak wat laat 
uitgestoken, bochten afgesneden en kijken gebeurt 
regelmatig naar een kant waar geen verkeer vandaan 
kán komen, maar de rapporten worden meestal met 
plusjes gevuld. ‘Wat dat betreft kan ik wel wat van 
deze kinderen leren,’ zegt een moeder.

Het is fascinerend wat je allemaal ziet op zo’n post, 
als je even blijft staan kijken. Of dat nu bij een erkend 
moeilijk punt is, zoals bij de Enschotse kerk, of dat het 

gewoon een afslag is op de Generaal Eisenhowerweg. 
Je moet op zoveel dingen tegelijk letten in het verkeer. 
‘Als ze deze route goed afl eggen, dan moet naar de 
middelbare school fi etsen geen probleem zijn.’

Wat ook opvalt is de vriendelijkheid van de mensen in 
ons dorp, de opgestoken handen, lachende gezichten 
en vriendelijke praatjes die even gemaakt worden bij 
de examinatoren. ‘Alleen al voor de gezelligheid zou-
den we dit vaker moeten doen; misschien ook voor 
volwassenen op e-bikes,’ stelt iemand voor. Helaas 
wordt ook duidelijk dat veel automobilisten geen 
voorrang verlenen aan fi etsers, zelfs als die duidelijk 
aangeven welke richting ze op willen. 

Gelukkig heeft de wijkagent de kinderen op het hart 
gedrukt om liever wat langer te wachten of een keer 
vaker te kijken. Daarmee creëren de meesten voor 
zichzelf een veilige verkeerssituatie. Al zullen veel 
kinderen na vandaag niet meer ‘zo overdreven kijken’. 
Totdat ze autorijles nemen uiteraard.

Kinderen leren veilig fietsenKinderen leren veilig fietsen

ʻNaar de middelbare school fi etsen 
moet geen probleem meer zijn.ʼ

Dagelijks rijden er 
leswagens door ons 
dorp, vaak voor een 
examen. 
Eens per jaar krioelt 
het ook van de jonge 
fi etsers in oranje 
hesjes. 
Dat zijn kinderen 
van groep acht die 
fi etsexamen doen.

Tekst: Frits Hendriks  |  Foto's: Bas Haans
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10-6 Roze vestje maat 116 (mango) Koningsoord tijdens avondvierdaagse 06-21262424
10-6 Kinderstep Grasveld koningsoord 06-21262424
  (tijdens de avondvierdaagse)
10-6 Paars etuitje met inhoud Raadhuisstraat 06-53457800
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

Gevonden

Verloren

Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
 info@schakel-nu.nl

Geef voor iets extra's
Uw donatie draagt bij aan het welbevinden van 
cliënten van zorgstichting 't Heem en senioren 
uit het dorp die gebruik maken van de woonzorg-
locaties de Eikelaar, Torentjeshoef, Haarensteyn
en Leyenhof. 

De Vrienden van 't Heem vinden het belangrijk 
dat (kwetsbare) ouderen een aangename en fijne 
dag hebben! 

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, 
is uw hulp nodig! Steun de Vrienden zodat zij 
mooie en gezellige initiatieven tot stand kunnen 
brengen. Op de website van Stichting Vrienden 
leest u alles over de activiteiten en aankopen die 
dankzij hun sponsoring al mogelijk zijn gemaakt.    

In deze zonnige 
periode wil ik ook 
graag de ouderen 
in het zonnetje 
zetten...
en daarom doe
ik een
donatie: 

www.t-heem.nl
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Werkgroep Socma
Ook dit jaar gaan we weer, zoals 
voor de coronatijd, samen lunchen 
in de ontmoetingsruimte van de 
pastorie in Berkel. Deze lunch wordt 
georganiseerd door de KBO/SWO 
voor alle senioren van Berkel-En-
schot met dank aan pastoor Dorssers wiens ruimte 
wij mogen gebruiken.
We willen wel graag weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen, dus graag van tevoren aanmel-
den. Dit kan tot 6 juli. Het maximum aantal bezoe-
kers voor het zaaltje is 50 personen dus zorg dat 
u er op tijd bij bent. U kunt zich alleen telefonisch 
aanmelden. Dit kan bij Ine van de Wiel tel: 013 
5333757 of bij Ria van de Kam tel: 013 5332621. 
Geef AUB duidelijk aan dat u voor de lunch belt.
Hebt u vervoer nodig dan kunt u dat meteen af-
spreken en zorgen wij dat u op 13 juli op tijd wordt 
opgehaald (kosten € 2,-). 
Wij vragen voor deze lunch-bijeenkomst een kleine 
bijdrage van € 3,- per persoon en daarvoor hebt u 
dan een kopje koffi  e, soep, een broodje, een kren-
tenbol en een toetje, plus veel gezelligheid samen.
U bent welkom vanaf 11 uur en we starten met een 
lekker kopje koffi  e.
We stoppen om ca. 14.00 uur en hopen dat u dan 
met een voldaan gevoel naar huis gaat.
Tot ziens op woensdag 13 juli in Berkel.

Werkgroep Socma KBO/SWO

Pannenkoeken festijn 
bij de Zonnebloem 
Terwijl de temperatuur tot tropische 
waarden opliep genoten 80 gasten 
en vrijwilligers zaterdag jl. in de koelte van het mu-
ziekhuis van een gezellige pannenkoekenmiddag. 
Een team van vrijwilligers 
had gezorgd voor zelfge-
bakken pannenkoeken die 
met behulp van Boerderij 
Denissen heerlijk warm 
werden geserveerd. Voor-
afgaand genoot men van 
koffi  e/thee en zomerse 
cake met aardbeien en 
slagroom. 
Voorafgaand aan de ge-
zellige loterij met tal van leuke prijsjes, werden de 
gasten nog verblijd met een heerlijk ijsje! 
De middag werd muzikaal omlijst door Willem 
Bruggeling op piano, die met zijn respectabele 
leeftijd van 90+ een prettig in het gehoor liggend 
repertoire had samengesteld. Aan het welverdiende 
applaus bleek de waardering voor deze krasse en 
zeer muzikale man.  

Lidl helpt lokaal heeft de Zonnebloem mede in 
staat gesteld deze middag te organiseren door 
de attributen voor de pannenkoeken, de ijsjes en 
3 goodiebags vol lekkernijen als prijzen voor de 
loterij beschikbaar te stellen. 
Dat deze middag zal worden herhaald was de wens 
van veel gasten die voldaan, met voor een ieder 
een leuk prijsje, huiswaarts keerden.

De Zonnebloem afdeling Berkel-Enschot                                                                                                           
Marij de Corti, secretaris 

Wees voor een weersomslag niet 
beducht,

als er geen wind is in de lucht.

Als het regent op St. Jan (24 juni), 
regent het veertien dagen lang.

Jean-Paul Korst
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

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

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Terra Vie 
Loonse Molenstraat 35  | 5175 PS Loon op Zand
06 12 27 52 59  | info@terravie.nl

Bedrijf
in

Beeld

De passie en trots voor hun bedrijf valt 
onmiddellijk op als je in gesprek gaat met 
Bart Vromans en Hanneke Versteijnen, 
de eigenaren van TerraVie. Bart is 15 jaar 
geleden gestart met de teelt van rode 
bessen op het perceel aan de Loonse 
Molenstraat. Alle werkzaamheden, zoals 
plukken en sorteren, werden verricht door 
lokale schooljeugd. In de maanden juni en 
juli was er minder werk te doen voor de 
scholieren, wat Bart destijds heeft doen 
besluiten om te starten met de teelt van 
kersen. Later zijn daar ook nog aardbeien 
en op kleine schaal bramen, frambozen 
en blauwe bessen bijgekomen. Sinds 1 
januari 2020 is Hanneke zijn compagnon. 
Voor de toekomst van hun bedrijf hebben 
zij enkele jaren geleden besloten om om te 
schakelen naar de biologische teelt. Bart 
en Hanneke wilden beide niet mee met de 
schaalvergroting. Om toch een bestaans-
recht te behouden, zochten zij naar een 
nichemarkt. Het telen van biologisch 
fruit houdt onder andere in dat er géén 
gebruik wordt gemaakt van chemische 
bestrijdingsmiddelen en ook géén gebruik 
wordt gemaakt van kunstmest. Daarnaast 
staan de planten met de wortels in de 
volle grond. Bij TerraVie zijn dus aardbeien 
van een bedje van stro verkrijgbaar. Heel 
bijzonder is dat de rode bessen allemaal in 

drie weken tijd, eind juli – begin augustus, 
worden geplukt. Deze worden op kwaliteit 
gekeurd en daarna in een zuurstofarme 
koelcel opgeslagen. Daardoor kan TerraVie 
tot maart rode bessen vers leveren. Bij ie-
dere bestelling worden de bessen opnieuw 
trosje voor trosje op kwaliteit nagekeken 
voordat ze naar de klant gaan. Kwaliteit 
staat bij het duo zeer hoog in het vaandel. 
Zowel in de teelt als in de boerderijwinkel 
voeren zij deze waarde strikt door. Fruit 
van eigen bodem is verkrijgbaar in de 
boerderijwinkel, die ook gevestigd is aan 
de Loonse Molenstraat in Loon op Zand. 
Daarnaast worden Black Angus runderen 
gehouden waarvan het vlees ook in de 
winkel ligt. Fruit en vlees van eigen bodem 
vormen de basis van het assortiment, maar 
daarnaast is er volop keuze uit kaas van de 
boerderij, varkensvlees, kippenvlees, sap-
pen, jams, saus, honing, ijs, groente, fruit, 
allerlei lekkernijen en cadeaupakketten. 
Het hele jaar door is de winkel geopend op 
vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur. In 
de kersentijd, die nu is aangebroken, zijn 
zij open van maandag tot en met zaterdag 
van 10.00-17.00 uur en in juli komen daar 
ook nog de zondagen bij. Wilt u toch nog 
op een ander moment genieten van hun 
producten, dan is de automaat, die aan het 
begin van de oprit staat, voor u ideaal. 

Beeld  Passie, 
            trots, 
 enthousiasme 
     &  liefde 
  voor het vak: dat proef je!

Tekst: Wilma de Jong, de Wegwijzer  |  Foto’s: TerraVie
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BLOOMENS HOES
Henricus Josephus Maria (Henri) Bloe-
men (1894-1949) huwde te Tilburg op 
20 augustus 1934 met Antony Maria 

Johanna (Niny) Janssens (1909-2000) Ze gingen 
wonen op De Heuvel te Tilburg. Daar werden hun 
dochters Thil en Loes geboren.
Henri Bloemen was toenmalig directeur van de Til-
burgse Wolwasserij op Broekhoven, te Tilburg. Hij 
was erg gecharmeerd van het werk van architect 
Jan Rebel uit Laren (NH). In 1936 werd door Adam 
van Vliet, mede-eigenaar van Architectenbureau 
Jan Rebel, een villa ontworpen die het echtpaar 
Bloemen-Janssens bekoorde.

Nadat de bouwvergunning afkwam begon men 
met de bouw aan de Bosscheweg 88 (toen B 60a), 
te Enschot. De woning werd betrokken in 1937.
Omdat de vader van Henri Bloemen, arts Johan 
Bloemen, geboortig was uit Delden kreeg de villa 
zijn Twentse naam 'Bloomens Hoes' (het huis 
van de familie Bloemen). Op het dak van de villa 
stonden twee metalen katten die de ouders van het 
gezin Bloemen-Janssens deden denken aan hun 
twee dochters. Edoch, in de Tweede Wereldoorlog 
schoot een Duitse soldaat een gat in de staart van 
de rechter kat. Voor de villa was een halteplaats 
van busonderneming Vitesse. In de dienstregeling 
stond de halte vermeld als 'Halte Kattenhuis'. Henri 
stierf net voor de geboorte van zoon Hein Bloemen 
in 1949. De weduwe Bloemen-Janssens besloot in 
1953 de villa te verkopen. Het gezin vertrok naar 
Tilburg, Burgemeester Jansenstraat 33. De katten 
verhuisden mee. Het echtpaar Bloemen-Janssens 
is begraven op het kerkhof te Enschot. Thans 
draagt de villa de naam 'Berkenrode'.

Foto: Hein Bloemen.
Tekst: Rinus van der Loo.

BOMEN ROOIEN MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

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

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

MEVIO 
SCHOENEN

Kinder,-Dames,-en Herenschoenen

Kijk op onze webshop of kom naar onze winkel 
aan de Trouwlaan 299 in Tilburg.

Gratis parkeren voor de deur!

www.mevio-tilburg.nl

12

Diversen



Hallo allemaal! 
In OB4 hebben we al een puppy 
en kuikens met hun moederkip in 
de klas gehad. Wat een geluk, want daar hebben 
we fi jn mee mogen knuff elen. Onze knuff elhond 
had in de klas gepoept! We leren hem nu waar hij 
mag poepen. Daar hebben we speciaal gras en 
bordjes voor gemaakt. Hij krijgt dan ook snoepjes 
als hij het goed doet. We zorgen er heel goed voor! 

Groetjes, OB4 

Werkstuk over dieren 
Hallo, wij zijn BB2. Wij zijn bezig met het project 
dieren. We hebben in tweetallen een dier geko-
zen en daar zijn we nu een werkstuk over aan het 
maken. Eerst gingen we 10 leervragen bedenken, 
daarna gingen we informatie verzamelen (bieb en 
internet) en toen gingen we 4 (of 5) hoofdstukken 
schrijven. Nu weten we alles over ons gekozen 
dier! En dat is ook de bedoeling, want nu gaan we 
een verblijf voor ons dier ontwerpen. Eerst in 2D 
door te tekenen en daarna in 3D door een ma-
quette. We gaan ons dierenverblijf maken van een 
schoenendoos en andere materialen, bijvoorbeeld 
watjes voor de sneeuw en takjes/blaadjes voor het 
bos. Hier hebben we heel veel zin in. Op 8 juli nodi-
gen we de ouders van Rennevoirt uit om te komen 
kijken naar de “RENNEVOIRT ZOO!”. 

Groetjes van iedereen uit Bovenbouw 2

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.
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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!

03-07-22 Boerderij Denissen 9.00-11.00 Oldtimerday BE

09-07-22 Wilhelminaplantsoen 19.00-01.00 Zomerleut 

10-07-22 Wilhelminaplantsoen 13.00-21.00 Zomerleut 

21-07-22 CC de Schalm 19.30  Zomerbridge BCBE

22-07-22 Arbie's Beachhouse 16.00 Beachborrel

28-07-22 CC de Schalm 19.30  Zomerbridge BCBE

03-08-22 CC de Schalm 10.00-12.00 Ons koffi  e-uurtje senioren KBO/SWO

04-08-22 CC de Schalm 19.30  Zomerbridge BCBE

06-08-22 t Hoekske 6a 11.00-17.00 Museum Onder d'n Hooizolder

11-08-22 CC de Schalm 19.30  Zomerbridge BCBE

18-08-22 CC de Schalm 19.30  Zomerbridge BCBE

25-08-22 CC de Schalm 19.30  Zomerbridge BCBE

WIJ ZIJN
NOG STEEDS
OP ZOEK
NAAR JOU!

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw en utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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Van 
Berkelse

 Bodem

15

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!

Ellen de Visser

Eet Smakelijk!

Yoghurt met aardbeien
en vlierbloesemsiroop
Ik heb op mijn nieuwe tuin twee vlieren staan, ik wist niet dat ze zo hard konden groeien, je moet er bijna met de 
snoeischaar bij blijven staan, maar dat terzijde. Dit jaar kan ik voor het eerst vlierbloesem van eigen tuin plukken, 
wat een genot. Je kan er van alles mee maken, maar de vlierbloesemsiroop is toch wel de bekendste. Dus zo 
geschiedde en heb ik wat fl esjes siroop gemaakt. Trouwens als je eens wil proeven, laat het me weten ik heb vast 
nog wel een fl esje staan of ik maak iets voor je. Het toetje wat ik heb gemaakt doet me denken aan vroeger. Als 
we heel veel aardbeien van de tuin haalden, dan maakten we dit. Vroeger voegden we suiker toe, maar nu dus de 
siroop van de vlierbloesem.
Gelukkig heb ik naast de 2 vlieren op de tuin, nog wel wat ruimte voor andere zaken zo heb ik afgelopen maand 
heel wat plantjes op de tuin kunnen zetten die ik had voorgekweekt in mijn kas. Zo hebben de courgettes, kolen, 
andijvie, knolselderij en pompoenen de frisse buitenlucht kunnen opsnuiven en heb ik ook heel wat kunnen zaai-
en. Het jaar is gelukkig nog lang niet klaar. Dus wordt 
allemaal vervolgd wat er de komende tijd allemaal vanaf 
gaat komen of niet haha, want nog steeds zijn veel 
dieren me te slim af… Ze zullen wel lachen zo samen, 
ze hebben een goede tuin gevonden om lekker te eten. 
Toch maar wat meer schrikachtige dingen op mijn tuin 
zetten, zodat ze iets minder hard lachen….

Bereidingswijze 
Schud de vlierbloesem voorzichtig uit zodat eventuele beestjes eruit vallen. Let op: niet onder de kraan afwas-
sen! Doe de vlierbloesem in een grote pan of bak en zet net onder water. Laat dit 24 uur staan. Zeef het meng-
sel eerst door een fi jne zeef en daarna door een kaasdoek. Vang het vocht op. Gooi de bloemen weg. Meet af 
hoeveel vocht je dan over houdt. Per liter vocht weeg je een kilo suiker af. Doe het vocht met de suiker, schil van 
de citroen en het citroensap in een pan en breng dit rustig aan de kook. Laat dit rustig pruttelen tot alle suiker is 
opgelost. Verwijder de citroenschil en giet de siroop in een schone weckfl es en sluit af. Bewaar de siroop op een 
droge en koele plek. Na openen bewaren in de koelkast.

Als toetje combineer je yoghurt met aardbeien, vlierbloesemsiroop en wat muntblaadjes.

Vlierbloemsemsiroop  Ingrediënten:
25 stuks vlierbloesemschermen of meer
1 citroen
1 kilo suiker per liter water

Recept



• 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

A5_adv_Schakel 2020_08.indd   1A5_adv_Schakel 2020_08.indd   1 19-08-20   09:0919-08-20   09:09

• 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

A5_Advertentie_Schakel_2022_v2.indd   1A5_Advertentie_Schakel_2022_v2.indd   1 01-06-2022   11:1601-06-2022   11:16
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Jong Brabant 
promoveert net niet!
Goed beschouwd is Jong Brabant twee 
uur verwijderd geweest van promo-
tie naar de derde klasse. Door een onmogelijk 
tegendoelpunt in de allerlaatste minuut afgelo-
pen donderdag in Roosendaal tegen BSC greep 
Jong Brabant naast de verlenging en de bij winst 
resterende beslissende promotiewedstrijd. En die 
fi nalewedstrijd had Jong Brabant zeker verdiend. 
Een in de eerste helft opgelopen 1-0 achterstand 
werd met veelal goed voetbal en een tomeloze 
inzet vlak voor tijd gelijkgetrokken door een doel-
punt van Jente Roorda: 1-1. Wat was ook het met 
een aparte supportersbus meegereisde Berkel 
Enschotse publiek blij. Echter, helaas bleek er toch 
nog net genoeg tijd over voor BSC om werkelijk in 
nagenoeg de laatste seconde met een welhaast 
onmogelijk en daarmee onhoudbaar doelpunt de 
winst voor de poorten van de hel weg te slepen: 
2-1. En wat was Jong Brabant uitgerekend toen 
goed bezig en wat leken de roodwitten conditio-
neel sterker om in de verlenging te gaan toeslaan. 
Helaas, die verlenging is er nooit gekomen. Het 
oponthoud door spanningen op de tribune rond 
de 1-1 heeft daarbij mogelijk ook niet geholpen. 
Kortom, een net niet geslaagde missie, maar wel 
hebben we een bloedstollende en veelzeggende 
wedstrijd op derde klasse niveau gezien. Dat biedt 
perspectief voor het volgende seizoen. En dat 
laatste zet trainer Boy v.d. Bogaard extra kracht 
bij.‘Heel jammer dat we op deze manier met zo’n 
gelukstreff er voor de tegenstander zo laat in de 
wedstrijd promotie mislopen, want deze groep is 
derdeklas waardig, dus weten we wat ons volgend 
jaar te doen staat’, waren de teleurgestelde maar 
ook ambitieuze woorden van V.d Bogaard. ‘Verder 
kijk ik met trots terug op het mooie seizoen van 
dit nog zo jonge team met dank aan staf (inclusief 
vertrekkend assistent-scheidsrechter Jos Schel-
lekens), supporters en vereniging‘, voegde hij daar-
aan toe. Op de valreep ook nog een oproep van de 
trainer: geïnteresseerden voor de vrijgekomen post 
van assistent-scheidsrechter (grensrechter) bij Jong 
Brabant 1 kunnen zich melden bij Jong Brabant of 
bij trainer/staf van Jong Brabant 1. 
Fijne zomer en graag tot volgend seizoen. 

Redactie Jong Brabant

OJC'98 Nieuws
De laatste wedstrijddag in de korf-
balcompetitie kreeg OJC'98 bezoek 
van SGV uit Culemborg. Beide ploegen stonden 
gelijk op de tweede plaats, dus dat beloofd een 
mooi competitie-einde. OJC ging prima van start 
en naam zelfs een 3-0 voorsprong. Via 6-5 was het 
bij de rust 10 - 7 voor de thuisploeg. Na rust wist 
OJC opnieuw meer voorsprong te veroveren. Op-
vallend was dat de kwaal van de oranjeroden - veel 
kansen missen - deze werstrijd niet gold. De eind-
stand 26 - 18 betekende dan ook een recordscore. 
Daarmee promoveert OJC volgens de geldende 
regels ook op het veld naar de derde klasse. Maar 
door een gewijzigde klasse-indeling volgend 
seizoen zou dat ook bij een nederlaag het geval 
geweest zijn. Niettemin; een leuke wedstrijd als 
besluit van dit seizoen. 
Bij de jeugd konden we ook weer een kampioen 
begroeten. Net als in de zaal veroverderden de D-
pupillen ongeslagen het kampioenschap door een 
ruime zege op DOT uit Oss. Profi ciat.
Volgende week zijn er nog enkele wedstrijden, De 
week daarna is de offi  ciële seizoenafsluiting; daar 
berichten we komende week over in het volgende 
weekverslag.

Zomerstop
augustus 2022

week 31 - 32 - 33 - 34
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Loonse Molenstraat 35, 5175 PS te Loon op Zand, 0625505008, info@terravie.nl

KKeerrsseenn 
Na lang wachten zijn ze er eindelijk weer, verse kersen van eigen 
bodem. Deze pareltjes zijn verkrijgbaar bij ons in de boerderijwinkel op 
onderstaande dagen + tijden.

➢ Maandag : 10.00 tot 17.00 uur
➢ Dinsdag : 10.00 tot 17.00 uur
➢ Woensdag : 10.00 tot 17.00 uur
➢ Donderdag : 10.00 tot 17.00 uur
➢ Vrijdag : 10.00 tot 17.00 uur
➢ Zaterdag : 10.00 tot 17.00 uur 

IInn ddee mmaaaanndd jjuullii zziijjnn wwee ooookk iieeddeerree zzoonnddaagg ggeeooppeenndd vvaann 1100..0000 
ttoott 1177..0000 uuuurr..  
Geen tijd om tijdens onze openingstijden de boerderijwinkel te 
bezoeken? Geen probleem! Onze automaat is 24/7 gevuld met het 
lekkerste fruit.

OOppeenn ddaagg 
Op zzaatteerrddaagg 22 jjuullii (van 10.00 tot 17.00 uur) hebben we open dag en u 
bent van harte uitgenodigd!

➢ Rondleidingen door de kwekerij 
➢ Kijkje bij de koeien
➢ Springkussen
➢ Schminken
➢ Schepijs
➢ Proeverij 
➢ Gratis toegang
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Voor André en Henk lag de technische lat veel hoger. 
Er werd minder beroep gedaan op de conditie maar 
vooral op techniek en variatie. 
Na de algemene technieken als trappen en stoten, 
werden er specialistische technieken gedemon-
streerd met bijvoorbeeld een wandelstok, een riem 
en een dan bong. (korte knuppel met een touw 
verbinding) 
Ook werden natuurlijk technieken gedemonstreerd 
zonder wapens. Al met al was het allemaal van hoog 
niveau. 
Gelukkig kregen ook zij te horen dat ze geslaagd 
waren. Een welverdiend resultaat na jaren van inten-
sieve training.

Het examen werd afgenomen door: Grootmeester 
Booth (via Zoom), Master Henri Ceulen, Master 
Roddy Rijke en Master Ron van Beukering. Kijk voor 
informatie op www. Hapkidonederland.nl

Nederlands zwarte band 
examen in Hapkido groot 
succes.

Gisteren zijn de Nederlandse zwarte band examens 
in Hapkido afgenomen in Tilburg, T-kwadraat.
We zijn trots op de prachtige prestatie van enkele 
leden van Kwan Nyom Hapkido Nederland. 
Geslaagd voor de eerste Dan: Chang van Lier uit 
Tilburg en Driss Laity uit Berkel-Enschot (beide 
leerlingen van Hapkido Yong, Berkel-Enschot), 
voor de 3e Dan André Slagboom (Hapkido school 
Yusinkwan, Hoogvliet) en voor de 4e Dan Henk Ver-
berne (Hapkido school Yusinkwon, Hellevoetsluis).

Hapkido is een zelfverdedigingsysteem van Ko-
reaanse mixed martial arts. Het verschil met MMA 
is, dat er geen wedstrijden gedaan worden. Het is 
zuiver gericht op zelfverdediging.

Het examen startte om 12.20 u. voor Chang en 
Driss. Het begon met Ki breathing. Dit is een 
ademhalingsoefening, waarbij je je energie leert te 
sturen. Tijdens deze oefening testen zwartbanders 
de kracht door gecontroleerde trappen en stoten te 
geven op de kandidaten.
Daarna moesten ze een set doen. Deze bestond 
uit 10 x opdrukken, 20 verschillende buikspieroe-
feningen en 10 diamondpush-ups. Er zijn in totaal 
ongeveer 20 sets geweest.
Na ieder onderdeel van zelfverdediging moest er 
een set gedraaid worden. 
De zelfverdedingstechnieken waren o.a trappen, 
stoten, verdediging tegen verschillende soorten 
aanvallen, verdediging tegen meerdere tegenstan-
ders vanuit een liggende en een staande positie en 
verdediging tegen aanvallen met wapens. Ten-
slotte werden er nog wat planken doorgeslagen en 
getrapt.
Na een korte vergadering met Grootmeester Booth 
uit Australië (via zoom), de examencommissie en 
de zwartbanders kregen de kandidaten te horen 
dat ze geslaagd waren voor hun eerste Dan.
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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 op zaterdag 17 sep-

tember tijdens KONINGSOORD STAAT als opening 
van het nieuwe culturele seizoen gratis een aan-
trekkelijk programma aanbiedt? 

WIST JE DAT…
• Cultureel Centrum De Schalm een eigen, aantrek-

kelijk terras heeft en dat je altijd vrij binnen kunt 
lopen?

WIST JE DAT…
• er in Ons Koningsoord bij de Bibliotheek en bij Cul-

tureel Centrum De Schalm aantrekkelijke werkplek-
ken zijn op drie verschillende verdiepingen?

LAATSTE MOGELIJKHEID OM KAARTEN 
TE KOPEN VOOR OGHAM,
Ierse en Schotse folk op zaterdag 25 juni 20.00 uur
Klassiekers en juweeltjes uit de Schotse en Ierse 
muziek in een luchtige, humoristische en enthousi-
aste presentatie.
Entree €19,50. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

vrijdag 1 juli 20.00 uur 
LARS ZEBREGS, pianist en songwriter 
I’ll go and find my way
Lars zingt en vertelt over zijn leven en de totstandko-
ming van zijn liedjes. Tijdens zijn concert neemt hij je 
even mee op reis. 
Entree €10. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

Vrijdag 8 juli 20.00 uur in de Kerkzaal
LUCA WARNER, APPELSTROOP MET TRANEN, 
theaterconcert
‘Appelstroop met tranen’ is het 
relaas van een zoektocht in 
troebele tijden, soms minutieus 
voorbereid, soms vrijuit impro-
viserend. Luca Warmer speelt 
geen rol op het podium: ze is 
zichzelf en nodigt je uit om je 
eigen kwetsbaarheid te raken.
Entree €15. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 10 juli 10.00 uur in de Kerkzaal
DAPPERE KINDEREN GEZOCHT OM MEE TE 
GAAN OP EEN SPANNENDE TOCHT! 
Deze theaterwork-
shop is voor kinde-
ren van 6-10 jaar.
De kinderen duiken 
de wereld van het 
theater in en leren 
zich te uiten vanuit 
hun eigen creativi-
teit. Ze worden “meegenomen” op een avontuurlijke 
ontdekkingsreis door verschillende plaatsen en tijden 
en aan het eind van de workshop “landen” ze weer in 
Berkel-Enschot. 
Entree €12,50; 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl
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Zondag 17 juli 10.30 uur in de Kerkzaal
KIDSCINEMA: FIEN EN TEUN
In hun eerste bioscoopfilm Het Grote 
Dierenfeest maken Fien en Teun er 
een feestje van! Het lijkt een normale 
dag op de boerderij, maar dat is het 
niet. Er moet nog een hoop gebeuren, 
want morgen is het grote dierenfeest. 
Fien en Teun hangen vlaggetjes op, 
pakken cadeautjes in voor de dieren 
en bakken een appeltaart. Als Stip de Pony op de boer-
derij komt logeren, gaat er ineens van alles mis! 
Entree €4; 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 17 juli 14.00 uur in de Kerkzaal
CREEP IN, Americana muziek 
(country, folk en blues)
Creep In brengt Ame-
ricana muziek waarin 
driestemmige zang 
centraal staat. Verstilde 
intimiteit en energieke 
songs maken hun optredens compleet en sfeervol.
Liedjes van onder meer Dolly Parton, Norah Jones en 
Chris Stapleton krijgen door de bezetting en arrange-
menten een eigen sound. Kom en geniet van de extra 
warme sfeer met een persoonlijk tintje!
Entree €15; 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

VOORUITKIJKEN 
• KNUTSELMIDDAG: iedere woensdagmiddag in 

augustus om 14.00 uur rond een ander thema voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Entree €3,50.

• PEUTERVOORLEZEN: iedere tweede woensdag-
ochtend van de maand om 10.00 uur voorlezen uit 
een mooi kinderboek vanaf 14 september. Entree 
gratis; aanmelden niet nodig.

• FILMCAFÉ: Iedere vierde woensdagavond van de 
maand om 19.30 uur prachtige films te beginnen met 
Madres paralelas op 28 september. Entree €8,25 / 
ook Passe Partout voor hele cyclus mogelijk.

• MOVE&MEET: iedere zaterdagochtend vanaf 17 
september om 09.30 uur bewegen voor dames met 
Manon Boes. Passe Partout t/m december €95.

• LETTERLOL: iedere derde vrijdagochtend van de 
maand om 10.00 uur veel lol: samen lezen, zingen, 
dansen en bewegen met een mooi prentenboek. 
Start 23 september voor 0-2 jaar, de keer daarna 
2-4 jaar 

 Entree: gratis, aanmelden verplicht.

• EXPOCONCERT: een keer per maand op zondag-
ochtend om 11.30 uur.

SAVE THE DATE
• Woensdag 21 september 20.00-21.00 uur in Werk-

plaats van de Bibliotheek 
 OUDERS MEET UP: thema FAALANGST
• Dinsdag 4 oktober 20.00-21.30 uur in de Kerkzaal 
 KennisPlaats Vesper; thema VAN JOGGINGPAK 

NAAR MAATPAK
• Woensdag 2 november 20.00-21.30 uur in de 

Kerkzaal
 Literaire Avond met YVONNE KEULS

VOLG ONS KONINGSOORD CULTUREEL
OP SOCIAL MEDIA, DE WEBSITES EN IN DE 
SCHAKEL 
voor meer informatie over het programma.
www.onskoningsoordcultureel.nl
www.bibliotheekmb.nl
www.stichtingexpo.nl
www.deschalm.net
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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
Timo Smeets HAVO Beatrix College

Meike van Gorkom VMBO 2College 't Ruiven

Benz Dovern VMBO-TL De Nieuwste School

Demian van Liempd VMBO-TL Campus 013

Sam van Griensven HAVO-TTO 2College Durendael

Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
 info@schakel-nu.nl

22



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 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE 
Wat heb ik opgestoken?
Na twee jaar Opstekertjes is dit mijn laatste. Hope-
lijk hebben mijn gedachten af en toe bij iemand iets 
teweeg gebracht. Dat mensen worden geïnspireerd tot 
een nieuwe gedachte over geloof en leven, dat is altijd 
mijn doel geweest. 
Bijna elk Opstekertje had een vraag, van ‘Wat vind ik echt 
belangrijk?’ en ‘Hoe maak ik een thuis?’ tot ‘Geloof je 
het zelf?’. In eerste instantie stel ik deze aan mezelf. Als 
pastoraal werker ben ik gewoon mens, zoals iedereen die 
dit leest, en christen met alle parochianen. Dus heb ik ook 
dezelfde vragen als veel mensen in onze samenleving. Dat 
bleek ook wel uit de -spaarzame- respons.
De meeste reacties kreeg ik op Opstekertjes waarin ik 
schreef dat ik ergens mee zat of dat iets me maar niet 
lukte. Sommige mensen zeiden dan: ‘Dat moet je niet 
zeggen. Een man van de Kerk moet laten zien dat hij een 
baken is in deze woelige wereld.’ Dat leverde interessante 
gesprekken op. Moet een pastor werkelijk alle antwoor-
den hebben? Of is het juist christelijk om de mindere 
kanten van het leven ruimte te geven? Juist dat was wat 
een andere groep mensen aantrok aan die Opstekertjes. 
Zij vroegen mij dan om een gesprek. ‘Met iemand die 
dezelfde strijd heeft als ik, daar kan ik wel mee praten.’
Wat vond jij van mijn Opstekertjes? Kun je je nog iets 
herinneren wat je inspireerde of juist de wenkbrauwen 
deed fronsen? Wat had ik aan mijn stukjes kunnen 
verbeteren? Ik hoor het graag. Dan steken we er een 
laatste keer allebei nog wat van op.
Frits Hendriks, pastoraal werker
frits.hendriks@johannesxxiiiparochie.nl

INSCHRIJVING COMMUNIE, VORMSEL EN FAMI-
LIEPASTORAAT
In september starten we met het tweede seizoen van 
Johannes 2.3. Een mooi initiatief binnen onze paro-

chie, gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. 
Om vanuit de jongere generatie te bouwen aan een 
duurzame band onderling en met God, waar¬bij we 
samen zoeken, geloven, vieren, beleven, leren, zingen 
en spelen. De bijeenkomsten vinden plaats in de kerk 
en in het parochiecentrum van Udenhout (Slimstraat 9 
en 7), op bepaalde zondagen van 10.00 tot 12.15 uur. 
We starten met een gezamenlijke viering, die ook open 
staat voor andere belangstellenden; daarna heeft 
ieder in zijn of haar deelgroep een pauze moment met 
koffie/thee/limonade met wat lekkers. We sluiten de 
ochtend af met een catechese¬moment van ongeveer 
drie kwartier. Binnen Johannes 2.3 is de voorbereiding 
op de eerste heilige communie en het sacrament van 
het Vormsel geïntegreerd, waarbij er dus ook plek is 
voor broertjes, zusjes en ouders. 
Graag willen we ouders/verzorgers uitnodigen voor een 
korte informatiebijeenkomst. Dinsdag 28 juni 20.00 uur 
in BS De Wichelroede te Udenhout of donderdag 30 
juni 20.00 uur in het zaaltje bij de St.-Willibrorduskerk. 
De avonden zijn identiek – aan u de keus. 

Team Johannes 2.3

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Nico Smit, 82 jaar.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 25 juni: 
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 26 juni: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Woord- en communievie-
ring mmv gemengd koor.
Voorganger: diaken Jan Joosten.
Intenties: Fransje Fischer-van de Ven; Overl. familie 
van Esch-van Rijswijk; Els Maas.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor, bgv het 50 jarig jubileum van het 
Gemengd Koor Udenhout.
Celebranten: pastoraal team.
Intenties: voor de leden en overleden leden van 
het Gemengd Koor Udenhout; Harrie en Zus van 
Balkom-Traa, kleindochter Marit Schellekens en 
schoondochter Marion van Balkom-Willems; Ben en 
Trudy Verdoes-van de Walle; Joseph en Anna Spinell; 
Konrad en Monika Spinell; Nelleke Brekelmans-van 
Ginhoven.
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Je komt net van school, werkt al jaren in een andere sector of bent 
toe aan een nieuwe uitdaging, denk dan eens aan werken in de 
gehandicaptenzorg. Als ondersteunend begeleider bij ASVZ is 
ervaring in de zorg niet leidend. Jij zorgt er als begeleider voor dat 
cliënten zoveel mogelijk ‘het gewone leven’ ervaren.

We zijn op zoek naar (ondersteunend) begeleiders voor diverse 
woonlocaties in de regio Udenhout/ Tilburg, waar bewoners van 
midden en laag niveau wonen. Nieuwsgierig geworden naar wat je 
kan betekenen voor onze cliënten? Mail of bel voor meer informatie 
naar teamleider/ recruiter Dorus de Kort, 06 - 12 31 43 51 of 
ddekort@asvz.nl.

Direct solliciteren?
Bekijk onze vacatures op www.werkenbijasvz.nl 
of neem telefonisch contact op met de 
afdeling Recruitment via 0184 - 49 19 35.

Kijk jij vooral naar mogelijkheden 
in plaats van beperkingen?
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11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv herenkoor.
Celebrant: pastoor M. van Zutphen.
Intentie: Jo van Iersel-Priems (jrgt.).

Maandag 27 juni: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 28 juni:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 29 juni:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 30 juni
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 1 juli:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Schakeltjes
Pasfoto’s voor offi  ciële documenten kunt u zonder 

afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, 

ook voor digitaal aanvragen rijbewijs.
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 

Udenhout, ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl

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

KONINGSOORD 128

Aspergeboerderij van Iersel – De favoriete groente 
van Nederland nog twee weken verkrijgbaar. 

Wij steken dit jaar tot en met eind juni. 
BOERGONDISCH genieten van de lekkerste 

verse ASPERGES nu het nog kan! 
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)

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

naars tonen hun werk in de tuin en zijn hierbij aanwe-
zig. Zij zullen hun hobby dan ook uitoefenen. Ook kunt 
u genieten van de tuin onder het genot van een kopje 
thee of koffi  e. Het adres is: Slimstraat 91 Udenhout. 

Hopelijk tot ziens!

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.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 

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

www.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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