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DEZE WEEK:
Hip met BOXX

Marktkooplieden verhuizen mee naar Koningsoord

Met Run for Life en KWF Kankerbestrijding naar New York

Annuleringen i.v.m. Coronavirus



SPAAR MEESPAAR MEE

29,95*

en geniet vanuit een helikopter van

Berkel-Enschot!

Plek voor slechts
200 personen!

VOOR MAAR

*MET ÉÉN VOLLE 
SPAARKAART

Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 8 zegels is je spaarkaart vol.
Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 8 zegels is je spaarkaart vol.
Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 8 zegels is je spaarkaart vol.
Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 8 zegels is je spaarkaart vol.

Koningsoord 64, 5057 DK, Berkel-Enschot
Denissen
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BEDRIJVEN CONTACTEN
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

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

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

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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: “Buitenbeter” (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 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
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

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

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

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

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

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

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

MASSAGE
Kivemas Massage, Praktijk voor Klassieke Massage en 
meer. Behandeling op locatie is mogelijk. kivemas.nl
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061 / 013-5915252

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

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

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

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl
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THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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 OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

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

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

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

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op 
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. 
Charlotte 06-34089921, Lotte, Mayke, Mara en Monique. 
Algemeen: 013-5331561 
Di, Do,Vrij: 9.00-18.00 Zat: 9.00-16.00uur.

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

MAKELAARDIJ 

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

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

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 
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DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

UITVAARTBEGELEIDING

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. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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

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

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

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

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
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Puberend en jongvolwassen Berkel-Enschot 
opgelet: winkelcentrum Ons Koningsoord is 
een hippe modezaak rijker. Maak kennis met 
BOXX Brands Store, een winkel vol modieuze 
(merk)kleding voor dames en heren voor een 
leuk prijsje! 

Kijken, kijken, kijken… én willen kopen! Het is 
deze onweerstaanbare drang die de Berkel-En-
schotse passant zijn of haar voet bij BOXX over 
de drempel doet zetten. Kledingstukken van mer-
ken als Tommy Hilfiger en JACK&JONES voor de 
mannen, items van Loavies en beurzen uit Am-
sterdam en Parijs voor de vrouwen; het is smullen 
voor de ogen. ‘Of het in de smaak zou vallen? Ik 
durfde nergens vanuit te gaan’, bekent eigenares 
Bo Vriens over de officiële opening van haar zaak 
afgelopen 29 februari. ‘Totdat er uit het niets een 
vloed aan mensen de zaak binnenstroomde. De 
hele middag heeft er een rij voor de pashokjes 
gestaan.’ Sindsdien is het een en al bedrijvigheid 
op Koningsoord nummer 69. Bo, wijzend naar de 
paar lege plekken tussen de kledingrekken: ‘Hoog 
tijd om aan te vullen!’ 

Wens in vervulling 
Bo’s passie voor kleding en ondernemen zit in haar 
bloed. Het pand op het nieuwe winkelcentrum 
deelt ze met moeder Mariëlle Snoeren, tevens ei-

genaresse van de welbekende kinderkledingzaak 
Qielly. ‘Al vijfentwintig jaar haar eigen zaak, en met 
succes’, aldus een trotse Bo. ‘Dat wil ik ook.’ En-
thousiast was ze dan ook toen het nieuwe pand 
van Qielly op winkelcentrum Ons Koningsoord 
ruimte voor een extra winkel bleek over te heb-
ben. ‘Mijn eigen kledingzaak: een wens die in ver-
vulling gaat’, aldus de jonge ondernemer. ‘Spelen 
met kledingcombinaties, het leuke contact met de 
klant, een kopje koffie aan de bar…’ Ook houdt Bo 
van het geven van persoonlijk en bovenal eerlijk 
advies. ‘Ik vertel mijn klanten altijd: “bij twijfel niet 
doen”. Die oprechtheid wordt gewaardeerd.’ 

Zes dagen in de week staat Bo in BOXX voor je 
klaar met hulp, advies en een stukje huiselijke ge-
zelligheid. ‘Nu al stappen klanten regelmatig voor 
een praatje de winkel binnen. Dat is de sfeer die ik 
met BOXX zoek.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Fotograaf: Bas Haans

BOXX Brands Store
Koningsoord 69
5057 DK Berkel-Enschot
info@boxxbrandsstore.nl
06-43455005

HIP MET BOXX

BEDRIJF IN BEELD
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Het is donderdag 12 maart en het winkelcen-
trum Eikenbosch ligt er verlaten bij. Toch is er 
nog bedrijvigheid op de parkeerplaats, want 
daar staan de marktkooplieden nog vol en-
thousiasme hun waren aan de man te brengen. 
Voor de laatste keer op deze plek, want van-
af 19 maart zullen ook zij verhuizen naar een 
nieuwe locatie op Koningsoord.

Ondanks dat de winkels al gesloten zijn, weten 
veel klanten de markt nog te vinden. Pierre de 
Wit die al 23 jaar op de markt staat met bakkerij ’t 
Stoepje verwacht dat er niet zoveel zal verande-
ren. ‘Het is hier altijd een gezellig kippenhok’, zegt 
hij breed lachend. ‘Iedereen kent elkaar en veel 
marktkooplieden komen hier al heel wat jaren. De 
groenteboer staat er al 42 jaar! Die sfeer zal echt 
niet gaan veranderen op de nieuwe plek.’

Kramen zijn speciaalzaken geworden
In de begindagen van de markt op Eikenbosch 
was het veel drukker. Dan stonden er zo’n 40 kra-
men. Die tijden zijn wel voorbij. ‘De meesten heb-
ben nu een marktkoopwagen in plaats van een 
kraam. En we zijn uiteindelijk nog maar met z’n 
zevenen overgebleven.’ Toch valt er voor iedereen 
wel een boterham te verdienen. ‘Je ziet dat ieder-
een zich is gaan specialiseren. Met een ander as-

sortiment zorg je ervoor dat je echt een aanvulling 
bent op de bestaande winkels.’ Dat zal ook op de 
nieuwe locatie niet anders zijn. ‘We gaan gewoon 
op dezelfde voet verder. Met onze service en ken-
nis blijven we klaarstaan voor de klanten’. 

 De markt is een mooie aanvulling op 
het winkelaanbod

Pierre verwacht wel dat de nieuwe plek voor nieu-
we klanten zal zorgen. ‘Ik heb gehoord dat er ook 
veel meer mensen vanuit bijvoorbeeld Udenhout 
en Oisterwijk op het nieuwe winkelcentrum afko-
men. Dat is goed nieuws natuurlijk.’

Nieuwe plek, vertrouwde gezichten
De marktwagens komen straks rondom het jeu-
de-boulesbaantje vlak voor Hemels te staan. 
Vanaf donderdag 19 maart is ’t Stoepje dus daar 
te vinden. Net als de kramen van Kees Zondag 
(groente), Pons Habben Jansen (kaas), Altena 
(kaas), Bouman (bloemen), Vorstenbosch (vis) en 
Evers (noten).

Tekst: Noortje de Kok
Fotografie: Bas Haans

MARKTKOOPLIEDEN VERHUIZEN 
MEE NAAR KONINGSOORD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 14-3 kleine, grijs-geel knuffel konijn parkeerplaats Winkelcentrum 06-36105802
   Koningsoord ingang Kruidvat en Hema
 14-3 Sleutelbos met grijs big boss label Rauwbrakenweg vlakbij fietspad  06-37650210
   onder spoortunneltje
 13-3 zwart Nike schoentje maat 19,5 Voor, bij Hemels Koningsoord/  06-20780000
   KDV Koningswereld
 11-3 Philips Cars projectielamp Speeltuin bij de Oude Toren 06-20585552
 6-3 Huissleutel met klein rood labeltje Winkelcentrum Koningsoord 06-22782040
 28-2 Konijnenknuffel Apotheek De Lange Stight 013-5408080

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 13-3 Bruinig konijn Enschotsebaan/Madeliefstraat 06-45335355
 7-3 Kinderslofje geel met witte noppen/stippen Jumbo Winkelcentrum Koningsoord 06-12265937
 6-3 display (computertje) Elektrische fiets Voetpad Mgr. Poetsstraat tussen 06-36093512
   huisnummer 28 en 43
 1-3 Ronde gouden oorbel omgeving Eikenbosch 013-5334165

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Arthur Slijkhuis en Freek van Kasteren gaan de 
New York City Marathon lopen. Allebei zijn ze 
fervente lopers, maar zij gaan er in de eerste 
plaats naar toe om gesponsord te worden voor 
KWF Kankerbestrijding. Wat beweegt ze om 
dat te doen?

Kanker is een slopende ziekte
In Nederland krijgen 13 mensen per uur kanker. 
Moeten we maar gewoon accepteren, dat zoiets 
fout afloopt? Toen KWF Kankerbestrijding in 1949 
werd opgericht was 25% van de patiënten waarbij 
kanker werd vastgesteld na vijf jaar nog in leven; 
nu is dat 62%. Die stijging heeft alles te maken 
met gedegen onderzoek om de ziekte te bestrij-
den. Daarvoor is veel geld nodig en ook voor de 
begeleiding van zieken. KWF Kankerbestrijding 
maakt zich daarvoor sterk.

Gezondheid is niet te koop, maar 
bestrijding tegen kanker wel

Run for Life
Run for Life is in 2010 opgericht met het doel om 
door met gesponsorde renners op de New York 
City Marathon te lopen zo veel mogelijk geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. In die ne-
gen jaar is op die manier bijna 300.000 Euro op-

MET RUN FOR LIFE EN 
KWF KANKERBESTRIJDING 
NAAR NEW YORK

gehaald. Er blijft bij Run for Life geen geld aan de 
strijkstok hangen. De deelnemers betalen de reis 
zelf. Run for Life werkt met een team van twin-
tig renners, die op 28 oktober in een apart toestel 
naar New York vliegen.

New York City Marathon
De New York City Marathon is voor lopers wat de 
Elfstedentocht voor schaatsers is: het ultieme ge-
beuren. Maar het doorgaan van de tocht is niet 
afhankelijk van het weer. Er lopen op 1 november 
bijna 60.000 mensen mee en er zijn ongeveer 2 
miljoen toeschouwers, die langs de 42.195 meter 
lange route te vinden zijn. Het is de vijftigste keer 
dat hij gehouden wordt.

Trainen
Arthur en Freek trainen iedere week drie keer. De 
laatste keer goot het de hele avond. ‘Je vraag je 
dan wel eens af waarvoor je het allemaal doet als 
je na tien minuten al kletsnat bent. Maar als je ge-
zond bent, draag je graag je steentje bij voor an-
deren, die minder geluk hebben.’
Inwoners van Berkel-Enschot kunnen hun bij-
drage leveren door Arthur en Freek te sponsoren. 
Ga naar www.freeklooptmarathon.nl  en www.
arthurlooptmarathon.nl . Doen!

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Arthur Slijkhuis (l) en Freek van Kasteren (r) trainen voor 
de New York City Marathon 2020 voor KWF Kankerbe-

strijding op zondag 1 november 2020.
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ACTIVITEITENKALENDER

Deze week verschijnt er geen Activiteitenkalender omdat alle activiteiten tot 
6 april i.v.m. het Coronavirus zijn geannuleerd.
 

Bestuur en leden van Sociëteit Boerderij Denissen
hebben het verdrietige bericht ontvangen dat op 13 maart jl.

 
Lou God

 
is overleden.

 
Lou is belangrijk geweest voor de Sociëteit:

hij was medeoprichter, oud-bestuurslid en erelid.
Zijn kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe bij dit verlies.

(spoed)

De beste zorg voor uw dier
24 uur per dag, 7 dagen per week

013 - 528 35 35
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KUNST EN CULTUUR

STICHTING EXPO
In verband met de overheidsmaatregelen tegen 
het coronavirus ziet Stichting EXPO zich genood-
zaakt om de voorstelling van het gezelschap VIJF! 
op zondag 29 maart a.s. af te gelasten.
We hopen op begrip voor deze maatregel.

Bestuur Stichting EXPO

CC DE SCHALM TOT NADER 
BERICHT GESLOTEN I.V.M. 
CORONAVIRUS 
Op 15 maart jl. is tijdens de persconferentie van 
het kabinet meegedeeld dat alle scholen, kinder-
dagverblijven, horecagelegenheden en sportclubs 
met onmiddellijke ingang gesloten worden om de 
verspreiding van het coronavirus af te remmen. 
Deze maatregel komt boven op de eerdere maat-
regelen op grond waarvan Cultureel Centrum De 
Schalm, na overleg met verenigingen en gebrui-
kers, al besloten had om alle activiteiten, vergade-
ringen, voorstellingen en films te annuleren. 
De ruimtes van De Schalm in Ons Koningsoord 
zijn dan ook met onmiddellijke ingang op vrijdag 
13 maart gesloten. Deze maatregel is meteen op 
de website en Facebook geplaatst. Over de duur 
van deze sluiting volgt nader bericht, als daar 
meer duidelijkheid over is. 
 
Met alle gezelschappen en artiesten zullen we in 
gesprek gaan over mogelijkheden om de voorstel-

lingen die in deze periode gepland staan, te ver-
plaatsen naar andere data. Zodra we daar zicht op 
hebben, ontvangt u deze informatie. Voor vragen of 
informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 
U kunt een bericht inspreken op de voicemail (013-
5331333) of een e-mail sturen naar info@deschalm.
net, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie. 
Blijf onze website, www.deschalm.net, raadplegen!

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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WERKZAAMHEDEN 
ENSCHOTSEBAAN
Vanwege weersomstandigheden, 
zijn de de asfalteringswerkzaam-

heden op Enschotsebaan (aanleg drempels) en 
fietspad Bollekenspad, opnieuw uitgesteld. Op 18 
en 19 maart wil de aannemer alsnog deze afron-
dende werkzaamheden uit gaan voeren.

Het betreft het asfalteren van twee drempels en 
het asfalteren van het fietspad Bollekenspad.

Aangezien de Enschotsebaan deze dagen wordt 
afgesloten, zal er een omleidingsroute van kracht 
zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden 
kunt u de website bezoeken: www.tilburg.nl/weg-
werkzaamheden (zoekterm: Enschotsebaan, Ber-
kel-Enschot) Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Violen 12 stuks
In diverse kleuren.

3.49
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26E KBO DE 
SCHALM BILJART-
TOERNOOI 2020

Op 3 maart zijn we enthousiast gestart met maar 
liefst 75 deelnemers, aanzienlijk meer dan in voor-
gaande jaren en waaronder een aantal nieuwe 
bewoners van ons dorp. Met maar liefst 150 par-
tijen in de eerste ronde was het een heel serieus 
evenement dat plaatsvond in Cultureel Centrum 
de Schalm. Helaas heeft het organisatieteam na 
de berichtgeving vanuit Den Haag op donderdag-
middag 12 maart rondom het Corona-virus moe-
ten besluiten om het toernooi definitief stop te zet-
ten. Aanvankelijk wilden we na de eerste ronde, 
waarvan op diezelfde donderdagmorgen de laat-
ste partijen waren gespeeld, het toernooi 1 week 
opschorten en de verdere ontwikkelingen afwach-
ten. Maar na de persconferentie was het voor ons 
duidelijk: “we gaan niet verder!”
Erg jammer voor 75 enthousiaste biljarters, maar 
ook voor alle overige betrokkenen en toeschou-
wers die we elk jaar toch weer mogen begroeten. 
Ook is het erg jammer voor onze trouwe sponso-
ren uit Berkel-Enschot:
- Restaurant Hemels
- Groencentrum de Hemeltjes
- Landwinkel de Bollekens
- Zuivelhoeve Koningsoord
- Primera
- Vakgarage Robben
- Shell Tankstation Robben
- De Tweewielerspecialist
- Cafetaria eethuis d’n Boom
- Multimate van den Dries
- Set In Point
- Bakkerij Leo Geerts
In de aanloop naar het toernooi en tijdens het toer-
nooi hebben wij hun naam en bedrijfslogo zoveel 
mogelijk gepromoot. Erg veel dank en waardering 
aan deze ondernemers is hier zeker op zijn plaats. 
Wij wensen hen alle succes in deze ook voor on-
dernemers moeilijke en spannende tijden. 
Helaas, maar ook dit sportieve evenement zal, net 
als enorm veel andere in de wereld, niet kunnen 
worden afgerond of gestart. Onze gezondheid 
gaat voor alles!
Organisatieteam KBO de Schalm Biljarttoernooi

CORONA-VIRUS
“Vandaag 12 maart heeft de overheid 
maatregelen om de verspreiding van het 
Coronavirus in te dammen uitgebreid. 

Daarbij is de situatie in Noord-Brabant als bijzon-
der kwetsbaar genoemd.
Hoewel er geen verbod geldt voor bijeenkomsten 
van 100 personen en minder heeft het Dagelijks 
Bestuur in de geest van de verscherpte maatrege-
len het besluit genomen tot en met 31 maart a.s. 
alle activiteiten stop te zetten.
We begrijpen dat het voor u een teleurstelling kan 
zijn, maar zeker gezien de generatie waartoe we 
behoren, kunnen de gevolgen van een eventuele 
besmetting ingrijpend zijn.
Te zijner tijd zal u op de hoogte gehouden worden van 
de eventuele hervatting van de activiteiten in april.”
We hopen u hiermee van dienst geweest te zijn.

Namens het dagelijks bestuur.
Leo de Graaf

Bericht voor de deelne-
mers van Ons Koffie Uur-
tje en Samen uit Dineren

Omdat het Corona-virus steeds meer mensen ziek 
maakt en wij tot de risicogroep behoren lijkt het 
ons het beste om zowel het koffie uurtje als het 
Samen-uit-Dineren tot nader orde niet door te la-
ten gaan.
We weten niet wanneer het weer wel plaats kan 
gaan vinden. Als de omstandigheden dat weer 
toelaten hoort u dat van ons via het KBO-Nieuws 
en komt er ook een berichtje in de Schakel. Hou 
dit goed in de gaten.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar Ria van 
de Kam tel.: 013-5332621 of Ine van de Wiel tel. 
013-5333757
Werkgroep SocMa
KBO/SWO

RECTIFICATIE
In de publicatie “Mogelijk-
heden voor Vervoer” zijn 

de vergoedingen voor het vervoer van Hulpcen-
trale U foutief vermeld.
De kosten voor vervoer binnen Udenhout en Ber-
kel-Enschot zijn niet € 1,50 per rit, maar € 3,50.
Met onze excuses

+

+
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OJC’98 NIEUWS
Als gevolg van de adviezen van 
het RIVM heeft het KNKV beslo-

ten om alle korfbalwedstrijden deze maand af te 
gelasten. Deze maatregel is afgelopen weekend al 
ingegaan en duurt voorlopig tot en met 31 maart.
OJC’98 volgt deze adviezen. Ook de trainingen 
gaan niet door.

Korfbalvereniging OJC’98

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 10 maart 

Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer DMW1 -
White Demons DMW1 afgelast
Programma aankomend weekend:
Donderdag 19 maart 
20:30 uur Elshout DMW1 - White Demons DMW 2

Zaterdag 21 maart 
09:00 uur White Demons F1 - Elshout F2
10:00 uur White Demons D3 - Dongen D2
11:30 uur GHV HC1 - White Demons HC1
13:05 uur Avanti D1 - White Demons D1
19:20 uur White Demons DS2 - Elshout DS2
20:50 uur White Demons HS3 - 
 United Breda/Orion R HS3
Zondag 22 maart 
10:00 uur White Demons HS2 - Bedo HS3
10:00 uur Avanti DB1 - White Demons DB1
11:20 uur White Demons HS1 - 
 Bouwcenter Centen HVW HS1
12:40 uur White Demons DS1 - 
 RED-RAG/Tachos DS3
14:50 uur RED-RAG/Tachos HB2 - 
 White Demons HB1
16:15 uur Desk D1 - White Demons D2
Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.
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PROJECT KUNST 
MIDDENBOUW 4

Deze week zijn wij gestart met het project Kunst. 
In de eerste les hebben wij informatie gekregen 
over Nederlandse schilders, zoals: Vincent van 
Gogh, Piet Mondriaan, Jan Toorop en Rembrandt 
van Rijn. Na deze uitleg kregen we plaatjes te zien 
die horen bij een bekende schilder. Deze plaatjes 
moesten we met de juiste schildertechnieken in-
kleuren.

Groetjes middenbouw 4

Hier weer een stukje van OB4. Wij zijn vandaag 
gestart met het thema kunst en we hebben al laten 
horen wat we er allemaal al van weten. Dit staat 
op een groot woordveld en dat hangt in onze klas. 
We gaan in de klas een ‘kunsthuis’ proberen te 
maken. Waar we dan op allerlei manieren kunst 
kunnen laten zien. 
Maar vorige week zijn we ook veel bezig geweest 
met het corona virus. Hoe we onze handen moeten 
wassen en dat we moeten hoesten en niezen in de 
binnenkant van onze elleboog. Gelukkig zijn er in 
onze klas nog niet zo veel zieken. Dat is wel fijn. 
We gaan vast nog heel veel leren over het thema 
kunst. Ook komt er een mama in de klas om een 
les te geven over fotograferen. Daar hebben we 
zin in. 
Tot de volgende keer!

Groetjes, OB4

MAANDELIJKS NAH INLOOP 
SPREEKUUR IN OISTERWIJK
Heeft u, of een van uw naasten  niet aangeboren her-
senletsel (NAH)) en heeft u hierover vragen , of loopt 
u tegen dingen aan na ziekenhuisopname en/of re-
validatie? Er zijn mensen die u willen helpen  Er is 
in onze regio een groep ervaringsdeskundigen NAH, 
lotgenoten die speciaal getraind zijn om met u in ge-
sprek te gaan en u wellicht weer wat op weg kunnen 
helpen. Iedere laatste woensdag van de maand, van 
10.30 tot 12.00 uur verzorgen zij een NAH inloop-
spreekuur bij Sport- en zorgatelier WYzorg, le Sage 
tenBroekstraat 2, in Oisterwijk. U bent van harte wel-
kom op dit spreekuur voor een luisterend oor en met 
al uw vragen over NAH. Voor meer informatie kunt u 
mailen naar NAH-inloop@outlook.com

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (5)
In het openbaar gebied van Berkel-

Enschot staan diverse kunstwerken. Deze week 
het kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar 
Harm-Jan Vrolijk wat staat op de rotonde Pucci-
nilaan-Bosscheweg. De toenmalige Kunstcom-
missieleden Jack van der Sanden en Henk Hop-
penbrouwers, van onze Dorpsraad, hadden het 
idee opgevat om op 3 plaatsen in Berkel-Enschot 
kunstwerken te laten plaatsen. De kunstwerken 
op de rotonde bij de Zwartrijt en op een gazon in 
de Molenstraat uitlopend op een gazon bij Ber-
kengaarde zijn helaas door omstandigheden nooit 
geplaatst.
In 2014 vierden we de oudste vermelding van Ber-
kel (1214) en Enschot (1164). Het zal 2012/2013 
zijn geweest dat ondergetekende bij de rondvraag 
van een dorpsraadvergadering daar aandacht 
voor vroeg.
Uiteindelijk werd op 30 en 31 augustus 2014 een 
bruisend feest gegeven. Het feest begon op de 
30ste  augustus om 11.00 uur met de onthulling 
van het kunstwerk WEGWIJSMANNETJES van 
Harm-Jan Vrolijk. Hij woonde van 1980 tot 1991 
aan De Kraan 74 te Enschot. “Ik heb een beel-
dengroep ontworpen die bestaat uit vijf wijzende 
mannetjes. De een wijst de goede weg, een an-
der stuurt je met een kluitje in het riet. Elk Weg-
wijsmannetje staat op een rood-witte sokkel, zo-
als je verkeersregelaars in sommige landen ziet. 
De grijs-blauwe mannetjes (van polyester Rv/dL) 
staan op een sokkel van beton. De beelden zijn 
ongeveer twee meter hoog.”, aldus Vrolijk. Dorps-
wethouder Eric de Ridder onthulde het kunstwerk. 
De laatste jaren worden de mannetjes met kerst 
en carnaval voorzien van passende kleding.

Foto: Peter Timmermans.
Tekst :Rinus van der Loo.
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CONTOURDETWERN 
BLIJFT PRESENT

De bestrijding van het coronavirus is in een 
nieuwe fase beland. Nu alle ontmoetingsplek-
ken in het hele land op slot gaan, sluit ook Con-
tourdeTwern de deuren van haar buurthuizen 
en wijkcentra voor drie weken, tot en met 6 
april. De focus komt vol te liggen op presen-
tie, digitaal of telefonisch, het voorkomen van 
dreigend isolement van ouderen en kwetsbare 
personen en het voorkomen van verveling bij 
jeugd en jongeren.
 
Er is uiteraard goed overleg met de medegebrui-
kers van de centra, zoals bijvoorbeeld bibliothe-
ken, kinderopvangorganisaties en prikposten, 
over toegang tot de locatie voor hun medewerkers 
en klanten. Daarnaast is ContourdeTwern druk be-
zig met het inrichten van nieuwe dienstverlening 
op afstand, onder andere in samenspraak met de 
GGD en Thebe. Dan gaat het bijvoorbeeld om het 
telefonisch benaderen van vaste bezoekers van 
de centra, of andere mensen die eenzaam of hulp-
behoevend zijn of die binnen moeten blijven om-
dat ze ziek zijn, al dan niet als gevolg van besmet-
ting met het coronavirus. Medewerkers kunnen in 
zo’n telefoongesprek een inschatting gaan maken 
welke hulp of ondersteuning nodig en mogelijk is 
en dit vervolgens gaan regelen. Dat kan zo een-
voudig zijn als het maken van een praatje, maar 
ook het doen van boodschappen of afleveren van 
medicijnen. Via website en sociale media houdt 
de ContourdeTwern iedereen op de hoogte van de 
nieuwe diensten. 

Het AdviesPunt van ContourdeTwern 
is van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 
en 17:00 telefonisch bereikbaar op 
(013) 549 86 46 en per mail op advies-
punt@contourdetwern.nl. 
Mails die buiten deze tijden binnen-
komen worden de volgende werkdag 
beantwoord. 

AdviesPunt telefonisch en per mail bereikbaar 
Het AdviesPunt, normaal gesproken benaderbaar 
voor inwoners van Tilburg voor onder andere hulp 
en verwijzing, blijft opengesteld als centraal meld-
punt voor inwoners uit alle zestien werkgebieden1 
van ContourdeTwern. Mensen die door de op-
roep om thuis te blijven voor problemen komen 
te staan, die ze niet opgelost krijgen met hulp van 
bijvoorbeeld buren of familie, kunnen het Advies-
Punt bellen. Medewerkers kijken dan wat de or-

ganisatie zelf kan betekenen of zoeken uit waar 
bellers voor hulp terecht kunnen. Het AdviesPunt 
is op werkdagen telefonisch bereikbaar op (013) 
549 86 46, of per mail op adviespunt@contourde-
twern.nl. 

R-Newt vooral online present 
Het jongerenwerk van ContourdeTwern, R-Newt, 
wil voorkomen dat jeugd en jongeren die de hele 
dag thuis zijn zich gaan vervelen. De organisatie 
richt zich daarbij niet alleen op het voorkomen 
van overlast, maar focust vooral op het bieden 
van leuke activiteiten. Er wordt volop nagedacht 
hoe dit online kan worden ingericht, nu fysieke 
ontmoeting afgeraden wordt. Daarnaast blijven 
jongerenwerkers – zo veel mogelijk digitaal en 
telefonisch – bereikbaar voor jongeren met een 
hulpvraag. 

Motto is en blijft ‘Nooit alleen’ 
Er is ook veel belangstelling van bewoners die 
wat voor hun medemensen willen betekenen. Gon 
Mevis, bestuurder-directeur van ContourdeTwern: 
“We zijn erg blij met al die vrijwilligers die zich 
aanbieden. Zij laten eens te meer zien hoe waar-
devol en aansprekend ons motto ‘Nooit alleen’ is. 
We zijn nu aan het inventariseren hoe en waar we 
deze mensen het beste kunnen inzetten, en ook 
hoe we kunnen zorgen dat vrijwilligers zichzelf niet 
onbewust in gevaar brengen of het virus helpen 
verspreiden. Mensen die mee willen helpen kun-
nen zich melden bij ons AdviesPunt, maar dan 
wel per mail op adviespunt@contourdetwern.nl. 
Zo voorkomen we overbelasting van de telefoon-
lijn en kunnen we bellende hulpvragers voorrang 
geven.” 

CURSUS DEMENTIE EN NU 
De werkgroepen Dementie vriendelijk Berkel-En-
schot en Dementie vriendelijk Udenhout organise-
ren samen de cursus  ‘Dementie  en Nu’. 
Bij voldoende deelname start op 22 april a.s. een 
ondersteuningsgroep mantelzorgers van mensen 
met dementie. 
In 10 gratis bijeenkomsten krijgt U meer inzicht 
in het dementieproces en handvatten om met de 
ziekte om te gaan
De bijeenkomsten vinden wekelijks op de woens-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bij Brasserie 
Valentijn Molenhoefstraat 44 Udenhout. 
Groepsgrootte 8-12 deelnemers
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De ondersteuningsgroep wordt gegeven door Phil 
Mutsaers en Heidi van Tuel  beiden dementiecon-
sulent bij de Wever. 
Voor aanmelding kunt u terecht via de mail naar 
geheugenwinkel@dewever.nl of per telefoon 013-
544 60 53

Werkgroep Dementie vriendelijk  
Berkel-Enschot.

ZWALUWEN-
BUNDERS (1)

In het voorjaar van 2018 kwam de gemeente Til-
burg met plannen om het gebied van de Zwa-
luwenbunders in te richten als bedrijventerrein 
voor met name logistieke bedrijven. Het ging in 
de plannen om enorme bedrijfshallen (tot wel 25 
meter hoog) waarvoor veel natuur opgeofferd zou 
moeten worden en die het zicht op het nu nog 
open landschap tussen Tilburg-Noord, Berkel-
Enschot en Udenhout ernstig zouden verstoren. 
Wij zouden hier onze eigen versie krijgen van de 
verwerpelijke ‘verdozing’ van het landschap die in 
heel Brabant momenteel aan de gang is. 
De plannen stuiten op massale weerstand en er 
werden meer dan 70 bezwaarschriften ingediend 
o.a. door de stichting. Tevens startte de stichting 
een online petitie die ruim 700 keer werd onderte-
kend. In het voorjaar van 2019 kregen wij bericht 
dat de gemeente de plannen in de ijskast had ge-
zet vanwege het feit dat de extra stikstofuitstoot 
die het bedrijventerrein met zich mee zou bren-
gen wel eens negatieve milieueffecten zou kun-
nen hebben op het natuurgebied de Brand en de 
Loonse en Drunense Duinen. Onze vreugde was 
groot, maar duurde helaas niet lang. 
In het najaar van 2019 kwam de gemeente met 
plannen om de Zwaluwenbunders te gebruiken 
voor de opslag van 200.000 m3 PFAS verontreinig-
de grond. Ook daar hebben wij toen bezwaar tegen 
aangetekend, daar het gevaar van uitspoeling naar 
het grondwater meer dan aanwezig was. Het ge-

bied van de Zwaluwenbunders en de Nieuwe Wa-
rande is een inzijggebied voor de ‘natte natuurparel 
De Brand’. Dat betekent dat hier gevallen regenwa-
ter als kwelwater in De Brand naar boven komt met 
allerlei mogelijke gevolgen, zoals verontreiniging, 
van dat gebied tot gevolg. Inmiddels heeft de over-
heid de norm verlaagd en is de Zwaluwenbunders 
als opslagplaats hopelijk niet meer nodig.

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

EEN BLOEM VAN 
“ROOS” 

Het is deze maand 3 jaar geleden.
Ik, uitvaartleidster, was geroepen bij het overlijden 
van een jonge vrouw, ik zal haar “Roos” noemen.
Net 40 jaar, kortstondig ziekbed en een gezin met 
3 kinderen en een echtgenoot. 
Alhoewel ze natuurlijk heel erg verdrietig waren, 
wilde ze geen ‘verdrietige’ uitvaart… maar juist 
een ‘zonnige”’ want “Roos” was altijd zonnig tot 
het laatste toe!

Hoe konden we dat realiseren?
We zijn rond de tafel gaan zitten en hebben de 
zonnige aard van “Roos” in alles terug laten ko-
men… De rouwkaart was een foto (zelf gemaakt 
op een vakantie) van een veld voor zonnebloe-
men. Er werd aan de genodigden gevraagd om 
één vrolijk gekleurde bloem mee te nemen om 
rond de kist te zetten. De kist zelf werd in vrolijke 
tinten beschilderd.
De dienst was ook niet somber… Foto’s van va-
kanties, gezinsleven, Carnaval, feestjes 
Natuurlijk werd ook ‘haar’ (vrolijke) muziek ge-
draaid… Girls just wanna have fun… Geluids-
sterkte op 10 en iedereen herkende dit als het 
nummer van “Roos”.

Maar toen kwamen we bij het ‘prentje’… maar 
een prentje paste niet bij “Roos”, maar wat dan?
Voortbordurend op het fleurige en zonnige dat 
telkens terugkwam, opperde ik om iedereen een 
bloembol te geven met daaraan haar foto en een 
laatste groet. Dat vonden ze een mooi idee en 
daarmee zijn ze volop bezig geweest in de dagen 
tussen overlijden en uitvaart… 
Het hele gezin kon daaraan mee ‘klussen’… Het 
werden tulpenbollen en de foto van “Roos” werd er 
met een fleurig lintje aan bevestigd. En zo werden 
ze ook uitgereikt tot verrassing van de genodigden.
Het mooie is dat ik een tijdje terug een vriend van 
“Roos” tegenkwam en hij vertelde dat die tulp elk 

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

In alles persoonlijk.

Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

www.moniquevanhoutum.nl  
Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie  
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jaar boven komt en dat – als hij die tulp in de lente 
boven ziet komen in zijn – verder bloemloze tuin – 
hij meteen weer aan “Roos” terugdenkt met een 
glimlach om zijn mond…

Ik liep weg met het gevoel…dát is waarom mijn 
vak zo dankbaar is… uit een verdrietige periode 
ook een mooie herinnering creëren.

Monique van Houtum

CORONA-VIRUS
In navolging van de nieuwe 
maatregelen tegen de versprei-

ding van het coronavirus sluiten alle vestigingen 
van de Bibliotheek Midden-Brabant van 16 maart 

tot en met 6 april 2020 en gaan activiteiten én 
spreekuren tot deze datum uiteraard niet door.
 
De Bibliotheek Midden-Brabant hecht veel waarde 
aan de gezondheid van haar medewerkers en be-
zoekers. Daarom zien wij ons helaas genoodzaakt 
om al onze vestigingen te sluiten. Dit om verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en 
de kans op besmetting te verkleinen. Wij volgen 
hiermee de adviezen op van het kabinet.

Verdere berichtgeving hierover wordt gecommuni-
ceerd op onze website en Facebookpagina.

Team de Bibliotheek Berkel-Enschot

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Appelvlaai 6p  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 20 t/m donderdag 26 maart 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Nieuw  
Gesneden Brood 

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

In alles persoonlijk.

Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

www.moniquevanhoutum.nl  
Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie  
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Een vreemd gemis
In het Brabants Dagblad van 25 februari (daags 
vóór Aswoensdag) viel mij een paginagroot opi-
nieartikel op van iemand uit Rosmalen. Hij was 
opgegroeid in een degelijk katholiek gezin. Maar 
eenmaal student in Nijmegen verloor hij in de ja-
ren zeventig zijn geloof en liet zich uitschrijven uit 
de Kerk. Nu is hij met pensioen en kijkt hij terug 
op zijn leven. Hij durft het nauwelijks te beken-
nen, maar soms ervaart hij ‘een vreemd gemis’. 
De vrees bekruipt hem, dat hij bij het verwerpen 
van religie het kind met het badwater heeft weg-
gegooid. Want uit onderzoek weet hij dat gelovige 
en tegelijkertijd kerkgaande mensen ‘vaker maat-
schappelijk actief zijn dan niet-kerkgangers en dat 
zij ook een groter vertrouwen hebben in de mede-
mens en maatschappelijke organisaties’. En ook 
als huisarts heeft hij die ervaring opgedaan: hij zag 
bij echt gelovige patiënten een positief mensbeeld 
en vertrouwen in de samenleving, ondanks wat ze 
in de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. 
Hij zag dat geloof hen écht kracht gaf. En nu – na 
zoveel jaren van ontkerkelijking – constateert hij 
dat de échte betrokkenheid tot de ander lijkt te 
zijn verdwenen. En bij ouderen, maar ook bij an-
deren, ziet hij een toenemende problematiek van 
eenzaamheid en zingeving. En ook zelf mist hij 
het vertrouwen waarvan zijn (katholieke) ouders 
levenslang getuigden. Terug naar God en Kerk is 
voor hem geen optie, dat is een brug te ver. En 
toch ervaart hij een leegte en hoopt hij op ‘een 
tegenreactie’, zonder aan te geven waaruit die dan 
zou moeten bestaan. 
Ik vond het een eerlijk en open verhaal dat je va-
ker tegenkomt: afstand nemen van Kerk en geloof, 

een gevoel van gemis, maar niet terug kunnen of 
durven. Het is een hedendaags voorbeeld van 
wat de kerkvader Augustinus (rond 400) eens om-
schreef met de woorden: “Onrustig is ons hart, tot 
het rust vindt in God.” Ik moest ook denken aan 
het bekende scheppingsverhaal. Daar staat in de 
tweede zin: ‘De aarde was woest en leeg; duister-
nis lag over de diepte’ (Gen. 1,2). Maar zo blijft het 
niet. God schept: er komt licht en de aarde wordt 
gevuld met allerlei gewassen en planten en dieren. 
‘En God zag dat het goed was’, ja – na de schep-
ping van de mens – zelfs ‘heel goed’. God kent 
en vervult ons verlangen: geen duisternis, geen 
leegte, maar licht en alles wat goed en mooi is.

Theo Schepens

PERSBERICHT VAN HET ROOMS-KATHOLIEK 
KERKGENOOTSCHAP IN NEDERLAND
Bisschoppen scherpen maatregelen in verband 
met het coronavirus aan.
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom 
het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bis-
schoppen in Nederland de al eerder getroffen 
maatregelen aan. Alle publieke liturgische vierin-
gen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 
31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschop-
pen aan bij het recente advies van de overheid en 
het RIVM.
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zon-
dagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele 
parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen 
hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de 
mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de 
week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke 
communie: ‘door het verlangen om Christus te 
ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees-
telijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis-
schoppen om kerken waar mogelijk open te stel-
len en zo mensen de gelegenheid te bieden voor 
persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, 
bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de 
celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle 
parochies ontvangen via het eigen bisdom deze 
richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine 
kring en het bedienen van de overige sacramen-
ten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het 
pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te 
laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en 
zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld 
een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de 
richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor 
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B.A.M. Vermeer Uitzend BV www.bamvermeer.eu  
Biezenmortelsestraat 43 +31 (0) 13 458 27 27 
5074RB Biezenmortel 

 

B.A.M. Vermeer is op zoek naar nieuwe 
kantoormedewerkers! 

 
Zoek jij een nieuwe baan? Sta jij voor kwaliteit en ben je continue op zoek naar 
verbetering? Dan komen we graag met je in contact!  

Wij zijn per direct op zoek naar fulltime collega’s voor verschillende rollen, o.a. een 
Backoffice Manager en Personeelsplanner.  

Wat verwachten we van jou? 

De Backoffice Manager is kritisch, integer en zal het backoffice team aansturen. Je 
hebt ervaring in de uitzendbranche als backoffice manager of je werkt al enige tijd als 
backoffice medewerker en je bent klaar voor de volgende stap. We verwachten dat je 
bedrijfsprocessen optimaliseert, rapportages verzorgt voor het management, HR-
vraagbaak bent voor jouw team en voor klanten en onze HR-systemen onderhoudt en 
inricht.  

De Personeelsplanner zal onze hoofdplanner gaan ondersteunen in de planning van 
onze medewerkers. Werkplanning, maar ook vervoers- en huisplanning behoren tot je 
taken. Je bent organisatorisch sterk en inventief m.b.t. het oplossen van problemen. 
Idealiter heb je al ervaring als planner of ben je al werkzaam geweest in de 
uitzendbranche.  

Wat kun je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een jong dynamisch team met ruimte voor opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij hoort een marktconform salaris, uitstekende 
pensioenregeling, reiskostenvergoeding en een uitdagende baan.  

Heb je interesse in een functie of wil je meer informatie? Stuur jouw cv en 
motivatiebrief naar annevandenbrand@bamvermeer.nl  
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de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg 
de richtlijnen voor contact van het RIVM.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om 
thuis op zondag de Eucharistie op televisie te vol-
gen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. 
Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond 
een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 
uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de paro-
chie, hun pastorale kader en de gelovigen om on-
derstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit 
virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in 
hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder 
van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid 
van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Albert de Na-
tris, 93 jaar.

MAATREGEL CORONAVIRUS MET BETREK-
KING TOT EEN UITVAART
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in 
een van de 3 kerken van de Johannes XXIII paro-
chie “in besloten kring” een uitvaartdienst te hou-
den in de vorm van een woord- en gebedsviering. 
Onder “in besloten kring” verstaan wij:
echtgenoot/echtgenote, eigen kinderen met aan-
hang, kleinkinderen met aanhang.
Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vra-
gen wij uw begrip hiervoor.

Voor een uitvaart of ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Looyaard: 06-51110960; 
pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl

PAROCHIECENTRA GESLOTEN VANWEGE 
CORONAVIRUS
Vanwege het coronavirus zijn de parochiecentra 
van de Caecilia, Lambertus en Willibrorduskerk tot 
nader bericht gesloten. 
Voor dringende zaken zijn wij telefonisch of via 
email bereikbaar:
Caeciliakerk: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur 
013-5331215;  caecilia@johannesxxiiiparochie.nl
Lambertuskerk: ma-woe-do-vrij van 13.00-16.00 uur 
013-5111215; lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
Willibrorduskerk: ma-di-do-vrij van 9.00-12.00 uur 
013-5331216; willibrordus@johannesxxiiiparochie.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Alle vieringen in de kerken van de Johannes XXIII 
Parochie komen tot en met 31 maart te vervallen.
De kapellen van Berkel en van Enschot zijn ge-
woon open, evenals de Mariakapel aan de Schoor-
straat in Udenhout.

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



SCHAKELTJES
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in de
avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl  

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden 
en reparatie van al uw apparatuur. 
Bel Electro Service van Laarhoven 06-51323167 
www.electroservice.nl 

Ben jij op zoek naar ‘n leuk bijbaantje? 
In de bediening of afwas? Bel dan naar café 
MIE PIETERS en kom ons gezellig team 
versterken! 013-5331313 (vanaf 15 jaar)

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. Ook voor 
cv-onderhoud. Wij rekenen geen voorrijkosten 
in Berkel-Enschot! 

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 

Gemeubileerd Bakhuis te huur in buitengebied 
Helvoirt/Biezenmortel. Voor 1 pers. all-in € 775,-
p/m Tel.06-22115249 



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

12/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
19 mrt 20 mrt 21 mrt

Geldig in week 12
zondag 15 t/m 
zaterdag 21 maart 2020

PLUS 
Warm gerookte zalmmoten
Naturel, pak 250 gram

Alle Bros of Rolo Desserts
Combineren mogelijk

Leentjes Poederpret
Pot 120 gram

2.78 - 4.50

2 stuks

1.99
2.79

Per pot

1.99
1+1
GRATIS

TOT 56% KORTING 

Alle PLUS 
Hele luxe vlaaien
Zwitserse room, appel 
citroen, aardbeienbavaroise 
of rijstevlaai, geschikt 
voor 10 personen 
Per stuk

10.99   5.49
Almhof Yoghurt 
of kwark
Alle bekers à 450-500 gram

1.19 - 2.25

Per beker

0.99

TOT 56% KORTING 

•  Eat Me Kiwi green 
Schaal 4 stuks

•  PLUS Pitloze witte 
druiven Bak 500 gram

•  PLUS Frambozen 
Bakje 125 gram 

•  Kanzi Handappels 
Schaal 4 stuks 

Combineren mogelijk

3.98 - 5.98

2 stuks

2.99

TOT 50% KORTING 

Optimel Drink
Alle pakken à 1 liter, 
uit de koeling

1.29 - 1.39

Per pak

0.99 Pepsi, Sisi 
of Seven up  
Alle flessen à 1,25-1,5 liter, 
combineren mogelijk

4.62 - 5.85

3 fl essen

3.99

Combineren mogelijk

Château 
de l’Horte
Blanc, rosé of rouge, 
fles 75 cl,
combineren mogelijk
2 fl essen

9.98  4.99

Alle PLUS 

+2
HANDDOEK

ZEGELS

2=1

citroen, aardbeienbavaroise 50%
KORTING

7.97

Per pak

4.99 Koopmans Pannenkoekenmix
Origineel, 6 granen of eierpannenkoeken 
compleet, pak 400 gram, combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Koopmans Pannenkoekenmix origineel, 
2 pakken à 400 gram

1.78   0.89
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.18

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00 uur | vrijdag: 8.00-21.00 uur | zaterdag: 8.00-20.00 uur | zondag: 10.00-18.00 uur



Koningsoord Berkel-Enschot

FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

Bij aankoop van alle aanbiedingen 
een bakje Energieknabbels 

GRATIS!

8 Witte of bruine 
puntbroodjes
2.80 1.95

Volkorenbrood
Keuze uit alle soorten.
M.u.v. desembrood. +1 1

gratis

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 21 maart 2020. Max. 3 per klant. OP=OP
Alleen geldig in onze winkel in winkelcentrum Koningsoord te Berkel-Enschot

4.004 Appelflappen
7.00


