
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 14, 1 april 2020

DEZE WEEK:
Stefan Ammerlaan, PLUS Udenhout: ‘Samen presteer je het beste’

Hair2Day: ondernemers-uitdagingen in Corona tijd

In memoriam Harry Aarts, oud-burgemeester Berkel-Enschot

Ga mee op Berenjacht of maak de maandpuzzel!
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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



4 |

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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‘SAMEN PRESTEER 
JE HET BESTE’

Voor supermarktondernemer Stefan Ammer-
laan (35) uit Drunen staan de medewerkers 
van supermarkt PLUS Ammerlaan in Udenhout 
met stip op één. De jonge eigenaar is een echt 
mensenmens en kiest bewust voor lokale leve-
ranciers. En dat loont!

We spreken Stefan vanwege het heersende Coro-
na-virus telefonisch. Ook door de hoorn spat de ge-
drevenheid van de jonge franchise-ondernemer af. 
De waardering voor zijn visie en ondernemerschap 
blijkt groot. Zo won Stefan in 2019 de Rabobank-
verkiezing Starter van het Kwartaal. Daarmee kreeg 
hij een opgelegde kans als kersverse eigenaar van 
de PLUS supermarkt in Udenhout (sinds juli vorig 
jaar) om een kick-start te maken. Een buitenkansje 
dat Stefan met beide handen aangreep. 
‘Ik ben trots dat ik aan het roer sta van een eigen 
winkel en ondernemer ben in de streek die mij na 
aan het hart ligt’, benadrukt Stefan. ‘PLUS Am-
merlaan mag veel klanten begroeten uit Berkel-
Enschot. Een sterk punt is dat we de enige Plus-
vestiging in deze omgeving zijn. Het is heel prettig 
dat ik als franchise-supermarktondernemer (bijna) 
alles zelf kan bepalen.’ 

Passies
Het nobele ambt van supermarktondernemer 
geeft Stefan alles wat hij zoekt in een droombaan. 
‘Daar komt mijn kennis en ervaring samen op het 
gebied van HR en eten & drinken: twee passies 
van mij. Elke dag werken met een club gemoti-
veerde mensen en klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn, daar leef ik voor. De zorg voor mijn 
medewerkers, in totaal 77, waarvan vijftien tot 

twintig vaste krachten en veel enthousiaste scho-
lieren, staat voor mij voorop.’

Een goede onderlinge sfeer creëren en waardering 
uitspreken voor de inspanningen van het perso-
neel: het is een belangrijk aspect en onderdeel van 
Stefans’ visie. ‘Ik besteed veel aandacht aan het 
vinden van een gezamenlijke drive. Samen pres-
teer je het beste. Daarmee win je uiteindelijk ook 
de harten van klanten.’

‘Werken mét en vóór mensen,  
daar leef ik voor’

Stefan vervolgt: ‘Ik onderscheid me ook door 
bewust te kiezen voor het verbinden van lokale 
leveranciers, waaronder de bekende Stichting 
Duinboeren. Bij PLUS werken we continu aan de 
verbetering en uitbreiding van ons gehele assor-
timent, waaronder veel streekproducten. Met de 
vier merkwaarden aandacht, kwaliteit, lokaal en 
verantwoord als leidraad. Maar bovenal houd ik 
van mensen. Een absolute voorwaarde voor mij 
om succesvol te zijn.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

PLUS Ammerlaan Udenhout
Tongerloplein 23 
5071 CX Udenhout
Tel. 013-5111989
stefan.ammerlaan@plus.nl

Eigenaar PLUS Ammerlaan in Udenhout:
BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 17-3 Sleutelbos met 2 sleutels en sleutelhanger Kruising De Kraan en Het Hoekske  06-28733085
  van ‘Vromans’ (flesopener) op een verkeersbord 
 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
 11-3 Philips Cars projectielamp Speeltuin bij de Oude Toren 06-20585552
 6-3 Huissleutel met klein rood labeltje Winkelcentrum Koningsoord 06-22782040

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 26-3 GETUIGEN ongeval met de fiets 72 jarige fietspad langs spoorbaan t.h.v.  06-20780000
  heer J vd Bosch het klooster
 14-3 portemonnee zwarte kipling winkelcentrum Koningsoord 06-29172221
 13-3 Bruinig konijn Enschotsebaan/Madeliefstraat 06-45335355
 7-3 Kinderslofje geel met witte noppen/stippen Jumbo Winkelcentrum Koningsoord 06-12265937
 1-3 Ronde gouden oorbel omgeving Eikenbosch 013-5334165

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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NEDERLAND

COIFFURE
AWARDGENOMINEERD

COIFFURE AWARD

9| 9| 9|

Cindy Stoopen van Hair2Day Professionals 
sloot 24 maart door de coronamaatregelen tij-
delijk de deuren. Met pijn in het hart en hopelijk 
met het vooruitzicht dat de salon binnenkort 
weer open mag. ‘De afgelopen weken werkten 
wij al met de nodige voorzorgsmaatregelen, zo 
goed als dat ging, door. Ik ben mijn team daar 
heel dankbaar voor. Maar nu zijn we dicht, net 
als mijn collega’s in het dorp en veel andere 
ondernemers’, zegt Cindy. Tijd om stil te zitten 
is er echter niet.

‘We pakken nu de salon aan. Doen de nodige 
werkzaamheden en verfklussen, zodat de salon 
er straks, als we weer open mogen, spik en span 
uitziet. Klanten blijven de weg naar ons gelukkig 
wel vinden. We beantwoorden veel vragen via mail 
en social media en posten daar ook de laatste ont-
wikkelingen, leuke filmpjes, tips en acties.’

Samen staan we sterk #stayhealthy 
#stayconnected’

Topconditie
‘Ik hoop dat mensen nu even de tijd nemen hun 
haar in topconditie te krijgen. We hebben hele fijne 
shampoos, conditioners en maskers of spoelingen 
om je kleur op te frissen. De producten zijn bij ons 
op te halen en desnoods bezorgen we ze thuis. 
Ik zie veel collega’s kleurpakketten rondbrengen, 
maar daar ben ik geen voorstander van. Je hebt 

dan wel de verf, maar niet de techniek om het aan 
te brengen. Het is precisiewerk hoe je verf aan-
brengt en hoe lang het moet inwerken. Liever geef 
ik de klant nu een uitgroeispray mee als tussen-
oplossing, waarvan ze het aankoopbedrag bij hun 
volgende kleurbehandeling terugkrijgen.’

Nominatie coiffure award
Cindy en haar team doen voor de 10e keer mee 
aan de Coiffure Award, een prestigieuze kappers-
wedstrijd. ‘Wij hebben deze 10 keer 27 series in-
gezonden. Waren één keer 3e en één keer 2e van 
Nederland. Ook dit jaar mag Hair2Day zich weer 
rekenen tot de kanshebbers voor de felbegeer-
de prijs. ‘Het gala van de uitreiking is uitgesteld 
naar 13 september, dus ik mag nog een half jaar 
in spanning zitten’. Cindy hoopt na jaren tot de 
favorieten behoort te hebben, eens de 1e prijs te 
winnen. 
‘In de etalage hangen de foto’s van onze inzendin-
gen. Ik ben reuze trots wat wij met ons team heb-
ben bereikt. Voor nu zou ik willen zeggen: samen 
staan we sterk #stayhealthy #stayconnected’

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Jimmy Bollaerts

HAIR2DAY:

ONDERNEMERS-UITDAGINGEN 
IN CORONA TIJD

Hair2Day Professionals
Kerkstraat 36
5056 AC Berkel-Enschot
013-5450148
www.hair2daypro.nl

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

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

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
Elke zondag open
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Bosviolen
Volle doos à 12 stuks. In 
diverse kleuren.
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De oud-burgemeester van Berkel-Enschot drs. 
H.J.B. (Harry) Aarts is op 25 maart 2020 te Tilburg 
overleden aan het coronavirus. Harry Aarts was 
een Brabantse politicus die via zijn partij, eerst 
KVP en later CDA, carrière maakte. Hij werd op 
9 maart 1930 geboren in Den Bosch, in een echt 
KVP-nest. Hij volgde de HBS te Den Bosch en 
studeerde politicologie aan de Katholieke Univer-
siteit Nijmegen. In 1953 kwam Harrie namens de 
KVP in de gemeenteraad van Den Bosch. In 1957 
huwde hij met C.J.M. (Corrie) van Hezik. Na korte 
werkperioden als personeelschef bij Heineken en 
organisatieadviseur bij de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten werd hij met ingang van 16 juli 
1965 benoemd tot burgemeester van Berkel-En-
schot. Op 17 juli verwelkomde loco-burgemeester 
Sjef Vugts het gezin Aarts-van Hezik aan de ge-
meentegrens te Heukelom. Vandaar begon een 
prachtige intocht, een defilé en een zanghulde. Er 
waren allerlei activiteiten voor het gemeentehuis in 
de Raadhuisstraat. Hoogtepunt van die dag was 
de plechtige raadsvergadering waarin Sjef Vugts 
de nieuwe burgemeester de ambtsketen omhing. 

IN MEMORIAM

HARRY AARTS
* Den Bosch 9-3-1930 - +Tilburg 25-3-2020

Het gezin Aarts zou zijn intrek nemen in de burge-
meesterswoning aan de Bosscheweg nummer 24. 
In de periode dat Aarts burgemeester was groeide 
het dorp explosief. Er werd veel gebouwd. In 1970 
werd de 6000ste inwoner verwelkomd, in 1971 
de 7000ste en in 1972 werd de mijlpaal van 8000 
inwoners bereikt. Tijdens de ambtsperiode van 
Aarts kwamen diverse belangrijke gebouwen en 
gemeenschapsvoorzieningen gereed. Ik noem on-
der andere De Schalm, de gerestaureerde Boer-
derij Denissen, Sportpark de Rauwbraken met 
zwembad, Jeugdhuis ‘t Torenhoekske en het oud-
ste deel van Winkelcentrum Eikenbosch. In 1973 
werd hij lid van de Tweede Kamer. Dat zou hij 20 
jaar blijven. Op 16 maart 1974 werd hem eervol 
ontslag verleend als burgemeester van Berkel-
Enschot. Na zijn kamerlidmaatschap was hij nog 
5 jaar staatsraad in buitengewone dienst. Twee 
jaar geleden overleed zijn echtgenote op 88-jarige 
leeftijd te Tilburg.
Samenvattend heeft Harry Aarts veel betekend 
voor onze gemeente, voor de maatschappij en 
natuurlijk voor zijn gezin. Moge hij rusten in vrede.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van 
de puzzel, voorzien van 
naam en adres, in een 
e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 

of inleveren bij Figlio 
(by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. nauwe doorgang in de bergen; 7. kledingstandaard; 12. 
directeur (afk.); 13. dorst lessen; 14. eikenschors; 15. Ne-
derlandse Spoorwegen (afk.); 17. bekend speelgoed; 19. 
een momentje; 21. zijne majesteit (afk.); 22. deel van een 
huis; 24. aan de overzijde; 27. gordijnlat (zweep); 28. land 
in Azië; 30. loop- en waadvogel; 31. hoofddeksel; 32. huis-
dier; 33. slangvormige vis; 35. deel van een vinger; 37. snij-
werktuig; 38. werpen van kruis of munt; 41. Nederlandse 
norm (afk.); 42. signaal voor onraad; 44. opsmuk (dracht); 
46. morsdoekje; 47. overwinning; 48. Canadese provin-
cie; 49. geneesheer; 50. terpentijnboom; 52. wending; 
54. werkzaamheid (karwei); 56. niet geheel waterdicht; 
58. zomer- of tuinhuisje; 61. nachtroofvogel; 62. zalmach-
tige riviervis; 64. vlakgom; 65. achtpotig insect; 67. ijzeren 
staafje; 68. een beetje; 70. bontsoort; 72. halsboord; 73. 
jeugdig persoon; 76. kledingstuk; 77. inhoudsmaat (afk.); 
78. geparachuteerde soldaat (afk.); 79. hond of hondenras; 
81. natrium (scheik. afk.); 82. bontgekleurde papegaai; 83. 
fraaie bloem; 84. klap (tik); 86. chaos (bende); 87. oploskof-
fie.

VERTICAAL
1. misdadiger (schurk); 2. reverendus dominus (afk.); 3. 
schreeuw; 4. plezier; 5. reclameleus; 6. bakplaats; 7. snor; 
8. boomvrucht; 9. Japanse munt; 10. te koop (afk.); 11. 
blijspel; 16. plaaggeest; 18. jongensnaam; 20. reuzel; 21. 
hemellichaam; 23. zuivelproduct; 25. geestdrift; 26. toe-
gankelijk; 27. lichtrode wijn; 29. kroegbaas; 32. verzame-
ling gedroogde planten; 34. jongensnaam; 36. trammelant; 
37. meisjesnaam; 39. geur-reukwater; 40. windrichting; 42. 
reddingsboot; 43. land (staat); 45. Instituut Nederlandse 
Kwaliteit (afk.); 46. baardje; 51. olie (Engels); 53. ernstig; 54. 
afgrijzen; 55. bobbel (zwelling); 56. inwendig orgaan; 57. ij-
zeren wig; 59. Arabische vorst; 60. waterschade (lek); 62. 
beslissingswedstrijd; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. aard-
kluit; 67. zet (duw); 69. Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (afk.); 71. kloosterzuster; 73. tijdsperiode; 74. 
huidverharding; 75. berggeit; 78. voor (in samenstelling); 
80. droog (niet zoet) van wijn; 82. meisjesnaam; 85. fami-
lielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

22 53 5 68 87 62 59 72 24 45 74 70 28 79 21 19 60
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Foto Ursula Borgharts

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

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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MHCBE KRIJGT HEEL 
BERKEL-ENSCHOT 
AAN DE BOOTCAMP
Op zaterdag 11 april om 11 uur or-

ganiseert Mixed Hockey Club Berkel-Enschot een 
bootcamp voor heel Berkel-Enschot. Hierbij wordt 
geld ingezameld die gebruikt wordt om zoveel 
mogelijk ouderen, die nu niet van huis kunnen, van 
een aardigheidje te voorzien. Deze worden ge-
kocht bij lokale ondernemers. Het idee ontstond 
toen de club de leden vroeg om positieve idee-
en om deze periode goed door te komen. Joost 
Goesten wilde een bootcamp doen en Ebba Vogel 
wilde iets doen voor de ouderen. Samen zijn deze 
2 ideeën tot een groots plan gemaakt.
Initiatiefnemer en speler van Heren 3 Joost Goes-
ten zal live via social media heel het dorp aan het 
sporten krijgen. Bij voorkeur buiten maar bij slecht 
weer kan het ook vanuit huis. Het is leuk als ieder-
een ook live meedoet. Dat kan door bij de social 
media Facebook en Instagram ‘live’ aan te zetten.
Aan de deelnemers wordt gevraagd om een kleine 
donatie van ca een euro via een Tikkie. Hiermee 
worden dan presentjes gekocht.
Of we weer vanaf 6 april mogen trainen en of we 
dit seizoen nog op het veld komen weet niemand 
nog. Maar fit blijven en iets doen voor ouderen 
kunnen we allemaal. Wordt vervolgd!

WHITE DEMONS
In verband met de maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, zijn de trainingen en 

wedstrijden van White Demons afgelast tot 1 juni. 
Dat vinden wij een begrijpelijk besluit; op dit mo-
ment is ieders gezondheid belangrijker dan sport. 
Tegelijkertijd beseffen we juist in tijden zonder 
sport- en verenigingsleven, hoe waardevol dit is. 
Mis jij het handballen ook zo? Hoe kom jij de tijd 
thuis door? Ben je volop aan het oefenen op de 
mooiste draaibal? Of ben je gestart met een loop-
schema? We hebben een leuke actie bedacht! 
Laat ons via Facebook of Instagram weten hoe 
jij je handbalskills thuis oefent! Tag daarbij White 
Demons én je teamleden. De leukste post wordt 
beloond met een pakket waaronder een reaction 
ball. Zo kun je thuis nóg meer trainen! Kom op en 
daag je team uit!

Verder willen we als vereniging iedereen veel 
sterkte wensen in deze moeilijke tijden. Ook willen 
we mensen in vitale beroepen en alle anderen die 
zich inzetten voor de samenleving heel erg bedan-
ken! Let goed op elkaar! Blijf gezond!

Voor andere informatie over onze vereniging kan je 
terecht op de website: www.white-demons.nl

KORFBAL-

VERENIGING OJC’98 

GAAT DUURZAAM VRIJWILLIGERS-

BELEID TOEPASSEN
Korfbalvereniging OJC’98 gaat een duurzaam 
vrijwilligersbeleid toepassen. Op de Algemene 
Ledenvergadering van afgelopen november is 
een werkgroep aangesteld om een nieuw vrijwil-
ligersbeleid te ontwikkelen dat past bij OJC’98. 
Onderdeel van het nieuwe vrijwilligersbeleid is de 
implementatie een planningstool waarin alle func-
ties, taken en activiteiten neergezet worden. Van 
de structurele taken wordt aangegeven door wie 
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ze worden gedaan en voor kleinere taken kunnen 
leden en ouders zich in het systeem aanmelden. 
Men kan kiezen uit een breed scala van taken. 
Voor ieder zit er wel wat tussen dat aansluit bij 
competenties of interesses. Veel taken kunnen op 
een moment naar keuze worden uitgevoerd.

SAMEN werken aan SPORTEN
Veel leden en ouders die nu niets doen voor de 
club, zien de noodzaak van een nieuw vrijwilli-
gersbeleid en staan open voor de ingeslagen weg. 
Om te zorgen dat alle leden en ouders hun steen-
tje gaan bijdragen, wil de vereniging laten zien dat 
vrijwilligerswerk voldoening geeft, leuk en leerzaam 
kan zijn en mensen met elkaar verbindt. De Simpel.
nl Club Goal Cheque geeft OJC’98 een steuntje in 
de rug om dit prachtige initiatief mogelijk te maken. 

Ad van Breugel, lid van de werkgroep vrijwilligers-
beleid OJC’98, is trots op zijn club. ‘We zijn trots dat 
we als kleine vereniging de wil en de kracht hebben 
gevonden om dit belangrijke en grote karwei aan te 
pakken. De veranderingen zullen veel energie kos-
ten en het zal wennen zijn voor iedereen. Als ieder-
een het initiatief een eerlijke kans geeft, dan gaat 
het goed komen. We gaan ervan uit dat we slagen 
en dan hebben we een mooie slag gemaakt.’

Bedankt voor alle belangstelling
bij het overlijden van

Ria Duzee

Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling, kaarten, emails en telefoontjes 
bij het overlijden van mijn vrouw, Ria Duzee, 
moeder van Henny. 

Dit hebben wij als zeer prettig ervaren en 
daaraan hebben wij veel steun gehad. 
Wij stellen het zeer op prijs om contact met 
jullie te houden. 

Gezien de huidige situatie mag dit in de vorm 
van telefoontjes en emails zijn. 
Zodra de situatie weer veilig is, bent u uiter-
aard van harte welkom bij ons thuis.

Met vriendelijke groet,
Piet en Henny Duzee

Pieter Bruegellaan 27
5056 CB Berkel-Enschot

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
w w w.dktnotarissen.nl
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (6)
In mijn tweede colomn over de kunst-

werken in het openbaar gebied van Berkel-En-
schot schreef ik al over een kunstwerk van het 
kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers 
aan de Generaal Eisenhowerweg. Deze week 
neem ik U mee naar een ander kunstwerk van 
dit door particulieren geroemd en door gemeen-
ten verguisd echtpaar. Op 18 april 1989 werd de 
plaatselijke Rabobank (Eikenbosch 2), opgericht 
in 1899, heropend na een modernisering en uit-
breiding. De bank deed de bevolking van Ber-
kel-Enschot en Heukelom bij deze gelegenheid 
een bronzen beeld cadeau. Dat werd op die dag 
symbolisch aangeboden in was. Op 26 april 1990 
werd het werkelijke exemplaar onthuld. Het kreeg 
een plek in het plantsoen rechts naast de bank. 
Burgemeester Jan Meijs en Toon Vugs, toenmalig 
voorzitter van de plaatselijke Rabobank, onthul-
den het kunstwerk in het bijzijn van onder meer 
bankdirecteur Cees van de Pas. Het 1.85 meter 
hoge beeld, inclusief bakstenen sokkel, met de 
sprekende naam KomMa, stelt een winkelende 
moeder met haar kind voor. Het levensblije kind 
trekt als het ware haar moeder Winkelcentrum Ei-
kenbosch in. Voor op de sokkel zit een bronzen 
plaatje met: “komma/geschonken door de Rabo-
bank aan de inwoners van Berkel-Enschot. A.D. 

1990/beeldm. Jeanmarianne Bremers/Helvoirt.” 
Het beeld is gegoten door beeldengieter Hans 
Steylaert uit Waardenburg. Op 12 oktober 2018 is 
het kunstwerk verplaatst naar een gazon ten zuid-
westen van ONS KONINGSOORD. Later krijgt het 
zijn definitieve standplaats nabij Winkelcentrum 
Koningsoord. Marianne Bremers-Deiman is op 1 
maart 2020 overleden.

Foto: Peter Timmermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

ZWALUWEN-
BUNDERS (2) 
DE VLAG KAN UIT!

In de vorige publicatie van de stichting Nieuwe 
Warande werd stilgestaan bij de ontwikkelingen 
rond het geplande bedrijventerrein in de Zwalu-
wenbunders. Als laatste werd daar besproken het 
plan tot opslag van PFAS verontreinigde grond. 
Gelukkig werd daar door de gemeente van af ge-
zien.
Eind vorige week was het plotseling feest. Toen 
bekend werd dat het Tilburgse college afzag van 
de ontwikkeling van de Zwaluwenbunders tot een 
grootschalig logistiek terrein. De oppositie ge-
voerd door de stichting Nieuwe Warande, en velen 
met ons, was succesvol gebleken! 
Natuurlijk houdt de ontwikkeling van Zwaluwen-
bunders daar niet mee op.
Het college heeft in haar besluitvorming vervol-
gens ook de opdracht gegeven om een globale 
verkenning uit te voeren naar een mogelijke invul-
ling van het huidige plangebied Zwaluwenbunders 
waarbij onder meer wordt gekeken naar een in-
vulling op het vlak van wonen, energie, natuur en 
extensieve landbouw in relatie tot de bestaande 
stadsrand Noord en het Landschapspark Pau-
wels.
Directbetrokkenen, zoals de stichting Nieuwe Wa-
rande, zijn uitgenodigd om mee te denken over 
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invulling van deze plannen. De toekomst van Zwa-
luwenbunders lijkt daarmee veiliggesteld.
Helaas zijn er in Brabant nog verschillende gebie-
den die ten prooi dreigen te vallen aan de honger 
van Brabantse bestuurders naar grootschalige lo-
gistieke projecten. Met alle infrastructurele, socia-
le en landschappelijke gevolgen van dien. In onze 
omgeving bestaan deze plannen ook voor Tilburg 
Wijkevoort en Oisterwijk. 
Vandaar dat de stichting samen met vertegen-
woordigers van nog andere bedreigde gebieden 
in Brabant een brandbrief heeft opgesteld gericht 
aan de leden van provinciale staten, waarin ze 
gevraagd worden te stoppen met de vernietiging 
van nog meer, eeuwenoud, Brabants cultuurland-
schap.
 
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

GA JIJ MEE OP BERENJACHT?
Hallo inwoners van Berkel-Enschot,
Aangezien er in deze corona-tijd weinig moge-
lijkheden zijn om er lekker op uit te gaan met het 
gezin, gaan velen een eindje fietsen of wandelen 
met de kinderen. Daarbij is het belangrijk dat alle 
RIVM regels in acht genomen worden. Dus ben je 
gezond, dan kun je even gaan wandelen of fiet-
sen met leden uit het eigen gezin. Houd 1,5 meter 
afstand van anderen! Bij verkoudheidklachten of 
griep blijf je thuis! 

We kunnen de wandeling extra leuk maken voor 
kinderen: Laat ze op berenjacht gaan!

Het idee van het beren zoeken komt overgewaaid uit 
Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het populaire 
prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, geschreven 

in 1995 door Michael Ro-
sen en Helen Oxenbury, 
diende als inspiratie. Via 
Facebook ben ik al diverse 
initiatieven tegengekomen 
van andere dorpen voor 
een (teddy)beren zoek-
tocht voor kinderen. In 
Berkel-Enschot wachten 
al veel verschillende beren 
op voorbijkomende kinde-
ren. 

De regels zijn simpel: plaats een knuffelbeer bij bij-
voorbeeld jouw raam of deur, in de voortuin, of… 
en speur tijdens een fietstochtje of wandeling in 
jouw buurt naar andere beren.

Wie doet er mee?

Groetjes,
Marleen Kusters - van der Zanden.
Bij ons in de Erasmuslaan wacht er al één beertje 
geduldig op voorbijkomende kinderen.

Computerhulp op afstand via Teamviewer; 
Ik kan u op afstand helpen 

met uw laptop of PC! 
U kunt via een bericht of mail 

een afspraak maken, ik bel u op en maak 
een verbinding met uw PC om te helpen. 

Prijs €12,50 per 15 min. 
06-45540629 louis@aol.nl 

Ook bezorging van inkt/papier en 
PC/laptop/tablet (startklaar)
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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

 (rectificatie)

VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT ONZE PAASEDITIE. 

Wilt u nog een advertentie in deze editie, mail het PDF-bestand 
uiterlijk vrijdag 3 april a.s. naar info@schakel-nu.nl
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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
Bemoediging in tijden van Corona
Geloof, hoop en liefde. Het zijn bemoedigende 
woorden die ook buiten het christendom beteke-
nis hebben en weerklank vinden. Hun blijvende 
belang bewijst zich in tijden van crisis en dus ook 
in de vreemde tijd waarin we ons nu bevinden. De 
uitbraak van het Corona virus daagt ons allemaal 
op een andere manier uit: een toenemend gevoel 
van isolatie en eenzaamheid, een fors toegeno-
men werkdruk of de plotselinge verantwoorde-
lijkheid voor een goede begeleiding van kinderen 
die thuis hun leerstof moeten verwerken. Het kan 
rustgevend werken om op zijn tijd even kort stil te 
staan bij waarden die niet alleen blijvend zijn, maar 
ook bemoedigen.
Liefde is de grootste van die drie en met goede re-
den. Oprechte liefde is de grond en fundering van 
de relaties die we met elkaar aangaan. Ze garan-
deert onze verbondenheid en is de wortel van alle 
vriendschap. Wanneer mensen verzuchten dat ze 
zich momenteel een eiland voelen, dan is liefde de 
veerboot die onophoudelijk die eilanden met el-
kaar verbindt. Sinds we elkaar geen handen meer 
schudden communiceert de liefde zichzelf in een 
blik of een gebaar, of in de warmte en klankkleur 
van een stem aan de telefoon. De maatregelen die 
de verspreiding van Covid-19 willen tegengaan 
houden de liefde niet tegen. Sterker nog, ze lijkt in 
tijden van crisis juist op te bloeien.
Geloof is het vertrouwen dat onze gedachten over 
de wereld overeenkomen met de werkelijkheid. 
Het vertrouwen dat na een donkere nacht de zon 
weer opkomt. Het vertrouwen dat na de winter on-
herroepelijk de lente zal aanbreken en de natuur 

herboren wordt. Het vertrouwen dat de overheid al 
het mogelijke doet om deze pandemie te beteuge-
len. Het vertrouwen dat onze zorgsector zich ten 
volste inspant. We zeggen dan wel eens “Ik geloof 
in de zorg in Nederland”, en met recht.
Hoop gaat nog een stap verder dan het geloof. 
Het is de menselijke eigenschap om rust en ver-
trouwen te vinden in zaken die lang niet zeker zijn. 
Hoop is vertrouwen op de goede afloop wanneer 
alles zich tegen je lijkt te keren. Soms is hoop juist 
vertrouwen op het onwaarschijnlijke of zelfs het 
onmogelijke. Hoop beweegt optimisten en voedt 
de mensen die in deze tijd “de verborgen schat” 
weten te vinden: die wandeling met de kinderen 
waar je anders geen tijd voor had, het boek dat je 
nu eindelijk kunt lezen, de contacten die herleven.
Moge alle drie deze waarden zich volop manifes-
teren in ons dagelijks leven.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Gonny Laro-
de Jong, 93 jaar en Lou God, 81 jaar en in de St. 
Lambertuskerk van Wils Geertman-de Haas, 92 
jaar. In de kapel van huize Vincentius te Udenhout 
hebben we afscheid genomen van Gerard van den 
Bijgaart, 62 jaar.

PERSBERICHT VAN DE NEDERLANDSE 
BISSCHOPPEN
In reactie op de aangescherpte maatregelen van 
de overheid tegen de verspreiding van het coro-
navirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bis-
schoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle 
publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring 
door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot 
en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 
1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eer-
der werden door de bisschoppen al alle publieke 
vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn 
dus ook de publieke vieringen door de week af-
gelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aan-
wezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke 
bedienaren en zonder de deelname van andere 
gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven 
voor individuele bezoekers, die komen voor ge-
bed of om een kaars aan te steken en/of een gave 
voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle 
maatregelen van de overheid daarbij in acht ne-
men op het gebied van aantal, afstand, hygiëne 
en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzon-
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Aardbeien gebakjes  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 3 t/m donderdag 9 april 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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Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

deringsmaatregelen komen waar het gaat om uit-
vaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer 
informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt. 

MAATREGELEN OMTRENT UITVAARTEN
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om 
in een van de 3 kerken van de Johannes XXIII 
parochie “in besloten kring” een uitvaartdienst te 
houden in de vorm van een woord- en gebeds-
viering. Onder “in besloten kring” verstaan wij: 
echtgenoot/echtgenote, eigen kinderen met aan-
hang, kleinkinderen met aanhang. Gezien de zeer 
bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip 
hiervoor.
Voor een uitvaart of ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Looyaard: 06-51110960, 
email pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl 
of diaken Szejnoga: 06-24397932, email szejn-
oga@gmail.com. 

COLLECTE IN NATURA 
De jaarlijkse collecte in natura voor de voedsel-
bank gaat gewoon door en misschien wordt ze 
dit jaar wel meer dan andere jaren gewaardeerd. 
Vanaf Palmpasen (5 april) tot en met Witte Don-
derdag (9 april) zullen er manden of dozen in de 
kerkportalen staan in alle drie de kerken waarin 
mensen hun gaven kunnen achterlaten. De voed-
selbank vraagt met aandrang om lang houdbare 
producten: rijst, pasta, conserven, et cetera. Op 
Goede Vrijdag zal de voedselbank onze gaven ko-
men ophalen.
 
PAASDOZENACTIE  
Deze jaarlijks terugkerende actie wil kinderen uit 
de regio Tilburg, die in een wat minder financieel 
draagkrachtig gezin opgroeien, met Pasen een 
presentje aan te bieden. Op woensdag 8 april kunt 
u tussen 12:00 en 17:00 in het parochiezaaltje 
van Berkel, St. Willibrordstraat 3, uw Paasdozen 
inleveren die dan via de Tilburgse Voedselbank 
verspreid zullen worden. Een Paasdoos is een 
schoenendoos (of vergelijkbaar formaat) waarin 
een aantal leuke cadeautjes zitten. Heel in het bij-
zonder vragen we om een nieuw stukje speelgoed 
in de doos te doen; juist kinderen in minder draag-
krachtige gezinnen krijgen vaak tweedehands 
speelgoed, maar juist met Pasen willen we ze 
gunnen dat ze een kleinigheidje hebben dat echt 
nieuw is en waarvan zij de eerste (trotse) eigenaar 
zijn. De doos mag mooi versierd worden maar 
denkt u eraan dat de dozen stapelbaar moeten 
blijven vanwege het vervoer? Graag op de doos 
vermelden of het geschikt is voor een jongen of 

een meisje (of voor allebei) en in welke leeftijds-
categorie.    
   
CONTACT
Graag willen wij als parochie door middel van een 
telefoontje contact blijven houden met de parochi-
anen die daar in deze periode behoefte aan heb-
ben.  
Vindt u het fijn om door de pastoor, diaken of ie-
mand anders van het parochiecentrum te worden 
gebeld, geef dat dan even aan ons door via een 
van de parochiecentra en wij zullen uw naam dan 
op de bellijst erbij zetten.

VIERINGEN
Vanwege het coronavirus vervallen alle vieringen 
in de kerken van de Johannes XXIII Parochie tot en 
met 31 mei. De Mariakapellen van alle 3 de kerken 
zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan 
de Schoorstraat in Udenhout.

GOEDE WEEK
Via www.kerkomroep.nl zal het volgende uitge-
zonden worden:
Zondag 5 april: Palmwijding.
Pastoor Looijaard zal in de St. Lambertuskerk de 
palmtakken wijden, deze worden na de wijding in 
manden achter in de kerk gezet en in Berkel en 
Enschot in de Mariakapellen. U kunt waar mogelijk 
ook palm meenemen voor ouderen en zieken en 
deze bij hen afgeven (of in een zakje aan de deur 
hangen).
Donderdag 9 april: Witte donderdag – stille mis, 
versoberde viering.
Zaterdag 11 april: Paaswake – stille mis met wij-
ding van de Paaskaars.

Deze vieringen zijn te volgen via in-
ternet, www.kerkomroep.nl, of via 
de app ‘Kerkomroep’ op televisie, 
computer, of Ipad. U zoekt Uden-
hout op en dan vindt u de Lam-
bertuskerk. U kunt hierbij vieringen 

rechtstreeks bekijken via ‘live’ of terugkijken door 
de betreffende vieringen aan te klikken in de ge-
schiedenis – de opgeslagen vieringen.
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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 

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. Ook rei-
nigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
Tel: 06-24136243 

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! 

ASPERGES. Ze zijn er weer, de lekkerste 
asperges van Udenhout. Iedere dag vers 
gestoken. De boerderijwinkel is vanaf heden 
dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. 
\Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel: 013 5113404 
Onze boerderij is gelegen naast rest. Bosch en Duin. 

Kapper & Co is helaas op dit moment gesloten. 
Op onze website staat relevante informatie. 
www.kapperenco.nl Hopelijk tot snel! 
Team Kapper & Co 

GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR 
Om u ook in de avond van dienst te kunnen zijn, 
is er iedere dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur 
een gratis spreekuur. I.v.m. Corona op dit moment 
alleen telefonisch. Van Raak Advocatuur, 
Udenhout, 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl 

Nieuw in Berkel-Enschot, SPAAK. 
Voor nieuwe fietsen en reparaties. 
Bel of app voor een afspraak. 
Dirk Leijten 06-30619208 

Bereikbaarheid Loket BE Conform de 
RIVM-maatregelen ter bestrijding van het 
Coronavirus, blijft Loket BE in Torentjeshoef in 
ieder geval tot en met donderdag 28 mei 
gesloten. Het loket is op donderdagen tussen
10 en 12 uur wel telefonisch bereikbaar op 
06-53768978. U kunt ook een mail sturen naar: 
loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

Schoenmakerij Joep van den Berg is in deze 
crisis gewoon open. Heeft u schoenreparatie 
liggen, dan bent u bij mij aan het goede adres. 
Kunt of durft u in deze tijd niet naar mij toe te 
komen, laat het weten en we zorgen voor een 
oplossing! St. Willibrordstraat 5 b Berkel-Enschot 
013-5335149 www.meesterschoenmakerij.com

Catering Wolfs verzorgt uw Paasbrunch of 
Paasbuffet ivm de richtlijnen van het RIVM ook 
al voor 4 personen. Kijk voor alle mogelijkheden,
niet alleen voor Pasen, op www.cateringwolfs.nl 
of bel: 013-5332692 

Gezocht huurwoning met 3 slaapkamers in 
Berkel-Enschot of Udenhout. 06-36305576

Stadspost Oisterwijk vraagt postbezorgers in 
Berkel-Enschot. info 06-509250015

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand maart zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
René Jansen, Molenakker 34 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Jean Vos, de Kraan 160 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoe-
nen), Koningsoord 91 in Berkel-Enschot 
(geldig legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel maart:
KANSSPELBELASTING



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

14/20 
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). 
**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
2 apr 3 apr 4 apr

Geldig in week 14
zondag 29 maart t/m 
zaterdag 4 april 2020

Stoney Creek  
Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk
2 fl essen

11.98   5.99

Douwe Egberts Aroma 
rood snelfi lterko�  e Alle enkelpakken à 500 gram,
ko�  ebonen Alle zakken à 500 gram 
of oplosko�  e Alle potten à 200 gram,
combineren mogelijk, m.u.v. aroma variaties en barista

Melkunie Vla
Alle pakken à 1 liter

PLUS Culinaire 
fi letrollade
Naturel
Per kilo 

15.29   7.64

PLUS Korenlanders 
Rond brood
Donker meergranen, 
licht meerzaden of wit, 
heel brood, combineren mogelijk

+1
HANDDOEK

ZEGEL

Lipton Ice tea
Alle pakken of flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 fl essen à 1,5 liter

4.78   2.39
De actieprijzen variëren van 2.09 - 2.39

1+1
GRATIS

PLUS Donuts
Chocolate filled, white drizzle of 
gesuikerde donuts, combineren mogelijk

Sourcy  
Alle flessen à 1 liter, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Sourcy Sprankelend mineraalwater 
citroen, 2 fl essen à 1 liter

2.30   1.15
De actieprijzen variëren van 0.71 - 1.15

Alle flessen à 1 liter, combineren mogelijk

1+1
GRATIS

PLUS Blonde 
d’Aquitaine Hamburgers
Pak 4 stuks

PLUS IJsbergsla
Alle zakken à 200 gram, uit de koeling

2=1
10.98 - 13.18

2 stuks

8.49

1.17 - 1.89

Per pak

0.99
4.58

2 broden

3.29 50%
KORTING

PLUS Donuts

1.10 - 1.38

2 stuks

0.99
PLUS Blonde 

3.86

Per pak

2.99
0.99 - 1.39

Per zak

0.75

Douwe Egberts Aroma 
rood snelfi lterko�  e 
ko�  ebonen 

11

PLUS IJsbergsla

99

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



Gratis thuisbezorgd!

Wij zien u graag in onze mooie winkel, maar begrijpen dat u vanwege het 
coronavirus liever binnen blijft. Daarom sturen wij nu uw lenzen kosteloos 
naar u op. 

Bestellen gaat makkelijk en snel via 013 533 33 77 of info@kyckoord.nl.

Stay safe!

Vanaf € 19,95
voor 30 stuks

Daglenzen:
ideaal en hygiënisch

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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