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DEZE WEEK:
Geloof Hoop en Liefde

In memoriam: Pierre van Antwerpen

Thuisonderwijs, lessen in loslaten

Corona legt sociale leven niet helemaal lam

Geen blokkendozen op de Zwaluwenbunders

Van onze verhalenverteller: Eekhoorn helpt de Paashaas!

Kleur en Win: Paaskleurplaat

Puzzelplezier: Paasadvertentiepuzzel en woordzoeker
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17:00 uur bij 
Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok, 
Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.450 exemplaren, 

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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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 
reden. Oprechte liefde is de grond en fundering 
van de relaties die we met elkaar aangaan. Ze ga-
randeert 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 elkaar verbindt. Sinds we elkaar geen handen 
meer schudden communiceert de liefde zichzelf in 
een blik of een gebaar, of in de warmte en klank-
kleur van een stem aan de telefoon. De maatrege-
len die de verspreiding van Covid-19 willen tegen-
gaan 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 weleens “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.

Tekst: Alexis Szejnoga, diaken Johannes XXIII Parochie
Foto: Bas Haans

U KUNT EEN GEWIJD PALMPASEN-
TAKJE VOOR UZELF OF EEN ANDER 
OPHALEN IN HET PORTAAL VAN DE 
KERK IN ENSCHOT EN BERKEL.
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De   WegwijzerDe   WegwijzerDe   Wegwijzer
info@wegwijzer-udenhout.nl
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info@dvdbouwentimmerwerken.nl

Elka Sikkers
013 456 19 41
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Een prachtig mens is ons ontvallen. Pierre van Antwerpen, geboren en getogen in Berkel-Enschot, is 

vrijdagmiddag 3 april op 76-jarige leeftijd overleden. Een zichtbare persoon, onder andere in de door 

hem opgerichte Van Antwerpen Elektrotechniek. Maar ook onzichtbaar, als stille kracht voor veel 

verenigingen als carnaval, Sint Job en als verzorger van de lichtjes op de begraafplaats.
 

In Memoriam

broodjes op vrijdagmiddag voor de Raad van Elf 
bij de start van het carnaval.
 
Sint Job
In alle vroegte op de zondag van de Sint-Job-vie-
ring was Pierre al bezig met de installatie van de 
diverse stroomkabels en meterkasten zodat alles 
van stroom werd voorzien. Om daarna met Tineke 
aanwezig te zijn bij de mis, in de middag mee te 
feesten op het pleinfeest en aan het einde van de 
zondag weer alles op te ruimen. Pierre had een 
groot hart en stelde voor veel evenementen en 
verenigingen geheel belangeloos de installatie van 
deze stroomvoorzieningen beschikbaar.
 
Zorgzaam
Pierre was een zorgzame en liefdevolle man, hielp 
Tineke waar hij kon en was enorm trots op Karin en 
haar kinderen Puck en Julotte. Ruim 2 weken gele-
den ging het gruwelijk mis. Corona had zich meester 
gemaakt van Pierre en hij moest noodgedwongen 
naar de IC in Enschede. Daar heeft hij 12 dagen aan 
de beademing gelegen en gevochten voor zijn le-
ven. Helaas heeft hij de strijd moeten opgeven. Een 
prachtig mens is niet meer. Rust zacht Pierre.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Corien van den Pas

PIERRE VAN ANTWERPEN
 

Pierre richtte ruim 45 jaar geleden Van Antwerpen 
Elektrotechniek op. De onderneming was aan-
vankelijk gevestigd in de Kerkstraat, maar toen 
het pand te klein werd, verhuisde de zaak naar 
de Rhijnkant. Trots was hij, dat zijn dochter Karin 
de onderneming overnam. Pierre en zijn Tineke 
verhuisden weer naar een mooi huis aan de Kerk-
straat.
 
Carnaval
Pierre heeft onnoemelijk veel voor carnaval en 
evenementen in Berkel-Enschot en Heukelom ge-
daan. Was al betrokken bij carnaval nog voordat 
de SOK werd opgericht. Hij speelde mee op de 
bariton in de boerenkapel Concordia en later bij 
de hofkapel de Knollepiepers, de Zaandstampers 
en Noggus. De laatste jaren speelde Pierre ook 
nog mee in de Knollekapel. Deze kapel bestaat 
uit volwassenen én jeugd en speelt op de basis-
scholen tijdens het bezoek van Prins carnaval, 
Jeugdprins(es) en de Raden. Hij stond afgelopen 
carnavalszaterdag nog met de Knollekapel op het 
podium bij de opening van het carnaval.
Hij was betrokken lid in de commissie Boerenbrui-
loft, lid van de Raad van Elf en regelde stroom en 
versterking bij menig carnavalshappening. Samen 
met Tineke verzorgde hij ook jaren de worsten-

De   WegwijzerDe   WegwijzerDe   Wegwijzer
info@wegwijzer-udenhout.nl
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 31-3 OV-chipkaart B. Robben Heuneind BE 013-5331820
 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

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 4-4 Jas, groene kinderjas airforce maat 158/164  straat bedrijventerrein Rhijnkant 06-48173360
 26-3 GETUIGEN ongeval met de fiets 72 jarige fietspad langs spoorbaan ter 06-20780000
  heer J vd Bosch hoogte van het klooster
 14-3 portemonnee zwarte kipling winkelcentrum Koningsoord 06-29172221
 13-3 Bruinig konijn Enschotsebaan/Madeliefstraat 06-45335355
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Een eettafel die is omgetoverd tot een gedeelde 
werkplek voor het hele gezin. Een oude laptop 
die weer tot leven is gewekt met nieuwe apps, 
toepassingen en websites. En overal stapeltjes 
planbladen, werkboeken en schriften. Welkom 
in de wereld van thuisonderwijs in Corona-tijd.

Het is druk in huis. Normaal gesproken heerst er 
hier overdag een redelijke rust. Het huis is dan 
mijn privékantoor. Maar sinds drie weken is al-
les anders. Mijn bureau, mijn laptop en zelfs mijn 
mobiele telefoon worden regelmatig gekaapt door 
onze kinderen die ineens op ‘mijn’ werkplek aan 
de slag gaan. Iedereen probeert, zo goed en zo 
kwaad als het gaat, door te gaan met zijn werk. 
Ik ook. Maar dat ‘gewoon doorgaan’ valt nog niet 
mee wanneer je er ineens een nieuwe functie als 
zij-instromer in het basisonderwijs bij hebt gekre-
gen. 

Drie weken geleden leek het een spannend avon-
tuur, dat thuis lesgeven. De jongens gingen en-
thousiast aan de slag met de pakketjes thuiswerk 
die we op school op konden halen. Maar voor mij 
was het wel even wennen. Er is veel veranderd 
sinds ik zelf op school zat, en iets ‘op mijn manier’ 
uitleggen werkte eerder verwarrend dan verhelde-
rend.

Schakelen en schaken
Maar het lastige aan lesgeven was niet zozeer 
de inhoud, maar het vele schakelen. Tussen het 
schoolwerk van de kinderen,  je ‘eigen’ werk en 
dat van je thuiswerkende partner. Schakelen tus-
sen de rol van juf, politieagent, zzp’er en moeder. 
En dus probeerde ik op meerdere borden tegelijk 
te schaken en alle ballen hoog te houden. Maar 
al gauw bleek dat ik niet goed ben in simultaan 
schaken.

‘Doen wat kan, laten wat niet kan.’

Leren loslaten
Werken op de manier en in het tempo zoals ik dat 
altijd deed, lukt niet meer. Dat moet ik leren los-
laten. Net zoals het feit dat ik geen perfecte juf 
ben. Wie in het onderwijs werkt heeft daar een ja-
renlange opleiding voor gevolgd en aan lesgeven 
heb je een dagtaak. Dat krijg je niet in drie weken 
tijd onder de knie. De belangrijkste les van thuis 
lesgeven is dus vooral: loslaten en accepteren dat 
niet alles perfect gaat. De situatie is nu eenmaal 
niet normaal , en dat wordt-ie de komende weken 
ook nog niet. Het blijft dus een kwestie van doen 
wat kan, en laten wat niet kan.
 

Tekst en foto: Noortje de Kok

THUISONDERWIJS:

VOORAL LESSEN 
IN LEREN LOSLATEN
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Social distancing is een van de maatregen van de 
overheid om de verspreiding van het Coronavirus 
zoveel mogelijk te minimaliseren. Het begon nog 
een beetje onwennig in de persconferentie van 9 
maart, waarbij premier Rutte bijna vergat dat hij 
geen hand meer mocht schudden met Jaap van 
Dissel van het RIVM. Daarna volgde in een rap 
tempo de maatregel om thuis te blijven, indien 
mogelijk thuis te werken. En in navolging van de 
universiteiten en de hogescholen, ging het gehele 
onderwijs dicht. We kregen contact met de buiten-
wereld va internet, en allerlei digitale mogelijkhe-
den, naast het bellen. 

Even vergeten dat corona  
je leven op de kop zet

In het dorp komen allerlei initiatieven naar bo-
ven om elkaar te helpen en de eenzaamheid te 
bestrijden. Ook jonge ouders met schoolgaande 
kinderen, zijn op zoek naar manieren om elkaar te 
ontmoeten, zonder de deur uit te gaan. Zo was 
afgelopen zaterdagavond een bijzondere avond 
voor 15 koppels, die elkaar kennen van Renne-

voirt. Een welkome afwisseling op het inmiddels 
al 3 weken thuis vertoeven. Juf Monique Baans en 
ouder Janka Verkerke namen het initiatief om een 
quiz te maken. Via Zoom kregen de deelnemers 
een link om in te loggen, zodat ze met elkaar kon-
den beeldbellen. Op hun mobiele telefoon down-
loaden ze de app van Kahoot! om de antwoorden 
te kunnen geven. Het leverde een gezellig avondje 
quizzen op. 

‘Zie het als een pubquiz, maar dan thuis’, legt een 
van de deelnemers uit. Samen met haar doch-
ters was ze ‘s middags al druk in de weer om een 
schaal borrelhapjes voor die avond te maken. Die 
werden dan bij de voordeur gezet bij een van de 
andere teams. Zo kreeg iedereen een schaal met 
15 traktaties voor de avond. Lekker feestelijk. Tij-
dens de quiz was het grappig dat sommige stellen 
het geluid niet uit hadden gezet en het antwoord in 
hun enthousiasme hardop riepen en niet meteen 
doorhadden dat ze het aan het voorzeggen waren. 
Twee uur lang vergaten ze even dat Corona het 
leven op de kop zet. Met 80 vragen en doe-op-
drachten en de Zoom afterparty hebben ze weer 
even contact gehad met vrienden en lotgenoten. 

Tekst en foto: Ellen van Slooten

CORONA LEGT 
SOCIALE LEVEN NIET 
HELEMAAL LAM
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Tilburg is een belangrijk centrum voor Logistiek 
Nederland. Het hoeft dan ook geen verwondering 
te wekken, dat de gemeente uitzag naar moge-
lijkheden om een extra industrieterrein daarvoor 
te realiseren. Het oog was gevallen op een ter-
rein langs de Burgemeester Bechtweg bij de 
Zwaluwenbunders. Maar het gaat daar om een 
waardevol cultuurlandschap, waar zulke kolossen 
van gebouwen toch wel erg uit de toon vallen. De 
Stichting De Nieuwe Warande, die zich inzet voor 
de bescherming van dat gebied zag dat niet zitten 
en diende met veel anderen een bezwaarschrift in. 
Dat heeft effect gehad. Ik had een gesprek hier-
over met Andrea Dekkers van de Stichting Nieuwe 
Warande.

Ook een cultuurlandschap  
kan waardevol zijn

Gemeente Tilburg overstag
Andrea vertelt, dat ‘de gemeente gelukkig over-
stag is gegaan en afziet van een groot en massief 
industrieterrein. Ze laten een globale verkenning 
uitvoeren waarbij wordt gekeken naar een invul-
ling op het vlak van wonen, energie, natuur en 
extensieve landbouw.’ De stichting wordt bij de 
verdere uitvoering van de plannen betrokken.

Waardevol cultuurlandschap
Als je op oude kaarten kijkt, is het hele gebied van 
de Zwaluwenbunders een heidegebied, waar al in 
1835 kleine akkertjes lagen op plekken waar wat 
leem in de grond zat. Het is aan het begin van de 
twintigste eeuw ontgonnen. Nu liggen er weilan-
den en akkers. 
Zo’n gebied is geen ‘echte’ natuur zoals we ons 
dat voorstellen. Maar het is wel waardevol. Er lig-
gen elf poelen verspreid door het terrein, waarin 
zeldzame soorten als kamsalamander en grote 
modderkruiper voorkomen. Ook is er een das-
senburcht; de dassen foerageren ’s nachts in de 
weilanden. Wie goed oplet, kan de afdrukken van 
hun pootjes in het zand vinden.

Werk aan de winkel
Nu de gemeente Tilburg op een andere manier 
met het gebied wil omgaan, is er voor de Stichting 
Nieuwe Warande volop gelegenheid om daarop in 
te spelen. Volgens de gemeente zou het gaan om 
‘wonen, energie, natuur en extensieve landbouw’.  
Zij wil daarbij ook aansluiten bij de opzet en de 
ontwikkeling van het Landschapspark Pauwels, 
dat een groter gebied beslaat tussen Loon op 
Zand, Tilburg en Udenhout. De vraag is vooral hoe 
en waar je de waarde van de natuur en het land-
schap kunt verhogen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Andrea Dekkers

ER KOMT GEEN INDUSTRIETERREIN 
MET GROTE BLOKKENDOZEN 
OP DE ZWALUWENBUNDERS
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UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

www.bureaubroeders.nl www.bureaubroeders.nlinfo@bureaubroeders.nl

‘uw partner in ontwerp en advies’
 

Kijk op onze site voor inspiratie
of

neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 

www.bureaubroeders.nlwww.bureaubroeders.nl
info@bureaubroeders.nl

T. 0416 36 51 40  

Proeven?
3 maaltijden 

€15,-*

Stel zelf uw versgekookte gerechten samen

3 maaltijden proeven voor maar €15,-

Diverse diëten en voedingsgewoonten, geen toeslag

Flexibel in bezorgmoment, avondbezorging mogelijk

Geen abonnement en veilig & gemakkelijk betalen 
bij bezorging aan de deur

Geniet van een heerlijke maaltijd, die u zelf naar 
eigen wens samenstelt. Persoonlijk bezorgd in uw regio.

Edwin&Marina
Uw lokale 
contactpersonen:

Edwin & Marina Smits 
Tel.: 013-82 00 954 
WhatsApp: 06-29220296

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39,
5071 VZ Udenhout
www.etenmetgemak.nl

* Eenmalig per adres, gratis thuis bezorgd
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KBO Berkel-Enschot
65 jaar

springlevend

taartbynihal.nl

brasseriedevoc.nl

013   511 01 82

Uitvaar tbegele id ing

013-5920048

Paaseieren2020.indd   2Paaseieren2020.indd   2 06-04-20   14:3806-04-20   14:38
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ACTIVITEITENKALENDER

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

Wil je aan de slag als Technieker / Tekenaar?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (leeftijd 5 - 7 jaar)

PASEN 2020
Kay is 5 jaar en zit in 
groep 2 bij juffrouw 
Ine.
Maar kan niet naar 
school! De school 
is op slot, dat vindt 
hij heel jammer. Dat 
komt omdat veel 
mensen heel erg ziek 
worden. Die kunnen 
ziek worden als je 
niest of hoest of als je 
je handen niet wast.
Kay gaat graag naar 
school. Juffrouw Ine 
heeft huiswerk meegegeven aan mama.
Samen met mama maakt Kay de opdrachten: te-
kenen, kleuren, knutselen, tellen en nog veel meer. 
De juffrouw vertelt ook verhaaltjes op de beeldte-
lefoon. Dat vindt Kay wel leuk, want dan ziet hij de 
juffrouw. Soms luistert Merel, zijn zusje van twee, 
ook mee.
Gisteren heeft juffrouw Ine opgebeld en gevraagd 
aan Kay, hoe het met hem ging. Of het hem al-
lemaal lukt. Kay heeft gezegd dat hij het niet leuk 
vindt. Juffrouw Ine zei, dat hij nog even moest vol-
houden en dat ze volgende week weer zou bellen.
Op dinsdag en donderdag ging Merel de hele dag 
naar oma en opa en Kay werd door opa die da-
gen van school gehaald. Maar nu mag dat niet. 
Ook al wonen ze nog zo dichtbij. Het is beter dat 
Kay even niet bij hen thuis komt. Ze kunnen mis-
schien ook ziek worden, net als veel andere men-
sen. Toch loopt Kay soms even naar hen toe en 
dan klopt hij op het raam. Oma en opa lachen dan 
vrolijk en zwaaien naar hem. Kay doet ook wel 
beeldbellen met oma en soms met opa. Dat doet 
hij ook met ‘oma Udenhout’. Maar eigenlijk wil hij 
echt naar hen toe!
Vandaag is er bij het huiswerk een tekening van 
de paashaas. Kay ziet de tekening en mama zegt: 
“Oh leuk Kay, een tekening van de paashaas! Die 
mag je zelf helemaal inkleuren.” 
Kay begint te huilen: “Maar hoe moet dat dan met 
de paashaas? Hoe kan hij eitjes verstoppen bij 
oma en opa in de tuin en wie moet die dan zoe-
ken?” 
“Ja Kay, dat weet ik ook niet. Misschien heeft de 
paashaas wel een plannetje.”
Kay die knikt terwijl hij zijn tranen afdroogt: “Ja de 

paashaas heeft een plannetje.” Mama geeft Kay 
twee paaseitjes: “Ga maar lekker kleuren.”
“Paaseitjes vind ik lekker.” 
“Als je de kleurplaat af hebt, dan krijg je nog twee 
paaseitjes.”
Kay begint gelijk met kleuren en zo krijgt Kay weer 
twee paaseitjes. Als Kay klaar is met al zijn huis-
werk, heeft hij al veel eitjes verdiend! 
Mama zegt: ”Wat kun jij hard werken en wat ben 
je een snoepkont!”
Kay knikt, hij ziet dat mama aan het haken is: “Wat 
ben je aan het maken mama?” 
“Boekenleggers. Om de hele tijd binnen te zitten 
en niets te doen, daar vind ik niets aan.” 
“Ze zien er leuk uit. Mag ik die platte haas heb-
ben?” 
“Ja hoor, als je er maar zuinig op bent.”
“En voor wie is die hond?”
“Voor oma Berkel, ze houdt van honden en ze mist 
Misha nog steeds.”
“Ik ga buiten spelen, tot straks.” 
Als Kay weer binnen is, 
komt papa thuis met cho-
colade eitjes en een paas-
haas. “Kijk eens Kay, ik 
ben langs oma en opa ge-
weest en die hebben voor 
jou en Merel ieder een zak 
meegegeven!”
Kay pakt blij de zak aan 
en wil ermee naar boven 
lopen. “Hey Kay, krijgen 
we er niets van? Wij lusten dat ook!”
“Nee, oma en opa hebben die aan Merel en mij 
gegeven. Dan moet je morgen voor jezelf nog 
maar eens eitjes halen!”
Het is net wat mama al had gezegd: “Kay is een 
echte snoeperd!”
’s Avonds brengt papa Kay naar bed. Kay heeft 
een verhaaltje uitgekozen over de paashaas. De 
hulpjes van de paashaas waren ziek en niemand 
kon hem helpen. Wie moet dan de eitjes allemaal 
rondbrengen? Een grote duif die dat zag heeft 
toen de paashaas geholpen, zodat alle kindjes 
toch nog eieren in hun tuin konden vinden.
Die nacht droomde Kay, dat hij de paashaas ging 
helpen. Hij schilderde eitjes, pakte eitjes in met zil-
verpapier en verstopte de eitjes in de tuin. Daarna 
ging hij naar de paashaas om hem te vertellen dat 
hij klaar was.... 
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Keurslager 
jan Karel van Hoof 

gaat verbouwen!

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Keurslagerij 

va n  h o o f

sinds 1965

Onze winkel ondergaat een ingrijpende verbouwing van 4 weken.  
We willen graag meer producten dan alleen vlees verkopen en hebben daar  

meer ruimte voor nodig.

In deze 4 weken zullen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn vanuit onze  
winkelwagen voor de winkel. Wel met een beperkter assortiment dan u van 
ons gewend  bent, maar voor iedere week tijdens de verbouwing hebben we 
een leuk actiepakket samengesteld. Houd onze wekelijkse flyer in de gaten!

Natuurlijk kunt u ook altijd telefonisch (013-5111273) of via onze webshop 
bestellen (http://webshop.vanhoofudenhout.keurslager.nl/)

Graag 24 uur van te voren doorgeven, dan kunnen we zo goed mogelijk  
bedienen!

Pak daarom de komende week uw voordeel en zorg  
ervoor dat u alvast wat in huis heeft!

Vanaf 13 mei ontvangen wij u graag in onze nieuwe winkel!
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Keurslagerij 

va n  h o o f

sinds 1965

Vanaf 13 mei ontvangen wij u graag in onze nieuwe winkel!

Een koeltas 
•  4 kipfilets of  

500 gram kippoulet
•  500 gram gehakt 

naar keuze
•  4 gepaneerde  

varkensschnitzels
•  4 hamburgers Pigalle

Samen voor 2350

vol met lekkers
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10
In- & verkoop 

hout

7
gefilterde en 

volledig veilge
9biedt u kennis, 

begeleiding

3Exclusief maakt uw favoriete

6
roombezoek 
op afspraak

4
Breda, Eindhoven 

of ‘s-Hertogenbosch,

1

neem contact o
p 

met blangen

2
uit alle werelddelen.

8
site voor 

inspiratie of

11

De nr.1 van 

Duitsland

5Vriendelijk ook voor

Voor u ligt de Paasadvertentie puzzel. Dit jaar hebben we het iets moeilijker gemaakt dan andere jaren. 
De tekstfragmenten op de labels komen uit de advertenties in deze Schakel. Zet de adverteerder ach-
ter het juiste nummer op het antwoordvel en noteer je naam en contactgegevens. Lever de oplossing 
uiterlijk zaterdag 18 april in bij Figlio (by Geerts Schoenen) op het winkelcentrum, Koningsoord 91. 
Houd je aan de regels van het RIVM. Een foto maken van het antwoordvel mag ook. U kunt dit mailen 
naar puzzel@schakel-nu.nl of appen naar 06-20780000. U maakt kans op een waardebon van 15 euro, 
te besteden op winkelcentrum Koningsoord. De prijswinnaars worden in de Schakel van 22 april a.s. 
bekend gemaakt.
Veel puzzelplezier!

PAASADVERTENTIEPUZZEL
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23

Algemene praktijk 

gespecialiseerd

12
tappen uit onze

19

pick-up point 

(geen wachttijd)

20
met jullie 

mooie winkel

21
hele zomer 
in 18 cm

15
Geen probleem! 
Wij hebben een ruime

13verlichtingsplannen

17lekker lang lekker bollen

14
uit handen 
of alles in

1808 637 61 • info@

16
bieden wij een 
actietarief aan

24voedingsgewoonten,geen toeslag

22

buitenlev
en met 

onze smaken
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NNaaijkens & aaijkens & MMaesaes
TANDARTSENTANDARTSEN

Berkel-EnschotBerkel-Enschot
wwwwww.mjmnaaijkens.nl.mjmnaaijkens.nl

deschalm.net

BVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVBUR
NTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONT

POSTBUS 45
ORANJEPLEIN 20

5175 ZG
5175 BE

LOON OP ZAND
LOON OP ZAND

T. 0416 36 51 40
F. 0416 36 29 69

INFO@BUREAUBROEDERS.NL
WWW.BUREAUBROEDERS.NL

013-5400215

jansenlaroparts.nl
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Telefoonnr.:  ...................................................................................

ANTWOORDEN PAASADVERTENTIEPUZZEL

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl  

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

2e  PAASDAG GEOPEND

Wij werken met 

reële prijzen.

Complete keukens vanaf 

€6.995.

Afspraak buiten reguliere 

openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis.

Alle keukens kunnen 

op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer persoonlijke 

benadering, wij regelen 

alles voor u.

Ook nu helpen we u graag, 
u blijft van harte welkom in onze winkels.

1,5mtr

Afstand 
1,50 meter

Maximaal 
2 personen 

per adviseur

1 persoon per 
25 m2 vloer-

oppervlak
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ONS EN KBO NIEUWS 
APRIL
De ONS en het KBO Nieuws van april 

zijn niet bezorgd maar per email aan de leden 
gestuurd en op onze website gepubliceerd. Voor 
degenen die geen email hebben volgt hierna een 
korte samenvatting van het KBO Nieuws april.
1. De Algemene Ledenvergadering van 17 april 

wordt uitgesteld.
2. De themamiddag “Energie Besparen” van 2 april 

wordt uitgesteld.
3. In de Vervoerspublicatie staat voor vervoer in 

Udenhout en Berkel-Enschot door Hulpcentrale 
U een tarief van € 1,50; dit moet zijn € 3,50.

4. ContourdeTwern, werkgroep Kijken naar Kan-
sen, heeft de Wijkcirkel Udenhout en Berkel-
Enschot opgericht voor een kopje koffie op 
donderdag van 10.30 tot 12.00 uur in Thee-
schenkerij ’t Rectoraat, Schoorstraat 2, Uden-
hout. Maar voorlopig kan dit in de huidige om-
standigheden niet doorgaan.

5. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen met 
dementie en mantelzorgers in deze tijd van 
het coronavirus. Enkele tips: bel eens, stuur 
een kaartje, doe boodschappen, breng een 
verwen¬pakketje, een klein gebaar.

6. Afscheid van docent Jan Franken. Hij gaf zijn 
laatste les op 3 maart na ruim 20 jaar geschie-
denislessen gegeven te hebben aan KBO-leden. 
Heel veel dank, Jan!

7. Bus-en fietsbedevaart naar Kevelaer op 12 en 
13 september. Informatie bij de parochie op T:  
013-533 12 16.

8 KBO Brabant richt belcirkels op voor KBO-le-
den. U deelt uw telefoonnummer met 9 andere 
leden uit deze omgeving zodat u elkaar kunt 
bellen. Inschrijven bij KBO-Brabant, T:  073- 644 
40 66.

9. Gedicht “Maar de lente wist het niet….”, te lang 
om hier weer te geven.

PAASPLANT VOOR DE 
ZONNEBLOEMGASTEN 
Ondanks dat de Zonnebloem vrij-
willigers hun gasten nu niet kunnen 

bezoeken en er geen gezellige activiteiten worden 
georganiseerd vergeten wij ze niet! 

Onze gasten worden 
bijgestaan door mid-
del van telefoonge-
sprekjes, er worden 
boodschappen ge-
haald of een kaartje 
gestuurd en ter ge-
legenheid van Pasen 
doen we nog iets ex-
tra’s!

Alle gasten ontvan-
gen van de Zon-
nebloem een vrolijke Paasplant met een kaartje 
waarop vermeld:

‘Als ik denk aan jou, en jij denkt eventjes aan mij. 
Dan voelt het, ondanks afstand, toch een beetje 
dichterbij’  
Liefs de vrijwilliger van de Zonnebloem.
Zo proberen we in deze, zeker voor ouderen, 
moeilijke periode een klein beetje gezelligheid te 
brengen. 
Namens de Zonnebloem veel sterkte de komende 
periode en probeer van Pasen iets leuks te maken. 
Wij denken aan jullie!

Bestuur en vrijwilligers van 
de Zonnebloem in Berkel-Enschot

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans
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expo-be@home.nl

vandenhoven.nl

www.jongbrabant.nl
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Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk 
013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982.  

In haar praktijk wordt de klant op een 
professionele wijze tevreden gesteld 

door diverse huidbehandelingen  
en ook definitief ontharen door  

middel van IPL. 
 

Kijk voor meer informatie op mijn 
website: www.ingridblom.eu

IPL Dé methode  
tegen overbeharing

De Behandeling
De IPL geleidt licht naar het behandelgebied. Door middel van dit 
unieke systeem wordt het gefilterde en volledig veilige licht via de haar 
in het haarzakje geleid. Haar bevat pigment dat het licht absorbeert en 
omzet in warmte. Wanneer het haarzakje is vernietigd kan er definitief 
geen haar meer uit groeien. Op elk deel van uw lichaam kan nu, met 
als resultaat een haarreductie van 80 tot 90%, ongewenste haargroei 
snel behandeld worden.

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu  
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende afspraak!

IPL combineert de voordelen van de traditionele methodes. 
Op een snelle en effectieve manier worden via de IPL-
flitsen de haarwortels verhit en daar kunnen ze niet tegen. 
De haarwortel sterft af, en er kan op die plek geen haar 
meer terugkomen. Als we dat combineren met het feit 
dat de IPL-flits vele haren tegelijk flitst én het gevoel te 
vergelijken is met een elastiekje wat men tegen de huid 
schiet, biedt dit u een zeer effectieve methode tegen 
overbeharing. Zowel het gezicht als het lichaam zijn te 
behandelen.

Speciale 

actie
van € xx,-
nu € xx,-

 

 

 

 

 

 

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 
+ 

Paas slagroomsnitte  
€ 15,00 

Vergeten te bestellen voor pasen? 
Geen probleem! Wij hebben een ruime voorraad vrije verkoop 

 Aanbieding geldig van vrijdag 10 t/m donderdag 16 april 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Nieuw  
Gesneden Brood 
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IN MEMORIAM KEES PIETERSE  
Vorige week ontvingen wij het droevige bericht dat 
ons lid van verdienste Kees Pieterse op 84-jarige 
leeftijd is overleden.

Kees was een trouw en zeer gewaardeerd lid van 
onze vereniging. We zijn dan ook dankbaar dat wij 
van hem en alsook van zijn inzet en grote betrok-
kenheid hebben mogen genieten.

Kees heeft zich tientallen jaren, vanuit o.a. de ac-
commodatie,- en barcommissie, vol overgave be-
zig gehouden met het beheer en onderhoud van 
onze accommodatie. Op alle vragen m.b.t het be-
heer en onderhoud van het paviljoen, de verlich-
ting, de banen, kabels, het hekwerk etc. wist Kees 
het antwoord. Hij heeft in het verleden een grote 
rol gespeld in de verbouwing van de keuken en het 
plaatsen van de grote pui in het oude paviljoen. 
Kees heeft in het verleden grote betrokkenheid 
getoond met de cliënten van het Team Amarant.  
En als er eens wat kattenkwaad werd uitgehaald 
door een van onze jeugdleden wist Kees op een 
hele mooie manier de situatie op te lossen en er 
tevens voor te zorgen dat het niet weer gebeurde. 
Kees had een zwak voor de jeugd.

Velen onder ons herinneren zich Kees ook als een 
van de drijvende krachten achter de zogenaamde 
“vroege vogels”. Een clubje tennissers die op zon-
dagochtend vroeg op stonden om met z’n allen 
om een potje te gaan tennissen. Naast het ten-
nisspel stond hier gezelligheid op de voornaamste 
plaats. Gezelligheid die ook naar voren kwam in 
de diversen thema feesten waar Kees aan heeft 
deelgenomen.

Vanwege zijn grote inzet voor onze vereniging 
en bijzondere staat van dienst is Kees al in janu-
ari 2005 benoemd tot lid van verdienste van onze 
club. Op de Algemene Leden Vergadering van 6 
maart jl. heeft het bestuur nogmaals waardering 
gegeven aan de grote bijdrage die Kees heeft 
geleverd aan onze club. In aanwezigheid van zijn 
vrouw Rietje heeft Kees dan ook het straatnaam-
bord die zijn naam draagt mogen onthullen. Vanaf 
deze dag hebben wij het ‘Kees Pieterse Plein’ op 
ons park, als dank voor de grote verdienste die 
Kees heeft gehad voor onze vereniging.

Wij wensen Rietje, kinderen, kleinkinderen, vrien-
den en kennissen veel sterkte bij de verwerking 
van dit verlies.  

Namens de leden van TC de Rauwbraken  
Wilfried Teunissen Voorzitter

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 
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www.desmaakvanhier.nl

100% natuurlijk

Ons adres:

Hoog Heukelom 11 

5059 AD Heukelom 

Noord-Brabant, Netherlands

T   06 2247 7675

E   info@desmaakvanhier.nl

W www.desmaakvanhier.nl

Bestellen kan via www.desmaakvanhier.nl 

of kom zelf verse rauwe melk tappen uit 

onze melktap.

SmaakvanHier

desmaakvanhier

@desmaakvanhier

- Halfvolle en volle melk

- Chocolademelk

- Karnemelk

- Milde yoghurt en vruchtenyoghurt

- Chocolade- en vanillevla

- Havermout- en rijstepap

- Bavarois in diverse smaken

- Slagroom

Te koop
bij 

De Bollekens

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal 
  

electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!
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donatie van ca een euro via een Tikkie. Hiermee 
worden dan presentjes gekocht.
Of we dit seizoen nog op het veld komen weet 
niemand nog. Maar fit blijven en iets doen voor 
ouderen kunnen we allemaal.


Graag willen wij iedereen bedanken 

voor uw belangstelling en steun 
van dichtbij of op afstand 

bij het overlijden van 
 

Jan van Dal
 

Speciaal woord van dank voor 
de erehaag in de Heikantsebaan 
en in de Dom. S. Dubuissonstraat 

bij het kerkhof. 
Heel bijzonder om mijn lieve man, 

maatje, onze pa en opa 
zo Berkel-Enschot uit te laten gaan.

 
Jo, kinderen en kleinkinderen van Dal

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

3.99
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Grote 
Struikmargriet
Deze bloeit de 
hele zomer. 
In 18cm-pot.
7.99

NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK
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Dom. S. Dubuissonstraat 28a
Berkel-Enschot
013 544 28 32

vandenhoven.nl

simonspiano.nl
Stemmen, reparatie en verhuur

simonspiano.nl
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Dom. S. Dubuissonstraat 28a
Berkel-Enschot
013 544 28 32

vandenhoven.nl

simonspiano.nl
Stemmen, reparatie en verhuur

simonspiano.nl
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Daan van Dal • Tel. +31 (0) 6 308 637 61 • info@dvdbouwentimmerwerken.nl
Sint Willibrordstraat 30 • 5056 HV  Berkel-Enschot

Bouw en
timmerwerken
Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie

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  

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Laat het weer zijn zoals het wil, 
ontkleed u niet voor half april.

Als april met zonneschijn lacht, 
boerke wees voor uw oogst bedacht.
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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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HERDENKINGSBOMEN 

9. SCOUTINGBOOM
In ons groene dorp staat menig herden-
kingsboom. Deze week neem ik U mee 

naar een redelijk uit de kluit gewassen lindeboom. 
Hij staat op een hofje aan de Madeliefstraat. Op za-
terdag 19 maart 1988 hebben leden van Scouting 
Berkel-Enschot een boom geschonken aan onze 
gemeenschap. De scouts hebben die dag samen 
met toenmalig wethouder Piet van den Bossche 
een winterlinde geplant. Die boom is ook bekend 
onder de naam kleinbladige linde. De wethouder 
(links op de foto) heeft een stevige schop in zijn 
hand. In de volksmond is dit de SCOUTINGBOOM 
gaan heten. Het planten gebeurde in het kader van 
de officiële afsluiting van het Europees Jaar van het 
Milieu op 20 maart 1988. Niet alleen onze scouts 
plantten een boom. Met hen deden dat vele hon-
derden scoutingleden in 700 Nederlandse gemeen-
ten. Van de scouting is bekend dat ze een heel jaar 
door veel met en vooral in de natuur bezig zijn. Hun 
speciale betrokkenheid met die natuur wilden ze 
met dit tastbaar feit kenbaar maken. Op de plant-
plek had tot voor kort een oude afgestorven boom 
gestaan die gerooid is. Het weer was het plantge-
zelschap die dag niet welgezind. De Scoutingboom 
moest in de stromende regen geplant worden. Bij 
de boom staat een zitbank. Heden ten dage staat 
er dus een herdenkingsboom maar helaas zonder 
een paal met plaquette. Ik roep Scouting Berkel-
Enschot op om dat alsnog te doen in overleg met 
de gemeente Tilburg.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.

WANDELEN IN DE 
NIEUWE WARANDE (1)

Velen onder u maken in deze tijden van corona ge-
bruik van de mogelijkheid om even te ontsnappen 
aan de beperkingen van isolatie middels een wan-
deling in de eigen omgeving. Behalve van een fris-
se neus, kan er nu ook volop genoten worden van 
de ontluikende natuur. Daar komt bij dat dit ook 
een uitgelezen mogelijkheid is om de schoonheid 
van de eigen omgeving te (her)ontdekken. Verras-
sende, nooit eerder opgevallen, plekken kunnen 
zich daarbij openbaren.
Een stukje buitengebied dat door middel van een 
wandeling verkend kan worden is de Nieuwe Wa-
rande.
Vorig jaar is, onder de paraplu van IVN-Oisterwijk, 
een cultuurhistorische wandeling door het ge-
bied van de Nieuwe Warande gereedgekomen. 
Deze wandeling, die een dwarsdoorsnede is door 
12.000 jaar geschiedenis van het gebied, kan door 
iedereen op elk willekeurig moment gelopen wor-
den. De wandeling staat namelijk online en is gra-
tis te downloaden naar elke smartphone. Daarvoor 
dient u de IVN-Routes app te downloaden die te 
vinden is in de Apple/google store. De wandelrou-
te staat onder Udenhout en heet: Geschiedenis 
en landschap Nieuwe Warande. De gedownloade 
route is overal op te pikken en is ongeveer 5 km. 
lang. De route volgt een 12-tal gps-punten, waar-
bij bij elk punt wetenswaardigheden verschijnen 
over de rijke historie van het gebied. Het aanraken 
van de bij elk punt aanwezige afbeeldingen doet 
extra informatie verschijnen. De route is ook off-
line te gebruiken nadat deze is gedownload.
Wij wensen u veel wandelplezier.

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

mail@richardbertensgroenprojecten.nl
06 24896817

013 - 4 566 142

white-demons.nl
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PAASHAZEN VINDEN 
EEN WARM ONTHAAL IN 
DE TORENTJESHOEF 
Omdat ook in ons dorp de impact van het Corona 
virus duidelijk merkbaar is met name onder de 
ouderen, besloot de activiteitencommissie onder 
voorzitterschap van Karin Poppelaars van bridge-
club Edelweiss, 110 chocolade Paashazen te do-
neren aan de Torentjeshoef om zo alle bewoners 
een lichtpuntje te kunnen aanreiken in deze een-
zame tijd.

Afgelopen zondagmiddag vonden alle Paashazen 
een warm onthaal.

AVOND4DAAGSE
De overheid heeft i.v.m. het Co-
ronavirus alle evenementen tot 1 
juni verboden. Het is een moei-

lijk besluit geweest, maar wij zien als organisatie 
geen andere mogelijkheid en hebben tot onze 
spijt, maar om begrijpelijke redenen, besloten de 
Avondvierdaagse dit jaar niet door te laten gaan.
 
Wij wensen iedereen veel sterkte om deze bizarre  
periode goed door te komen en vertrouwen op be-
grip en hopen jullie uiteraard allemaal volgend jaar 
gezond en wel als deelnemer te mogen begroeten 
op onze 50e Avondvierdaagse.
 
In 2021 is de Avondvierdaagse van 25 t/m 28 mei.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Avondvierdaagse Berkel-Enschot.

sintjobenschot.nl

mail@richardbertensgroenprojecten.nl
06 24896817

013 - 4 566 142

white-demons.nl
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‘DE MAN MET DE WITTE SNOR’ 
IS OVERLEDEN
Na een prachtig leven is Jan van Gool plotseling 
overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 
In het dorp stond hij ook wel bekend als: “de man 
met de witte snor”. 
(Geboren: 03-01-1943, overleden: 25-03-2020).

Jan was altijd graag bui-
ten en velen in het dorp 
kenden hem van zijn da-
gelijkse wandeling door 
het dorp. Onderweg 
maakte hij graag een 
praatje en tegelijkertijd 
ruimde hij het zwerfafval 
mee op. Door zijn vrijwil-
lige inzet heeft hij nog De 
Schakel en de krant ge-
haald. 

Ook ging hij op zaterdagochtend graag kijken bij 
Jong Brabant, waar hij langs de lijn stond of even 
een praatje maakte in de kantine. Samen met 
zijn vrouw Marij hebben ze sinds hun huwelijk in 
1966 in Berkel-Enschot gewoond. Ze betrokken 
destijds hun nieuwbouwwoning in de Prinses Ire-
nestraat en zijn daar altijd met veel plezier blijven 
wonen. 

Muziek was zijn passie. Als trombonist heeft hij 
lang deel uitgemaakt van de Tilburgse carnavals-
band ’t Z.O.O.I. en de Juggets Jazzband. Sinds 
Jan ruim 20 jaar geleden met pensioen ging, had 
hij veel tijd voor zijn hobby’s, zoals sporten en op 
vakantie gaan. De laatste jaren hield hij zich het 
liefst bezig met zijn twee jongste kleinkinderen. 
Als echte maatjes trok hij met ze door het dorp op 
zoek naar de beste speeltuin of de mooiste tak. 

Jan is 77 jaar geworden. Marij en de kinderen be-
danken iedereen voor de mooie berichten.

De Schakel
volgende week

Volgende week, na Pasen verschijnt 
de Schakel op donderdag. 

Deadline advertenties en kopij: 
dinsdag 14 april 10:00 uur.
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Wie zo diep in ons hart zit, kun je door de dood niet verliezen.
Wij hebben in deze beladen tijd afscheid moeten nemen van

Pierre van Antwerpen
25 november 1943 Berkel-Enschot   •  3 april 2020 Enschede

Mijn lieve zorgzame man 
Tineke

Mijn immens trotse papa
Karin

Mijn opa is goud waard
Puck

Mijn opa, mijn held 
Julotte

Achter elke traan 
schuilt een mooie 

herinnering

Pierre zal op vrijdag 10 april om 14.00 uur vanuit ’t Zwaantje nog een keer 
een laatste groet aan de Kerkstraat en zijn geliefde Berkel-Enschot brengen. 

Als na verloop van tijd de stilte groter wordt, stel ik een persoonlijk bezoek op prijs.
Correspondentieadres: Kerkstraat 6f  5056 AC  Berkel-Enschot

U kunt eventueel online een condoleance plaatsen op  
www.moniquevanhoutum.nl/pierrevanantwerpen 
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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
De Goede Week! 
Hoe moeten wij omgaan met de Goede Week? Wat 
is er nog Goed? De coronacrisis is nog lang niet 
voorbij. Mensen liggen ernstig ziek in ziekenhuizen 
op intensive care en ook overlijden mensen aan 
het coronavirus. In onze parochie worden mensen 
getroffen door het virus want het is overal, zo kun-
nen wij horen in de berichtgeving. En wanneer het 
virus is overwonnen, want ik heb vertrouwen dat 
het wordt overwonnen, dan is de pandemie niet 
langer een pandemie maar is er zeker nog een eco-
nomische crisis waarvan mensen hebben te lijden. 
Want veel productieprocessen zijn afgelopen tijd 
stilgelegd of staan op een laag pitje. Zelfstandigen, 
kleine bedrijven en de arme en kwetsbare mensen 
in onze samenleving hebben hiervan waarschijnlijk 
nog het meest te lijden. Toch zijn wij christenen niet 
zonder hoop, want door lijden heen kan er nieuw 
leven beginnen. Speciaal in de Goede Week maakt 
Jezus ons dit duidelijk. Een week waarin wij op 
weg zijn met Hem naar Pasen. Een Pasen dat we 
dit jaar anders vieren als andere jaren, omdat we 
niet samen kunnen komen in de kerken door het 
coronavirus. Toch mogen we vanaf de plek waar wij 
leven en werken, blijven bidden voor zieken en ster-
venden, voor de Kerk, voor elkaar, voor een goede 
afloop. In de Goede Week mogen wij, al is het op 
gepaste afstand van elkaar, samen vieren: Witte 
Donderdag, de avond waarin Jezus de eucharistie 
heeft ingesteld; Goede Vrijdag waarop Jezus zich-
zelf geeft tot in de dood, tot vergeving van onze 
zonden en om voor ons de weg naar zijn Vader vrij 
te maken; Stille Zaterdag waarin wij de grafrust van 
de Heer gedenken en zijn opstanding uit de doden 
in de viering in de avond waarin het paasvuur wordt 

ontstoken, de paaskaars nieuw zal branden en het 
vuur van zijn Liefde zal worden doorgegeven en het 
doopwater zal worden gezegend. Het doopwater 
waarin wij katholieken eens zijn ‘ondergedompeld’ 
om een nieuwe mens te worden. Beste mensen, 
op Palmzondag klinkt er hosanna en gejuich en 
wordt ons Heer op handen gedragen. Mantels en 
palmtakken worden voor Hem uitgespreid om de 
weg naar Jeruzalem voor Hem goed begaanbaar 
te maken. Laten wij elkaar in deze moeilijke tijd op 
handen blijven dragen, al is dit op een fysieke af-
stand van minimaal anderhalve meter of op digitale 
afstand via moderne communicatie. We kunnen en 
mogen elkaar blijven bemoedigen en ons geloof is 
hierin voor ons een grote steun. Wij weten als gelo-
vige mensen dat er na het lijden Pasen is. Hiernaar 
zijn wij op weg, een leven lang. 

Diaken Ton. 

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Nans Trom-
melen, 80 jaar, en van onze koster Bert van Kol-
lenburg, 72 jaar.

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 of diaken 
Szejnoga: zie bereikbaarheid hierboven.

COLLECTE IN NATURA 
De jaarlijkse collecte in natura voor de voedselbank 
gaat gewoon door en misschien wordt ze dit jaar 
wel meer dan andere jaren gewaardeerd. Vanaf 
Palmpasen (5 april) tot en met Witte Donderdag (9 
april) zullen er manden of dozen in de kerkporta-
len staan in alle drie de kerken waarin mensen hun 
gaven kunnen achterlaten. De voedselbank vraagt 
met aandrang om lang houdbare producten: rijst, 
pasta, conserven, et cetera. Op Goede Vrijdag zal 
de voedselbank onze gaven komen ophalen.

ELKE DAG - SAMEN - PAROCHIE -ten tijde van 
Corona- 
Gebedskaart
De werkgroep Parochievernieuwing heeft speciaal 
voor deze tijd een gebedskaart gemaakt, waarin 
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u een Maria-gebed aantreft en een gebed van de 
bisschoppen voor in tijd van nood. U wordt uitge-
nodigd om dagelijks om 19.30 uur een moment 
stil te worden, een kaarsje aan te steken en een 
van deze gebeden of een ander persoonlijk ge-
bed te bidden. Op die manier willen wij een lint 
vormen van stilte, licht en aandacht waarin wij 
vragen om hoop, kracht en wijsheid voor onszelf 
en voor elk ander in deze moeilijke tijd. U kunt de 
gebedskaarten vinden op de website van www.jo-
hannesxxiiiparochie.nl Een gedrukte vorm van de 
kaart kunt u vinden in de kapellen van de kerken.

Samen
Voelt u zich alleen? Heeft u behoefte aan contact? 
Geef uw naam en telefoonnummer door aan het 
secretariaat van uw kerk. De bedoeling is dat u ge-
beld gaat worden door een van onze vrijwilligers. 
Bent u zo’n vrijwilliger? Geef uw naam en telefoon-
nummer door aan het secretariaat van uw kerk.
Namens de werkgroep Parochievernieuwing
 
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.

U kunt Live meekijken via het YouTube-kanaal 
van de parochie. Hier heeft u een duidelijk en 
scherp beeld. U kunt de Live uitzending vinden 
bovenaan de website van de parochie, door op de 
link te klikken die daar vanaf 15 minuten voor de 
uitzending geplaatst wordt. Opnames van eerdere 

uitzendingen kunt u terugvinden op de website 
van de parochie.

Ook kunt u via Kerkomroep.nl de internetvierin-
gen meevieren, of via de app ‘Kerkomroep’ op 
televisie, computer, mobiele telefoon of tablet. U 
zoekt Udenhout op en dan vindt u de Lambertus-
kerk. U kunt hierbij vieringen rechtstreeks bekij-
ken via ‘live’ of terugkijken door de betreffende 
vieringen aan te klikken in de geschiedenis – de 
opgeslagen vieringen. Ook van de uitvaarten in de 
Lambertus is hier een registratie te vinden.

Voor de komende periode zijn de volgende inter-
netvieringen gepland vanuit onze parochie:
- zondag 5 april 10:00 uur - Palmwijding: Pas-

toor Looyaard 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 een palmtak meenemen voor ou-
deren en zieken en deze bij hen afgeven (of in 
een zakje aan de deur hangen).

- donderdag 9 april 19:00 uur - Witte Donder-
dag: Stille Mis, versoberde viering.

- vrijdag 10 april 15:00 uur - Goede Vrijdag: Kruis-
weg met diaken Ton van Kuijk.

- zaterdag 11 april 19:00 uur - Paaswake: Stille 
Mis met wijding van de Paaskaars.

- zondag 12 april 9:55 uur - Paaszondag: Geen 
Eucharistieviering vanuit de parochie, maar te 
volgen via televisie op NPO2.

U kunt deze internetvieringen niet echt bezoeken, 
de kerken blijven gesloten.

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout 
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

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 

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! 

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 

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

Met Pasen ASPERGES eten. Het is een prima 
combinatie met de eieren. Iedere dag vers 
gestoken en u kunt de asperges direct laten schillen. 
De boerderijwinkel is dagelijks geopend vanaf 
9.00 uur. Ook op zon- en feestdagen 
Aspergeboerderij van Iersel, Schoorstraat 63 
Udenhout tel 013 5113404 

PAASDAGEN...ASPERGEDAGEN. 
Dagelijks vers gestoken in HEUKELOM. 
Evt geschilde. Diverse producten voor hele 
maaltijd. Verkoop ma t/m vrij en zondag 10-18 uur,
zaterdag 9-18 uur en beide PAASDAGEN 10-18 
uur. Wilt u zeker zijn van asperges, dan kunt u ze 
bestellen. Asperge Schuurmans, Hoog Heukel-
om 3, Heukelom. 
0135334720 of 0615361043 (Arina) 

Helemaal op maat gemaakt!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl



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

15/20 
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
9 apr 10 apr 11 apr

Geldig in week 15
zondag 5 t/m 
zaterdag 11 april 2020

Hertog IJs
Alle bakken à 900 ml, combineren mogelijk
2 bakken** 
Bijv. Hertog IJssalon Drie chocolades, 
2 bakken à 900 ml

6.98   3.49
De actieprijzen varieren van 2.69 - 3.99

PLUS
•  FeestMoment 

Feeststol Doos 450 gram
•  Bourgondische appeltaart Per stuk
•  Korenlanders Vloerbrood 

Tijger wit, volkoren zonnepit of donker, heel brood
•   Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks
Rijckdom
•   Brownie paastulband Per stuk 300 gram
Combineren mogelijk

1+1
GRATISPLUS

•  FeestMoment 
Feeststol Doos 450 gram

+1
HANDDOEK

ZEGEL

PLUS Vers sap, smoothie of fresh lemonade
Alle flessen à 400-500 ml, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. PLUS Vers sinaasappelsap, 2 flessen à 500 ml

4.00   2.00
De actieprijzen varieren van 1.70 - 2.45

1+1
GRATIS

Alle PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken
Combineren mogelijk, m.u.v. geitenkaas
2 stuks** 
Bijv. PLUS Klaverland Jong belegen 48+ stuk, 
2 stukken à 500 gram

13.79   6.89
De actieprijzen variëren van 6.79 - 8.69 per kilo

+1
HANDDOEK

ZEGEL 1+1
GRATIS

Alle Alpro uit de koeling
Combineren mogelijk
M.u.v. slagroom en margarine

Sweet & Sunny Aardbeien
Bak 400 gram

Alle Roots Ko�  ebonen of cups
Per stuk 
Bijv. Roots Dark roast bio, zak 500 gram

4.99   2.49
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.49

Alle Bienvenido Cava
Fles 75 cl

PLUS Moment
Zoete trostomaatjes
Schaal 200 gram

PLUS Blonde 
d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

•  Bourgondische appeltaart 

4.18 - 8.18

2 stuks

3.49

KIES & MIX

3.50 - 5.18

2 stuks

1.99

TOT 61% KORTING 

Per bak

1.79

50%
KORTING

7.49 - 7.99

Per fl es

3.99

TOT 50% KORTING 

PLUS Moment

Per schaal

1.99
PLUS Blonde 

7.50
Per 250 gram

3.99

•   Brownie paastulband 
Combineren mogelijk

79

PLUS Moment
Zoete trostomaatjes
PLUS Moment

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

plus.nl Openingstijden: ma t/m do: 8.00-20.00 | vrij: 7.00-19.00 | zaterdag: 7.00-20.00 | zondag (1e Paasdag): gesloten | maandag (2e Paasdag): 9.00-18.00



Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Pasen 2020V r o l i j k

   Wanneer u bestelt via onze webshop  
(http://webshop.vanhoofudenhout.keurslager.nl) kunt u de  
bestelling ophalen bij het pick-up point (geen wachttijd)

   Bestelling telefonisch of via mail (info@vanhoofudenhout. 
keurslager.nl) kunt u ophalen in de winkel

   Bestelling gedaan via de medewerkers in de winkel kunt u  
ophalen in de winkel

   Vleeswaren worden deze dag per 100 gram voorgesneden!  
Dit ten behoeve van een vlotte doorstroming

   Gelieve met 1 persoon per gezin boodschappen komen doen!

   Gelieve uw bestelling met pin te betalen

   Op paas-zaterdag 11 april zijn we geopend van 7.00-16.00 uur!

OM MET HET BESTAANDE DEURBELEID  

  
DE GROTE DRUKTE GOED TE LATEN VERLOPEN  

ATTENDEREN WIJ U OP HET VOLGENDE:

3 MENSEN TEGELIJK BINNEN

TOT UW DIENST,
TEAM KEURSLAGERIJ VAN HOOF


