
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 16,16 april 2020

DEZE WEEK:
IJssalon Twinsz: een klein feestje in ieder ijsje

Ondernemers Koningsoord zetten er samen de schouders onder

Corona-crisis in Berkel-Enschot: ‘Mag je eigenlijk nog knuffelen?’

Creatieve activiteiten in en rond huis: gekke tekening

Steun onze ondernemers: KOOP LOKAAL



Open Dag basisscholen
Helaas hebben wij door de Coronacrisis alle open dagen moeten annuleren. Wij 
voorzien dat wij op korte termijn geen mogelijkheid hebben om een nieuwe open 
dag te organiseren. Omdat we de organisatie van ons onderwijs voor het komen-
de schooljaar toch verder vorm moeten gaan geven, vragen wij aan alle ouders 
van kinderen die tussen 1 augustus 2016 en 1 augustus 2017 geboren zijn om 

hun kind voor 1 mei 2020 in te schrijven bij de basisschool naar keuze.
Om aan informatie te komen om de juiste keuze te maken verwijzen we naar 

de verschillende websites van de scholen. Ook kunt u mailen of bellen naar de 
verschillende scholen 

     
Berkeloo

Hazelaarlaan 32 
Tel. 013-5331144
www.berkeloo.nl

info.berkeloo@tangent.nl

St. Caecilia
Schoolmeesterstraat 2

Tel. 013-5331360
www.bs-caecilia.nl

Info.caecilia@tangent.nl

Rennevoirt
Antonie van Dijcklaan 1

Tel. 013-5333565
www.rennevoirt.nl 

info.rennevoirt@tangent.nl
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via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
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Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Jan van der Straaten, Ellen van Slooten, 
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok, 
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

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

FINANCIELE DIENSTVERLENING

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

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

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

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

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

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

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

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

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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 

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

Wat hebben we van velen fijne berichten en steun ontvangen - in welke vorm dan ook - 
tijdens het ziekbed en na het overlijden van 

 
Lies Vugs

 
Hoewel het persoonlijk contact in deze tijd met name op afstand moest zijn, 

hebben wij alle reacties, bloemen, kaartjes en telefoontjes als een grote steun ervaren.
 

Bedankt. 
Will Vugs
Joost & Carlijn - Meike
Anke & Serge - Jules, Loek en Cateau

www.stichtingexpo.nl
stichtingexpobe@gmail.com

We hebben een paar dagen na Pasen 
toch nog een ei gevonden!
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Vorig jaar zomer kregen tweeling Kyara en 
Yanick Beekman de kans om in het nieuwe 
winkelcentrum een onderneming te beginnen. 
Enige voorwaarde was dat het een toevoeging 
voor het winkelcentrum moest zijn. Samen be-
dachten ze het concept IJs & Zo, een ambach-
telijke ijssalon in het hart van Koningsoord. 
Met niet alleen de mogelijkheid om een ijsje te 
halen maar ook om een ijscoupe te eten in het 
zitgedeelte of terras. Met niet alleen de ver-
koop van ijs maar ook lekkernijen als donuts, 
Brusselse wafels, macarons, goede koffie en 
worstenbroodjes. Een combinatie van gezellig-
heid en kwaliteit.

Kyara studeert Small Business & Ondernemer-
schap bij Avans en Yanick doet een dubbelstu-
die Economie en Recht in Nijmegen. Het onder-
nemersbloed stroomt bij beiden door de aderen. 
Kyara vertelt vol trots over het proces van het 
bedenken van het concept en van ontwerp tot 
uitkiezen van het interieur, kleuren en inrichting. 
‘We willen uniek zijn in assortiment en smaak. Het 
ijs wordt door ons zelf gemaakt en we willen ook 
zelf bedachte smaken gaan uitproberen. Je kunt in 
de zaak ook het proces van ijsmaken zien. Op dit 
moment is er keuze uit 16 smaken, ‘s zomers zelfs 
32. Naast Stracciatella en Vanilla zijn er bijzondere 
smaken als Trappisten-ijs en witte chocolade met 
gember en framboos, de favoriet van Kyara. Ya-
nick gaat meer voor Koffie Hazelnoot Crunch. De 

meest geliefde smaak voor de kinderen is ‘Fro-
zen’, lichtblauw ijs maar dan zonder kleurstoffen. 
Daarnaast verkopen we donuts, die we zelf dip-
pen. Alles is straks ook te bestellen via de website 
voor bijvoorbeeld feestjes en speciale gelegenhe-
den. Ook ijs voor thuis in de vriezer.’

Topdrukte
Afgelopen weken was het al warm weer. ‘We zijn 
continu bezig met het bereiden van de smaken. 
We hebben echt topdrukte gehad. Door de coro-
namaatregelen mogen er maar 2 mensen tegelijk 
in de winkel zijn. Buiten stond een lange rij en ie-
dereen hield zich netjes aan de voorschriften. Het 
was heel relaxt. We hebben zo veel lieve reacties 
gehad. Twinsz is met open armen ontvangen, niet 
alleen door onze collega-ondernemers in Konings-
oord, maar ook door de bewoners van het dorp.’ 
Twinsz ziet de zomer met vertrouwen tegemoet.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

TWINSZ IJS & ZO
Koningsoord 125
5057 DL Berkel-Enschot
06-81606998
info@twinsz.nl
www.twinsz.nl

IJSSALON TWINSZ: 

EEN KLEIN FEESTJE IN IEDER IJSJE

BEDRIJF IN BEELD
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Adrespenningen GRATIS gegraveerd
terwijl u meekijkt!

St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymix.nl
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ONDERNEMERS KONINGSOORD 
ZETTEN ER SAMEN 
DE SCHOUDERS ONDER

Een paar weken geleden werden de eerste 
nieuwe winkels op Koningsoord geopend. Voor 
veel winkeliers een mooie stap vooruit, met een 
nieuw pand en met enorm veel ondernemerszin 
om er iets moois van te maken. En toen kwam 
Corona. Het feestelijke openingsweekend werd 
uitgesteld en winkels moesten voldoen aan de 
richtlijnen van het RIVM. Maar bij de pakken 
neerzitten is er voor de ondernemers niet bij: 
‘Samen zetten we de schouders eronder’.

‘Iedereen doet zijn best om aan alle maatrege-
len te voldoen’, vertelt Harm Geerts van schoe-
nenzaak Figlio by Geerts. ‘Zo zijn er bijvoorbeeld 
looproutes aangegeven op de winkelvloer en 
andere hygiënische voorzorgsmaatregelen geno-
men. Allemaal om ervoor te zorgen dat we an-
derhalve meter afstand kunnen houden’. Geerts 
ziet bovendien dat niet alleen de winkeliers, maar 
ook de klanten zich aan de nieuwe regels houden: 
‘Hoewel het voor mij als verkoper heel onpersoon-
lijk voelt om iemand niet te mogen helpen bij het 
aantrekken van een schoen, zie ik dat de meeste 
klanten het wel snappen. En ze blijven gelukkig 
ook komen. Door de hele opzet van Koningsoord 
kan dat ook. Je kunt via verschillende routes bij de 
winkels komen en dus ook afstand van anderen 
houden.’

Klanten blijven gelukkig trouw
Berrie Peek van slijterij Mitra merkt ook dat veel 
mensen hun vertrouwde winkels blijven bezoeken. 

‘Ik zie een duidelijk verschil tussen de levendig-
heid hier in Berkel-Enschot ten opzichte van de 
winkels in de binnenstad van Tilburg. Daar zijn de 
winkelstraten echt uitgestorven.’ 

‘We hebben elkaar echt nodig’

Hij is er trots op hoe de winkeliers omgaan met de 
crisis. ‘Zowel de grote supermarkten als de klei-
nere winkels doen er alles aan om de mensen op 
een veilige manier te laten winkelen. En niet alleen 
in Koningsoord. Dat geldt voor alle winkeliers in 
het dorp. Klanten weten ons gelukkig nog steeds 
te vinden. En dat is belangrijk, want we hebben 
elkaar in deze tijd echt nodig’.

Lichtpuntjes
Hoewel de crisis ook veel slapeloze nachten op-
levert, zien zowel Peek als Geerts ook een paar 
lichtpuntjes. Harm Geerts: ‘Er heerst grote saam-
horigheid onder de winkeliers. We proberen elkaar 
zoveel mogelijk te steunen’. Berrie: ‘Je wordt vin-
dingrijk. Iedereen probeert zo goed mogelijk door 
te gaan. En we zien gelukkig dat veel mensen hun 
lokale winkels steunen. En dat is het belangrijkste: 
we moeten het echt samen doen’.  

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans 
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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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



11|

De wereld is in de ban van het Coronavirus. 
Zoveel doden, zoveel (ernstig) zieke mensen in 
overvolle ziekenhuizen. Het dagelijkse leven is 
lamgelegd. De wereld staat stil. Ook in Berkel-
Enschot. Een impressie van een schrijvende 
postbode.

“Bizar”, is een veel gebruikte term om de Corona-
crisis te beschrijven. Het is ouderwets stil op straat, 
maar in dit geval is ‘’nieuwerwets’’ een betere aan-
duiding. Deze stilte voelt als onbekend, onwerkelijk 
en onwezenlijk. Als nooit vertoond. De pandemie 
waar deskundigen al jaren voor waarschuwen, is 
gekomen. De gevolgen zijn dramatisch. 

Mondkapjes
Tijdens mijn dagelijkse ronde als postbezorger 
merk ik het ook. Nu zijn de straten en pleinen op 
een normale doordeweekse (werk)dag in Ber-
kel en Enschot ook niet bepaald het decor van 
bruisende activiteiten en veel reuring, maar alles 
voelt nu anders. Iedereen zit binnen, scholen zijn 
dicht, sommige mensen doen boodschappen met 
mondkapjes. Vaders en moeders werken thuis en 
helpen hun kroost achter de laptops in de woon-
kamer met hun schoolwerk. Andere ouders spe-
len met kleuters in het lentezonnetje. Hier en daar 
werken mensen in hun tuintje. ‘Alles begint weer 
te groeien en te bloeien. Met dit weer is het geen 
straf om in de tuin bezig te zijn’, zegt een man.  

Ondanks het mooie weer, is er vandaag bijna geen 
mens op straat te zien. Neem de Kerkstraat in En-
schot of de grote open vlakte in de nieuwbouw-
wijk achter de Sint-Caeciliaschool even verderop. 
De zon schijnt, de hemel is blauw. Een hond blaft 
in de verte, babygehuil klinkt uit een raam. Verder 
hoor je helemaal niets. Elders in de wijk maken 
drie buurtbewoners zowaar buiten een praatje. 
Ze staan keurig anderhalve meter van elkaar. De 
Corona-crisis is ook hier het gesprek van de dag. 
‘Mag je eigenlijk nog wel knuffelen?’, vraagt een 
vrouw zich af, tot hilariteit van haar gesprekspart-
ners. Er kan gelukkig nog gelachen worden.  

‘Laten we een beetje lief zijn voor 
elkaar’ 

Laten we er in deze vreemde tijden maar het beste 
van maken. Als we een beetje begrip tonen en 
een beetje lief zijn voor elkaar, komt het vast wel 
goed. ‘’All we need is just a little patience”, zong 
Axl Rose ooit in het wereldberoemde nummer Pa-
tience van de rockband Guns N’ Roses. Nog even 
volhouden dus… Hoe lang? Dat weet niemand. 
Veel sterkte allemaal en blijf gezond!

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

CORONA-CRISIS IN BERKEL-ENSCHOT

‘MAG JE EIGENLIJK NOG KNUFFELEN?’
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 9-4 Sleutelbos met o.a autosleutel Toyota,  Vlierlaan in de buurt van nr. 53 013-5331630
  huissleutel en fietssleutel
 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 

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 hoogte 06-20780000
  heer J vd Bosch van het klooster

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Appel kanjers  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 17 t/m donderdag 23 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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Een ‘gekke tekening maken’, zo noemen onze 
kleinkinderen dat. Het is een wat moeilijkere acti-
viteit, die vroeger werd beoefend door absurdis-
tische kunstenaars om hun fantasie te trainen. 
Het is een werkvorm die het waarnemingsver-
mogen verbreed, associatievaardigheden ver-
groot en het out-of-de-box-denken bevordert. Je 
kun het met twee tot vier deelnemers doen. Ieder 
heeft een potlood of balpen van dezelfde kleur. 
Neem dan een blanco A4tje of groter. 

De eerste deelnemer tekent nu ergens op dat pa-
pier één vorm. Bijv. één rondje, één gezichtje, één 
simpele bloem of een grillige vorm. De tweede 
mag nu één ding toevoegen, bijv. van het rondje 
een gezicht maken of een ballon of een wiel. Of 
een grappig lijfje tekenen onder het gezichtje. De 
derde mag ook weer één ding toevoegen of in-
vullen. En zo kun je om de beurt telkens iets toe-
voegen, invullen, in een groter verband zetten of 
herkaderen. Wat de een tekent als een waslijn kan 
voor de ander een skihelling zijn; uit het oor van de 
een kan een ander een waterkraantje tevoorschijn 
laten komen. 

Je mag niets van de ander wegkrassen. Alles wat 
de anderen getekend hebben, moet in tact blijven. 
Je mag alleen iets toevoegen. Het papier mag wel 
gedraaid worden, waardoor sommige afbeeldin-

Creatieve, grappige en leerzame activiteiten in en rond huis

GEKKE TEKENING

gen op hun kop komen staan. Zo kan er een lad-
der tegen een bril gezet worden, om een glazen-
wasser de bril schoon te laten maken. Juist het 
vermengen van voorwerpen met grotere en klei-
nere afmetingen kan heel absurde verhoudingen 
opleveren. Een waterlijn kan tot vlaggetjesslinger 
gemaakt worden. Walvissen kunnen vliegtuigen 
worden, schoorstenen kunnen tafelpoten worden 
enz. enz. Kortom een aangename, eenvoudige 
manier van creatief samen improviseren en er ple-
zier in hebben. En zeker geldt hier: Oefening baart 
kunst.

Ter inspiratie kun je ook kijken naar de schilderijen 
van Marc Chagall, waarover Jeroen Krabbé mo-
menteel op een weergaloze manier vertelt op de 
dinsdagavonden op NPO2. 

Veel plezier en succes!
Opa Gerard

       

Heb jij ook een creatieve, grappige en 
leerzame activiteit voor in of rond 

huis in deze tijd? 
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl



DIVERSEN
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (7)
Omdat onze Oude Toren altijd toegan-

kelijk is neem ik U deze week mee naar een na-
tuurstenen madonnabeeld met kind gemaakt door 
de begenadigde dichteres, componiste en kun-
stenares zuster Oda Swagemakers. Wie was die 
bijzondere vrouw?

M.E.N.E. (Mariëtte) Swa-
gemakers werd geboren 
op 21 oktober 1916 in de 
St. Josephstraat 124 te 
Tilburg. Haar vader Leon 
Swagemakers was tex-
tielfabrikant. De familie 
Swagemakers-Janssens 
besloot om aan de Bos-
scheweg 55-57, alhier, 
villa De Lange Akker an-
nex tuinmanswoning te 
laten bouwen. Hun doch-
ter Mariëtte legde met 
haar vader op 15 maart 

1920 de eerste steen. Ze studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming van de RK. Leer-
gangen in Tilburg en verkeerde in de kringen van 
dichter/beeldhouwer Frans Siemer. In 1935 de-
buteerde ze als dichteres onder het pseudoniem 
Maria Dietse in het tijdschrift Brabantia Nostra. 
Als Domna Oda Swagemakers trad ze in 1937 in 
bij de benedictinessen van Priorij Schotenhof na-
bij Antwerpen. Zuster Oda werd gaandeweg een 
begenadigd kunstenares in binnen- en buitenland. 
Ze beeldhouwde in zowel hout als steen.
Terug naar de Oude Toren. Burgemeester A. Panis 
had namens de bevolking aan Onze Lieve Vrouw 
de gelofte gedaan, dat wanneer de 34 Berkel-
Enschotse soldaten ongedeerd uit Indië zouden 
terug keren, er ter harer eer een standbeeld op-
gericht zou worden. Maria had de bede verhoord, 
zodat na veel noeste arbeid een devotie- annex 
gedachteniskapel in gebruik kon worden geno-
men op 4 mei 1960. Oda Swagemakers stierf in 
haar klooster op 14 oktober 2006.

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

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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Paaskleurplaat
Heb jij je Paaskleurplaat al ingeleverd? Dit kan nog deze 
week t/m zaterdag 17.00 uur bij Figlio (by Geerts Schoenen) 
op winkelcentrum Koningsoord. De kleurplaat kun je ook 
downloaden via onze site. Volgende week worden de prijs-
winnaars bekend gemaakt.

450 EURO OPGEHAALD 
MET ONLINE BOOTCAMP
Op 11 april organiseerde Mixed Hoc-
key Club Berkel-Enschot een live on-

line bootcamp voor heel Berkel-Enschot. Hierbij 
werd geld ingezameld voor de ouderen in ons 
dorp, die nu niet van huis kunnen, van een aar-
digheidje te voorzien. Het idee ontstond toen de 
club de leden vroeg om positieve ideeën om deze 
periode goed door te komen. Joost Goesten wilde 

een online bootcamp doen 
en Ebba Vogel wilde iets 
doen voor de ouderen. Sa-
men zijn deze 2 ideeën tot 
een groots plan gemaakt.
In de brandende zon ging 
Joost Goesten live via so-
cial media en kreeg veel 
mensen aan het sporten. 
Aan de deelnemers werd 
gevraagd om een kleine 
donatie te doen. Deze 
week zullen de aardigheid-
jes worden rondgebracht.

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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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
Vooruitkijken
Ons leven wordt op dit moment in hoge mate ge-
kenmerkt door afzondering en beperkingen. We 
blijven zo veel mogelijk thuis. Winkelen doen we 
alleen. Als we anderen tegenkomen, blijven we op 
afstand (1,5 meter). We kunnen nergens naar toe, 
want alles is afgelast. Kleinkinderen zien we op 
afstand, van achter het glas, en kunnen we niet 
knuffelen. O, wat zouden we het graag anders 
hebben!
Nu de cijfers beter worden – minder ziekenhuis-
opnamen, minder bezette ic-bedden, minder co-
ronadoden – beginnen we meteen met vooruit te 
kijken: wanneer gaan de scholen weer 
beginnen? En waar of welke scholen het eerst? 
Wanneer hoeven we niet meer thuis te werken? 
Wanneer kunnen we er weer op uit en familie be-
zoeken? En onder welke condities? Maar ook: 
hoe kunnen we zo’n ramp voorkomen? En hoe 
kunnen we in de toekomst voorkomen dat er te 
weinig ic-bedden en mondkapjes zijn? Vooruitkij-
ken is een teken van vitaliteit. We willen leven, niet 
opgesloten zitten en overgeleverd zijn aan dood 
en ellende.
Ook in onze parochie verlangen we ernaar om 
weer vooruit te kunnen kijken. We moeten al een 
paar maanden leven zonder pastoor. Zo goed 
en zo kwaad als dat kan, proberen we de zaken 
gaande te houden. Er ontstaan ook nieuwe initi-
atieven, net zoals in de samenleving. Maar toch, 
een parochie kan niet zonder pastoor, iemand die 
leiding geeft, die stimuleert, die verbindt en ons de 
weg naar God wijst.
We leven in de paasweek, waarin we de verrijzenis 
van Christus vieren. Pasen is bij uitstek het feest 

van het vooruitkijken. Wat niets of niemand kan, 
doet Pasen: het laat ons vooruitkijken tot over de 
grenzen van de dood heen. Als straks de beper-
kingen van het leven van alle dag weer zijn opge-
heven, als we weer vrijelijk kunnen gaan en staan, 
blijft die ene beperking in ons leven: de dood. We 
proberen van alles om daaraan te ontkomen, maar 
meer dan uitstel – een paar jaar langer leven – zit 
er niet in. Maar dank zij Pasen wordt mogelijk wat 
onmogelijk leek: eeuwig leven. Vraag niet hoe dat 
eruit ziet. De Bijbel spreekt daarover slechts in 
beelden: de hemel, het paradijs, een bruiloftsmaal, 
de eeuwige heerlijkheid, het huis van de Vader. 
Met die beelden moeten we het doen, maar juist 
ook dankzij die beelden kunnen gelovigen met 
vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Theo Schepens.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Ad Oerle-
mans, 89 jaar en van Tonnie van Baast-Goutziers, 
80 jaar.

NIEUWE PASTOOR PAROCHIE H. PAUS 
JOHANNES XXIII
Per 1 mei krijgt de H. Paus Johannes XXIII-paro-
chie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel 
een nieuwe pastoor in de persoon van de zeer-
eerwaarde heer M.W.G. (Marcel) Dorssers. Pas-
toor Marcel Dorssers is daarmee de opvolger van 
pastoor Juan van Eijk, die momenteel met ziek-
teverlof is. Gedurende deze periode zal pastoor 
Dorssers als waarnemend pastoor fungeren. De 
nieuwe pastoor is 51 jaar en is geboren in Neer 
bij Roermond. Hij was tot juli 2019 pastoor van de 
fusieparochie Waalwijk-Waspik en tevens deken 
van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. 
Daarvoor was hij actief in de fusieparochie Uden, 
met name in de pastorale eenheid Odiliapeel-
Volkel-Zeeland. In het afgelopen half jaar heeft de 
nieuwe pastoor zich georiënteerd op het klooster-
leven bij de Dominicanen, maar op zeker moment 
werd voor hem duidelijk dat zijn toekomst ligt bij 
het parochiepastoraat. 

GOED NIEUWS IN DE GOEDE WEEK
We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd 
met de benoeming van pastoor Marcel Dorssers. 
Gelet op zijn ervaring in fusieparochies, zijn jeug-
dig elan en zijn financiële kennis verwachten wij 
in hem de pastoraal herder, de verbinder en de 
organisator te krijgen die de parochie op dit mo-
ment nodig heeft. Daarbij gaat het ook om verder 
te gaan op de ingeslagen weg van parochiever-
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nieuwing en het doorontwikkelen van de vier to-
rengemeenschappen tot één parochie. Vanwege 
de corona-crisis is het op dit moment nog niet dui-
delijk wanneer pastoor Marcel Dorssers kan voor-
gaan in de eucharistievieringen in onze kerken en 
hij zichzelf kan voorstellen aan de parochianen. 
Daarom zal hij zich binnenkort presenteren via de 
parochiewebsite: https://johannesxxiiiparochie.nl/ 

PASTOOR JUAN VAN EIJK
Pastoor Van Eijk is op 17 november 2019 tijdelijk 
teruggetreden uit onze parochie vanwege burn-
out verschijnselen. Zijn herstel vordert gelukkig 
gestaag. Zodra hij geheel genezen is, zal hij vanuit 
het bisdom elders een nieuwe benoeming krijgen. 
Als parochiebestuur zijn wij pastoor Juan van Eijk 
veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor 
onze parochie. In overleg met hem zal worden 
besloten op welke wijze pastoor Van Eijk na de 
corona-crisis passend afscheid kan nemen van de 
parochie en de parochianen.

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.

ELKE DAG - SAMEN - PAROCHIE -ten tijde van 
Corona- 
Gebedskaart
De werkgroep Parochievernieuwing heeft speciaal 
voor deze tijd een gebedskaart gemaakt, waarin 
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.

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

Tom van Dijk

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

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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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 

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

Verse ASPERGES uit uw buurt! Wij verkopen tot 
EIND JUNI dagelijks vers gestoken ASPERGES. 
Ook geschilde en overige producten.Verkoop ma 
t/m vr 10 -18 uur, zat 9-18 uur en zon 10-18 uur. 
Aspergekwekerij Schuurmans Hoog Heukelom 
3, Heukelom 0135334720 of 0615361043 

Gezocht huurwoning met 3 slaapkamers voor 
onbeperkte tijd in Berkel-Enschot en omgeving 
0645356864

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 

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

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



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

16/20 
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
16 apr 17 apr 18 apr

Geldig in week 16
 zondag 12 t/m 
zaterdag 18 april 2020

Mona Pudding 
of verdraaid 
lekkere yoghurt
Alle varianten à 450 ml

Crystal Clear  
Alle flessen of pakken à 1-1,5 liter, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Crystal Clear Lemon, 2 fl essen à 1,5 liter

3.18  1.59
De actieprijzen variëren van 1.35 - 1.65

Alle flessen of pakken à 1-1,5 liter, combineren mogelijk

1+1
GRATIS

PLUS Roerbakgroenten
Alle zakken à 400 gram,
uit de koeling

Alle Gekoelde 
vleesvervangers  
M.u.v. Vivera
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Garden Gourmet Incredible braadworst, 
2 schalen à 180 gram

7.98   3.99
De actieprijzen variëren van 1.79 - 5.99

Alle 
Maaslander  

Alle Sportlife
Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Sportlife Smashmint, 2 potten à 82 stuks

7.98   3.99
De actieprijzen variëren van 2.49 - 3.99

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

+1
HANDDOEK

ZEGEL

1.49 - 1.89

Per stuk

0.99
1.40 - 1.71

Per 100 gram

0.99
Per zak

1.49

Calletta 
Venezia 
Prosecco DOC 
Bianco 
Frizzante
Fles 75 cl
2 fl essen

17.98   8.99

PLUS Schnitte
Aardbei, mokka of slagroom

Sweet & Sunny Aardbeien
Bak 1 kilo PLUS Varkenshaas lang 2=1

OP=OP

5.99

Per stuk

3.99
Per bak

3.99
OP=OP 7.99

Per 500 gram

4.99

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



Wij leven met u 
mee!

Tijdens deze corona crisis, die ons allemaal 
raakt, houden de winkels van Winkelcentrum 

Koningsoord extra rekening met 
uw veiligheid.

Wij zijn voor zover toegestaan open en 
hanteren de richtlijnen van het RIVM.

Houd u hier ook rekening mee?
Voor uw veiligheid en die van anderen.

Controleer de openingstijden via 
telefoon, mail, social media of website.

We hopen dat u lokaal blijft kopen zodat we
ook na de crisis er voor u zullen zijn.


