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DEZE WEEK:
Dierenkliniek opent in hart van Berkel-Enschot

Live local, Buy local. Steun lokale ondernemers van Berkel-Enschot en Udenhout

Paul van Wielink verwondert zich iedere keer over de samenhang in de natuur

Brief aan mezelf

Prijswinnaars puzzel en kleurplaat Paasspecial
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Inleveren schakeltjes:
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online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.
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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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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 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

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

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

��������������
������������������

��������������������������������������������

�����������������������
�����������
	��

�������������������
����	�������������������
��
������



7|

Dierenkliniek Berkel-Enschot 
Koningsoord 67
5057 DK Berkel-Enschot
013-2073034
www.dco.nu

Van het maken van online afspraken tot een 
spreekuur speciaal voor katten. Dit en nog veel 
meer bij Dierenkliniek Berkel-Enschot, een 
nieuwe vestiging van Diergeneeskundig Cen-
trum Oisterwijk (DCO) in het hart van het dorp. 

Daarmee gaat voor dierenarts en DCO-eigenaar 
Martin van der Weele een wens in vervulling: een 
praktijk in eigen dorp. ‘Berkel-Enschot is een fijne 
plaats om te wonen en werken’, zo stelt de Berkel-
Enschotse ondernemer. ‘Bovendien komen veel van 
onze dierenbaasjes hier vandaan.’ Zij vinden vanaf 
deze week de helpende hand voor hun viervoeter 
niet langer meer alleen in plaatsen als Udenhout en 
Oisterwijk, maar gewoon om de hoek, in Konings-
oord. ‘Een nieuwe en frisse werkplek, maar met een 
vast team en bekende gezichten’, aldus Van der 
Weele. Naast hemzelf zijn het collega-artsen Sanne 
Witteveen en Bettina Donders en assistentes Adri-
enne Diepenhorst, Els Smit en Kim Nikijuluw die 
op deze locatie de handen uit de mouwen steken. 
Vijf dagen in de week vanuit een modern en klein-
schalig vertrek. ‘Klein maar fijn’, noemt dierenarts 
Van der Weele het. ‘Een mooie behandelkamer, een 
wachtkamer met balie voor het ophalen van spe-
ciaal voer en medicijnen en laboratoriumruimte… 
alles wat nodig is voor een goede dierenpraktijk.’  

Cat friendly 
En daarmee is lang niet alles gezegd. Zo expe-
rimenteert het team in Berkel-Enschot met het 
maken van online afspraken voor de patiënt. Ook 
introduceert de vestiging het zogeheten “katten-
spreekuur”, want als het aan Van der Weele ligt 
gaat DCO ook in Berkel-Enschot voor “cat friend-

ly”. ‘Katten raken gauw in de stress door drukke 
en snuffelende honden’, verklaart hij. ‘Hen van 
elkaar gescheiden houden is de beste oplossing. 
Vandaar een spreekuur uitsluitend voor katten: fij-
ner voor het dier, het baasje en de arts.’ 

Zelfstandig 
Met de komst van de nieuwe praktijk behoudt 
DCO zijn zelfstandigheid. ‘Wij willen niet afhan-
kelijk zijn van een externe partij. Of overgenomen 
worden door een grote keten’, legt Van der Weele 
uit. ‘Wél willen we blijven groeien. Met onze nieu-
we praktijk in Berkel-Enschot hebben we dus een 
mooie stap gezet.’ 

De voorlopige openingstijden:
maandag 13.30 - 17.30
dinsdag  14.30 - 17.00 en 18.00 - 19.00
woensdag  13.30 - 17.30
donderdag 14.30 - 17.00 en 18.00 - 19.00
vrijdag 13.30 – 17.30
Actuele tijden vindt u op onze website 
www.dco.nu of bel 013 2073034 
Spreekuren volgens afspraak

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 

DIERENKLINIEK 
MET MENSELIJKE MAAT

V.l.n.r. Martin van der Weele, Kim Nikijuluw, Bettina Donders, 
Els Smit, Sanne Witteveen, Adriënne Diepenhorst

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

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

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

2020, een ander voorjaar 
dan we gewend zijn... 

Nu we allemaal noodgedwongen thuis zitten en 
niet weten of we nog op vakantie gaan, 
kun je het maar beter gezellig maken 

in je tuin en rondom huis. 
Natuurlijk doe je dat met de vrolijke 

zomerbloeiers van groencentrum De Hemeltjes. 
Deze bloeien heel de zomer en u heeft er tot 

ver in het najaar plezier van. 
We hebben weer volop perkgoed, kuipplanten en 

mooie hangpotten. Ook vullen we graag 
uw bloembakken. Ook voor potgrond en voor 

goed advies kun je bij ons terecht. 
Wij staan dit voorjaar gewoon voor u klaar 

zoals u van ons gewend bent. 
We zijn maandag t/m zaterdag geopend en 

volgen de richtlijnen van het RIVM op, 
er is genoeg ruimte in de kas 

om afstand van elkaar te houden. 
Wanneer u toch in de kas bent, 

kijk ook eens bij ons assortiment palm- en 
olijfbomen en cactussen.

 
Tot snel bij groencentrum De Hemeltjes!

 

Leefstijl: Overgewicht? En wil je nu 

eens blijvend resultaat?                  
COaching Op Leefstijl is een        
effectieve interventie.   

Meld je nu  aan voor COOL! 

 

Opvoeding: Expertise op het   

gebied van zindelijkheid en          
overgewicht bij kinderen. 

 

Training:  Scholing en workshops 

voor professionals die werkzaam 
zijn met kinderen. 
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In de onzekere tijd die er nu is dragen we al-
lemaal verantwoordelijkheid om verspreiding 
van het Coronavirus te beperken. Daarom doen 
we allemaal aan ‘social distancing’. Vrijwel ie-
dereen heeft er mee te maken. Persoonlijk, in 
de familie, of in het werk. Het zijn geen een-
voudige tijden. Wat nog sterker is geworden, 
is de saamhorigheid in onze dorpen. BUBE, de 
ondernemersvereniging van Berkel-Enschot 
en Udenhout benadrukt het belang van het 
steunen van de lokale ondernemers. Juist nu.

Er zijn mooie en creatieve initiatieven ontstaan 
in dit coronatijdperk. Onze lokale sportscholen 
geven online lessen en zorgen dat we fit kunnen 
blijven. Toonaangevend geeft virtueel muziekles. 
Helaas kunnen we niet meer uit eten, maar afha-
len en laten bezorgen des te meer. Ideaal voor een 
avondje thuis dineren met je familie of je huisge-
noot. Laat een heerlijke maaltijd bezorgen (of haal 
ze op) van één van onze restaurants of cateraars. 
Bloemenwinkels zorgen voor prachtige boeketten; 
nu we massaal vanuit huis werken vinden we het 
des te gezelliger om fleurige bloemen in huis te 
hebben. De meeste lokale winkels kunnen met de 
nodige voorzorgsmaatregelen nog steeds open-
blijven. 

Live local, Buy local
Meer dan ooit is het van belang, dat we de lokale 
ondernemers steunen, door juist daar de aanko-
pen te doen. Bij de lokale ondernemers advies in 
te winnen over hypotheken, het voorleggen van 
juridische vraagstukken of verzekeringen door te 

lichten. De lokale aannemers vragen reparaties 
aan je huis uit te voeren, of ander noodzakelijk, 
achterstallig onderhoud. 

De dorpen Berkel-Enschot en Udenhout kennen 
enorm veel ondernemers; vrijwel iedere branche 
is vertegenwoordigd. Deze ondernemers zorgen 
ervoor dat we lokaal kunnen blijven draaien. De 
lokale media De Schakel en Wegwijzer brengen 
ondernemers, mensen en nieuws bijeen en dra-
gen ook op deze manier bij aan de saamhorigheid. 

Na de intelligente lockdown
Als de maatregelen weer iets versoepelen en we 
weer naar de bedrijven kunnen die vanwege het 
persoonlijke contact gesloten moesten blijven 
(kappers, fysiotherapeut, osteopaat, sportschool), 
blijf ook dan langs gaan bij de lokale bedrijven. 
Laten we trots zijn op alle bedrijven die we in ons 
midden hebben. Zij zorgen nu voor ons, zorgen 
dat we veel zaken die we moeten missen toch in 
huis kunnen krijgen of van kunnen blijven genie-
ten.

Live local, Buy local. Steun de lokale ondernemers 
van Berkel-Enschot en Udenhout. Nu tijdens de 
crisis, maar zeker ook daarna. Het BUBE-bestuur 
wenst u allen veel sterkte in deze tijden, doe 
voorzichtig en blijf vooral gezond. #samenkun-
nenwecoronaaan

Tekst en visual: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

LIVE LOCAL, 
BUY LOCAL
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht en blijken 
van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van 

Ad Oerlemans 
De troostende woorden en de prachtige bloemen en kaartjes 

geven ons de kracht en steun om verder te gaan. 

Mien Oerlemans-Janssen 
Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen 

  

Van harte

gefeliciteerd!

PRIJSWINNAARS PAASADVERTENTIEPUZZEL
Onder de vele goede oplossingen van de puzzel uit de Paaseditie zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken: 

Waardebon € 15,-
- Anneke Kuijken, Heuneind 24, in BE
- Ineke Geerts, De Ploegschaar 145, in BE
 
De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afhalen 
bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91 in Berkel-Enschot 
(geldig legitimatiebewijs meenemen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te besteden op 
Winkelcentrum Koningsoord.

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
WEERSPREUK

Verschaft april veel schone dagen, 
dan pleegt mei de last te dragen.

Valt er vóór St. Joris (23 april) geen 
regen meer, 

dan komt er na hem des te meer.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Toen Paul nog naar de lagere school ging, kon-
den de zakken in zijn broek met een ritsslui-
ting worden afgesloten. Dat was gemakkelijk, 
want onderweg verzamelde hij alle beestjes 
die hij tegenkwam en stopte die in zijn zak. Zijn 
moeder durfde die zakken niet open te maken; 
zij was niet gediend van al dat gewriemel. Uit-
eindelijk is Paul chemicus geworden, maar hij 
schreef een proefschrift over een biologisch 
onderwerp.

Passie
De passie om te weten hoe beestjes en planten 
heten en waarom ze zo in elkaar steken en wat ze 
eten of hoe ze gegeten worden, was bij Paul als 
een vanzelfsprekendheid aanwezig. Het ging niet 
alleen om het geven van namen, maar vooral ook 
om de samenhang die in de natuur overal aanwe-
zig is, en waarvoor je goed moet kijken om door te 
krijgen hoe het werkt. 

Planten en mossen
Paul begon met planten. Hij leerde aan de hand 
van het boek Heukels’ Flora om te determineren: 
welke naam hoorde bij welke plant. Op die manier 
krijg je ook een goede kijk op families en geslach-
ten. Op den duur weet je waar je moet zoeken als 
je een bepaalde plant niet kent. 

Een collega van Paul, die op mossen was gepro-
moveerd, liet hem zien wat het mooie en interes-
sante was aan mossen. Paul was gelijk verloren. 
Hij begon zich met mossen bezig te houden.

Ieder keer weer verwonder je je over 
de samenhang in de natuur

Kevers
In 1995 begon het onderzoek naar planten en die-
ren in de Kaaistoep, het waterwingebied van de 
Tilburgse Waterleidingmaatschappij bij De Blaak. 
Daar werden poelen gegraven. Daarin zat nadat ze 
waren gegraven geen leven. Paul was geïnteres-
seerd hoe kevers die poelen zouden koloniseren. 
De meeste kevers hebben vleugels en kunnen dus 
vliegen. Wanneer bereikte welke soort het water in 
de poelen. Een uitgebreid onderzoek, dat tot van-
daag duurt, was het gevolg. Het onderzoek in De 
Kaaistoep heeft veel opgeleverd; het is het best 
onderzochte natuurgebied van Nederland. Het 
boek ‘De Kaaistoep’ over al dat onderzoek kwam 
onlangs uit; het is in de boekhandels in Tilburg en 
op de website van de KNNV-Tilburg te koop. Het 
werd in de NRC met vijf sterren gewaardeerd. Het 
resultaat van een langdurige passie!

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Paul van Wielink

PAUL VAN WIELINK 
WILDE ALTIJD AL WETEN 

HOE DE NATUUR IN ELKAAR STAK

MET PASSIE
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 19-4 Klavertje vier hangertje Beukendreef Berkel-Enschot 06-30198047
 18-4 Meisjesjas plus een rugzak met inhoud bankje Weidemolen 013-4634584
 15-4 Knuffel Schaapje wit Winkelcentrum Koningsoord voor 06-23897971
   de HEMA
 12-4 Armband met rode, blauwe en groene kraaltjes Primella 06-16374677
 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 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 11-4 Step Micro (zwart/zilver/blauw) Den Herd/Ploegschaar 06-28721677
 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

Volgende week na Koningsdag verschijnt de Schakel 

op donderdag 30 april 2020!

Wij hebben diverse mogelijkheden voor je binnen 
onze locaties in Haaren, Helvoirt, Berkel-Enschot 
en Udenhout. 

Op dit moment zijn wij met name op zoek naar 
jou, als je binnen de huishoudelijke dienst  
werkzaam wilt zijn! Je gaat schoonmaakwerk-
zaamheden en andere huishoudelijke taken 
verrichten bij cliënten binnen de zorglocatie.  

Je ontvangt bij ons een vergoeding van EUR 9,80 
bruto per uur. Per 1 juni 2020 wordt deze vergoe-
ding verhoogd naar  EUR 10,15 bruto per uur.

Wij zijn op zoek naar

vakantiekrachten!
Ben je 16 jaar of ouder en 
heb je interesse in de

ouderenzorg? 

Bij de afdeling PO&O kun je via e-mail secretariaat@ 

t-heem.nl een formulier voor vakantiewerk  

opvragen. Afhankelijk van de periode waarin je 

beschikbaar bent, kunnen we je indelen binnen  

één van onze zorglocaties.

www.t-heem.nl
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Beste ik,
Wat een tijden hè ? Corona dit, corona zus, corona zo. Er mogen nu 

zoveel dingen niet. Je mag niet naar school, er mag maar met één persoon 

de winkel in, je moet 1,50m afstand houden en zo kan je nog wel even 

doorgaan. Stom hè? 

We krijgen wel werk mee naar huis, maar toch mis ik school. Ik ben 

meestal de halve dag bezig met mijn schoolwerk en daarna speel ik 

meestal buiten. Ik heb al best veel van de handhaving gehoord en ik heb 

hem al een keertje gezien. Ik mis mijn vriend(inn)en van school, de juffen 

en school zelf. Er is zoveel anders. 

Je kunt geen ochtend/avondjournaal meer kijken zonder zeker twee keer 

van het corona-virus te hebben gehoord. Je ziet minder mensen op straat 

(toch te veel voor deze tijden )en je ziet nogal wat persconferenties. 

Toch zijn er ook voordelen van corona – virus. Doordat er minder auto’s 

rijden gaat het beter met het klimaat. Ook ben je (als het goed is) im-

muun voor corona als je het al hebt gehad. Als ik minister Mark Rutte 

zou zijn, had ik de scholen weer open gedaan. Maar ja, dan verspreid het 

zich sneller.

Ik hoop dat het nog maar heel eventjes blijft, zodat we daarna weer 

naar school kunnen. Als het nog even blijft, dan gaat het ook weer goed 

met het klimaat. Ik wens voor de mensen die corona hebben, dat ze snel 

weer beter worden en dat iedereen zich snel weer goed voelt.

Groetjes,
Leerling uit BB1

Tekst en foto: Kelly Heijzelaar

Op basisschool Rennevoirt zitten ze, ook al is het 
vanuit huis, niet stil! De bovenbouw kreeg afge-
lopen week bijvoorbeeld, naast het “gewone” 
schoolwerk, een stelopdracht waarbij zij een brief 
aan zichzelf moesten schrijven. De opdracht heeft 
als doel dat de kinderen een officiële brief leren 
schrijven. Maar deze brieven zijn ook een leuke 
manier voor later, om met kinderen en kleinkin-
deren terug te blikken op hoe deze periode voor hen 
als kind is geweest. Hieronder een voorbeeld van zo’n 
brief, van een 10-jarige leerling uit bovenbouw 1.

Stelopdracht:

BRIEF AAN MEZELF
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Keurslager
jan Karel van Hoof
bouwt aan de toekomst!

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

Keurslager
f

Nog 3 weken

Van 14 april t/m 9 mei staan 
wij voor u klaar in onze 

verkoopwagen bij de winkel

Keurslagerij 

va n  h o o f

sinds 1965
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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

Bestel telefonisch of via de website en haal uw bestelling op bij ons Pick up Point

•  4 Siciliaanse worstjes
•  4 gepaneerde varkensschnitzels
•  4 kip� lets naturel of gemarineerd

samen voor 1950

samen 325
samen 495

500 gram 380
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Dit zijn onze aanbiedingen 
in de winkelwagen

100 gram 
boerenmet-
worst  
+ 100 gram 
gekookte 
Gelderse 
worst 

Bakje 
eiersalade  
+ bakje 
tonijnsalade  

Woensdag & donderdag 

Gekruid 
gehakt 
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De voorlopige openingstijden:
maandag  13.30 - 17.30
dinsdag  14.30 - 17.00 en 18.00 - 19.00
woensdag  13.30 - 17.30
donderdag  14.30 - 17.00 en 18.00 - 19.00
vrijdag  13.30 – 17.30
Actuele tijden vindt u op onze website 
www.dco.nu of bel 013 2073034
Spreekuren volgens afspraak
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WHITE DEMONS D3 KAMPIOEN 
ZAALHANDBAL 2019-2020!
Als een groep jonge honden begonnen de elf jon-
gens aan het seizoen. Met acht jongens komende 
van de E, een jongen die nog nooit had gehand-
bald en twee tweedejaars D was er meteen een 
basis voor iets moois.
Bij de D begint het spelletje steeds meer op echt 
handbal te lijken, iets waar een aantal in het be-
gin moeite mee had. Meer vaste posities, meer 
afspraken, discipline en meer teamwork. Iets wat 
nodig is om echt samen te kunnen presteren. 
Maar dit werd allemaal goed opgepakt en onder 
begeleiding van een gedreven trainer, enthou-
siaste coaches en mogelijk nog enthousiastere 
ouders werd het een geweldig en leuk seizoen. 
Naast de gebruikelijke handbaltrainingen zijn er 
ook trainingen gevolgd bij Piazza, met daarnaast 
nog een Hapkido les, waarbij hard werken en ple-
zier voorop stonden.
Iedere week leek de teamgeest te groeien en werd 
het spel beter. Samenspel ging steeds beter, de 
keepers groeiden in hun rol en iedereen gunde el-
kaar de kans op weer een doelpunt. Ondanks dat 
sommige wedstrijden met groot verschil werden 
gewonnen, was er altijd respect naar de tegen-
stander.
Halverwege was er al het herfstkampioenschap, 
wat gevierd werd met een avondje JumpXL en een 
medaille. 
De laatst gespeelde wedstrijd was het team nog 
geen kampioen. Na enkele dagen, na het eerste 
bericht van het Coronavirus in Nederland werd 
er afgegroet met de voeten, wat enkele kinderen 

maar raar vonden. De dag erna speelde de num-
mer twee op de ranglijst gelijk, wat niet zo vaak 
voorkomt bij handbal en het kampioenschap van 
de D3 was een feit. Uiteindelijk werd het kampi-
oenschap met maar één verliespunt en een doel-
saldo van +156 overtuigend binnen gehaald.
Dus, als het handbal weer opgepakt kan worden, 
zal er alsnog een bescheiden kampioensfeestje 
gevierd worden. Namens alle leden van White De-
mons van harte gefeliciteerd!

Koningsdag open 
van 10-17 uur!

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Spaanse margriet
Heeft prachtige bloemen en 
kan in de felle zon. In diverse 
kleuren. 1.75
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Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (1) 
UPDATE.

In mijn eerste column over de kunstwerken van 
Berkel-Enschot nam ik U mee naar het kunst-
werk POËZIE van kunstenaar Theo Besemer (De 
Schakel van 8 januari 2020). Het werk bestaat uit 
6 zwerfkeien verankerd middels roestvrij stalen 
palen.
Op de keien is het woord POËZIE uitgehakt. Be-
semer plaatste het kunstwerk op 3 oktober 1981 
voor de op 31 oktober 1981 te openen nieuw ge-
bouwde bibliotheek Eikenbosch 7. Half 2017 sloot 
de bieb daar en verhuisde naar het nieuwe Dorps-
hart. Op Trappistinnentuin 77, onderdeel van Ons 
Koningsoord, vond men in de voormalige Abdij 
Koningsoord een uitmuntende locatie. De opening 
was op 30 juni 2017. Via de “poort naar de he-
mel”, lees huidige in- en uitgang, kom je nu in de 
Bibliotheek Nieuwe Stijl: een plek om je talenten 
te ontdekken, je te ontwikkelen, andere mensen te 
ontmoeten of gewoon te ontspannen.  Op 1 april 
2020 kwam aan de verhuizing pas echt een eind. 
Toen is de Firma J. van Esch uit Cromvoirt begon-
nen met de verplaatsing van het kunstwerk PO-
EZIE naar het gazon links van de ingang naar de 
huidige bieb. Theo Besemer heeft in goed overleg 
de huidige plaats uitgekozen. “Het is op die plaats 
goed te lezen en gericht naar de ingang van de 
BieB. Wie er langs loopt leest waar hij/zij POËZIE 
kan vinden: voor de geest en niet voor de maag, 
ook al is er vaak markt en ook een restaurant er-
naast”, aldus Besemer.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

WANDELEN IN DE 
NIEUWE WARANDE (2)

In navolging van een aflevering over wandelen 
twee weken geleden, waarbij een wandeling uit 
de wandelapp van IVN-routes onder de aandacht 
werd gebracht, dit keer aandacht voor het om-
metje Nieuwe Warande. Dit ommetje is een aantal 
jaren geleden tot stand gekomen in samenwerking 
met de Brabantse Milieufederatie. Een bordje met 
een beschrijving van de wandeling en het gebied 
waardoor deze voert bevindt zich bij de spoor-
wegovergang van de Raadhuisstraat, aan de kant 
van de Hemeltjes in Berkel-Enschot.
De wandeling wordt gemarkeerd met een oranje 
bordje met daarop de naam Nieuwe Warande. De 
wandeling kan het beste opgepikt worden vanaf het 
Ridderhofpad en heeft een lengte van zo’n 4.5 km.
U loopt door het open gebied van de Zwaluwen-
bunders, dat een logistiek bedrijventerrein be-
spaard is gebleven en dat de komende jaren een 
ontwikkeling gaat doormaken in de richting van 
meer natuur en extensieve landbouw.
Het gebied bestond zo’n 100 jaar geleden nog uit 
heide, vennen, laagtes en bosjes met dennen en 
hakhout. Vanaf 1920 hebben Udenhoutse en Til-
burgse boeren de ontginning ter hand genomen 
en de openheid geschapen die nu zo kenmerkend 
is. Nog steeds zijn er in het gebied een groot aan-
tal poelen en vennen aanwezig waar met name 
amfibieën te vinden zijn. Vroege vogels kunnen 
er reeën spotten en ook een dassenfamilie heeft 
er haar thuis. Pootafdrukken in het zand verraden 
hun aanwezigheid.
De Buizerd is er regelmatig te zien, op warme da-
gen met veel thermiek, majestueus zwevend bo-
ven het gebied, waar hij ook nestelt. Het ommetje 
maakt deel uit van het wandelnetwerk en heeft af-
takkingen naar Tilburg-Noord en Udenhout.

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Aardbeienvlaai ((66  ppeerrss))  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 24 t/m donderdag 30 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  

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

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

STOF TOT NADENKENSTOF 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

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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BOEKEN LENEN 
VIA AFHAALBIEB 

EN BOEKEN BEZORGSERVICE
Bibliotheek Midden-Brabant is gestart met een 
Afhaalbieb en een Boeken Bezorgservice. De bi-
bliotheken zijn dicht om de verspreiding van het 
coronavirus te stoppen. Met de Afhaalbieb en de 
Boeken Bezorgservice kan de Bibliotheek toch zo 
veel mogelijk mensen aan boeken helpen. Deze 
twee nieuwe diensten zijn speciaal bedoeld voor 
mensen die liever van papier lezen. Abonnees 
konden al terecht in de online Bibliotheek. Daar 
zijn duizenden e-books te vinden. Voor leden en 
niet-leden is er ook de gratis Luisterbieb-app en 
de Thuisbieb-app. 
Bij de Afhaalbieb kunnen leden van de Bibliotheek 
een boekenpakket aanvragen. Medewerkers van 
de Bibliotheek stellen de pakketten speciaal voor 
je samen. Ieder pakket bestaat uit vijf boeken. 
Je hoeft de boeken pas weer in te leveren als de 
bibliotheken weer open gaan. Je kunt bij je aan-
vraag aangeven voor welke leeftijd je graag een 
pakket wilt hebben. Als je een pakket aanvraagt 
voor een volwassene dan kun je aangeven waar 
de boeken over moeten gaan. Je kunt dan kiezen 
uit ‘spannend en actief’, ‘liefde en leven’ of ‘litera-
tuur en cultuur’. Je boekenpakket kun je afhalen 
op een van de vier locaties: Bibliotheek LocHal, 
Bibliotheek Heyhoef (Reeshof Tilburg), Bibliotheek 
Oisterwijk of Bibliotheek Waalwijk. Je kunt je aan-
melden voor de Afhaalbieb via de website www.
bibliotheekmb.nl/afhaalbieb 
De Boeken Bezorgservice is speciaal voor 70 
plussers die geen gebruik kunnen maken van de 
Afhaalbieb. De Bibliotheek is deze service gestart 
omdat sommige abonnees van 70 jaar en ouder 
hun huis in deze periode niet uit kunnen of dur-
ven. Sommigen hebben ook niemand in de buurt 
om boeken voor ze op te halen bij de Afhaalbieb. 

Medewerkers van de Bibliotheek bezorgen de 
boeken dan gratis aan huis. Je kunt je aanmelden 
voor de Boeken Bezorgservice door te bellen naar 
Bibliotheek Midden-Brabant. Het telefoonnummer 
is 013-464 8510. De medewerkers zijn bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00
Meer informatie over het aanbod van Bibliotheek 
Midden-Brabant vind je op www.bibliotheekmb.nl

PAASSPEURTOCHT
Traditiegetrouw is 
Pasen een familie 
samenzijn, met 
het zoeken van 
eitjes met heel de 
familie en gezel-
lig eten. Dat is in 
deze tijd toch an-
ders, families ko-
men niet in grote 
getale bij elkaar.
Daarom bedacht 
Ellen met haar 
kinderen Roos en 
Joost dat het leuk 
zou zijn om een 
paasspeurtocht in de buurt te organiseren. Ge-
zinnen werden d.m.v. een ballon in de vorm van 
een paasei uitgenodigd om mee te doen aan de 
speurtocht op eerste paasdag. Er werd meteen 
enthousiast gereageerd door de buurtgenoten. De 
gezinnen kregen een plattegrond waarop stond 
aangegeven waar de vijf paaseieren ongeveer te 
vinden waren. Op ieder paasei stond een vraag 
en een opdracht. Ieder gezin kon in de middag 
zelf weten wanneer hij de speurtocht ging doen, 
zo ging niet iedereen tegelijk aan de speurtocht 
beginnen, corona proof dus. De antwoorden op de 
vragen en opdrachten werden via WhatsApp naar 
Ellen gestuurd. De opdrachten waren voor zowel 
de kinderen als ouders leuk om te doen. Het wa-
ren uiteenlopende opdrachten; noem de konijnen 
die op het ei zijn afgebeeld, maak met krijt een 
paasei, teken een paashaas, doe een paashaas 
na en film dat en als laatste maak een mooie foto 
waar jullie op je paasbest opstaan. Vooral bij het 
nadoen van de paashaas kwamen de leukste film-
pjes binnen. Roos en Joost hebben aan het einde 
van de dag twee prijswinnaars bekend gemaakt, 
deze gezinnen kregen een chocolade paashaas, 
die voor de deur werd gezet bij de winnaars. Het 
was een geslaagde middag!
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WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

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

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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Videocabaret in Corona-tijd

CABARETZUSSEN VROLIJKEN 
KINDEREN OP MET THUISJUF 
CORINA
Voor kinderen van de basisschool is thuiszitten 
geen pretje. De spannende berichten over Corona 
kunnen ook kinderen onzeker of zelfs angstig ma-
ken. Daarom besloot de Berkel-Enschotse Carla 
Wijnen en haar zus Miriam juist voor kinderen aan 
de slag te gaan. Op youtube en socials zijn er elke 
week  grappige vlogjes van Thuisjuf Corina met 
vrolijkheid en muziek.
‘We maken meestal theater voor volwassenen, 
maar nu hebben we sterk het gevoel dat we iets 
voor kinderen moeten doen’, zeggen de zussen. 
‘Ouders kunnen natuurlijk ook meekijken. Thuis-
juf Corina is een thuiszittende juf die een beetje 
maf is. Ze mist de kinderen van school. Met hulp-
hond Maurice, die haar met alles helpt, maakt ze 
vlogjes om toch met de kinderen in contact te 
blijven. Minstens één vlogje per week, dat is ons 
uitgangspunt.   
Positief

Doel van de zussen is om wat vrolijkheid toe te 
voegen aan de stroom van zorgelijke berichten. 
‘Niet om de problemen te bagatelliseren, want die 
zijn ongekend. Maar we willen kinderen wel hel-
pen om positief te blijven en niet in de stress te 
schieten.’
Thuisjuf Corina is te zien op het Youtubekanaal 
Thuisjuf Corina.

HULP NODIG?
Kun je hulp gebruiken bij 
het doen van een bood-

schap of ophalen van medicijnen?

Heb je zorgen of gewoon zin in een gezellig praatje?

Heb je ergens ondersteuning bij nodig?
Laat het ons dan weten!

Dorpsondersteuner Udenhout: 0623861506  
josevanderheijden@contourdetwern.nl 

Dorpsondersteuner Berkel-Enschot: 0610932179 
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

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

AT T E N T I E !
Verdient uw advertentie extra attentiewaarde? 

De achterkant van de omslag/cover is 
beschikbaar voor een hele pagina advertentie. 

Vraag naar het speciale tarief!
info@schakel-nu.nl of 06-20780000
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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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
23 apr 24 apr 25 apr

Geldig in week 17
zondag 19 t/m 
zaterdag 25 april 2020

PLUS
Blauwe bessen
Bak 500 gram
Per bak

6.79 3.39

1.29 - 2.15

Per doosje

0.99

TOT 54% KORTING 

PLUS Hollandse 
Asperges AA
Los

50%
KORTING

Per 500 gram

2.99

Alle PLUS Mini krieltjes
Uit de koeling, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Mini krieltjes, 2 zakken à 450 gram

1.78  0.89
De actieprijzen variëren van 0.59 - 1.15

PLUS Kersen- of 
lemoncaketaart
Geschikt voor 5 personen

PLUS 
Blonde d’Aquitaine Hamburgers
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

Grolsch Oranje pils 
of Radler 0.0%
Set 12 blikjes à 33 cl

8.58 - 11.98

Per set

5.99
3.49

Per stuk

2.49

OP=OP
3.86

Per pak

2.99

Pickwick 1-kops thee
Fruit, groen, rooibos, kruiden, 
spices, joy of tea of even, 
alle doosjes à 15-20 stuks

Coca-Cola, Fuze Tea of 
Spa Touch Of 
Alle flesjes à 40-50 cl, combineren mogelijk
2 fl esjes** 
Bijv. Coca-Cola Regular, 2 fl esjes à 50 cl

2.78   1.39
De actieprijzen variëren van 0.79 - 1.39

zaterdag 25 april 2020

Heineken Pils of 0.0%
Alle sets met 6 blikjes, combineren mogelijk
2 sets*** 
Bijv. Heineken Pils, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

11.98   5.99
De actieprijzen variëren van 4.99 - 6.99

2=11+1
GRATIS

17/20 
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. ***Voor 2=1 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

PLUS Gebak
•  Oranje bossche bollen Doos 2 stuks
•  Oranje soesjes Doos 10 stuks 
•  Oranje tompoucen Doos 4 stuks
Per doos 
Bijv. PLUS Oranje soesjes, doos 10 stuks

3.00   1.50
De actieprijzen variëren van 1.50 - 2.50

50%
KORTING

+1
HANDDOEK

ZEGEL

DEZE AANBIEDING IS GELDIG T/M MAANDAG 27 APRIL

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
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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
Waar een kleine parochie groot in kan zijn. We zijn 
al een aantal jaren gewoon om in de Goede Week 
spullen in te zamelen voor mensen die financieel wat 
minder draagkrachtig zijn. Op de woensdag voor 
Pasen kunnen parochianen Paasdozen inleveren 
met daarin presentjes voor kinderen die opgroeien in 
gezinnen die bij de voedselbank geregistreerd staan. 
Op Witte Donderdag houden we normaliter een col-
lecte in natura voor dezelfde doelgroep.
Vanwege de Covid-19 maatregelen konden we dit 
jaar niet samenkomen voor de vieringen van de 
Goede Week. Een bevreemdende situatie die zo-
wel voor pastores als parochianen erg teleurstel-
lend was; Pasen is immers het hoogtepunt van de 
liturgische kalender. Een bijkomend effect was dat 
we vanwege het wegvallen van de Witte Donder-
dagvieringen ook geen collecte in natura konden 
houden. Als alternatief hebben we de mogelijkheid 
geboden om voedselwaren in de kerkportalen ach-
ter te laten. Maar de verwachting was een veel la-
gere opbrengst, mede ook omdat andere jaren de 
collecte in natura en de inzameling van de Paas-
dozen via de mededelingen aan het einde van de 
vieringen onder de aandacht werden gebracht.
Die verwachting heeft zich echter niet gerealiseerd. 
Integendeel! Op woensdag heb ik in het parochie-
zaaltje van de St. Willibrordkerk negenenvijftig 
Paasdozen mogen ontvangen. Dat is een prachtig 
resultaat waar we veel kinderen een plezier mee 
zullen doen. Nog mooier was de opbrengst van de 
inzameling van voedselwaren in de kerkportalen. In 
totaal hebben we meer ingezameld dan vorig jaar, 
tegen alle verwachtingen in. De woensdag na Pa-
sen kwam de voedselbank alles ophalen en we zijn 
er geruime tijd mee bezig geweest om alles in de 

vrachtwagen te laden. Een prachtig resultaat waar 
we als parochie ontzettend trots op mogen zijn!
We merken dat de kerken in onze parochie gere-
geld bezocht worden. De gewijde palmtakjes die 
we in de kerkportalen voor de parochianen klaar 
hadden staan om opgehaald te worden zijn hele-
maal opgegaan. In de drie Mariakapellen branden 
meer kaarsjes dan anders. Als teken van hoop in 
deze onzekere tijden hebben we de nieuwe Paas-
kaarsen zichtbaar neergezet. Moge het symbool 
van de verrijzenis van Jezus Christus in deze da-
gen van quarantaine en social distancing het licht 
in de duisternis zijn.

Diaken A. Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Riet de 
Bakker-van der Meijden, 86 jaar.

MAATREGELEN OMTRENT UITVAARTEN
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in 
besloten kring een uitvaartdienst te houden in de 
vorm van een woord- en gebedsviering. Voor een 
uitvaart of ziekenzalving kunt u contact opnemen 
met pastoor Looyaard of diaken Szejnoga: zie be-
reikbaarheid hierboven.
 
VIERINGEN
Vanwege het coronavirus zijn er tot en met 31 mei 
geen vieringen in de kerken van de Johannes XXIII 
Parochie. De Mariakapellen van alle 3 de kerken 
zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan 
de Schoorstraat in Udenhout.

Bijlage bij 

De Schakel
Deze week vindt u 

als bijlage bij de Schakel het verkort 

jaarverslag van De Dorpsraad. 

Heeft u vragen of opmerkingen: 

info@dorpsraadberkelenschot.nl
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een 
vakfotograaf. ERKEND RDW fotograaf, ook
voor digitaal aanvragen rijbewijs. FotoGalerie 
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

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 

De KONINGIN van de GROENTE bereiden tot 
een Koningsmaal. Voor lekkere verse asperges 
moet u bij ASPERGEBOERDERIJ VAN IERSEL 
zijn. Dagelijks geopend, ook op Koningsdag 
vanaf 9.00 uur, Schoorstraat 63 Udenhout 
tel. 013 5113404 

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

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 

Stadspost Oisterwijk vraag postbezorgers 
in Berkel-Enschot. Info 06-50950015 

Te huur: appartement boven winkelpand 
in Udenhout. Eigen opgang, hal, toilet, keuken, 
woonkamer, badkamer, trap naar tweede 
verdieping, grote overloop, twee ruime slaapka-
mers. Prijs: € 950,- excl. gas, licht en water. 
Voor nadere informatie belt u met 06-23837895

Van plan om uw HUIS te VERKOPEN en zoekt u 
een FOTOGRAAF? Neem dan contact met me op! 
De Fotobar: 06-12775638 / defotobar@ziggo.nl 

Bloemetje of plantje GRATIS bezorgd in Berkel-
Enschot? Bel of mail Bloemenatelier EXTRA VITA. 
Winkel open op afspraak. St.Willibrordstraat 5
Achterom. 06-22114370 
extravita.corrie@gmail.com

PRIJSWINNAARS PAASKLEURPLAAT
 
Wat een mooie kleurplaten zijn er gemaakt. De keuze was weer heel moeilijk, maar de jury heeft uit 
twee leeftijdscategorieën 2 winnaars gekozen!
 

Waardebon van € 10,-
Nova Oostra (3 jaar)
Jasmijn de Lange (8 jaar)

 
Van harte gefeliciteerd!
 
Nova en Jasmijn krijgen een waardebon van 10,-. Hiermee kunnen ze zelf een klein cadeautje uitkiezen 
in een van de winkels op Winkelcentrum Koningsoord. De ouders/verzorgers kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig legitimatiebewijs 
meenemen).
 
Ingrid Roets
Hoofdredacteur





ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs 
van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs 

*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

Geen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

DESPERADOS OF AMSTEL 
OF PILSNERS VAN HERTOG 
JAN, GROLSCH OF BUD
M.u.v. Bud 12-pack
2 multiverpakkingen, losse flessen à 30-33 cl 
of blikken à 33-50 cl

LOS GANSOS WIJNEN 
4 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

Geen 18, geen alcohol

4 HALEN
2 BETALEN*

SENSEO KOFFIEPADS 
3 verpakkingen à 36 pads

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

1049

a11,58 - a13,62

CHOCOMEL OF  
FRISTI HOUDBAAR
2 pakken à 1 liter

a2,76 - a3,66

 2 VOOR

250

CORNETTO OF  
KINDER IJS
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

CRYSTAL CLEAR
4 pakken of flessen à 1,5 liter

 4 VOOR

5,-

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5,-

KIES & MIX FRUIT
Elstar appels tas à 1,5 kilo, blauwe bessen  
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram,  
druiven rood pitloos bak à 500 gram  
of Conference peren bak à 1 kilo

 3 VOOR

499


