
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 18, 30 april 2020

DEZE WEEK:
Koningsdag in beeld

Corona-crisis in Berkel-Enschot (2): post bezorgen mooi vak

Koninklijk lintje voor vijf dorpsgenoten

Bescherming van biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging

Creatieve activiteiten in en rond huis: kwartet maken

Koninklijke aftocht



GIANT STORE VAN BEBBER
Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg -  013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 -  zaterdag 09:00 - 17:00

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK!

013 – 5909480

GRATIS HAAL- EN
 BRENGSERVICE

 Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

•  Repair en Go
 Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder 

het genot van een kopje koffie.
 

•  Breed assortiment Fietsen  
Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding 
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehands-
fietsen
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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 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

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 (op de foto Maureen van Alphen)

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
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De wereld is in de ban van het Coronavirus. Het 
dagelijkse leven is lamgelegd. Maar de situa-
tie verbetert zich geleidelijk. In de straten van 
Berkel-Enschot komt meer leven in de brouwe-
rij. Een tweede impressie van de schrijvende 
postbode.

De Corona-crisis is over z’n piek heen. Meer men-
sen wagen zich op straat en maken een praatje, 
zijn buiten aan het klussen, met de hogedrukreini-
ger in de weer of aan de wandel met hun kroost. Ik 
zie veel vrolijke gezichten in mijn wijk.

Voor postbezorgers gelden tijdens de crisis voor-
zorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld over het gebruik 
van desinfecterende handgel. “Veilig bezorgen” 
luidt het credo. Naast anderhalve meter afstand 
houden, heeft het zogeheten “contactloos over-
dragen” prioriteit. ‘Ik overhandig de post even niet 
aan u. U weet wel waarom’, geef ik daarom aan 
richting klanten. 

Post geeft kleur aan de dagen

Het afleveren van pakjes levert soms bijzondere 
situaties op. Als die niet door de brievenbus gaan, 
leg ik ze voor de deur. Daarna druk ik op de bel 
en doe een paar stappen terug. Al bukkende ne-
men de mensen vervolgens de post in ontvangst. 

CORONA-CRISIS IN BERKEL-ENSCHOT (2)

‘POST BEZORGEN MOOI VAK’

Soms gaat het bijna fout. Bijvoorbeeld als een 
oudere dame, die moeilijk ter been is, te ver naar 
voren helt en bijna op haar gezicht valt. Gelukkig 
kan ze zich tijdig aan de deurpost vasthouden. 
Met gevoel voor zelfspot zegt ze: ‘Ging toch best 
soepel!’ 

Kleur
Post krijgen, geeft kleur aan de eentonige Co-
rona-dagen. Nog voordat ik bij de voordeur arri-
veer, gaat de deur vaak al open. ‘Daar zat ik op te 
wachten!’, zegt een meisje, die een pakje uit en-
thousiasme bijna uit mijn handen grist. Een beetje 
plagerig vertrouw ik haar toe: ‘Sorry mevrouw, 
maar ik moet toch eerst echt even de procedure 
volgen’. Ik leg het pakje voor de deur en neem af-
stand. Ze pakt haar ‘heilige graal’ binnen no-time 
op, zegt vriendelijk gedag en sluit de deur. 
Ik moet opeens denken aan een typetje van Kees 
van Kooten dat zo verknocht is aan het openma-
ken van cadeautjes en vooral het gretig verscheu-
ren van het papier. Ik lach spontaan hardop. Een 
man kijkt me met een verbaasde, onderzoekende 
blik aan: ‘Binnenpretje?’ Ik knik bevestigend en 
zet koers naar een andere straat achter de Sint-
Caeciliakerk. De lucht is blauw, de zon prikkelt 
prettig mijn gezicht. De Corona-crisis is even heel 
ver weg. Toch een mooi vak dat post bezorgen…                        

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING VOOR 
ECHTPAAR VAN NIEUWBURG

Dimphy (75) en Jan (80) van Nieuwburg mogen 
trots en tevreden terugkijken op hun jarenlange 
vrijwilligerswerk. Al toen hun eigen kinderen nog 
klein waren, bekommerden zij zich over kinderen 
en jeugd uit Tilburgse arbeidersgezinnen die het 
thuis niet zo gemakkelijk hadden, door zich in 
te zetten bij sport- en spelmiddagen en als be-
geleiders tijdens jeugdvakantieweken. Eenmaal 
verhuisd naar Berkel-Enschot waren beiden vele 
jaren actief in de voormalige St. Caeciliaparochie. 
Dimphy zorgde tweewekelijks voor prachtige 
bloemstukken in de kerk, terwijl Jan zich inzette 
als koster en geregeld voorgangers van buiten de 
parochie wegwijs maakte in de kerk. Daarnaast is 
hij al acht jaar verkeersbrigadier tijdens de avond-
vierdaagse in Berkel-Enschot. 
Beiden zijn bovendien enthousiaste, hardwer-
kende en gewaardeerde vrijwilligers bij de Zonne-
bloem: Dimphy al 27 jaar, Jan 20 jaar. Ze bezoeken 
niet alleen regelmatig enkele gasten, maar waren 
ook buitengewoon actief bij de nationale en regio-
nale Zonnebloem-vakanties. 
Dimphy maakte ruim 15 jaar op een creatieve ma-
nier de jaarlijkse kerstkaarten voor gasten en vrij-
willigers en was vaste kracht bij het samenstellen 
van de kerstpakketten die de Zonnebloem in sa-

menwerking met de Johannes XXIII-parochie elk 
jaar verzorgt voor mensen die het even niet zo ge-
makkelijk hebben. En alsof dat allemaal nog niet 
genoeg is: tijdens ontspanningsmiddagen is ze 
als gastvrouw veelal in de keuken te vinden voor 
het verzorgen van de hapjes en de drankjes, is ze 
betrokken bij de organisatie van de vrijwilligersda-
gen, lotenverkoop, het maken van presentjes voor 
gasten en nog veel meer. 
Ook Jan geeft vele uren van zijn tijd aan de Zon-
nebloem. Hij is vaste hulp bij de ontspanningsmid-
dagen die een aantal keren per jaar voor de gasten 
worden georganiseerd, hij brengt en haalt gasten, 
organiseert en regelt samen met een collega-vrij-
williger en als lid van de activiteitencommissie de 
jaarlijkse bustochten.
Beiden mogen dus met recht terugzien op een 
rijk en gevarieerd vrijwilligersleven: samen wel 
zo’n 100 jaar en nog steeds heel actief. Namens 
De Zonnebloem, van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende koninklijke onderscheiding!

LINTJESREGEN BIJ 
TC DE RAUWBRAKEN

Afgelopen vrijdag heb-
ben twee leden van onze 
vereniging een koninklijke 
onderscheiding opgespeld 
gekregen: Jan van Rijs-
wijk en Piet Vromans.

Jan van Rijswijk heeft 13 
jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur van onze ver-

eniging (1992 t/m 2004). Jan heeft onder diverse 
voorzitters het penningmeesterschap vervuld. Hij 
deed dat op de hem typerende, rustige en wel-
overwogen manier. Hij hield vast aan standpunten 
op momenten dat híj dacht dat het in het belang 
van de tennisvereniging of haar leden was, zowel 
binnen het bestuur als daarbuiten. Zo heeft Jan in 
deze periode de onderhandelingen gevoerd met 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
IN BERKEL-ENSCHOT

Onze dorpsgenoten waren volkomen verrast toen burgemeester Weterings hen vorige week telefo-
nisch op de hoogte bracht dat koning Willem-Alexander hen had benoemd in de orde van Oranje-
Nassau. Vanwege allerlei beperkende maatregelen rond het coronavirus zal de daadwerkelijke uit-
reiking van deze koninklijke onderscheiding later in het jaar plaatsvinden.
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de gemeente voor de aankoop van de grond van 
onze vereniging. In januari 2005 is Jan benoemd 
tot Erelid van onze vereniging.
Na zijn werkzaamheden als penningmeester is Jan 
in 2006 toegetreden tot de Commissie Overhoe-
ken, later opgevolgd door de Projectcommissie. 
Deze commissies werden destijds opgericht met 
als opdracht de herinrichting van ons tennispark 
voor te bereiden, uit te werken en te begeleiden 
naar aanleiding van de beoogde gebiedsontslui-
tingsweg. Tussen 2006 en 2018 heeft Jan, vaak tot 
in de nachtelijke uren, meerdere keren per maand 
vergaderd en onderhandeld met zowel Projectont-
wikkelaars als de gemeente. Het is mede dankzij 
Jan geweest dat we in 2018 ons compleet her-
ingerichte park en verbouwde paviljoen feestelijk 
hebben kunnen openen. 

Piet Vromans is een zeer 
gewaardeerd en enthousi-
ast lid van onze vereniging 
die zich sinds vele jaren ac-
tief inzet als vrijwilliger. 
Zo heeft Piet 8 jaar deel uit-
gemaakt van het bestuur 
van onze vereniging (2007 
t/m 2014) en is hij sinds 
2014 lid van onze accom-

modatiecommissie. Tijdens zijn bestuurlijke peri-
ode heeft Piet zich ingezet voor vele verschillende 
onderwerpen waaronder de realisatie/voorberei-
ding van ons nieuwe paviljoen. Wij hebben als 
club onze gronden, banen en gebouwen in eigen-
dom. In 2017 en 2018 is veel geïnvesteerd in de 
banen, hekwerken, verhardingen en paviljoen. Om 
langdurig en op een goede wijze van het tennis-
park gebruik te kunnen maken is het nodig dat al-
les in een goede staat blijft verkeren. Piet maakt 
deel uit van een groep vrijwilligers die elke woens-
dag tot taak heeft om als een goede rentmeester, 
zorg te dragen om het tennispark te beheren en 
onderhouden. Hierdoor kunnen de leden volgens 
de planning meerjarig gebruik maken van het ten-
nispark en is het aantrekkelijk voor nieuwe leden 
om lid te worden. 
Jan en Piet zijn al gedurende vele jaren van grote 
waarde voor onze vereniging. Zij hebben zich ge-
durende al die jaren belangeloos ingezet als vrij-
williger en daarbij TC de Rauwbraken op een zeer 
positieve en innemende wijze vertegenwoordigd.
De leden en het bestuur van TC de Rauwbraken 
feliciteren Jan en Piet met hun koninklijke onder-
scheidingen.

RIEN VAN DER BRUGGEN
Als er iets geregeld moet 
worden dan laat dit maar 
aan Rien over want dan 
weet je zeker dat het 
goed komt.

Rien van der Bruggen is al 
zo’n 25 jaar lang betrokken 
bij diverse evenementen en 
verenigingen in Berkel-En-

schot. Vanuit de KPJ en de handboogvereniging 
is dan ook het initiatief genomen om hem hiervoor 
te bedanken doormiddel van een lintje. Al zo’n 
25 jaar is hij betrokken bij de organisatie van het 
Trekkertrek evenement wat voorheen in Berkel-
Enschot en de laatste jaren in Heukelom wordt 
georganiseerd. Als bestuurslid regelt hij de afge-
lopen 15 jaar de wedstrijdorganisatie. Tot enkele 
jaren terug heeft Rien ook jarenlang lesgegeven 
aan de jeugd van de Handboogvereniging De Mei-
erijers en natuurlijk ook diverse handjes geholpen 
bij bijv. de verhuizing van clubgebouw.
Ook kun je Rien kennen als de drijvende kracht 
achter Kraanpop. Van begin af aan is Rien hier 
achter de schermen bij betrokken. Begeleiden van 
de opbouw, contact met leveranciers en artiesten-
begeleiding zijn zo maar enkele taken die hij die 
jaren heeft gedaan. Daarnaast was hij betrokken 
bij de oprichting van Zomerleut en heeft hij het 
jubileumfeest Berkel-Enschot 800-850 jaar geor-
ganiseerd. Hij hiep mee bij de wielerronde en dan 
vergeten we vast nog een heleboel. 
Rien kent veel mensen in en om het dorp en kan 
ook met iedereen goed opschieten. Als er iets ge-
regeld moet worden dan laat dit maar aan Rien 
over want dan weet je zeker dat het goed komt. 
En dit alles geheel vrijwillig en ondanks zijn fysieke 
beperkingen. 
Daarom willen wij Rien graag eens in het zonnetje 
zetten en namens heel Berkel-Enschot bedanken 
voor zijn inzet al deze jaren en hopen we dat we 
nog vele jaren op zijn enthousiasme kunnen reke-
nen. Van harte proficiat! 
Stichting de Wielbraek
KPJ Berkel-Enschot/Heukelom
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ACTIVITEITENKALENDER

Deze week verschijnt geen 
activiteitenkalender omdat alle 
grote evenementen tot 1 juni i.v.m. 
het Coronavirus zijn geannuleerd.

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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pas echt iets verandert wanneer er iets cruciaals 
gebeurt, bijvoorbeeld een milieuramp. Dan besef-
fen veel mensen dat er echt iets moet gebeuren. 
De uitspraak van de Raad van State is ook zo’n 
keerpunt. Er liggen afspraken op tafel om de bio-
diversiteit te beschermen en dat schept verplich-
tingen om die ook na te komen.’

Mooi boek, goed verhaal
Samen met Willem van Kruijsbergen en Henk 
Sierdsema heeft Jan er een prettig leesbaar en rijk 
geïllustreerd boek van gemaakt. ‘Ik wil mijn bood-
schap zo goed mogelijk overbrengen. Soms stel 
ik dan de boel een beetje op scherp. Als je zegt 
dat bijen economisch nuttig zijn voor de bestui-
ving van landbouwgewassen en dus beschermd 
moeten worden, dan zeg ik: “Van de 357 soorten 
bijen zijn er welgeteld 4 nuttig bij de bestuiving van 
landbouwgewassen. Zijn die 353 andere soorten 
dan economisch waardeloos? Hoeven zij niet be-
schermd te worden?” Wat ik met mijn boek vooral 
wil bereiken is dat er een discussie op gang komt.’

Het boek kost tot 1 juni 2020 € 34,95, 
daarna € 39,95 en is te verkrijgen bij 

de uitgever www.picturespublishers.nl 
en bij de boekhandel.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Jan van der Straaten 

JAN 
VAN DER 
STRAATEN 
SCHREEF 
BOEK 
OVER 
BESCHERMING 
VAN 
BIODIVERSITEIT

Van onze correspondent Jan van der Straa-
ten verscheen deze maand het boek ‘Be-
scherming van biodiversiteit, een weer-
barstige uitdaging’. Hierin schrijft hij dat 
het politieke beleid in Nederland vooral 
gestuurd wordt door economische afwe-
gingen, waardoor het milieu en de ver-
scheidenheid in flora en fauna onvoldoende 
worden beschermd. Toch is hij optimistisch: 
‘Het is niet te laat om het tij te keren, maar 
het is wel een kwestie van lange adem.’

Als wetenschapper houdt Jan zich bezig met aller-
lei vraagstukken op het gebied van milieu en na-
tuurbescherming. ‘In de jaren negentig schreef ik 
over “zure regen”. Tegenwoordig heet dat “het stik-
stofprobleem”, maar in feite gaat het om hetzelfde. 
De stikstofcrisis is nu een heet hangijzer in de poli-
tiek, maar je kunt het ook zien als een belangrijk 
keerpunt in het tot nu toe gevoerde beleid.’

Een wetenschappelijke boodschap 
in huis-tuin-en-keukentaal

Weerbarstig 
Het aanpassen van beleid blijkt namelijk erg weer-
barstig. Het kan tientallen jaren duren voordat er 
een koersverandering plaatsvindt. ‘Je ziet dat er 
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De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

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

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

vloeroppervlak

ZONDAG 

3 MEI GEOPEND Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

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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Met onze kleinkinderen deden wij, vóór de qua-
rantaine, verschillende activiteiten die leuk, 
leerzaam en creatief kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
het zelf maken van kwartetspellen. 

1. Diertjes-in-en-rond-huis-kwartetspel: een kwar-
tetspel van alle soorten diertjes, die in en rond 
het huis te vinden zijn, zoals: mieren, vlinders, 
kevers, spinnen, torretjes, vogels, pieren, enz. 

 Daarmee kun je ook oog krijgen voor de afne-
mende biodiversiteit. Zoek en inventariseer alle 
diertjes die je kunt vinden. Maak er een schetsje 
van en/of fotografeer ze. Zoek in boekjes of op 
internet de naam op van de diertjes die je niet 
kent. Verbaas je erover hoeveel soorten spinnen 
of pissebedden er zijn: o.m. gewone, ruwe, kel-
der-, land- en muur-pissebedden. Orden nu alle 
gevonden diertjes in groepjes van vier. Geef elke 
groepje van vier een bestaande of een zelf be-
dachte naam. Teken dan elk insect op horizontale 
kartonnetjes van ca. 6 bij 8 centimeter. Schrijf de 
naam van dat diertje erbij en schrijf de 3 namen 
van de andere diertjes van dat viertal er ook bij. 
Dan heb je een kwartetspel en kun je spelen.

2. Komisch kwartetspel van bestaande dieren: 
Neem een boek of een encyclopedie met een 
alfabetisch register van dieren. Verzamel daaruit 
alle komische, gekke, humoristische dierenna-
men, bijv. rafelvis, narwhal, glaskikker, dumbo-
octopus, neusaap, en vergeet de blobvis niet, 
verreweg het lelijkste dier, enz. Zoek bijv. 4 ko-

Creatieve, grappige en leerzame activiteiten in en rond huis

KWARTETSPEL

misch insectennamen, 4 komische vogelnamen, 
4 zoogdieren, 4 vissen, 4 amfibieën, 4 huisdie-
ren. enz. Maak daarvan een dierenkwartetspel 
door deze dieren op kaartjes te tekenen en/of 
foto’s van deze dieren op kaartjes te plakken.

3. Komisch dierenkwartetspel van gefantaseerde 
dieren en dierennamen. Bijv. Ik vraag aan jou 
van de “Lachebekjes”, de lachgier. Dat zou een 
vraag kunnen zijn in een komisch dierenkwar-
tetspel. Je kunt er zelf ook nog allerlei komi-
sche dierennamen bij verzinnen. Je kunt ook 
fantaseren hoe die verzonnen dieren eruit zien. 
Maak dan groepjes van 4 dieren die op een of 
andere manier bij elkaar horen en verzin er een 
grappige of carnavaleske groepsnaam bij. Bijv. 
de lachebekjes, de staartjes, de orenmaffia, de 
bonterikken, of iets dergelijks. Dit kun je ook 
online doen met vriendjes en vriendinnetjes. Nu 
kun ook daarvan een kwartetspel maken je een 
kwartetspel maken. Door fantasiediertjes te te-
kenen. 

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
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 26-4 Knuffeldoekje aapje bruin, voorzien Klaproosstraat 06-49803315  
  van naam Lux
 19-4 Klavertje vier hangertje Beukendreef Berkel-Enschot 06-30198047
 18-4 Meisjesjas 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 
 25-4 Gouden armbandje met bedeltje met Berkel-Enschot 06-42090786
  inscriptie “Lily”
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De winter ligt achter ons en de lente is begonnen. 
Bomen en struiken vormen nieuwe bladeren en 
de eerste bloemknoppen gaan open. Vogels vlie-
gen heen en weer met materiaal om hun nest te 
bouwen. De geur van rozen en lavendel verspreidt 
zich in de tuin. Zoemende bijen en prachtig ge-
kleurde vlinders strijken neer op het bloembed 
achter de blokhut. 

Ze gaan van bloem tot bloem, op zoek naar nectar 
en stuifmeel. Tussen al deze gevleugelde insecten 
valt er één uit de toon. Deze is dik, zwart-geel van 
kleur en zoemt anders dan een bij. Ook vliegt ze 
geregeld weg van de groep en zet koers richting 
de blokhut. Ze gaat naar binnen en gelijk stopt 
haar zoemende geluid. De alarmbellen gaan rin-
kelen want dit is niet zomaar een vrouwtje binnen 
haar soort. Onderzoek volgt waarbij iets verdachts 
wordt ontdekt. Hoog in de nok van de blokhut 
hangt een wit bolletje. Het is een structuur die er 
eerder niet was en waaraan nog gebouwd wordt.

De conclusie volgt snel en beknopt. Een koningin 
is neergestreken op ons landgoed en bereidt zich 
voor op de komst van haar onderdanen. Wat een 
leven, je hoeft maar te zoemen en iedereen vliegt 
voor je. Je wordt op je wenken bediend en zelf blijf 
je warm en droog.

Maar ook een koningin kan aan lagerwal raken. 
Nietsvermoedend is zij hoog en droog haar pa-
leis aan het inrichten. Tegelijkertijd heerst er op de 
grond uiterste concentratie, coördinatie en calcu-
latie. Zij heeft geen notie van het naderende onheil 
recht onder haar.  

En dan, met uiterste precisie en in één slag, wordt 
Hare Majesteit geplet tussen nok en balk. Ze is ten 
onder gegaan, nog voor haar onderdanen konden 
dienen. 

Vredig wordt zij begeleidt naar haar laatste rust-
plaats, op de vuurschaal, tussen as en hout. Haar 
geel en zwart gestreepte derrière wijst omhoog 
naar de hemel. Daar gaat ze dan, met eeuwige 
roem voor een kort maar koninklijk bestaan.
 

Petra Meester, schrijfatelier Berkel-Enschot

EEN KONINKLIJKE AFTOCHT

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Bacopa
Of Sneeuwvlokje geeft een 

tapijt van witte bloemen. 

Geschikt voor in de tuin of als 

hangplant. 1.39
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NIEUWSFLITS KONINGSOORD

We merken dat de informatiebehoefte over de ontwikkelingen van 
het project Koningsoord groot is. Daarom publiceren Heijmans en 
gemeente vanaf nu geregeld een nieuwsflits in De Schakel. Zo blijft 
u op de hoogte!

Gevolgen Corona voor Koningsoord
Het werk op Koningsoord kan voorlopig doorgaan. Tijdens de werkzaamheden wordt 
 voldoende afstand gehouden van elkaar. De maatregelen hebben wel gevolgen voor de 
contactenmetdebewoners.Zogaatdeinformatiebijeenkomstoverdesloopvanhetoude
winkelcentrumEikenboschinmeinietdoor.Omwonendenkrijgenalleinformatiethuis
gestuurd. De feestelijke opening van het nieuwe winkelcentrum (oorspronkelijk in april) is 
verplaatst naar het weekend van 18, 19 en 20 september.

Weekmarkt verplaatst 
Met de opening van het 
 nieuwe winkelcentrum is ook 
de weekmarkt verplaatst naar 
het nieuwe plein tussen het 
kloostercomplex Ons Konings
oordenhetnieuwewinkel
centrum. De eerste markt op 
de nieuwe plek vond met suc
ces plaats op 19 maart. Iedere 
donderdag kunt u tussen 9 en 
12uuropdenieuwelocatie
terecht voor verse producten 
zoals groente, kaas, brood, 
noten, vis en bloemen.
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Op de hoogte blijven?

Volg de facebookpagina Koningsoord van Heijmans;  
facebook.com/koningsoord/

OphetYouTubekanaalvanHeijmanszijniederemaandfilmpjeste
zien van dronevluchten over Koningsoord.
youtube.com/channel/UChhI5beWKmztw3TziVRjYzA

Waterafvoer Vesperplein is opgelost

Deafgelopenwinterwasergnat,vooralinfebruariheeft
het veel geregend. Hierdoor stond er veel water op het 
Vesperplein. Omdat het gras nog niet groeit kan de bodem 
het water nog niet goed afvoeren. Om het overtollige 
wateraftevoerenheeftHeijmansopverschillendeplaat
sen extra straatkolken geplaatst. Daarna is het water al snel 
gezakt. Door het betere lenteweer zijn de plassen weer 
verdwenen en is alles inmiddels volledig opgedroogd.

Speeltuin Vesperplein 
gaat weer open

Ook rond het speeltuintje op 
hetVesperpleinheeftveel
 water gestaan. Nadat de 
 speeltoestellen allemaal zijn 
nagekeken is de grond weer 
netjes vlak gemaakt en het gras 
opnieuw ingezaaid. Om het 
grasveld de kans te geven om 
te groeien is de speeltuin nog 
afgezet met hekken. Zodra het 
gras sterk genoeg is gaan de 
hekken weg en kan de speeltuin 
weer worden gebruikt.

Werkzaamheden Hoolstraat

Voordat de Koningsoordlaan opende, reed er veel bouwverkeer door de Hoolstraat. 
Door het zware verkeer is er schade ontstaan aan de weg. 
Heijmans gaat vanaf begin mei herstelwerkzaamheden uitvoeren.
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DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT 
STEEKT U EEN HART ONDER DE 
RIEM
Samen maken we een onwijs bizarre, heftige, dy-
namische tijd door. Geen idee hoe lang deze pe-
riode nog voortduurt. Een periode met veel onze-
kerheid voor iedereen.  

De Dorpsraad leeft mee met alle bewoners, ge-
zinnen die zijn getroffen door het Corona virus. 

Dorpsraad Berkel-Enschot steekt burgers werk-
zaam in de zorg, mantelzorgers, winkeliers, ou-
ders die thuis lesgeven, ondernemers, ZZP’ers, al-
leenstaanden en alle andere burgers die op welke 
manier dan ook geraakt worden een hart onder 
de riem. 

De Dorpsraad is trots op nieuwe, creatieve initia-
tieven die zich ontplooien in ons dorp. Mensen die 
zorg, aandacht en interese voor elkaar hebben. 
Blijf hier mee doorgaan! 

Samen komen we deze moeilijke periode door. 
Allen samen staan we sterk. 

Houd moed, houd vol en blijf gezond!
Hartelijke groet, 

Alle bestuursleden Dorpsraad Berkel-Enschot 

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Aardbeien soezen  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 1 t/m donderdag 7 mei 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Nieuw  
Gesneden Brood 
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WHITE DEMONS
We handballen al een gehele tijd niet 
meer met elkaar. En dit begon ieder-
een te merken. We missen het trai-

nen, de wedstrijdjes maar bovenal missen we el-
kaar. Handbal is een teamsport en in het clublied 
komt het al voor “De kraacht van White Demons is 
de clubsfeer”. Trainers en coaches hebben samen 
via foto’s laten weten dat ze de kinderen missen, 
oudere jeugdleden onderling bellen en appen wat 
af en onze jongste jeugd heeft op een creatieve 
manier laten merken dat ze weer heel graag wil-
len handballen. Als je door en rondom Berkel-En-
schot rijd zie je een aantal prachtige tekeningen 
voor de ramen hangen. Dit laat wel weer zien dat 
ook al zijn we niet samen, we wel aan elkaar den-
ken. Achter de schermen zijn op dit moment de 
leden van White-Demons druk met elkaar aan het 
handballen, maar toch zijn ze allemaal thuis? Hoe 
dat precies zit zul je volgende week zien op onze 
social media kanalen. Het mag duidelijk zijn, dit 
is een gekke tijd maar we komen er met zijn al-
len uit. Ook voor veel van onze sponsoren die lo-
kale ondernemers zijn 
is het niet gemakkelijk 
in deze tijd. Daarom 
roepen we iedereen 
op om zoveel mogelijk 
lokaal te kopen. Zij hel-
pen ons, waardoor wij 
normaal zo fijn samen 
kunnen handballen. 
Laten wij hen nu helpen 
om deze crisis door te 
komen. Samen staan 
we sterk.

CEES WOUTERS IS 
AL RUIM 40 JAAR 
WEDSTIJDSECRETARIS 

VAN MHC BERKEL-ENSCHOT.
Voor deze bijzondere en enorme verdien-
sten als vrijwilliger heeft het Zijne Majesteit 
de Koning behaagd hem te benoemen tot 
lid in de orde van Oranje Nassau.
In verband met de geldende Coronamaa-
tregelen heeft de Burgemeester van St. 
Michielsgestel, Han Looijen, Cees via een 

videoverbinding per-
soonlijk op de hoogte 
gebracht van dit heuge-
lijk feit.
Zodra de Coronamaat-
regelen dit toelaten zal, 
op een nog nader te be-
palen datum, de fysieke 
uitreiking van de ver-
sierselen plaatsvinden.
Wij feliciteren Cees van 
harte met deze zeer ver-
diende onderscheiding 
en zijn trots Cees als vrijwilliger in onze vereniging 
te hebben.
Normaal gesproken loopt de mailbox van Cees 
wekelijks vol met diverse hockey zaken.
Nu dit (hopelijk) tijdelijk niet het geval is zou het 
enorm leuk zijn mailbox te vullen met felicitaties.
Dat kan via cnjmwouters@gmail.com. 

Foto: Anouk van Gorkom
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Bekijk alle foto’s van Koningsdag op www.schakel-nu.nl Fotografie: Bas Haans

KONINGSDAG 2020 
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IN BERKEL-ENSCHOT
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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 2 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 VIB burgers
•  500 gram shoarmavlees 

+ broodjes en saus
•  4 kip krokant schnitzels

samen voor 1950

samen 325
samen 495

500 gram 380
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Dit zijn onze aanbiedingen 
in de winkelwagen

100 gram 
gebraden 
gehakt   
+ 100 gram 
Tartino 

Bakje 
fantasiesalade   
+ bakje 
bouillonsalade   

Woensdag & donderdag 

Gekruid 
gehakt 

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

De Schakel in week 19

I.v.m. Bevrijdingsdag 5 mei, verschijnt de Schakel op donderdag 7 mei 2020. 

Deadline kopij en advertenties maandag 4 mei 10:00 uur.

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Anthony Pop VWO      Toegelaten tot Geneeskunde Radboud Universiteit



DIVERSEN
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AED KRUISAKKER
DAAR RED JE 
LEVENS MEE.

Kijk op: https://www.buurtaed.nl/project/
buurtaed-voor-kruisakker-5056-berkel-enschot  

Beste buurtbewoner, 

Graag wil ik mij even voorstellen:
Ik ben Piet Pijnappels en woon 
op Kruisakker 35,  ik ben 67 jaar, 
getrouwd, drie kinderen en ik heb 
mijn hele leven in de zware indus-
trie gewerkt. 
In deze branche gebeur(d)en 
vaak ongevallen waarbij zowel lichte als zware 
verwondingen voor kwamen. Daarom heb ik al 
snel mijn EHBO diploma gehaald en ben ik BHV-
er in diverse functies geweest.

Nu ik met pensioen ben, wil ik mij weer meer in-
zetten als burgerhulpverlener/ buurt hulpverlener 
en heb daarom weer opnieuw mijn EHBO diploma 
gehaald en ben aangesloten bij de EHBO-vereni-
ging St. Alphonsus en stichting Hartslag nu.

Al enige  tijd heb ik het plan om een AED bij ons 
in de buurt te (laten) plaatsen zodat ook in onze 
buurt adequaat gereageerd kan worden wanneer 
iemand een hartstilstand krijgt. De kans van over-
leven wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Daarvoor 
ben ik met het Rode Kruis in zee gegaan en heb 
nu een website: https://www.buurtaed.nl/project/
buurtaed-voor-kruisakker-5056-berkel-enschot 

Om dit te kunnen realiseren heb ik jullie hulp no-
dig. Ik hoop dan ook dat jullie deze AED in onze 
buurt willen sponsoren via bovenstaande site.

Vragen, ideeën? Kom eens langs of stuur mij een 
email via Peerkes@msn.com 

HERDENKINGSBOMEN 
10 JOB-BOOM
De Heilige Man Job wordt in Enschot 

al tijden aangeroepen tegen zweren, gezwellen 
en andere huidaandoeningen. Op zondag 12 mei 
1996 was er weer de jaarlijkse Sint Job-bedevaart, 
gevierd in de St. Caeciliakerk en op het plein. In 
verband met de aankomende herindeling had de 
Stichting Sint Job Berkel-Enschot besloten dat 
er die dag eenmalig een historische optocht zou 
trekken door Enschot. Hoofdrolspeler in die tocht 
was Sint Job gespeeld door agrariër Jan van Pelt 
zittend op een denkbeeldige mesthoop. Ook mijn 
broer Mark was van de partij met een platte kar 
en zijn oldtimer Fendt-trekker. Op de kar lag een 
flinke Metasequoia glyptostroboides met kluit. 
Die boom had ondergetekende geschonken aan 
de parochie onder voorwaarde dat die de naam 
’JOB-BOOM’ zou krijgen. Op die dag is de her-
denkingsboom geplant aan de westzijde van de 
pastorie in aanwezigheid van onder anderen pas-
tor Hein Tops, burgemeester Jan Meijs en Frits 
Knibbeler voorzitter van de Stichting Sint Job 
Berkel-Enschot. Alvorens Hein Tops en Jan Meijs 
de aarde aan de kluit gooiden werd een koker met 
tekst in het plantgat gedeponeerd. Bij de boom 
kwam een paal met 
plaquette met de wel-
luidende tekst: JOB-
BOOM 12 mei 1996. 
De herdenkingsboom 
was geen lang leven 
beschoren en stierf 
plotseling in 2004. Na 
ampel overleg met 
het kerkbestuur heb 
ik een nieuwe boom 
aangeschaft. Op 2 
april 2005 heb ik sa-
men met mijn neefje 
Sven van der Loo de 
aarde aan die kluit ge-
gooid.

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

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl
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TIPS ZODAT 
KINDEREN ZICH NIET 

VERVELEN IN DE MEIVAKANTIE
Het is meivakantie! Normaal de tijd om er lek-
ker met het gezin op uit te gaan en veel leuke 
dingen te ondernemen, maar dit jaar is dat 
net even anders. Daarom heeft de Bibliotheek 
Midden-Brabant een heleboel online activitei-
ten voor kinderen op het programma staan. 
Benieuwd geworden? Wij hebben ze voor je op 
een rijtje gezet.

Online activiteiten voor jonge programmeurs in 
spé (7 tot 12 jaar)
Heb je een kind thuis zitten die het ontzettend leuk 
vindt om bezig te zijn met games/websites /anima-
ties? Dan kan hij of zij deze meivakantie het hart he-
lemaal ophalen bij de Bibliotheek Midden-Brabant. 
Zo is er op 22 april een online Coderdojo waarin 
kinderen leren om een eigen animatie te maken. Op 
23 en 30 april komen er video’s van Joep en Sjors 
van het DigiLab online op het Youtubekanaal van 
de Bibliotheek Midden-Brabant. Elke week gaan ze 
aan de slag om zelf iets te maken op de computer. 
Games, verhalen, levels, 3D-modellen: noem maar 
op! Op 30 april is er ook een Online Codemiddag 
waarbij kinderen leren hoe ze een website kunnen 
bouwen door middel van de Code Qube. Dat is nog 
niet alles, want op 2 mei is er ook nog een Coder-
dojo waarin kids leren hoe ze zelf een game maken!

Al deze activiteiten én meer info zijn terug te vin-
den in de agenda van de Bibliotheek Midden-
Brabant: https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/
tips-voor-thuisblijvers/agenda.html

Online voorlezen voor de kleintjes (1 tot 6 jaar)
Missen jij en je kind de voorleeshalfuurtjes van de 
bieb? Wees dan niet getreurd! Twee keer per week 
verschijnt er namelijk een nieuwe voorleesvideo 
op de Facebook-pagina van jouw favoriete Bibli-
toheek én het Youtube-kanaal van de Bibliotheek 
Midden-Brabant.

Op woensdagmiddag post onze Spoorleescon-
ducteur Marja altijd om 14.30 uur een spannend 
nieuw voorleesverhaal voor alle kinderen tussen 
de 3 en 6 jaar oud. Op vrijdag om 10.15 uur is 
het tijd voor het Peutervoorlezen en worden er de 
leukste verhaaltjes/liedjes en versjes gedeeld. Tij-
dens het Spoorlezen en het Peutervoorlezen komt 
er ook regelmatig iemand op bezoek. Denk bij-
voorbeeld aan kinderboekenschrijvers Erik van Os 
en Annemarie Bon. 

Bekijk hier alle Spoorleesverhalen op 
Youtube: www.bit.ly/playlistspoorlezen
Bekijk hier alle Peutervoorleesverhalen op 
Youtube: www.bit.ly/playlistpeutervoorlezen

En verder…
Staan er nog heleboel leuke andere tips op de 
website van de Bibliotheek Midden-Brabant! Zo 
hebben we een boel leuke tips (www.bit.ly/lees-
tips-voor-kinderen) verzameld om het lezen thuis 
nóg leuker te maken voor je kind. Wat dacht je bij-
voorbeeld van videobellen met Voorleeshond Flex 
of een boekenbabbel maken voor klasgenoten?
Is jouw kind meer van de apps en games? Dan kun 
jij eens kijken naar de tips (www.bit.ly/tips-apps-
games) van Angela Meulensteen, mediacoach 
van de Bibliotheek, en Steph Byrne, program-
mamaker voor het GameLab. Zij selecteerden de 
leukste apps en games die niet alleen leuk zijn 
voor je kind, maar ook nog leerzaam!

Heb je een voetballiefhebber en/óf een leeswurm 
thuis zitten? Dan is het wellicht leuk om met het 
hele gezin mee te doen aan de Thuiseditie van 
Scoor een Boek. Dit leesproject organiseert de Bi-
bliotheek Midden-Brabant samen met Willem II en 
RKC Waalwijk. Ook als de klas van jouw kind niet 
meedoet aan Scoor een Boek, kun je toch met het 
gezin meedoen aan de Thuiseditie. De opdrachten 
in de Thuiseditie zijn gericht op samen lezen, spe-
len met taal en op bewegen. Je gaat bijvoorbeeld 
online sporten met Arjen Robben of moppen tap-
pen met Jochem Myjer. Kijk snel op www.scoort-
huis.nl voor meer informatie.
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KINDERVAKANTIEWERK 
2020 KAN NIET 
DOORGAAN…

Het huidige verbod op evenementen is door de 
overheid verlengd tot 1 september. 
Een logische keuze in deze moeilijke tijd. 
Dit betekent voor Stichting Jeugdwerk Berkel-En-
schot helaas dat KinderVakantieWerk Onderbouw 
en Bovenbouw beide geen doorgang kunnen vin-
den.
De voorbereidingen hiervoor zijn acht maanden 
geleden gestart. We willen onze voorbereidings-
groepen dan ook bedanken voor het enthousi-
asme, werk en tijd die ze hierin hebben gestoken. 
Ook een bedankje voor alle leiding die zich al had 
opgegeven om deze week te kunnen draaien.
Wij hopen de kinderen, ouders en vrijwilligers weer 
te verwelkomen zodra het veilig en verantwoord is!
Spoiler alert: Hou onze website en Facebook in de 
gaten voor leuke (digitale) activiteiten en prijsvra-
gen de komende tijd en in de vakantie.
Namens het bestuur veel gezondheid,
Martijn, Monique, Thijs, Charlotte, Tom en Jorrit

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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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

24 |

Adrespenningen GRATIS gegraveerd
terwijl u meekijkt!

St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymix.nl

terwijl u meekijkt!terwijl u meekijkt!terwijl u meekijkt!

20-03xx Schakel 16.indd   2420-03xx Schakel 16.indd   24 08-04-20   13:0108-04-20   13:01

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Regen in de laatste aprilnacht, 
heeft steeds de kelder vol gebracht.

Is april mooi verlopen, 
dan zal mei niet deugen.
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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
Leven en Liefde
Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw. In 1942 
kwam ze terecht in deportatiekamp Westerbork, 
eerst als functionaris van de Joodsche Raad, en 
later als “doortrekkende”. Een doortrekker was ie-
mand die wachtte op transport naar een concen-
tratiekamp. In september 1943 werd Etty, samen
met haar ouders en haar broer Mischa, vanuit 
kamp Westerbork naar concentratiekamp Ausch-
witz getransporteerd. Daar overleed zij op 30 no-
vember 1943 op 29-jarige leeftijd. In haar brieven 
beschreef zij kamp Westerbork als een hel. Toch 
ervoer zij, juist in die hel, de aanwezigheid van 
God. Op een plaats waar pijn en dood alom aan-
wezig waren, voelde zij de kracht van het leven. Ze 
zag Gods licht in het groene gras, in de bloemen 
die zij kon zien vanachter het prikkeldraad. Ze er-
voer Gods liefde in al het goede dat - ondanks 
alles - tussen mensen gebeurde. In alle aandacht, 
in woorden van troost, in kleine helpende gebaren 
zag zij hoe God zijn hand naar zijn mensen uit-
strekte en hen aanraakte. Je zou kunnen zeggen 
dat Etty Hillesum naar een graf ging, maar daar 
geen dood lichaam vond, maar God zelf, liefde en 
leven, sterker dan de dood. Etty Hillesum zag dat. 
Zij was getuige van het wonder dat ook de leerlin-
gen van Jezus aanschouwden. 
En ook wij mogen dit wonder ervaren. Sommi-
gen onder u zullen uit ervaring weten hoe ze iets 
wezenlijks hebben geleerd, vaak zonder het te 
vermoeden, juist in hun pijn en verdriet. Vooral in 
deze tijd van coronacrisis. Dan zie je hoe midden 
in de pijn van het verlies het nieuwe leven geboren 
wordt in de vorm van medemenselijkheid, van lief-

de en begrip. De steen voor het graf lijkt wel iets 
te verschuiven, misschien al wat weg te rollen en 
de eerste hoopvolle tekenen van nieuw leven laten 
zich zien. Misschien heeft u een soortgelijke erva-
ring. Misschien kunt ook u zeggen: het was een 
moeilijke en intens verdrietige tijd, maar het heeft 
me ook iets gegeven. Het heeft me niet terug-
gegeven wat ik verloor, maar midden in de dood 
groeide - zonder dat ik het zag of zelf maar ver-
moedde – het nieuwe leven. Zo’n ervaring neemt 
het verdriet niet weg om degene die we
hebben verloren, maar het geeft wel hoop en uit-
zicht dat er, ondanks alles, toekomst is. Het is 
juist deze toekomst waar het feest van Pasen over 
spreekt: dat er door de dood heen leven is, en 
dat er doorheen alle verdriet om het gemis, liefde 
is. Die heel persoonlijke ervaring van de eerste 
paasgetuigen, van Maria Magdalena en de twee 
andere apostelen, is een ervaring waartoe ook wij 
uitgenodigd zijn. In deze paastijd vieren we ons 
geloof in God, in het leven en de liefde. In deze tijd 
willen we ons ervan bewust zijn dat de dood nooit 
het laatste woord heeft, maar dat het eerste en het 
laatste woord er een van leven en liefde is. De vol-
heid van het leven, van het eeuwig leven, is Gods 
geschenk aan ieder van ons.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

KLOKKEN LUIDEN
Omdat vanwege het coronavirus alles anders is dit 
jaar hebben onze kerkklokken  geluid op Konings-
dag, 27 april, en ze zullen worden geluid op Do-
denherdenking maandag 4 mei: van 19.45 uur tot 
19.58 uur en Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei: van 
12.00 uur tot 12.15 uur.

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.
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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! 

Iedere dag vers gestoken ASPERGES en dagelijks 
geschilde ASPERGES De boerderijwinkel is elke 
dag open vanaf 9.00 uur. Aspergeboerderij van 
Iersel Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404 

Via deze weg wil ik al mijn klanten een hart onder 
de riem steken. Ik hoop dat ik na 20 mei weer 
open mag en jullie voeten weer kan behandelen. 
Ik mis jullie en jullie verhalen. 
Esther Vorster pedicure. 

VERSE ASPERGES van de Heukelomse grond. 
Wij verkopen tot EIND JUNI dagelijks gestoken 
asperges. Ook geschilde asperges en overige 
benodigdheden voor een maaltijd. 
Verkoop ma t/m vrij en zondag 10.00-18.00 uur, 
zaterdag 9.00-18.00 uur. Aspergekwekerij 
Schuurmans Hoog Heukelom 3, Heukelom
0135334720. 

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

Schoonmaakster gezocht in Berkel Enschot. 
06-41399902 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere dinsdag-
avond hebben wij een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. I.v.m. het coronavirus kan 
dit alleen op afspraak. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout, 
www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877 

Gezocht voor onze 2 kinderen (5 en 6 jaar) 
Oppas voor donderdagmiddag na school 
Mobiel: 0624294067 e-mail: judith1977@live.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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
30 apr 1 mei 2 mei

Geldig in week 18
zondag 26 april t/m  
zaterdag 2 mei 2020

18/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profiteren 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

Douwe Egberts Aroma  
rood snelfilterkoffie 
Alle enkelpakken à 500 gram, 
koffiebonen 
Alle zakken à 500 gram, 
koffiepads 
Alle zakken à 54 stuks 
of oploskoffie 
Alle potten à 200 gram,  
combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties en barista

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

4.36   2.18
De actieprijzen variëren  
van 2.18 - 2.39

1+1
GRATIS PLUS

Hollandse aardbeien
Bak 400 gram

+1 
HANDDOEK

ZEGEL

PLUS  
Culinaire beenham
Naturel, honing-mosterd  
of kaas-spek

Optimel Drink
Alle pakken à 1 liter, uit de koeling,  
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Optimel Drink framboos  
0% vet, 2 pakken à 1 liter 

2.90   1.45
De actieprijzen variëren  
van 1.39 - 1.45

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Houdbare  
Chocomel of Fristi
Alle pakken à 1 liter

PLUS Kipdrumsticks
Naturel of gekruid, pak 450 gram,  
combineren mogelijk
2 pakken

6.00   3.00Fruity Pack Luxe fruitbowl
Schaal 500 gram, uit de koeling

Kletzzz Kletzenbrood of toast
Alle pakken à 75-200 gram
Per pak 
Bijv. Kletzzz Kletzenbrood original,  
pak 200 gram 

3.49   1.74
De actieprijzen variëren van 1.29 - 1.74

50%
KORTING

PLUS Buitenlandse kaasjes
Camembert rustique, port salut, 
roombrie of cambozola

10.98 - 13.18

2 stuks

8.49
Per bak

2.39

6.49
Per 500 gram

4.49
1.39 - 1.89

Per pak

0.99

Per schaal

2.99
1.49 - 1.97

Per 100 gram

1.29

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




