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DEZE WEEK:
PUUR Wellness & Massage, voor ontspanning en een stralende huid

Corona-crisis in Berkel-Enschot (3): ‘Maanden thuiszitten is onnatuurlijk’

Wim en Corry van Loon: 50 jaar een mooie lovestory
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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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 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Wat ga je doen?

Je gaat gemiddeld 1 dag per week naar 
school en de rest van de week breng je het 
geleerde meteen in praktijk in één van onze 
zorglocaties.  
De opleiding duurt 3 jaar. Je ontvangt  
meteen een salaris conform cao.

Interesse?

Kijk op onze website of onze B L O E I - 
kernwaarden bij jou passen en voor meer 
informatie over deze opleidingsplaatsen.

Ambieer jij een 
carrière in de 
ouderenzorg?
Volg dan bij ons per 
1 september 2020 de  
opleiding tot gediplomeerd

Verzorgende IG
     niveau 3

www.t-heem.nl
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Het is niet voor niets dat Monique Derksen 
Puur als naam voor haar schoonheidssalon 
koos, want het vormt de kern van hoe ze werkt. 
Met natuurlijke producten, (h)eerlijke behan-
delingen en met persoonlijke aandacht voor 
haar klanten. Resultaat: pure ontspanning en 
een stralende huid.

Zoals haar bedrijfsnaam al zegt, houdt Monique 
het graag puur en eerlijk. Geen ingewikkelde ap-
paraten, maar behandelingen op basis van mas-
sagetechnieken en natuurlijke producten. Daarbij 
biedt ze haar klanten ook een helder en eerlijk 
verhaal. ‘Ik werk met modules. In de basismodule 
zitten een paar vaste standaardonderdelen, zoals 
reiniging en een dag- of nachtcrème. Daarnaast 
kan je als klant zelf een of meerdere modules toe-
voegen. Jij bepaalt wat je wil laten doen en je be-
taalt dus ook niet voor iets wat je niet wilt.’ 

Rust en aandacht
Monique zelf straalt een serene rust uit als ze over 
haar werk praat. Dit blijkt ook een belangrijk on-
derdeel in haar manier van werken. ‘Ik neem uitge-
breid de tijd voor mijn klanten. Ik zorg voor rustige 
muziek en ik gebruik aromatische oliën. Maar ook 
door de behandelingen slim te plannen, creëer je 
rust. Zo hoef je je tijdens de behandeling niet op-
gejaagd te voelen omdat er al iemand in de wacht-
kamer zit te wachten. Daardoor kun je je tijdens 
mijn behandelingen écht ontspannen.’

Veel klanten komen vanwege nek- en schouder-
klachten voor een deskundige, ontspannende 

massage. Ook de ‘lift up massage’ is een geliefd 
onderdeel in de salon. Met verschillende massa-
getechnieken schudt Monique de cellen als het 
ware wakker, waardoor de huid een boost krijgt. 
‘De eerste keer is meestal even wennen,’ zegt ze, 
‘maar daarna vinden de klanten het heerlijk.’ Deze 
massagetechniek leert ze ook aan andere schoon-
heidssalons die met het merk Provida werken.

Door aandacht en deskundigheid 
maak ik mensen blij

‘Verkeerd productgebruik kan je huid aantasten,’ 
vertelt Monique. ‘Daarom werk ik met biologi-
sche producten zonder synthetische stoffen. Ik 
kijk eerst kritisch naar je huid en daarna geef ik 
een persoonlijk advies over thuisverzorging en het 
behandelplan voor in de salon. Je ziet de huid ge-
woon weer blij worden. Want dat is het mooie aan 
wat ik doe,’ besluit ze. ‘Door aandacht en deskun-
digheid maak ik mensen blij.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

PUUR WELLNESS & MASSAGE, 
VOOR ONTSPANNING EN 
EEN STRALENDE HUID

Puur Wellness & Massage
Tobias Asserlaan 130
5056 VD Berkel-Enschot
T 06-51225761
I www.puurwellnessmassage.nl 
E info@puurwellnessmassage.nl

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 27-5 Herenfiets, blauw frame, merk Sparta Olympia Parkeerplaats St. Caecilia school 06-44228662
 23-5 Sleutel met sleutelhanger, Salto Inspiredaccess Parkeerplaats Koningsoord 06-23110769
 19-5 Nokia telefoon in zwart etui In de buurt tuincentrum 06-33750642
   de Hemeltjes B-E
 13-5 Zwarte fietssleutel met o.a. naam Senn op Raadhuisstraat 06-13733467
  de hanger
 5-5 Sleutelbos met autosleutel Peugeot Joost van den Vondellaan  06-14685059
 2-5 Zilverkleurige kinderketting Zandpad tussen De Kraan en 06-23821095
   Koningsoord
 1-5 Knuffellapje konijn De Brem 013-5111323
 6-4 Kleurig gestreept (portemonnee) tasje met  Kapittellaan Berkel-Enschot 06-20780000
  sleutel en sleutelhanger Van Opstal
 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 20-5 Getuigen gezocht schade aan de zijkant lime  Klaproosstraat BE 06-29401130
  groene auto in nacht woensdag op donderdag
 19-5 Rode portemonnee met inhoud Buurt tango tankstation udenhout 06-26314008
 17-5 Opgerold plastic tasje met speciale spaken Berkel 013-5339361
  voor rolstoelfiets
 16-5 Ketting met smiley met zonnebril Meikers-Elstar-Juttepeer- 06-14434175
   schoolmeesterstraat
 3-5 Pinpas Rabobank Route Koningsoord - Eikenbosch -  06-49755035
   Abdijlaan - Enschotsebaan
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CORONA-CRISIS IN BERKEL-ENSCHOT (3)

‘MAANDEN THUISZITTEN IS ONNATUURLIJK’

De wereld is in de ban van het Coronavirus. De 
situatie verbetert zich, wat leidt tot versoepe-
lende maatregelen. In Berkel-Enschot ‘lijkt’ al-
les bijna als vanouds, maar zorgen over de on-
zekere toekomst zijn er nog zeker. Een derde 
impressie van de schrijvende postbode.

‘Te gek voor woorden hoe we elkaar wantrouwen 
en met een grote boog om anderen heen lopen. 
Om verdrietig van te worden.’ Een bewoner van 
mijn wijk achter de Sint-Caeciliakerk ziet het met 
lede ogen aan: hoe de angst voor ‘Corona’ ons 
gedrag beïnvloed. ‘Fijn dat jullie in deze rare tijden 
toch post bezorgen. Bedankt daarvoor.’ 

De prangende vraag die bij veel mensen leeft is: 
hoe moet het toch verder met deze crisis? ‘Geen 
wonder dat zovelen weer de straat op gaan. Je 
kon erop wachten. Het is onnatuurlijk om zo lang 
thuis te blijven zitten’, zegt een dame in de Made-
liefstraat. ‘Niemand weet wanneer deze ellendige 
toestand eindigt. Ik zie voorlopig geen licht aan 
het einde van de tunnel.’ 

‘Geen licht aan einde van de tunnel’

Nieuwe normaal
In Berkel-Enschot, andere dorpen en steden is 
hetzelfde tafereel waar te nemen. Mensen gaan 

inderdaad weer (vrij) massaal de paden op en de 
lanen en straten in. Je hoeft daarvoor alleen maar 
naar het Journaal te kijken. Ondanks de zorgen 
bij veel mensen, heeft het er alle schijn van dat 
‘’we” het minder nauw nemen met het naleven 
van de regels. Het Nieuwe Normaal? Soms lijkt 
het alsof er geen sprake meer is van een levens-
gevaarlijk virus dat rondwaart en zoveel slachtof-
fers maakt.

Ook in mijn bezorgwijk is veel meer activiteit. Het 
verkeer neemt vertrouwde vormen aan, pluk-
jes mensen staan overal met elkaar te ‘buurten’ 
en de kinderen spelen tussen de (weer hervatte) 
lessen door op het schoolplein. Het voelt bijna 
ouderwets. De deur blijft regelmatig dicht als ik 
een pakje af wil leveren: niemand thuis. Ruim een 
maand geleden schreef ik op deze plek nog over 
een onheilspellende stilte. De Engelsen hebben er 
een mooie uitdrukking voor: a thunderous silence 
(een oorverdovende stilte). Terwijl het toen vaak 
prachtig weer was, bleef iedereen “braaf” binnen. 
Das war einmal.
 ‘Bent u de schrijvende postbode?’, hoor ik in de 
Sint-Caeciliastraat opeens een man naar me roe-
pen. ‘Leuke stukjes hoor. Moet je vaker doen!’ Het 
compliment doet me oprecht goed. Met een glim-
lach vervolg ik in mijn weg…    

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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MAANDPUZZEL

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

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

puzzel@schakel-nu.nl 

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

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. opbergsysteem; 7. bedreven en bekwaam; 12. bloei-
maand; 13. Nederlandse prinses; 14. vlaktemaat; 15. 
Japans bordspel; 17. Koninklijke Nederlandse Automo-
bielclub (afk.); 19. Engelse lengtemaat; 21. lidwoord; 22. 
akelig; 24. insect; 27. marmelade; 28. kussenvulling; 30. 
honkbalterm; 31. eveneens; 32. nevelige massa (smog); 33. 
familielid; 35. Europees land; 37. slaapplaats; 38. winterse 
neerslag; 41. haarkrul; 42. fototoestel; 44. rivier in Spanje; 
46. eensporig geluid; 47. metaal; 48. letterkeer; 49. hon-
derdste deel van de euro; 50. doffe klap; 52. cafébediende; 
54. naar boven gericht; 56. heidemeertje; 58. goddelijke 
uitspraak; 61. rivier in Utrecht; 62. soort stoel; 64. bitter li-
chaamsvocht; 65. zeer spoedig; 67. vurig strijdpaard; 68. 
mensensoort; 70. hoofd of kop (Barg.); 72. handbagage; 
73. huisschoen; 76. bladgroente; 77. erbium (scheik. afk.); 
78. deel van gelaat; 79. sierheester (struik); 81. gewicht 
(afk.); 82. dun metalen staafje; 83. onze planeet; 84. nacht-
roofvogel; 86. niet nauwkeurig (onnet); 87. soort papegaai.

VERTICAAL
1. langstaartig reptiel; 2. maanstand (afk.); 3. geesteszieke; 
4. bontsoort; 5. platenspeler; 6. familietwist; 7. oude naam 
voor Sri Lanka; 8. wandelplaats; 9. Duitse televisiezender; 
10. bedrijfseconoom (afk.); 11. oosterse snack; 16. wind-
richting (afk.); 18. bloeiwijze; 20. binnenvaarschip; 21. wa-
terkering; 23. wildebeest; 25. oud paard; 26. kraaiachtige 
vogel; 27. groene edelsteen; 29. rommel (troep); 32. aan-
hanger van de kritisch vrije gedachte; 34. alstublieft (afk.); 
36. neusbril; 37. kerkelijke straf; 39. baldadige jongen; 40. 
sterk smakend; 42. klein muziekensemble; 43. opbrengst 
van geld; 45. gewicht; 46. voormalig Chinees leider; 51. 
familielid; 53. ernstig; 54. schelpdier (mv.); 55. schor; 56. 
kledingstuk; 57. bladader; 59. schoollokaal; 60. Italiaans 
laagjesgerecht; 62. deel van de week; 63. iemand zonder 
moed; 66. grappenmaker; 67. god van de zee; 69. Soci-
aal Economische Raad (afk.); 71. waadvogel; 73. gewicht; 
74. plaats of regio; 75. grappig en plezant; 78. Russisch 
ruimtestation; 80. Chinese vermicelli; 82. Rivier in Italië; 85. 
militaire rang (afk.).
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Durendaelweg’, vertelt Wim. ‘Helaas moest er 
vanwege ‘Corona’ een streep door het grote feest 
bij ‘Peerke Donders’ in Tilburg. Samen met onze 
kinderen Sigrid (49) en Niels (48), hun partners en 
de kleinzonen Wouter (17) en Pepijn (14) was het 
afgelopen vrijdag in onze nieuwe woning ook heel 
gezellig.’ 

Wim maakte zich als jongeman verdienstelijk voor 
het familiebedrijf, een verzekerings-agentschap. 
Op z’n dertigste trad hij in dienst van Interpolis, 
waar hij werkte totdat hij begin jaren negentig met 
de VUT ging. Corry deed tot haar huwelijk zo’n 
acht jaar administratief werk voor het woon- en 
gasbedrijf van de toenmalige gemeente Vlijmen. 

Anno 2020 is het gouden paar nog heel actief. Sa-
men fietsen ze graag en trekken ze er regelmatig 
op uit met de caravan, vooral naar Frankrijk. Wim 
speelt keyboards en rijdt graag op zijn ‘Piaggio’, 
een driewielige motorscooter. Corry zwemt al vijf-
entwintig jaar iedere week met een vriendin. Ze 
zingt in twee koren, waaronder Berkel-Enschot-
Zingt (BEZ). ’Ik wandel daarnaast regelmatig. Lek-
ker in de buitenlucht sportief bezig zijn. Heerlijk.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers 
Foto: Bas Haans

WIM EN CORRY 
VAN LOON: 
EEN MOOIE 
LOVESTORY

Het was in 1967 liefde op het eerste gezicht. 
Wim zag in dancing het Lido te Waalwijk een 
leuke, jonge vrouw uit Elshout, Corry ge-
naamd, en vroeg haar ten dans. Het begin 
van een mooie en lange lovestory… 

Wim (76), geboren en getogen in Loon op Zand, is 
nog altijd dol op ‘zijn’ Corry (76). Na de eerste ont-
moeting kreeg het stel vrij snel verkering. ‘Op 29 
mei 1970 traden we in het huwelijk’, vertelt Cor-
ry. ‘Het was een prachtige zonnige trouwdag. Ik 
droeg een witte jurk van kant bezet met pareltjes. 
De harmonie uit Loon op Zand, waar Wim destijds 
in speelde, bracht nog een serenade.’ 

Wim bewaart ook goede herinneringen aan de 
bruiloft. ‘En dan te bedenken dat ik er bijna niet 
meer geweest was’, vertelt hij. Het was in 1944 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik lag in de wieg 
bij mijn opa en oma in Kaatsheuvel toen het huis 
plat gebombardeerd werd. Alles lag in puin, maar 
ik mankeerde niks. Gelukkig kan ik het nog naver-
tellen, anders was ik Corry nooit tegen gekomen.’
 

‘Ik was er bijna niet meer geweest’

Verhuizing 
Het gouden paar verhuisde begin jaren tachtig 
van Loon op Zand naar Berkel-Enschot. ‘Sinds 
april wonen we, na 39 fijne jaren in de Mgr. Bek-
kersstraat, in een gelijkvloerse woning aan de 



12 |

NIEUWSFLITS KONINGSOORD

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

Start sloopwerkzaamheden Eikenbosch
Het oude winkelcentrum Ei-
kenbosch (inclusief het pand 
van de Albert Heijn), de 
voormalige bibliotheek en 
het gebouw van de Schalm 
staan al een tijdje leeg. Deze 
gebouwen worden gesloopt 
om plaats te maken voor 
woningbouw. Wellicht komt 
op het terrein ook ruimte 
voor zorgcentrum Torentjes-
hoef en een uitbreiding van 
basisschool Rennevoirt. Het 
haalbaarheidsonderzoek 
hiernaar loopt nog. Onge-
acht de uitkomst van dit 

onderzoek is er een nieuw 
bestemmingsplan nodig. De 
doorlooptijd hiervan is een 
klein jaar. Een klankbord-
groep werkt momenteel aan 
plannen voor een tijdelijke 
invulling van het terrein. 
De gemeente en ontwik-
kelaar Heijmans hebben 
de afgelopen maanden de 
sloop voorbereid. Begin 
juni starten de eerste sloop-
werkzaamheden. Er wordt 
gewerkt van maandag tot 
en met vrijdag van 07:00 
uur tot 17:00 uur. Tijdens 

de bouwvak (eind juli tot 
halverwege augustus) wordt 
er op verzoek van omwo-
nenden niet gewerkt. De 
sloop van het winkelcentrum 
gebeurt in opdracht van 
Heijmans. De gemeente Til-
burg is opdrachtgever voor 
de sloop van de voormalige 
Schalm en bibliotheek. Alle 
werkzaamheden op het 
gebied van asbestsanering 
wordt gedaan door gespeci-
aliseerde en gecertificeerde 
bedrijven. 

Route sloopverkeer
Nu de Koningsoordlaan open 
is, rijdt het bouwverkeer 
voor Koningsoord via de 
Koningsoordlaan direct naar 
de Burgemeester Bechtweg. 
Zo wordt het dorp ontlast. 
Voor de sloop van het oude 
winkelcentrum in deelge-
bied 8 heeft Arcadis in op-
dracht van Heijmans advies 
gegeven over de veiligste 
afwikkeling van het bouw-
verkeer. Dit advies is door de 
gemeente getoetst en afge-
stemd met de dorpsraad. 

Op basis daarvan is besloten 
om het sloopverkeer via de 
Generaal Eisenhowerweg en 
Puccinilaan te laten rijden 
en niet via Koningsoord naar 
de Koningsoordlaan. Deze 
laatste optie is niet veilig, 
omdat de Koningsoordlaan 
alleen bereikt kan worden 
via de Kapittellaan of de 
Raadhuistraat. Omdat deze 
wegen smal zijn en ook veel 
fietsverkeer bevatten, is het 
onveilig om hier sloopver-
keer over te laten rijden.

De sloopperiode duurt 15 
weken. Gemiddeld rijden er 
4 tot 6 vrachtwagens met 
puinafval per dag. Op drukke 
momenten met meer sloop-
verkeer worden er verkeers-
regelaars ingezet die toezicht 
houden op een veilige afwik-
keling. Het sloopverkeer met 
puinafval rijdt zoveel moge-
lijk buiten de spitsuren. 
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Op de hoogte blijven?

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

Op het YouTube kanaal van Heijmans zijn iedere maand filmpjes te 
zien van dronevluchten over Koningsoord.
youtube.com/channel/UChhI5beWKmztw3TziVRjYzA

Sloopplanning
Winkelcentrum

Begin juni 2020: voorbereiding sloop en start asbestsanering: duurt ongeveer 2-3 weken

 juni-juli 2020: uitvoering sloopwerkzaamheden

25 juli – 16 augustus: rustperiode

17 augustus – oktober: vervolg uitvoering sloopwerkzaamheden

Oktober 2020 : aanleg tijdelijke inrichting terrein

De voormalige Schalm en bibliotheek

Eind juni - 25 juli: uitvoering sloopwerkzaamheden bibliotheek en de Schalm

25 juli – 16 augustus: rustperiode

16 augustus - begin september vervolg sloop bibliotheek en de Schalm

Vragen? 
Voor vragen over de werk-
zaamheden, kunt u  contact 
opnemen met Kasper Mo-
ree van Heijmans via tele-
foonnummer:  
06-29 09 61 51 of via e-mail 
op  kmoree@heijmans.nl.

Voor vragen over de sloop 
van de Schalm of de bi-
bliotheek kunt u contact 
opnemen met Ron Flapper 
van de gemeente Tilburg 
via telefoonnummer 013-
5428390 of via e-mail op 
koningsoord@tilburg.nl.
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Relatietherapie
Ontdek de nieuwe anti-snurkfunctie

van de Auping Smart base

Kijk op auping.nl/smartbase voor meer informatie.

AaBe-straat 55, Tilburg 
Tel. 013-7370193  |  www.boonmanbedden.nl

Proeven?
3 maaltijden 

€15,-*

Stel zelf uw versgekookte gerechten samen

3 maaltijden proeven voor maar €15,-

Diverse diëten en voedingsgewoonten, geen toeslag

Flexibel in bezorgmoment, avondbezorging mogelijk

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

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

Edwin&Marina
Uw lokale 
contactpersonen:

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

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

* Eenmalig per adres, gratis thuis bezorgd
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AARDBEIEN-ACTIE 
VAN DE ZONNEBLOEM
Vrijwilligers van de Zonnebloem 
bezorgden op zaterdag 30 mei bij 

haar 130 gasten maar liefst 75 kg. aardbeien als 
pinkster- attentie. Behalve aardbeien ontvingen 
de gasten ook een mini-potje huisgemaakte aard-
beienjam, een rol beschuit en een hartelijke wens-
kaart om zo de pinksterdagen smakelijk te kunnen 
starten!.
Met deze geste wil de Zonnebloem onderstrepen 
dat zij haar gasten niet vergeet! Al weken is het im-
mers niet mogelijk om de vrijwilligers thuis te ont-
vangen en zijn ontspanningsmiddagen vanwege 
het corona-virus afgelast. Door allerlei beperken-
de maatregelen in verband met mogelijke besmet-
tingen worden ook onze Zonnebloemgasten extra 
zwaar getroffen. Bezoek van kinderen, kleinkinde-
ren, familieleden  en goede vrienden was niet of 
alleen op afstand mogelijk, terwijl uitstapjes naar 
bijvoorbeeld bibliotheek, winkels en sport- en 
spelmiddagen in het geheel niet mogelijk waren. 
Het presentje – vergezeld van een lief wenskaartje 
– werd dan ook dankbaar ontvangen. 
De Zonnebloem hoopt haar activiteiten in juli weer 
te kunnen hervatten met een gezellige picknick 
bij Boerderij Denissen. Uit de eerste reacties van 
onze gasten blijkt dat zij er met plezier naar uit-
kijken om in deze heerlijke ambiance, op gepaste 
afstand en met inachtneming van de geldende re-
gels, elkaar weer te kunnen ontmoeten!

Voor meer informatie over de Zonnebloem kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, Marij de 
Corti (06 58830389), of kijk op https://www.zon-
nebloem.nl/berkel-enschot

(tekst en foto Jan Simons)

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (10)
H.L.J.M. (Harry) Jurgens richtte medio 
1946 te Tilburg een textielfabriek op. 

Om te kunnen expanderen werd er later in Berkel-
Enschot een 5 hectare groot terrein aangekocht 
waarop voorheen de Berkelsche Steenfabriek had 
gestaan. Op 21 juli 1960 legde Harry Jurgens de 
eerste steen voor een hal van 4000 m2. De fase-
gewijze opbouw van de nieuwe fabriek (SPINNE-
RIJ JURGENS TEXTIEL NV) ging gelijk op met de 
afbouw van de zaak in Tilburg. In 1976 was de ver-
huizing naar de Generaal Eisenhowerweg 6, afge-
rond. Begin 1970 trad Jurgens terug uit de directie 
ten faveure van onder anderen zijn zonen Hein 
en Ruud. Op 1 juli 1986 vierde JURGENS TEX-
TIEL BV. haar 40-jarig bestaan. Voor de fabriek 
werd een bron-
zen kunstwerk 
van kunstenares 
Hetty Heyster 
onthuld. Dat deed 
werknemer Albert 
van de Wiel in 
aanwezigheid van 
ondermeer bur-
gemeester Jan 
Meijs.
Heyster gaf haar kunstwerk de naam SHEEP al-
hoewel ze ook kan instemmen met de titel WOL-
SCHAAP. Voor de beste klanten van Jurgens 
maakte ze 48 kleine bronzen schaapjes. Medio 
1995 viel het doek voor de spinnerij. De fabriek 
werd afgebroken en Heijmans Vastgoed realiseer-
de er een nieuwe woonwijk met de naam Spin-
nerspark. Bij het gereedkomen van het bouwplan 
is op de hoek Schaapkenslaan-Harry Jurgenslaan, 
op 29 september 2000, het bronzen schaap her-
plaatst. Wethouder Van Herwijnen en de 1-jarige 
Hein Jurgens jr. trokken bij de heronthulling een 
vlag van het kunstwerk. De familie Jurgens heeft 
het kunstwerk  geschonken aan de bevolking.

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

18 juni 2020, 20.00 uur

De Schalm-Kapittelzaal
Bewoners Overleg Groep (BOG) 
Vanwege Corona aanmelden vóór 16 juni via 
bog@dorpsraadberkelenschot.nl
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WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

De eerste juniweek mild en droog, 
zomert het warm en watert het hoog.

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

BEZORGER GEZOCHT
Wij zoeken een nieuwe BEZORGER voor de wijk DEN BESTERD (tegen Udenhout aan: Jachtlaan, 
Fazantlaan, Patrijslaan, Udenhoutseweg en De Stoofpot) 
Ben je 13 jaar of ouder, woon je in deze buurt en heb je op woensdagmiddag een uur tijd om De 
Schakel te bezorgen? Bel 013-5400741 of app 06-20780000.
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WHITE DEMONS 
HEREN 3 KAMPIOEN 
ZAALHANDBAL 2019-2020!

Niet alleen onze D3 heeft het zaalseizoen afgeslo-
ten met een kampioenschap. Ondanks het rare ein-
de van de competitie door het Corona virus mogen 
ook de heren van HS3 zich kampioen voelen. 
Wat een mooi samenspel heeft dit team laten zien. 
Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan dit 
kampioenschap. Ook spelers uit de B-jeugd heb-
ben uitstekend hun best gedaan, hun hulp was 
zeer welkom en ook nodig door de vele blessures. 
Maar zelfs de geblesseerde heren assisteerde de 
coach waardoor de teamspirit in takt bleef. Met 
maar één keer een verlies, één gelijkspel en 13 
gewonnen wedstrijden was het ook voor de sup-
porters een mooi seizoen om naar te kijken. 
Hopelijk wordt het volgende seizoen net zo mooi 
maar dan met een mooiere afsluiting inclusief 
bloemen en een schaal.
Heren, namens alle leden van White Demons van 
harte gefeliciteerd!

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
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 peren vlaaitjes  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 5  t/m donderdag 11 juni 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

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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Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

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

ZANGER NIELS VAN KOLLEN-
BURG VERRAST BEWONERS 
TORENTJESHOEF
De Udenhoutse zanger Niels van Kollenburg heeft 
maandagmiddag 25 mei de bewoners van zorg-
centrum Torentjeshoef blij verrast met een muzi-
kaal optreden.
Niels zet zich in tijden van de coronacrisis extra in 
om zorginstellingen te verblijden met zijn muziek. 
Naast zijn eigen repertoire zingt Niels van Kollen-
burg een breed scala aan covers waarmee hij zich 
specifiek op iedere doelgroep weet te richten. De 
bewoners genoten dan ook zichtbaar van de hits 
en meezingers van toen, zowel Nederlandstalig 
als Engelstalige sixties.
Vanwege het mooie weer konden de bewoners 
hun ramen of deuren opzetten of zaten zij zelfs in 
hun tuin te genieten. Zo kon Niels hen vanaf het 
grasveld naast de straat ideaal toezingen.

“Het is geweldig om een glimlach op het gezicht 
van deze lieve mensen te toveren, zeker nu ze niet 

naar buiten kunnen. 
Daarom kom ik ge-
woon naar hun toe!” 

Ook trok Niels de 
aandacht van voor-
bijgangers, die in het 
centrum van Berkel-
Enschot zijn mooie 
klanken wisten te 
waarderen. Uiteraard 
bleef iedereen op ge-
paste afstand.
De bedankjes van de 
bewoners op afstand waren groot, zowel Niels 
als de bewoners kijken dan ook terug op een ge-
slaagd optreden! Voor meer informatie: https://
nielsvankollenburg.nl

 

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

Juni

Soep
Gevogelte bouillon met gerookte eendenborst

Hoofdgerechten
Lamszadel koteletten

Met honingjus en knolselderij mousseline   
of

Gamba’s in knoflookolie
Met parpadelle 

Dessert
Crème Brulee geparfumeerd met Dom Benedictine

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.

Boomrooierij Weijtmans

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans
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UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Nico van Oirschot, Kloosterstraat 6 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Lia Vissere, Koningsoord 19 in BE

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

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

Uitslag maandpuzzel mei:
HOOFDVERPLEEGSTER

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Lavendel
Heeft een blauwe bloei in de zomer, 
is geurend, vlinderlokkend en winter-
hard. In 13cm-pot. 
2.49

Elke zondag 
open

ZÓ LEKKER 
HEB JE DE

NOG NOOIT 
GEPROEFD!

D’n Unent |  Kreitenmolenstraat 59
Udenhout |  Tel. 013-511 36 12

SMAKEN

Karamel/Vanille  |  Amaretto 
Bailey’s  |  Schrobbelèr 

Limoncello  |  Butterscotch

Ook voor de lekkerste broodjes, 
ambachtelijk schepijs of een 

avondmenu kun je bij ons terecht. 
Last but not least, je kunt natuurlijk 

ook gezellig bij ons op het terras 
komen lunchen, borrelen of dineren.

DAGELIJKS OPEN VANAF 9.00 UUR 
(DINSDAG GESLOTEN)

ijsko�  e
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor 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
Alternatieve Energie
Beste mensen, later op de woensdagavond van 20 
mei komen van het bisdom de nieuwe richtlijnen 
binnen over de versoepeling rondom de maatre-
gels tegen het coronavirus. Als kernpunten lees ik 
hierin: De maatregel over de minimale afstand hou-
den van anderhalve meter en grotere groepen van 
personen moeten worden vermeden. Grotere groe-
pen zijn vanaf 1 juni begrensd op maximaal dertig 
personen en vanaf 1 juli wordt dat uitgebreid naar 
honderd personen. Wie alle maatregels precies wil 
nalezen, die kan dit doen op de website van ons 
bisdom. De banden van de regels die ons beperken 
worden dus langzaam wat losser gemaakt. Wan-
neer wij ons gebonden voelen, beperkt zijn in wat 
wij mogen en kunnen doen, dan kost dit ons vaak 
veel energie hiermee om te gaan. We lezen en ho-
ren hierover in de media. Bijvoorbeeld over een on-
derzoek onder drieduizend Nederlanders door het 
Trimbos-instituut waaruit blijkt dat één op de drie 
ondervraagden een slechtere psychische gezond-
heid zegt te hebben door het coronavirus. Vooral 
mensen die al psychische klachten hadden worden 
getroffen. Maar ook mensen die gezond zijn onder-
vinden last van alle coronamaatregels. De zorgen 
over wat wel en niet kan, of je wel of niet familie 
bezoekt, of je wel of geen verjaardagsfeestje houdt, 
of je wel of niet dit jaar op vakantie gaat in binnen- 
of buitenland. Al deze zorgen kosten ons energie. 
Waar halen wij deze energie vandaan. Een gedoop-
te gelovige mens kan energie putten uit een Bron 
die altijd energie blijft geven, helemaal gratis. In de 
Bijbel in het boek Genesis lezen we over de Geest 
van God die zweefde over de wateren als wind. In 
het Hebreeuws ‘Ruach’. Wind is een bron van ener-

gie. Wind laat de takken van bomen bewegen en 
maakt golven in het water. Wanneer je inademt dan 
is dat wind die je longen vult en je kunt de energie 
voelen binnenstromen in je lichaam. Wind kun je 
niet zien maar is wel aanwezig. Zo is het ook met de 
Heilige Geest. Je kunt Hem niet zien maar Hij is wel 
aanwezig. Bijzonder met Pinksteren vieren we het 
feest van de Heilige Geest. Zoals de wind takken 
van bomen laat bewegen, zo kan de Heilige Geest 
mensen bewegen, in beweging zetten, als ze hier-
voor open staan. En dan kunnen bijzondere dingen 
gebeuren. Laten wij ons hart openen voor de Hei-
lige Geest opdat hij ook ons energie kan geven en 
in beweging zetten. 

Diaken Ton. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 7 juni: Hoogfeest van de H. Drieëenheid.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Dorssers.

Dinsdag 9 juni: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 11 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

We mogen weer vieren, maar tot 1 juli met maxi-
maal 30 personen, vanaf 1 juli met maximaal 100 
personen. Daarom is het nodig dat u zich van te 
voren aanmeldt als u aanwezig wilt zijn. 
Aanmelden kan via de website van de parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
U krijgt dan een toegangsbewijs toe gemaild, wat 
u uitgeprint meeneemt naar de viering.
Voor diegenen zonder internet/printer bestaat er de 
mogelijkheid om telefonisch aan te melden. Het tic-
ket ligt dan voor u klaar bij aanvang van de viering:
Voor de vieringen in de St. Willibrorduskerk en de 
St. Caeciliakerk: 013-5331215.
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-5111215.
Vanwege de veiligheidsmaatregelen vragen wij u 
voor aanvang van de viering aanwezig te zijn. Het 
kan zijn dat de viering van uw keuze reeds volge-
boekt is, wellicht is er nog ruimte in een andere 
parochiekerk of op een ander tijdstip.
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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 

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

ASPERGES, de favoriete groente van Nederland. 
Binnen een half uur een bijzondere en gezonde
maaltijd op tafel De boerderijwinkel is dagelijks 
geopend vanaf 9.00 uur Aspergeboerderij van 
Iersel, Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere 
dinsdagavond 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 

Wespen of ander ongedierte www.OBenP.nl 
06-42000073 Giel Brekelmans 

Koel de zomer door !! Wij hebben weer airco’s op 
voorraad inclusief montage. Voor meer informatie 
bel of mail Loodgietersbedrijf Weijters. 
Tel. 013-5333517/06-83771659. 
Mail: info@loodgietersbedrijf-weijters.nl 

Wespennest en Vliegen bestrijding Voor info en 
bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-22449735 
of  info@a3p.nu www.a3p.nu 

Op zoek naar een betaalbare Game PC? 
We hebben een Game PC voor elk budget. 
We verkopen zowel nieuwe als gebruikte 
systemen. Op te halen en testen in Oisterwijk of 
gratis bij u thuis bezorgd! Bezoek onze site: 
www.blue-monkey.nl 

Nog tot zeker 20 juni dagelijks verse ASPERGES. 
Verkoop ma t/m vr én zondag 10-18 uur en 
zaterdag  9-18 uur. Aspergekwekerij Jan en 
Arina Schuurmans. Hoog Heukelom 3 in Heu-
kelom. 

Gezocht schoonmaakster voor hulp in 
huishouding. Ca 2 uur pw 06-15601006 

Wij zijn op zoek naar een interieurverzorgster 
voor 8 uur per week. Graag telefonisch reageren 
tijdens kantooruren 013-5333012. 
Van Antwerpen Elektrotechniek 

U kunt bij ons terecht voor babyluiers en veel 
aanverwante artikelen tegen zéér aantrekkelijke 
prijzen! Wij zijn hiervoor elke zaterdag geopend 
van 10.00-16.00 uur. 
Ons adres is Brabantsehoek 6A, 5071 NM Udenhout. 

Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met 
mijn tuin. 06-83679565 

VERLOREN: opgerold plastic tasje met 
APARTE spaken voor rolstoelfiets 
AUB graag bellen 0622609418 bvd 

Gevraagd nette hulp voor in de huishouding. 
Groot gezin, prijs op afspraak. Info Tel 0637339125 
Berkel Enschot 

Gevraagd: Stijkster op Donderdag +- 7 uur. 
Per uur € 10.00 Info Berkel Tel 013-5339361 

Oppas aangeboden: Maud van Gulik (20) 
Pabostudent biedt zich aan als oppas. 
Info: maudvangulik@hotmail.com

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de lieve kaarten, 
de hartverwarmende berichten en 
de vele mooie bloemen 
die wij hebben mogen ontvangen 
tijdens het ziek zijn, en na het overlijden 
van mijn lieve man, mijn (schoon) vader, 
en onze opa Jan.

Dit alles sterkt ons enorm in de 
verwerking van ons verdriet.
 
Maria Berkepeis
Mascha, Robert, Femke en Maaike
Smits-Berkepeis



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

do vr za
4 juni 5 juni 6 juni

Geldig in week 23
zondag 31 mei t/m 
zaterdag 6 juni 2020

WEEKENDPAKKERS

23/20 
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 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

Alle PLUS Verpakte tomaten
Combineren mogelijk
M.u.v. PLUS Snoepgoed tomaten 
2 stuks** 
Bijv. PLUS Romatomaten, 2 schalen à 500 gram

3.18   1.59
De actieprijzen variëren van 0.69 - 2.99

Alle PLUS Verpakte tomaten

1+1
GRATIS

+1
GRATIS
ZEGEL

Pepsi, Sisi of Seven up  
Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Pepsi Max, 2 fl essen à 1,5 liter

3.98   1.99
De actieprijzen variëren van 1.66 - 1.99

1+1
GRATIS

+1
GRATIS
ZEGEL

Campina Langlekker melk
Alle losse pakken à 1 liter, combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Campina Langlekker halfvolle melk, 2 pakken à 1 liter

2.58   1.29
De actieprijzen variëren van 1.19 - 1.39

zaterdag 6 juni 2020

1+1
GRATIS

De actieprijzen variëren van 0.69 - 2.99

Milner Kaas
Alle stukken of plakken, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Milner Kaas jong belegen 30+ plakken, 
2 pakken à 175 gram

5.70   2.85
De actieprijzen variëren van 1.48 - 6.51

1+1
GRATIS

Pringles  
Alle bussen à 160 of 165 gram, combineren mogelijk
2 bussen** 
Bijv. Pringles Paprika, 2 bussen à 165 gram 

4.38   2.19
De actieprijzen variëren van 2.15 - 2.19

1+1
GRATIS

Amstel Radler
Alle sets met 6 flesjes à 30 cl of 6 blikjes à 33 cl, 
combineren mogelijk
2 sets*** 
Bijv. Amstel Radler 0.0% citroen, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

9.08   4.54
De actieprijzen variëren van 4.09 - 5.39

2=1

Bacardi Premix
Alle blikjes à 25 cl

PLUS IJsbergsla naturel
Zak 200 gram, uit de koeling

PLUS Pitloze 
rode druiven
Schaal 500 gram

PLUS Schnitzels
Gepaneerd, zigeuner of naturel

Bacardi Premix

1.75 - 1.99

Per blikje

0.99

TOT 50% KORTING 

Per zak

0.69
6.49

Per 500 gram

3.99
Per schaal

1.49

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00 uur | vrijdag: 8.00-21.00 uur | zaterdag: 8.00-20.00 uur | zondag: 10.00-18.00 uur



Wij hebben verruimde
openingstijden op zondag!

9:00 - 19:00

Berkel-Enschot


