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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 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

 
HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

ARCHITECT
Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

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

Bedrijven contacten

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

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 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

Colofon
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, 
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok, 
Sabine Doevendans

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

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

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

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

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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. In verband met Covid-19 tijdelijk alleen 
telefonisch bereikbaar op donderdagochtend van 
10-12 uur. Tel: 06-53768978 of email: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

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: “Fixi” (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 
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
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

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

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

Huisartsen
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

Massage
Kivemas Massage. Praktijk voor Massage, 
Manuele Lymfedrainage 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
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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

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 voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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 Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 
ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder 
afspraak. Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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 
Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

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

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 

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
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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. 

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

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 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

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

ANTHÉ
-

KAPPERS

Telefoon: 013 - 533 15 61 | 06 -  34 08 99 21(ook via WhatsApp)
Adres: Kerkstraat 25b | 5056 AA Berkel-Enschot

volg ons op            anthekappers

Bij Anthé-Kappers;
 Gespecialiseerd in krullen knippen

 (wij verkopen ook krullenshampoo,
 conditioner en krullencreme) (top producten!) 

 Heren met en zonder afspraak
 10 minuten kleuring van Megix
 Speciale kinderprijs op woensdag
 Donderdag 10% studentenkorting

Adres: Kerkstraat 25b | 5056 AA Berkel-Enschot
volg ons op            anthekappers

Adres: Kerkstraat 25b | 5056 AA Berkel-Enschot
volg ons op            anthekappers

 Gespecialiseerd in krullen knippen
 conditioner en krullencreme) (top producten!) 

Telefoon: 013 - 533 15 61 | 06 -  34 08 99 21(ook via WhatsApp)

 Openingstijden:
 di - don - vrij 9:00 - 18:00
 woensdag 9:00 - 17:00 uur
 zaterdag 9:00 - 16:00 uur
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7

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Afsluiting spoorovergang Raadhuisstraat in weekend van 10 april
De spoorovergang Raadhuisstraat is In verband met werkzaamheden van Prorail afgesloten van vrijdag-
avond 10 april 19.00 uur tot zondagavond 12 april 19.00 uur. De werkzaamheden zijn de afronding van de 
eerder uitgevoerde werkzaamheden aan de overweg als gevolg van de sluiting voor gemotoriseerd verkeer. 
Prorail voert werkzaamheden uit aan de spoorbaan.

Fietsers worden omgeleid via de overweg Molenstraat. Ook de overweg De Kraan blijft open en is te ge-
bruiken als alternatief.

Mocht u nog vragen hebben over de afsluiting dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de ge-
meente Tilburg, bereikbaar via 06-53370657 of marc.houter@tilburg.nl

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg
10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 

+
4 aardbeien gebakebakaardbeien g

€ 15,00
aardbeien gebakaardbeien g

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 9 t/m donderdag 15 april 2021

Alleen geldig in onze winkel



De passie van 
Erica van der Meer:

Dichten deed ze als kind al graag. Net als tekenen. 
Maar het afgelopen jaar kwam alles ineens in een 
stroomversnelling en stortte Erica van der Meer zich 
vol overgave op het uitbrengen van haar gedichten 
en illustraties. In eerste instantie alleen voor familie 
en vrienden, maar het succes smaakt duidelijk 
naar meer en de inspiratie is voorlopig nog niet 
opgedroogd.

Van dichten
word ik blij!
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Veel dorpsgenoten kennen Erica vooral als singer-
songwriter en zangdocente bij zangschool Zang & Zo. 
Vanwege de coronamaatregelen mocht ze niet meer 
lesgeven. ‘Toen ben ik begonnen om gedichten en 
tekeningen die ik in de loop der jaren gemaakt heb 
te bundelen,’ vertelt Erica. ‘Gewoon voor familie en 
vrienden. Maar ik kreeg zulke leuke reacties dat het 
meer en meer ging kriebelen. En toen kwamen de 
ideeën voor nieuwe gedichten en illustraties vanzelf. 
En die stroom aan inspiratie is nog steeds niet opge-
droogd!’

De liefde voor taal zat er al vroeg in bij Erica. ‘Ik was 
altijd al bezig met het bedenken van leuke zinnetjes 
en zette vaak dingen op rijm. Het hielp me bijvoor-
beeld bij het leren van mijn schoolwerk. Later schreef 
ik gedichtjes voor de kinderen en natuurlijk ieder jaar 
met Sinterklaas.’ 

Tot in de late uurtjes
Veel van die gedichten en tekeningen stonden nog 
ouderwets opgetekend in dikke schriften. Afgelo-
pen zomer stapte ze van papier en kwasten over op 
digitaal illustreren. ‘Dat was eerst wel even wennen,’ 
aldus Erica. ‘Maar het uiteindelijk werkte het versla-
vend! Ik heb heel wat uren achter de laptop doorge-
bracht. Ik kon gewoon niet meer ophouden. Nog even 
iets uitwerken of iets aanpassen. Het was soms zo 
erg dat ik tot diep in de nacht en met bloeddoorlopen 
ogen achter het schermpje zat.’

ʻZolang ik inspiratie heb, 
blijf ik schrijvenʼ

Het resultaat van al die bevlogenheid mag er zijn, want 
in een paar weken tijd lagen daar de eerste gedrukte 
exemplaren van haar dichtbundel Zonder Jas op tafel. 
Maar daar blijft het niet bij als het aan Erica ligt. Op 
YouTube heeft ze een eigen kanaal waarin ze voorleest 
uit eigen werk en ze heeft net het manuscript voor een 
sprookje voor kinderen afgerond. ‘We zoeken nu nog 
een literair agent of een uitgever voor mijn werk,’ zegt 
ze. ‘Want zolang ik inspiratie heb, blijf ik schrijven. Je 
weet namelijk nooit wanneer het ineens ophoudt.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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Dat onze roots onlosmakelijk verbonden zijn met de 
regio mag duidelijk zijn. We hadden begin vorig jaar 
dan ook een groot Eeuwfeest in Udenhout in gedach-
te. Helaas, corona gooide roet in het eten. Maar Kees 
Weijtmans bedacht zoals altijd een creatieve oplos-
sing. Gedurende het jubileumjaar vraagt hij aandacht 
voor de uitbreiding van het bomenarsenaal in Neder-
land. Want 100 jaar Boomrooierij Weijtmans mag niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Hij bedacht daarom twee 
mooie acties om het bomenarsenaal in Nederland in 
stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

V.l.n.r.; vader Wim, Kees, beeld van (opa) Kees Weijtmans 

Van handwerk naar een hypermodern bedrijf 
Handwerk veranderde en werd vervangen door 
een tractor. De technische ontwikkelingen die in de 
tijd plaats vonden werden omarmd door de familie 
Weijtmans. Met name de laatste decennia. Want 
Kees weet precies wat hij graag wil bereiken. Zo snel, 
gemakkelijk, veilig en duurzaam mogelijk bomen 
rooien, snoeien en verwijderen. Daarvoor deelt hij zijn 
kennis en vakmanschap met zijn toeleveranciers om 
er samen met hen voor te zorgen dat de gewenste in-
novatie gerealiseerd wordt. Een voorbeeld hiervan zijn 
de unieke telescoopkranen. Met deze kranen kunnen 
bomen tot een hoogte van maar liefst 42 meter veilig 
en gecontroleerd worden verwijderd. 

Handwerk Boom klooster Agatha 

Een eeuw Boomrooierij Weijtmans 

Onze particuliere klant 
krijgt een boom cadeau!
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Jubileumjaar in het teken van MEER BOMEN DE 
GROND IN
Boomrooierij Weijtmans richt de aandacht in dit jubi-
leumjaar op een tweetal branche gerelateerde events; 
De Bomen Nederland Studenten Challenge en een ac-
tie voor hun particuliere klanten; de actie Boom voor 
een Boom. Waarbij iedere particuliere opdrachtgever 
voor het verwijderen van een boom een nieuwe boom 
cadeau krijgt. 

Bomen Nederland Studenten Challenge
Hbo studenten van vak-gerelateerde Hbo-opleidingen 
BUAS, HAS en Van Hall Larenstein werken momenteel 
concrete plannen uit. Uitvoerbare plannen met haal-

baarheidsstudies die ook daadwer-
kelijk gerealiseerd kunnen worden. 
Enerzijds om de ambitie, meer bomen 
in Nederland, de aandacht te geven 
die het verdient en anderzijds stappen 
te zetten om het beste plan ook echt 
uit te gaan voeren. “Niet praten maar 
doen” is het motto van Kees.

Onze particuliere klant krijgt een boom cadeau 
2 april start de actie boom voor een boom. Alle par-
ticuliere klanten die opdracht geven door ons een of 
meerdere bomen te laten verwijderen krijgen van ons 
een nieuwe boom* cadeau. Letterlijk een boom voor 
een boom. We willen niets liever dan bijdragen aan 
een groene gezonde leefomgeving. Doet u mee? 
*max 5 bomen per klant

Uitgebreide informatie over de actie Boom voor een Boom 
vindt u op boomrooierijweijtmans.nl of rechtstreeks 

op onze actie website boomvooreenboom.nl
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Van 
Berkelse

 Bodem

Volgende maand weer een andere groente 
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem!

Benieuwd naar nog meer recepten en dingen/ideeën/tips op  
moestuingebied, kijk dan op mijn insta (van.berkelse.bodem) 

en facebookpagina (fb.me/vanberkelsebodem)

Rabarbercake

Eet Smakelijk!

Hoe maak je de cake:
• Zet een steelpan op laag vuur met de rabarbermoes, rozijnen en kaneel. Warm het rustig op voor 5 minuten. 

Warm nu de oven voor op 175 graden.
• Mix het zout, eieren, honing en boter tot een geheel. Voeg daarna het meel, citroenrasp en bakpoeder toe. 

Spatel er doorheen.
• Meng vervolgens de rabarbermoes met rozijnen en kaneel door het beslag. 
• Giet het beslag (ziet er wellicht wat stevig uit, maar komt goed!) in een ingevet cakeblik en bak de rabarber-

cake voor zo’n 45 minuten. Haal de cake uit de oven en controleer met een prikker of de binnenkant gaar is. 

Je ziet einde winter meestal de kopjes van de rabarber weer boven de grond uitkomen, het zijn de eerste tekenen 
dat de lente in aantocht is. Rabarber heeft een unieke, iets zure smaak en wordt zowel warm als koud gegeten. 
Deze groente wordt vrijwel altijd verwerkt tot een lekkere compote of een zoet gerecht. Rabarber is een groente, 
geen fruit zoals mensen weleens denken en heeft dikke bladstelen en grote bladeren. Zo rond 1900 in deze plant 
in Nederland geïntroduceerd, maar de plant bestaan al zo een 5000 jaar, hij kwam voor in Azië. Vervolgens brach-
ten de Perzen de rabarber van het ‘barbaarse’ China via de rivier Rha naar Europa. Zo kwam de rabarber aan haar 
naam. Of zoals men het ook wel uitlegt; omdat de plant uit een vreemd land stamde, voegde men er het woord 
barbarum aan toe dat voortleeft in ons woord barbaar: vreemdeling. Zo ontstonden de vormen rheubarber en rha-
barber. De eigenlijke betekenis is dus: buitenlandse plant.
Vroeger aten we bij ons thuis regelmatig rabarber van de moestuin. Zoals je appelmoes bij je frietjes eet, aten wij 
daar rabarbermoes bij. Voor nu verwerk ik rabarbermoes in een cake.

Ingrediënten voor cakevorm van 22-24 cm 
- 250 gram gezeefd tarwemeel
- 2 tl bakpoeder
- 100 gram rozijnen
- Snufje zout
- 2 el honing
- 100 gram boter in blokjes op kamertemperatuur

- 2 tl kaneel
- 2 eieren
- Rasp van ½ citroen
- 200 gram rabarbermoes (zelfgemaakt van rabar-

berstengels of een potje uit de winkel)

Ellen de Visser
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Ooievaars in de beekdalen
Veel mensen denken dat ooievaars alleen maar op 
kleigronden broeden, omdat er daar voldoende kik-
kers zijn. Op de zandgronden van Noord-Brabant 
zou de tafel voor ooievaars onvoldoende gedekt zijn. 
Maar voor 1900 broedden ooievaars ook in de Noord-
Brabantse beekdalen. Daarna zijn ze daar verdwenen; 
overigens iets later gebeurde dat ook in de rest van 
Nederland.

Voedsel van ooievaars
Destijds moet er dus voldoende voedsel voor ooievaars 
in de beekdalen zijn geweest. Maar zou dat nu ook weer 
het geval kunnen zijn? Het hoofdvoedsel van ooie-
vaars bestaat niet uit kikkers, zoals de meeste mensen 
denken, maar uit regenwormen. De prachtige vogels 
lopen langzaam door het gras en pikken links en rechts 
wat van hun gading is: regenwormen, insecten, muizen, 
mollen en soms een kikker. Maar die zitten eigenlijk niet 
midden in een weiland, dus dat is maar een enkele kik-
ker die ze verorberen.

Ooievaars foerageren ook wel langs de waterkant, 
maar vissen krijgen ze niet te pakken. Hun snavel is 
glad aan de zijkant en ze krijgen ze daardoor nauwe-
lijks grip op een gladde vis. Als ze langs de waterkant 
lopen, zijn ze op zoek naar wormen en andere kleine 
dieren.

Ooievaars bezoeken al regelmatig het beekdal

Vernatting van het beekdal
Regenwormen hebben baat bij een hoge grondwater-
stand. Henk Hoppenbrouwers van de Duurzaamheids-
vallei zegt dan ook: ‘Als we onze plannen hier kunnen 
verwezenlijken met een verhoging van de grondwater-
stand, zullen ooievaars daar zeker voldoende voedsel 
kunnen vinden. Kijk maar naar het Stokske ten noorden 
van Moergestel. Daar broeden ze ook al een paar jaar. 
Dit gaat zeker lukken’. 

De nesten
Het zijn heel forse palen. Er zijn mooie rechte larixstam-
men voor uitgezocht en daar bovenop is een platform 
met takken. Er is een fl ink diep gat voor nodig om de 
paal goed stevig in de grond te krijgen. De paal steekt 
mooi af tegen de maartse lucht en de vraag is wanneer 
de eerste ooievaars er zullen zijn.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

Gaan er ooievaars broeden langs de Voorste Stroom?
Zaterdag 27 maart werden er in het beekdal van de Voorste Stroom bij de Sparrendreef en op het Baan-
eind door mensen van de Stichting Duurzaamheidsvallei twee hoge palen in de grond gezet met daarop 
takken, te gebruiken als nest door een paar ooievaars. 
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PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

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 of  
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.

Horizontaal
1. eenvoudig hotel; 7. guilloti-
nestellage; 12. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 13. gigantisch; 14. 
lokspijs; 15. Newfoundland (afk.); 
17. frisjes; 19. geestdrift; 21. 
reverendus dominus (afk.); 22. 
gepensioneerd (afk.); 24. plezant 
(leuk); 27. tam hoen; 28. wereld-
deel; 30. sprookjesfiguur; 31. 
reeks (rij); 32. kroeg; 33. in orde 
(goed); 35. dure bontsoort; 37. 
bid (Lat.); 38. militaire rugtas; 
41. sporenplant; 42. opgewekt; 
44. uitstapje; 46. grondsoort; 47. 
verkeersopstopping; 48. rangtel-
woord; 49. vreemdelingenwijk in 
Londen; 50. roodharige; 52. regel 
van een gedicht; 54. beoefenaar 
van de judosport; 56. koeienmaag; 
58. Nederlandse voetbalclub; 61. 
bedorven; 62. Europese hoofdstad; 
64. desoxyribonucleic acid (afk.); 
65. afgestoken gras- of heidezode; 
67. dierengeluid; 68. mannetjes-
schaap; 70. kleurnuance (blos); 
72. internationaal arbeidsbureau 
(afk.); 73. schooltas; 76. meisjes-
naam; 77. te koop (afk.); 78. stevig 
stuk hout; 79. kleine rekening; 81. 
stannum (scheik. afk.); 82. tijdperk; 
83. slot (afloop); 84. explosieven 
opruimingsdienst (afk.); 86. sleeën 
op een hellende baan; 87. leren 
zweep.

Verticaal
1. loods voor vliegtuigen; 2. rijks-
overheid (afk.); 3. dierenmond; 4. 
op het genoemde of bedoelde; 5. 
plaats in Limburg; 6. dierenverblijf; 

7. politieagent; 8. tuinafscheiding; 
9. voorzetsel; 10. Verenigde Staten 
(afk.); 11. begrensde tijd (periode); 
16. oosters hoofddeksel; 18. tel-
woord; 20. waterplant; 21. smalle 
ondiepte in zee; 23. schaakstuk; 
25. schoonmaakgerei; 26. delfstof; 
27. haarloos; 29. likdoorn; 32. 
Frans half maanvormig broodje; 
34. roem; 36. wentelen om een as 
of middelpunt; 37. Scandinavische 
munt; 39. vaarwel; 40. meisjes-
naam; 42. deel van maaltijd; 43. 
iglo; 45. wortel; 46. kinderdagver-
blijf (afk.); 51. wijnmaand (afk.); 
53. rijksplanologische dienst (afk.); 

54. grootste planeet van ons 
zonnestelsel; 55. bezinksel; 56. 
oningewijde (niet deskundige); 57. 
Zwitserse hoofdstad; 59. spoor-
staaf; 60. oud en versleten; 62. 
onrustig draaien in bed; 63. vent 
van niks (waardeloze kerel); 66. 
glansverf; 67. grote wurgslang; 69. 
voormalige Chinese partijleider; 71. 
muurholte; 73. grote dichtgenaaide 
zak; 74. zwemvogel; 75. hemel-
lichaam; 78. voor (in samenstel-
ling); 80. algemene ouderdomswet 
(afk.); 82. jongensnaam; 85. drugs 
anonymous (afk.).
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Het COVID-19 virus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Er is hoop dat 
het einde nadert nu het inenten in volle gang is, al is de derde golf volgens 
de deskundigen nu ingezet. De schrijvende postbode houdt de moed er in. 

Waar hebben wij aardbewoners deze pandemie aan te ‘danken’? Vindt iemand 
hierboven dat wij er met z’n allen (bijna 8 miljard mensen op wereldschaal) 
een potje van maken en een goed lesje in nederigheid verdienen? Wat het ook 
is, er lijkt met het opduiken van al die varianten geen einde aan te komen. De 
onzekerheid blijft voortduren. Misschien ook herkenbaar voor u als lezer van De 
Schakel: soms zou je het net als actrice Carice van Houten in de rol van Ellis de 
Vries (schuilnaam) in de oorlogsfilm Zwartboek (2006) van regisseur Paul Ver-
hoeven –na de zoveelste tegenslag- hartverscheurend uit willen schreeuwen: 
“HOUDT HET DAN NOOIT OP?!” 

Afleiding
Dagelijks post bezorgen, zorgt voor afleiding. Het begrip van de bewoners in de 
wijken blijft aandoenlijk groot, vooral als het over slecht weer gaat. Dat medeleven 
doet ons als postbodes goed. De troostende woorden van de mensen in mijn 
vaste wijk nabij de Enschotse kerk voelen elke keer weer als een steuntje in de rug. 
Zoals onlangs van een passerende wandelaar tijdens een wolkbreuk in onvervalst 
Brabants: ‘Ge treft het niet, maat. ’t Is echt ‘kwaoi’ weer. Laot oe nie kiste, jongen!’ 

Strenge vorst
Je zou het bijna vergeten na enkele mooie, lenteachtige dagen in de afgelopen 
weken. Maar half februari moesten we ons nog door donkere dagen met grijze 
luchten en urenlang aanhoudende regen én een week met veel sneeuw en 
strenge vorst worstelen. Voor postbodes bepaald geen sinecure, zeker toen de 
straten (spiegel)glad waren. Dat betekende glibberen geblazen op de fiets met 
de loodzware posttassen. De opmerking van een bezorgd kijkende dame in de 
Klaproosstraat was oprecht gemeend: ‘Het is zeker wel afzien met die extreme 
kou. Moet je nog lang? Volhouden hoor!’ 
De postbodes in Berkel-Enschot ondersteunden elkaar tijdens de strijd tegen 
de elementen waar we konden. In woord en gebaar! Bijvoorbeeld door wijken 
met heel veel post samen te bezorgen. Een mooie gedachte: wij postbodes 
hielpen elkaar de winter door. En kijken reikhalzend uit naar nog meer mooie 
lentedagen. Net als velen van u waarschijnlijk!   

Corona-crisis in Berkel-Enschot (12)

Houdt hetdan nooit op?!
Tekst: Stefan Latijnhouwers  |  Foto: Ad Latijnhouwers
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verrast

Weet jij waar leuke 
horecagelegenheden 
zitten in Berkel Enschot?  

Wij gaan je helpen met kennis maken! 

Loop, fiets of step deze route en vind 
de toffe plekjes.

Bij elke deelnemer hangt vanaf zaterdag 27 maart tot en met 
11 april een nummer van de te kraken Berkel Enschot Verrast kluis. 

Noteer de locatie en het nummer en scan de QR-code op de poster. 

Vul je vervolgens de juiste cijfercode in op onze website, dan ontvang je 

vanuit ons vijf woorden die je moet gebruiken om een leuke slogan te 

maken. De leukste slogan met deze vijf woorden wint de hoofdprijs 
van 100 euro aan Cadeaubonnen te besteden bij de 

deelnemende horecagelegenheden. 

Natuurlijk zijn de verschillende take-aways gewoon geopend, 

dus lekker genieten tijdens de zoektocht naar de juiste code.

be-verrast.nl

verrast

Kraak jij de kluis?

BOERDERIJ DENISSEN
Generaal Eisenhowerweg 1

Bosscheweg 11
 Rauwbrakenweg 38

Trappistinnentuin 76 
HEMELS ETEN & DRINKEN

DE DRUIVENTROSARBIES BEACHHOUSE

Molenstraat 2 

Burgemeester Brendersstraat 3
EETCAFE DE VOS /VAN OPSTAL

EETCAFE & TAPPERIJ DE BRON

Molenhoefstraat 44 
BRASSERIE VALENTIJN

16



verrast

Weet jij waar leuke 
horecagelegenheden 
zitten in Berkel Enschot?  

Wij gaan je helpen met kennis maken! 

Loop, fiets of step deze route en vind 
de toffe plekjes.

Bij elke deelnemer hangt vanaf zaterdag 27 maart tot en met 
11 april een nummer van de te kraken Berkel Enschot Verrast kluis. 

Noteer de locatie en het nummer en scan de QR-code op de poster. 

Vul je vervolgens de juiste cijfercode in op onze website, dan ontvang je 

vanuit ons vijf woorden die je moet gebruiken om een leuke slogan te 

maken. De leukste slogan met deze vijf woorden wint de hoofdprijs 
van 100 euro aan Cadeaubonnen te besteden bij de 

deelnemende horecagelegenheden. 

Natuurlijk zijn de verschillende take-aways gewoon geopend, 

dus lekker genieten tijdens de zoektocht naar de juiste code.

be-verrast.nl

verrast

Kraak jij de kluis?

BOERDERIJ DENISSEN
Generaal Eisenhowerweg 1

Bosscheweg 11
 Rauwbrakenweg 38

Trappistinnentuin 76 
HEMELS ETEN & DRINKEN

DE DRUIVENTROSARBIES BEACHHOUSE

Molenstraat 2 

Burgemeester Brendersstraat 3
EETCAFE DE VOS /VAN OPSTAL

EETCAFE & TAPPERIJ DE BRON

Molenhoefstraat 44 
BRASSERIE VALENTIJN

17



Paasattentie van 
de Zonnebloem 
De Zonnebloem heeft al haar gasten voor de Pasen 
verrast met een uniek eierdopje verpakt met heerlijke 
chocolade eitjes en m.m.v. marktbloemist Bouman van twee bosjes 
narcissen. ‘We laten weten dat we ze niet vergeten en brengen zo een 
beetje de lente in huis’ aldus voorzitter Ruud Brugmans. 
Mede door het fonds LIDL helpt lokaal heeft de Zonnebloem naast 
haar eigen gasten ook alle bewoners, personeelsleden en  wijkteam-
medewerkers van Torentjeshoef kunnen verrassen met paaseitjes en 
een fraai eierdopje. Een schenking uit een privéverzameling unieke 
eierdopjes van over de gehele wereld maakte dit mogelijk. De huisart-
sen teams kregen eveneens een kleine paasattentie aangereikt. Met 
dit gebaar betuigt de Zonnebloem dank voor de goede zorgen in deze 
corona periode en de inspanningen voor de corona-vaccinaties.
Nu de vaccinaties op gang komen kijken wij, met onze gasten, uit naar 
verdere versoepeling van maatregelen en verwachten hen op 22 juli tij-
dens een gezellige picknick rondom Boerderij Denissen weer te mogen 
ontvangen! Hopelijk is deze datum tevens de start om alle activiteiten 
van de Zonnebloem weer op te pakken!
Houd vol! Met kleine stapjes vooruit is nog steeds vooruit!
Informatie over de Zonnebloem: marijdecorti@hotmail.nl of 
www. zonnebloem.nl/berkel-enschot

Vossenjacht
Op zondag 11 april 
en zondag 2 mei 
vinden de volgende 
twee edities plaats 
van de Grote Vossenjacht.  
R-Newt jongerenwerk samen 
met 5 jongeren van Next Up 
en stichting Rubii GG organi-
seren de Grote Vossenjacht in 
Berkel-Enschot en Udenhout. 
De Grote Vossenjacht is een 
interactieve wandelroute voor 
jong en oud.  
De routes leiden deelnemers 
langs de vergeten parels en 
bekende locaties in de dorpen. 
Aan de hand van een routekaart 
ga je samen het verhaal van de 
vos verzamelen dat in stukken 
is opgedeeld en verspreid door 
de dorpen. Via je eigen telefoon 
scan je QR-codes in. Deze zijn 
als stickers geplakt.  
Door de aanwijzingen op de 
route te volgen vinden de deel-
nemers de vos. Eén route duurt 
overigens 1,5 tot 2 uur.  
In Berkel-Enschot is het start- 
en eindpunt bij het scouting-
gebouw De Blokhut, Generaal 
Eisenhowerweg 5 en voor 
Udenhout is dat de Bibliotheek 
mb, Tongerloplein 15  
Trek je comfortabele schoenen 
aan en (her)ontdek de dorpen.  

ROOTVEN TE BERKEL (SLOT)
In mijn slotcolumn over het Rootven te Berkel neem ik U 
mee naar enige ‘Rootvenweetjes’. Als men nu voor het 
Rootven staat zit er in het linkerdeel rechts achterin een 
deel wat volgens overlevering vele meters diep is. Het water ‘beweegt’. 
In de winter komt er geen ijs op te liggen. Wijlen Piet Brekelmans, ge-
boren in 1907 op Hoolstraat 2 alhier, heeft samen met zijn vader Frans 
turf gestoken in een destijds bijna ‘verland’ deel van het watertje. De 
‘turfkes’ werden gebruikt bij het ‘opstoken’ van ‘t fornuis. Piet was een 
verwoed  ‘bijenkorfvlechter’. Het benodigde buntgras vond hij nabij het 
ven. In de Tweede Wereldoorlog werden soms paarden gevorderd door 
de Duitsers. Wijlen Peer Robben en Hein van Rijsewijk, beiden wonend 
aan de Hoolstraat, hebben hun werkpaarden een week een ‘schuil-
plaats’ gegeven bij het Rootven om vordering te voorkomen. 
Vele jongelui hebben in het ondiepe deel leren schaatsen. Rondom het 
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Rootven werd in vroeger tijd het hout om de 5 jaar 
afgezaagd voor het aanvullen van de ‘musterd-
mijt’. Als Hein van Rijsewijk een koop mast kocht 
werden de boomstammen ‘geblekt’ en een jaar 
in het venneke gelegd ter verduurzaming. In mijn 
prille jeugd is er in het voorste deel illegaal veel 
rommel gestort. Martin Luther King had in 1963 zijn 
beroemde speech ‘I Have a Dream’. Mijn droom is 
dat op enkele bomen na het gebied van hout wordt 
ontdaan en uitgebaggerd. Het Rootven dreigt 
anders te ‘verlanden’.

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

Vroege Vogel!!
Wij zijn op zoek naar jou!

voor de verkoop van groente en
fruit op de markt in Berkel-Enschot

Je werkt lekker buiten, in een leuk
team met een heerlijk, vers product

inclusief goede verdiensten.

Weet jij van aanpakken en houd je
ervan om lekker buiten te werken op
donderdag van ± 6.15 tot ± 13.00 uur

neem dan contact met ons op!

Bel 06-46218462

Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096

3 ETAGES | 2.000 M2 | RUIM 150 TOPMERKEN
LATENZO UDENHOUT IEDERE ZONDAG OPEN
EIGEN ATELIER TROUW- EN MAATKOSTUUMS
IN UDENHOUT | WWW.LATENZO.NL

MAAK EEN 

AFSPRAAK:

013-5116096
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Gevonden

Verloren

5-4 Fietssleutel (rode en zwarte)  hockeyveld MHCBE 06-22688007
met lintje eraan

1-4 bitjes in bewaarbakje (zwart/blauw) Koningsoord bij AH 06-36215321

27-3 Boemerang (handgemaakt) Jeroen Boschlaan 06-18515694

25-3 Winterjas mt 146/152 Lijsterbeslaan 06-20082607
donkerblauw (Tumble n Dry)

   

30-4 Gouden opengewerkte Albert Heijn - Primera winkelcentrum 06-42981008
slavenarmband Koningsoord

22-3 Gouden Armbandje Bosscheweg thv 106-108-110 06-42148472

Hulp nodig? Ik kom graag bij u langs!
06-23454361 | bram@allroundmakelaardij.nl

Maak kennis met Bram van der Wielen, 
allround makelaar met een missie. Actief in 
Udenhout, Berkel-Enschot en Oisterwijk. 

Ik ben er om mijn klant 
te begeleiden, te adviseren 
en te ontzorgen. Samen het 
gewenste resultaat bereiken”.

“

HEEFT U VERHUISPLANNEN?
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Cultuur in Ons Koningsoord

www.onskoningsoordcultureel.nl

OUDERS MEET UP ONLINE; EERSTE HULP BIJ GEVOELENS
Woensdag 21 april 2021 van 20:00 tot 21:00 uur (online)

Help! Mijn kind voelt zoveel! Wat kunnen gevoelens 
toch verwarrend en ingewikkeld zijn. 
Zeker als je nog jong bent en sommige gevoelens 
pas voor de allereerste keer voelt. 
Hoe leer je kinderen dat alle gevoelens er mogen 
zijn? Hoe help je ze om hun gevoelens op een hel-
pende manier te uiten? 
Tijdens deze ‘Ouders Meet Up’ geeft pedagoog Lon-
neke Sanders uitleg over het thema ‘gevoelens’. Ook 
is er alle ruimte om ervaringen te delen en van elkaar 
te leren.

Lonneke Sanders is pedagoog, kindertherapeut, 
oudercoach en auteur van het boek Welpje en het 
verdwenen zonnetje

Praktische informatie
*Locatie: online via Zoom – je ontvangt de link na 
aanmelding
Voor wie: ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar
Kosten: gratis. Wel vooraf aanmelden via: http://
www.bibliotheekmb.nl/ouders-meet-up 

Over de Ouders Meet Ups
Wat doen we als ouders toch enorm ons best…
We halen alles wat we maar kunnen uit de kast om 
onze kinderen zo goed mogelijk door het leven te 
begeleiden. We hopen dat ze opgroeien tot zelfver-
zekerde jonge mensen, die weten wat ze willen. Dat 
ze lekker in hun vel zitten, een fi jne sociale kring om 
zich heen bouwen en om kunnen gaan met de moei-
lijke momenten die op hun pad komen.

Maar hoe doen we dat nou eigenlijk, opvoeden?
Je kunt elk opvoedthema googelen en op social 
media ieders ongezouten mening bestuderen. En je 
verliezen in al die informatie en meningen…

De Ouders Meet Ups zijn er voor ouders met kinde-
ren van 0 tot 12 jaar die soms gewoon even willen 
delen waar ze tegenaan lopen. Van anderen wil horen 
wat voor hen wel en niet werkt. Om met nieuwe tips 
en handvatten weer naar huis te gaan. De avonden 
worden gehost door pedagoog en kindertherapeut 
Lonneke Sanders, die iedere maand inzoomt op een 
ander thema.

Wanneer het kan komen we weer fysiek bij elkaar, 
maar nu treff en we elkaar voorlopig even online.

21



Van Harte
Gefeliciteerd!
Wij feliciteren heel graag twee 
leden van TVBE: Stan de Rijk 
en Ad van Kasteren! Zij zijn beide 90 jaar gewor-
den afgelopen maand en nog steeds actief op de 
tennisbaan! Wat een prestatie! Afgelopen woens-
dag ontvingen zij een mooie bos bloemen van het 
bestuur van TVBE.

Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand maart zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon € 20,-
Tessa van Breugel, Ermelindishof 5 in BE

2e prijs:
Waardebon € 10,-
F. Broeders, Beukendreef 27 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen 
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 maart:
KANTOORBOEKHANDEL

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl

22

Sport



Gelukkig en gezond oud worden in 
Berkel-Enschot!
Mensen worden steeds ouder. Hoe mooi is het 
om dat op een gezonde en gelukkige manier in de eigen buurt te 
doen? Maar hoe doet u dat en wat hebt u daarvoor nodig? Binnen 
het gemeentelijke Programma “Gezond en gelukkig oud in Tilburg” 
gaan het Platform Welzijn Berkel-Enschot en de samenwerkende 
organisaties in  Udenhout en Biezenmortel  van start met de Fijn 
Thuis gesprekken. Voor deze dorpen is er voor alle 65 plussers een 
mogelijkheid om een Fijn Thuis gesprek aan te vragen. 

Wat verandert er in uw leven als u met pensioen gaat, mantelzorger 
wordt of uw partner verliest? Wat hebt u nodig om langer in uw eigen 
huis te kunnen blijven wonen? Bij welke organisaties kunt u aanklop-
pen voor hulp? Hoe vult u uw vrije tijd in? Hebt u wel eens nagedacht 
over vrijwilligerswerk? Kortom, wat is er nodig om gezond en gelukkig 
oud te worden in uw eigen buurt? In het Fijn Thuis gesprek zoeken 
we antwoorden op deze vragen. Zo bent u voorbereid als er dingen 
veranderen in uw leven.

Wordt u dit jaar 75 jaar? Dan ontvangt u een brief waarin een Fijn Thuis 

Jaarlijkse Nationale Hartweek 
11 t/m 17 april
De jaarlijkse nationale collecte van de Nederlandse 
Hartstichting is van 11 t/m 17 april met als thema “JIJ & JE HART”! 
Het Comité van de Hartstichting Berkel-Enschot heeft besloten om in 
verband met de ontwikkelingen van de corona-pandemie deze collecte 
niet fysiek te organiseren. Wij vinden het jammer dat we deze beslis-
sing moeten nemen omdat de collecte voor de Hartstichting een grote 
bron van inkomsten is voor het faciliteren van onderzoek naar behan-
deling en informatie over het voorkomen van Hart - en Vaatziekten. Af-
gelopen jaar is gebleken dat het coronavirus hartpatiënten ernstig kan 
treff en, maar ook bij gezonde mensen kan het hartschade veroorzaken. 
Ook hier is nog onderzoek voor nodig.
Als organiserend comité vinden we het risico van besmetting te groot. 
De gezondheid van onze collectanten en de mensen aan de deur erg 
belangrijk. 
Wij hopen dat u de Nederlandse Hartstichting toch een warm hart 
toe draagt en vragen u dan ook als bewoners van Berkel-Enschot en 
Heukelom om de Hartstichting te steunen door gebruik te maken van 
de gegevens op het kaartje dat in de Schakel is ingevoegd. Op dit 
kaartje treft u een QR-code aan en het bankrekeningnummer van de 
Hartstichting als u dat makkelijker vindt. Hiermee kunt u het bedrag, 
dat u anders in de collectebus zou doneren, op deze alternatieve wijze 
overmaken. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u voor één keer 
deze moeite zou willen nemen.

Bij voorbaat danken wij u voor de genomen moeite!
Namens comité Hartstichting Berkel-Enschot 

Elly van Gorp-Cloin, secretaris

Bedreiging 
Nieuwe 
Warande
De gemeente Tilburg is voor-
nemens het bestemmingsplan 
Zwaluwenbunders te wijzigen 
teneinde het mogelijk te maken 
dat aan het Ridderhofpad, het 
fi etspad vanaf de Hemeltjes 
naar Tilburg, het Gilde geves-
tigd kan worden. In de voorlo-
pige plannen zal daar een groot 
complex uit de grond gestampt 
worden met 42 parkeerplaat-
sen. Het complex zou vanuit De 
Kraan bereikbaar moeten zijn.
Het Ridderhofpad wordt op dit 
moment intensief gebruikt als 
fi etsroute van Udenhout naar 
Tilburg. Verder genieten grote 
groepen wandelaars dagelijks 
via dit pad van de natuur in een 
cultuurhistorisch belangrijk, 
open landbouwgebied.

Graag willen wij dat dat zo blijft 
en dat het gebied niet verder 
verstoort gaat worden met 
bebouwing en autoverkeer. 
Vandaar dat wij het initiatief 
om dit onzalige plan van de 
gemeente te voorkomen, van 
harte steunen. Wij roepen u dan 
ook op om onderstaande pe-
titie te ondertekenen en onder 
familie, vrienden en bekenden 
te verspreiden. 
http://Hetgildeelders.petities.nl

Op onderstande foto is de plek 
te zien waar het gildecomplex 
gepland staat.

Opmerkingen, vragen, ideeën? 
https://stichtingnieuwewarande.nl
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stichtingexpobe@gmail.com

Daan van Dal06-30863761

Rectifi catie

Vestiging Coppelmans Oisterwijk zoekt:

• Medewerk(st)er éénjarige planten
• Hulpkracht caissière

• (Weekend) hulpkrachten
• Bezorger
• Stagiaires

Voor de volledige functiebeschrijving 
verwijzen wij u graag naar onze site 

www.coppelmans.nl 

U kunt de vacature vinden op onze 
site onder het kopje “vacatures”

Sollicitaties, inclusief CV, via e-mail 
naar oisterwijk@coppelmans.nl

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

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
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Peuteropvang Peuterplaza 
De afgelopen weken hebben we op 
Peuteropvang Peuterplaza gewerkt 
aan het thema: “Ik ben een kun-
stenaar.” Alles in dit thema staat in het teken van 
kunst. Het gaat om het ontdekken van kunst en 
de eigen creativiteit van de kinderen. Het thema 
sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Er is 
de afgelopen weken met allerlei materiaal gewerkt 
denk aan deeg/klei, plaksel en verf. 
Ook het boek “Nijntje in het museum” stond cen-
traal. 
Om de ouders te betrekken bij het thema hebben 
we een heus buitenlucht museum opgezet. Ouders 
konden op het door hen gekozen tijdvak samen 
met hun kind de kunstwerken komen bewonderen. 
Dit was een groot succes!  

gesprek wordt aangeboden. Jongere en oudere be-
woners die een gesprek willen, kunnen zich melden 
bij de dorpsloketten. Getrainde vrijwilligers komen 
aan huis voor het Fijn Thuis gesprek.

Aanmelden kan vanaf 8 april via het dorpsloket in 
uw dorp. Voor Berkel-Enschot is dat op
donderdagochtend tussen 10.00 - 12.00 uur via het 
telefoonnummer: 06 53 76 89 78. Of door een mail 
te sturen naar loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl

*Platform Welzijn is een samenwerkingsverband tussen 
diverse organisaties en vrijwilligers die actief zijn voor 
de senioren in Berkel-Enschot. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de Dorpsraad, KBO, loket BE en Contour-
deTwern.

Rennevoirt in thema 
middeleeuwen
Wij moesten familiewapens 
maken, ook al heb je er een; je mocht er zelf een 
ontwerpen. Dat deden we door middel van een 
mindmap. Hierop schreef je wat je op je schild wilt. 
Elke kleur en elk symbool had een eigen betekenis. 
De week daarna kreeg je de tijd om een schets te 
maken van je schild en in het net te maken. Toen 
we hoorden dat het thema middeleeuwen was zijn 
we meteen aan de slag gegaan om onze klas te 
versieren met fakkels, kantelen en andere middel-
eeuwse versieringen die we zelf hebben gemaakt. 
We hebben ook nog fabels gemaakt. Dit is iets 
wat ze vroeger ook altijd schreven. Je mag er zelf 
eentje verzinnen. Tot slot hebben het ook over de 
eerste zin gehad : Hebban olla vogala. Groetjes 
BB1

Bij het project Middeleeuwen leer je veel over wat 
er vroeger allemaal was. Ook leer je veel over mon-
niken, ridders, hoe ze vechten, kastelen, steden en 
familiewapens. We lezen erover, zoeken vragen/
antwoorden op, kijken fi lmpjes, doen quizzen en 
knutselen dingen. We hebben ook onze hele klas 
omgetoverd tot een kasteel. We hebben bijvoor-
beeld: glas in lood, een draak, een ridder op het 
raam, fakkels, kroonluchters, een ophaalbrug, een 
hek met kantelen erboven en nog meer moois.  
Ook heeft elke klas een eigen kasteelnaam. Wij he-
ten: Sint Bertnard, omdat wij als klassenmascotte 
een bever hebben die Bert heet. We hebben er ook 
een vlag bij gemaakt die we heeeel mooi vinden! 
Maud en Myrthe, BB2
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

do vr za
8 april 9 april 10 april WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 14 zondag 4 t/m zaterdag 10 april 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

 Alle Kips 
    Uit de koeling, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Kips Leverworst, 
2 stuks à 230 gram

2.98     1.49
  De actieprijzen variëren van 1.05 - 2.49   

Geldig in week 14 zondag 4 t/m zaterdag 10 april 2021

 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 1.25 - 1.39   

11++11
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

 PLUS Italiaanse 
maaltijd of lasagne
    Alle schalen à 400-450 gram, 
combineren mogelijk
    2 schalen**
    Bijv. PLUS Lasagne bolognese, 
2 schalen à 400 gram

5.50     2.75
  De actieprijzen variëren van 2.75 - 3.99 

PLUS 
Smaakselectie 
Aardbeien
Schaal 400 gram
2 schalen

7.98   3.99

Lekker zoet 
en groot!

11++11
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

 Alle Alpro 
Plantaardige variatie 
op yoghurt of kwark
    Combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Alpro Mild & creamy nature 
no sugars, 2 pakken à 750 m  l

4.70     2.35
  De actieprijzen variëren van 1.65 - 2.99   

 Pepsi, Rivella, Crystal 
Clear of Royal Club
    Alle flesjes à 50 cl, 
combineren mogelijk
    2 fl esjes**
    Bijv. Rivella Licht sprankelend,
2 flesjes à 50 cl

1.90     0.95
  De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.39   

 Desperados 
Alle sets met 6 flesjes à 33 cl 

 PLUS 
Halve luxe vlaai
    Aardbeienbavaroise-, appel citroen-, 
vanille room- of rijstevlaai, 
geschikt voor 5 personen   

 PLUS Blonde 
d’Aquitaine Hamburgers
    Pak 4 stuks   

PLUS IJsbergsla 
Alle zakken à 200 gram, 
uit de koeling     

 8.19 – 8.39

    Per set

    4    4..9999      
 3.86

    Per pak

    2    2..9999      
Halve luxe vlaai

 5.99

    Per stuk

    3    3..9999      
    Per zak

00..7979

14/21 
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). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
**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

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
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
Pasen: tussen vreugde en verwarring
‘Vrolijk Pasen’, een bekende uitdrukking in onze 
dagen. Maar de eerste paasdag begon alles behalve 
vrolijk. Denk maar aan de vrouwen die op die dag 
naar het graf van Jezus gingen. Ze kwamen onthutst, 
bevreesd en bedroefd terug: het was leeg! En toen ze 
aan de apostelen vertelden dat ze engelen hadden 
gezien die zeiden dat Jezus leefde, vonden die dat 
maar grote onzin, beuzelpraat. De twee leerlingen uit 
Emmaüs waren intussen al teleurgesteld op weg naar 
huis: Jezus was dood, hun droom was in diggelen 
geslagen. Er ontstonden zelfs complottheorieën: het 
lichaam van Jezus zou nota bene door zijn leerlingen 
zijn gestolen! En Thomas geloofde er niets van, toen 
de andere apostelen hem vertelden dat Jezus aan hen 
was verschenen. Kortom, het was een tijd vol verwar-
ring, teleurstelling, angst, ongeloof en ontkenning. Ver-
gelijkbaar eigenlijk met onze dagen. Want: uit de dood 
opstaan, hoe kan dat nou?
Het heeft even geduurd voordat het tot de leerlin-
gen doordrong. Maar toen ze daar goed en wel van 
overtuigd waren en het ook mochten ervaren, konden 
ze niet anders dan daar in alle vrijmoedigheid over 
spreken. Want het gaat hier over de kern van het 
christelijk geloof: Jezus is niet dood, maar leeft; Hij is 
verrezen! En datzelfde wordt ook ons in het vooruit-
zicht gesteld, naar het woord van Jezus: “Wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven” (Joh. 11,25). 
Wat wil een mens nog méér? Pasen is daarom met 
recht het grootste feest van de christenen. Het is zelfs 
zo’n groot feest, dat oosterse christenen (in Oost-
Europa en het Midden-Oosten) elkaar met Pasen op 
een bijzondere manier begroeten. Niet met ‘hallo’ of 
‘goede dag’ en zelfs niet met ‘Zalig Pasen’. Neen, ze 
groeten elkaar met het meest vreugdevolle en meest 

hoopvolle dat je je medemensen maar kunt toewen-
sen: “Christus is verrezen!” Met volle overtuiging en in 
grote blijdschap roepen ze dat elkaar toe. 
Pasen heeft alle eeuwen door gezorgd voor verwarring 
en voor grote vreugde. We ontkomen niet helemaal 
aan een zekere verwarring en twijfel, maar ik wens ons 
toch vooral veel paasvreugde toe. Hadden wij maar 
iets van die oosterse christenen….

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
Deze week hebben we in de St. Willibrorduskerk 
afscheid genomen van Rien Hamers, 70 jaar.

LET OP: RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen is het nood-
zakelijk om een plaats te reserveren voor de week-
endvieringen. Er kunnen immers maar 30 personen 
toegelaten worden. Reserveren via de website is niet 
meer mogelijk. U kunt op werkdagen tussen 10 en 15 
uur terecht bij het secretariaat: 013-5331215 en 013-
5111215 .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 10 april:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 11 april: Beloken Pasen
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Tonnie van Baast-Goutziers (1e jrgt.); Antoon 
Loots; Tinus Jonkers (jrgt.).

Maandag 12 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbid-
ding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 13 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

www.zigzag-gordijnen.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Woensdag 14 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 15 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 16 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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ZE ZIJN ER WEER!
Verse ASPERGES van Heukelomse grond.

Wij verkopen tot eind juni dagelijks gestoken asperges.
Ook geschild en overige benodigdheden.

PINNEN IS MOGELIJK.
Verkoop maandag tm vrijdag 10-18 uur, 

zaterdag 9-18 uur en
zondag 10-18 uur.

Aspergekwekerij Schuurmans, Hoog Heukelom 3, 
5059AD Heukelom

Tel 06-15361043. U kunt mij ook appen.

Pasfoto’s voor offi  ciële 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 

ASPERGES. Ze zijn er weer, de lekkerste asperges van 
Udenhout. Iedere dag vers gestoken.

Verkrijgbaar in onze nieuwe boerderijwinkel. Wij nodigen u 
uit om een kijkje te komen nemen. Om de opening te vieren 
hebben we speciale acties. A.s. weekend een aspergeborrel-
plank. Houdt onze website en socials in de gaten. Dagelijks 

geopend van 9.00 uur tot 19.00 uur
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 Udenhout 

tel: 013 5113404

Opgelet; Anthé-Kappers heeft een speciale 
CC knip Technique om je krullen tot 

een mooie 3d krulllen uit te laten komen!(zie advertentie)
Bij een kleurbehandeling of  High Lights een 

mooie make- up touch cadeau!
Bel of  App 06-34089921

Kerkstraat 25B Berkel-Enschot.

Loodgietersbedrijf  Weijters voor al uw 
Dakwerk • zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s. Reno-
veren of  verbouwen badkamer vraag vrijblijvend een off erte 

aan tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 

voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame woningen: 
vraag daarom met subsidie een energieadvies aan via: 

www.aandeslagmetjehuis.nl of  bel tussen 13 en 17 uur 
met het energieloket: 088-0062013. 

Gezocht: Schoonmaakhulp voor 3-4 uur per week 
in Berkel-Enschot tel: 06-10540306

Schakeltjes

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2e HANDS   |   ACCESSOIRES

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080

HV White Demons
GRATIS PROEFTRAINING
op sportpark De Rauwbraken
(aanmelden via 
proeftraining@white-demons.nl)

LEZERS-AANBIEDINGEN!
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Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Ons nieuwe aanbod 
vindt u ook op 
Facebook en 
Instagram

AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 april 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

KIES & MIX FRUIT
Witte of rode pitloze druiven bak 500 gram, 
Mango per stuk, conference peren bak 1 kilo of 
perssinaasappelen net 1,5 kilo

2 VOOR

3,-

399
a4,49

GEROOKTE ZALM 
Pak 200 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO CARPACCIO 
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling
2 verpakkingen circa 120-143 gram

HERTOG IJSSALON
2 bakken à 900 ml

a5,92 - a8,78

2 VOOR

5.–

VOORJAARSWIJNEN 
Villebois Petit Sauvignon, Signe Bourgogne
Chardonnay, Mezzacorona Pinot Grigio Riserva,
Winzer Krems Gruner Veltliner, Freixenet Cava
Cordon Negra Brut, Mezzacorona Rose,
Terre di Faiano Primitivo of Trentham
Estate Pinot Noir
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

a17,97 - a25,62

3 VOOR

15.–

KARVAN CÉVITAM
2 flesjes à 48 ml of blikken à 500-750 ml

a5,82 - a6,92

2 VOOR

499

BIEFSTUK 
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

VARKENSHAAS CULINAIR 
Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

499
Kiloprijs 9,98

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


