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We gaan 
weer inslaan!
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15/21 
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

Alle Dubbelfrisss, Taksi of 
Appelsientje Mini-pakjes
Combineren mogelijk
2 sets** 
Bijv. Dubbelfrisss 
Framboos & cranberry, 
2 sets met 6 pakjes à 200 ml

4.58   2.29
 De actieprijzen variëren van 2.15 - 2.59 

Handappels op schaal
Alle schalen à 4 stuks, 
combineren mogelijk
2 schalen**
Bijv. PLUS Handappels Pink Lady, 
2 schalen à 4 stuks

5.18   2.59
 De actieprijzen variëren van 2.59 - 2.99   

+1GRATISzegel

PLUS
•    Boomstammetjes 

Pak 4 stuks
•  Slavinken Pak 4 stuks
•  Rundersaucijzen 

Pak 4 stuks
•  Kipdijfi let naturel 

Pak 370 gram
Combineren mogelijk

 Alle Kellogg’s 
Kids of trésor
    Combineren mogelijk
    2 pakken**
    Bijv. Kellogg’s Coco pops chocos, 
2 pakken à 375 gram

6.38     3.19
  De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.99 

1+1
GRATIS

 Alle Kellogg’s 
 Segafredo 
Intermezzo 
Ko�  ebonen
    Zak 1 kilo
    Per zak 

11.42   5.71
Crystal Clear 
Alle pakken of 
flessen à 1,5 liter 

 Alle Ehrmann 
Grand desserts of mousse
    Combineren mogelijk   

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

 PLUS Aardbeiengebak
    Luxe halve vlaai, schnitte, slof of tartelette 
met aardbeien, geschikt voor 5-6 personen   

PLUS Frambozen 
Bakje 125  gram

    Per bakje

11..4949
15.29 

  Per kilo  

    7    7..4949      
2.90 – 5.95 

  5 stuks  

   1   1..9999        
TOT 66% KORTING 

 50%50% 
    KORTING   

OP=OP 1.39 - 1.65 

  Per stuk  

    0    0..9999      

8.19 – 11.58 

  3 pakken  

    7    7..4949      
KIES & MIX 

5.99 – 7.99 

  Per stuk  

    4    4..9999      

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



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

In de maanden april en mei 
bieden wij een actietarief aan voor het 
castreren van zowel katers als poezen

neem vrijblijvend contact met ons op
                                  voor meer informatie, wij helpen u graag!

    Koningsoordlaan 2   Berkel-Enschot  dzt@anciura.nl  0135400215
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Na een lange periode waarbij gasten verwelkomen 
niet kon, hebben de acht zaken (Arbie’s Beachhouse, 
Catering Wolfs, De Druiventros, Hemels, Bistro Vos, 
Boerderij Denissen, De Bron en Brasserie Valentijn) 
allerlei leuke en bijzondere kavels samengesteld waar 
iedereen op kan bieden. ‘In veel gevallen is het ook de 
eerste keer dat we onze gasten weer iets kunnen bie-
den. Een eerste lunch, een eerste diner: na maanden 
bijna niks kunnen gaan we nu allemaal groots uitpak-
ken’, vertelt Liesbeth Hofhuis van Boerderij Denissen.

Alle kavels worden aangeboden via een veiling op 
de website be-verrast.nl en dan is het aan de bieder 
wat deze er voor over heeft. ‘In totaal zijn er onge-
veer veertig items waar je op kunt bieden. En daar 
zitten wel een paar hele leuke tussen’, weet Liesbeth. 
‘Bijvoorbeeld een cocktailproeverij bij Arbie’s, de aller-
eerste fl es bubbels van Boerderij Denissen, het eerste 
besloten optreden van Fiësta Servessa van De Bron, 
het Wijn & Spijs arrangement van Brasserie Valentijn, 
de foodtruck van Hemels bij je thuis, de allereerste 

workshop kidsdance bij Van Opstal, de eerste High 
Tea van Catering Wolfs en de eerste overnachting in 
De Druiventros.’

De veiling loopt op dinsdag 20 april om 22.00 uur af. 
Dan weten de bieders of ze de gelukkigen zijn. ‘We 
gaan daarna kijken voor sommige kavels wanneer we 
die gaan organiseren. Maar dat stemmen we met de 
winnaar af.’
Liesbeth en haar collega’s gaan voor een mooie op-
brengst. ‘Als ondernemers hopen we op de ‘gun-fac-
tor’, dat mensen extra gaan bieden om de horeca in 
het dorp extra te steunen na een moeilijk jaar. We heb-
ben afgesproken dat een deel naar de horeca-onder-
nemer gaat, maar de opbrengst willen we ook deels 
reserveren zodat we in de toekomst als BE Verrast 
weer leuke dingen kunnen organiseren in het dorp. 
Want dat is wat wij en de mensen in het dorp gemist 
hebben. Leuke evenementen, zoals het boktrappen of 
gewoon een biertje op een terras in eigen dorp.’

Tekst en foto: BE Verrast 

BE Verrast gaat “De Aller-allereerste” veilen

BE Verrast, de acht samenwerkende horeca-

ondernemers in het dorp, gaan vanaf dinsdag 13 

april 20.00 uur zo’n veertig verschillende kavels 

veilen. Een week lang kan er geboden worden op 

ondere andere een Meet & Greet, een High Tea, 

privé workshop salsa en zelfs een diner voor 2 op 

het water!
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Bedrijf
in

Beeld

De naam Scheepens en Klijsen Podotherapie is per 1 
april veranderd in RondOm Podotherapeuten. Sabine 
Scheepens behandelt elke dinsdag in het Gezond-
heids-centrum Koningsoord in Berkel-Enschot aan de 
Pandgang 2 patiënten met klachten aan voeten, onder-
benen, knieën, heupen, bekken, rug, nek en schouders.    
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RondOm Podotherapeuten   Pandgang 2  |  5057 EA Berkel-Enschot
088-1180500  |  info@rondompodotherapeuten.nl  |  www.rondompodotherapeuten.nl

‘Scheepens en Klijsen Podotherapie maakt sinds deze 
maand deel uit van een groter geheel: de landelijke 
organisatie RondOm Podotherapeuten’, legt Sabine 
uit. ‘Het opgaan in RondOm biedt meer mogelijkheden 
op het gebied van innovatie, diagnostiek waaronder 
echografi e, verschillende en moderne behandelme-
thoden en specialistische kennis. Kern van podothera-
pie is het zorg dragen voor patiënten die beperkingen 
ervaren tijdens het lopen en bewegen: aan de voeten 
en de delen hogerop in het lichaam.’ 

Voordelen
Behalve in Berkel-Enschot bevinden zich in deze 
streek vestigingen van RondOm in Udenhout, Oister-
wijk, Tilburg en vooral ook in de regio Eindhoven. 
Sabine vervolgt: ‘Voordeel van het opgaan in RondOm 
is dat wij nu minder tijd hoeven te besteden aan (be-
drijfs)administratieve zaken. Zo hebben we onze han-
den nog meer vrij voor het behandelen van patiënten. 
Bovendien zijn we nu altijd snel en gemakkelijk op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
de voetengezondheidszorg.’ 
Het is volgens Sabine de bedoeling dat zij en een 
nog te benoemen collega in het Gezondheidscentrum 
Koningsoord samen aan de slag gaan. ‘Mijn collega 
Saskia Klijsen werkt op de locatie Udenhout. Zelf 

ben ik in Berkel-Enschot actief op dinsdagen. Al naar 
gelang de behoefte aan meer zorg, breiden we deze 
uit over meerdere dagen.’   

Specifi eke doelgroepen
RondOm maakt gebruik van de nieuwste onderzoeks- 
en behandeltechnieken, waaronder shockwave, dry 
needling, Run 3D analyse, digitale drukmeetanalyse, 
taping en (sport)podotherapeutische zolen. De podo-
therapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, 
behandelen en voorkomen van een klacht. Het podo-
team bestaat behalve podotherapeuten uit echografi s-
ten, bewegingswetenschappers en zooltechnici. 
Sabine: ‘RondOm is er ook voor specifi eke doelgroe-
pen. Denk daarbij aan reuma- en diabetespatiënten, 
sporters én kinderen. Goede zorg voor hun voeten is 
heel belangrijk. X-stand benen of snel struikelen komt 
bijvoorbeeld wel eens voor bij jonge kinderen. Als de 
stand van de voeten niet goed is, kan dit van invloed 
zijn op andere lichaamsdelen als knieën en heupen. 
Binnen RondOm zijn we dus in staat heel breed zorg 
te bieden van een kwalitatief hoog niveau. Daar gaan 
we voor!’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Scheepens en Klijsen
gaat op in
RondOm 
Podotherapeuten 
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De ronde van Berkel

Geduldig wachten
op de start
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	 Tekst:	Elke	van	Dommelen	 Fotografie:	Bas	Haans

De ronde van Berkel of te wel De Dikke Banden 
Race is één van de gezellige en drukbezochte 
evenementen in ons dorp. In 2017 werd de race 
voorde 65e keer verreden. Zoals altijd met een 
enorme opkomst aan deelnemers, drukte langs de 
route en een tot diep in de nacht durende party in 
het Brendersstraatje.
Ook in 2018 en 2019 was het weer een enorme 
happening met prachtig weer en feest tot in de 
vroege uurtjes. In 2020 was het stil, maar met 
goede hoop dat de Ronde in 2021 weer als van-
ouds georganiseerd zou kunnen worden.

Fons van Reisen, voorzitter van de Stichting Wieler-
ronde van Berkel, is realistisch. ‘De Gemeente Tilburg 
heeft bepaald, dat evenementen zoals die van ons, 
voor 1 juli niet gehouden kunnen worden. Dat zou 
betekenen dat we de datum van de ronde hadden 
kunnen doorschuiven naar het begin van de zomerva-
kantie of september. Maar dan zijn er veel andere eve-
nementen die ook doorgeschoven zijn en dat vonden 

we voor de ronde van Berkel minder leuk. De Ronde 
van Berkel hoort nu eenmaal op de derde maandag 
van juni. En met de enorme onzekerheid die er is, 
doen we de ronde liever in 2022 weer als vanouds.’
De Ronde van Berkel is een begrip in het dorp. De 
ronde start en finisht in De Molenstraat en in verschil-
lende categorieën kan er worden deelgenomen op een 
fiets zonder versnellingen. Deelnemen gebeurt soms op 
ludieke wijze maar ook serieus, zeker bij de senioren. 

Sprankje hoop
‘Een ronde zoals we gewend zijn, zit er ook dit jaar 
dus niet in. Maar we bekijken eind mei samen met de 
gemeente nog wel of we íets kunnen doen. Zonder 
feest en zonder drukte, maar wel met de mogelijk-
heid dat mensen individueel of met het gezin de route 
kunnen fietsen. Op deze manier houden we de traditie 
van de ronde dan toch een beetje levend’, spreekt 
Fons hoopvol uit.
Voor nu rest nog even geduldig wachten op de start…
in 2022 wordt de ronde gehouden op maandag 20 
juni. Met de dag erna een door veel dorpsgenoten 
ingeplande vrije dag.
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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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Passie voor vogels
Kees Schellekens heeft altijd een passie voor vogels 
gehad. ‘Vroeger’ ging hij veel naar buiten en toen wa-
ren er ook meer vogels. Hij vertelt: ‘Er waren vinken, 
groenlingen en schrèverkes. Die zag je overal met 
hun opvallende gele veren, maar nu zijn ze verdwe-
nen’. Schrèverke is de oude Brabantse naam voor 
geelgorzen. Ze worden zo genoemd, omdat hun eitjes 
fi jn getekend zijn, alsof er met een dunne penseel 
overheen is gegaan.
Maar tegenwoordig gaat hij niet zo veel meer op stap. 
Gelukkig zijn er de vogels van de volière. Als we daar 
staan, vliegen overal de vogels rond. Het zijn uit-
heemse vogels, maar ook zien we putters, vinken en 
groenlingen. Kees vertelt: ‘Die mag je niet in het wild 
vangen en er dan verder mee kweken. Maar als ze in 
een volière zijn geboren, krijgen ze direct een ring om 
en dan is het duidelijk dat het geen gevangen vogels 
zijn. En daar mag je verder mee kweken’.

Vogels verzorgen
Het is mooi als vogels in een volière te bewonderen 
zijn, maar ze moeten ook verzorgd worden. Ze heb-
ben twee keer per dag eten nodig en je moet goed 
weten welk zaad ze graag hebben. Iedere vrijdag 
wordt de volière schoongemaakt, anders wordt 
het een grote rotzooi. Gelukkig neemt 
kleinzoon Mike dat voor zijn rekening. 
Op termijn neemt hij de zorg voor 
de vogels ook over. 

en dan is het duidelijk dat het geen gevangen vogels 
zijn. En daar mag je verder mee kweken’.

Vogels verzorgen
Het is mooi als vogels in een volière te bewonderen 
zijn, maar ze moeten ook verzorgd worden. Ze heb-
ben twee keer per dag eten nodig en je moet goed 
weten welk zaad ze graag hebben. Iedere vrijdag 
wordt de volière schoongemaakt, anders wordt 
het een grote rotzooi. Gelukkig neemt 
kleinzoon Mike dat voor zijn rekening. 
Op termijn neemt hij de zorg voor 
de vogels ook over. 

Kees Schellekens verzorgt al twintig jaar

de vogels in de volière
bij Torentjeshoef

Veel bekijks
De volière staat op een goede plek. Voor de bewoners 
van de Torentjeshoef is het een leuke plek om even te 
gaan kijken en vaak komen ze daar ook andere men-
sen tegen. En ook de kinderen van Kinderdagverblijf 
De Wijde Wereld aan het Wilhelminaplantsoen komen 

graag langs. Ze zien daar vaak 
voor het eerst broedende vo-

gels en jongen die gevoerd wor-
den. Dankzij Kees en Mike!

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Bij het zorgcentrum Torentjeshoef aan de Oranjesingel staat een volière, vol met mooie vogeltjes. 
Die is van de gemeente, maar de vogels worden verzorgd door Kees Schellekens en zijn kleinzoon Mike, van 
wie de vogels ook zijn. Kees doet dat al twintig jaar. In de volière vliegen meer dan twintig vogelsoorten rond.
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EHBO Vereniging 
St-Alphonsus Berkel-Enschot
Zoals voor veel verenigingen in tijden 
van Corona geldt, liggen de bezigheden 
van onze EHBO-vereniging nu voor een groot deel 
stil. Oefenavonden zijn er momenteel niet. Boven-
dien zijn vele evenementen geannuleerd. Dit bete-
kent voor onze vereniging dat wij nergens kunnen 
komen posten. Kortom zijn ook wij de afgelopen 
tijd onzichtbaar geworden.
Om ons weer wat zichtbaarder te maken en ons 
dorp te informeren over onze werkzaamheden als 
EHBO-vereniging, zullen wij de komende maanden 
regelmatig wat schrijven in de Schakel. 

Vandaag vertellen twee actieve leden binnen onze 
vereniging over hun ervaringen bij het posten; 
Piet Pijnappels en Corrie Jansen. Beiden zijn lid 
geworden met één doel: Eerste hulp verlenen aan 
de inwoners die dat nodig hebben, ook tijdens het 
posten bij diverse evenementen.

Hoe is het om te posten bij evenementen?
“Meestal is er gelukkig niks spannends te doen bij 
een evenement, maar het is wel een grote gerust-
stelling voor organisaties om te weten dat gedi-
plomeerde mensen aanwezig zijn die eerste hulp 
kunnen geven en indien nodig kunnen reanimeren. 
Het is voor onszelf ook prettig dat je altijd met zijn 
tweeën aan het posten bent, zo kun je altijd elkaar 
ondersteunen. Bovendien is het erg gezellig en 
kom je tot leuke gesprekken, zowel met elkaar als 
met veel andere inwoners van Berkel-Enschot.”

Hoe worden leden up-to-date gehouden met 
betrekking tot de EHBO?
“De herhalingslessen die wij in gewone tijden krijgen 
zijn altijd interessant, omdat we daar bijgepraat wor-
den over de laatste ontwikkelingen binnen de EHBO. 
De oefeningen die we op die oefenavonden doen 
komen zeker ten goede tijdens het posten. De leden 
worden ook tijdens deze Corona pandemie op de 
hoogte gebracht over hoe de hulpverlening in tijden 
van dit virus uitgevoerd moet worden. Wij zijn bij de 
EHBO gegaan omdat we graag hulp willen bieden bij 
de dorpsevenementen. Daarvoor moet je wel bij een 
professionele vereniging zitten die ook goed op de 
hoogte is van de laatste ontwikkelingen. De EHBO-
vereniging van Berkel-Enschot is dit zeker.”

Mocht u als lezer interesse hebben in onze vereni-
ging of een vraag willen stellen, neem dan contact 
met ons op via onze site: www.ehbo-be.nl 

Gestreepte winnaar
We hebben dit jaar de live expositie echt 
gemist, maar de vele bezoekers en leuke 
reacties op onze digitale versie ma-
ken veel goed! Dank aan alle mensen die hieraan 
hebben bijgedragen! Dit jaar kon er ook gestemd 
worden op je favoriete foto. De foto Gestreept van 
Toon Fouchier is hierbij de publieksfavoriet geble-
ken. Nogmaals gefeliciteerd Toon! En ook gefelici-
teerd Nelly Peeters uit Oostelbeers, die met haar 
stem op deze foto een mooie afdruk hiervan heeft 
gewonnen. Ree in het veld van Berdie Venhuizen 
en Fragiel landschap (2) van Gé Haans eindigden 
op resp. plaats twee en drie. Benieuwd naar deze 
en andere foto’s? De exposities is nog te vinden op 
onze website, www.fotobe.nl.

Een onbekende mooie 
IJzertijdvondst 
In 2017 vond in het kader van voorge-
nomen woningbouw een archeologische 
opgraving plaats op een perceel aan de Bossche-
weg in ons dorp. Dat leverde naast sporen van een 
nederzetting uit de Vroege IJzertijd nog een verras-
sende vondst op, namelijk rechtopstaand in een 
grote kuil een nagenoeg complete pot uit ongeveer 
600 voor Christus. Het betrof een voorraadpot om 
bijvoorbeeld voedsel of zaaigoed in te bewaren. 
De circa 85 centimeter hoge pot heeft een gewicht 
van ruim 25 kilo (in complete staat ca. 30-40 kg) en 
een gereconstrueerd volume van 128 liter. Naast 
deze forse pot werden ook diverse kookpotjes 
met roetsporen, een deksel, een schaal en enkele 
weefgewichtjes gevonden. Bijzonder is ook de 
aanwezigheid van een gelaagde haardkuil waarin 
gestookt werd.
Het recent verschenen eerste nummer van jaar-
gang 2021 van het kwartaaltijdschrift van Heem-
kundekring De Kleine Meijerij opent met een 
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artikel van Anton van Dorp over deze bijzondere 
vindplaats.  
Daarnaast vertellen Martin van der Waals en Els 
Oomis in een rijk geïllustreerd artikel de historie 
van de zaak van de Oisterwijkse juwelier/opticien 
Ben Bouwman. Bouwman is vele jaren een begrip 
geweest in Oisterwijk en omstreken. Hij was onder 
andere gevestigd in het pand aan de Dorpsstraat 
nummer 15 (anno 2021 zetelt hier de juwelier Mig-
non stijl in Trend). 
Deze afl evering is voor € 6,00 verkrijgbaar Primera 
in Winkelcentrum Koningsoord te Berkel-Enschot 
en bij FotoGalerie Angelique te Udenhout.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als 
werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, 
Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk 
en Udenhout: 
www.dekleinemeijerij.nl.

UITSLAG PAASPUZZELEN KLEURPLAATDe prijswinnaars van de kleurplaat en paaspuzzel worden in de Schakel van volgende week, woensdag 21 april a.s., 
bekendgemaakt!

Het leven loopt
lang niet altijd
zoals wij denken
dat het zal lopen.
Wij kunnen alleen 
maar hopen
(en dapper zijn).
Het leven is ons 
gegeven.

Verdrietig laten wij weten dat onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder is overleden. Tot het 
laatst had ze de regie in eigen hand.

Jo van der Meijden - 
van Rijswijk

 Berkel-Enschot Oisterwijk † 
25 september 1937 7 april 2021

meer dan 18 jaar
in liefde verbonden met

Jan Timmermans

weduwe van
Piet van der Meijden

Jan Timmermans René en Laura
    Fanny en Sylvain
Kees en Eugenie     Patrick en Caroline
    Martine en Wouter     Marc
    Liesbeth 
    Irene Rianne en Willem
    Pim
Jan en Valérie    Manon
   Greg en Vanessa, Louis    Sara
   Tom en Valentina 
   Alex  Rob en Lydia
   Eric

Kinderen en kleinkinderen Timmermans

Correspondentieadres:
Udenhoutseweg 41, 5061 CV  Oisterwijk

De begrafenis heeft afgelopen maandag in besloten 
kring plaatsgevonden.

La vie ne se déroule
pas toujours

comme nous le
pensons.

Nous ne pouvons
qu’espérer (et être

courageux).
La vie nous est

donnée.
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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

   

7-4 Afgebroken fi etssleutel aan Craenweide Berkel-Enschot 06-38783739
Scooby-Doo met kluissleutel

6-4 Gouden ketting met hangertje Berkel-Enschot 06-24822577
met half hartje

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 soezensoezen

€ 15,00
aardbeien soezen

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 16 t/m donderdag 22 april 2021

Alleen geldig in onze winkel

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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Cultuur in Ons Koningsoord

www.onskoningsoordcultureel.nl

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

DIGI-SPREEKUUR: 
VOOR HULP BIJ AL JE DIGITALE VRAGEN
Woensdag 5 mei 2021 van 14:00 tot 16:00 uur
Heb je al enige computerervaring, maar nog moeite 
om zelfstandig problemen op te lossen op je 
smartphone, tablet of laptop? Of heb je vragen over 
internet of E-books? 

Dan is het Digi-spreekuur van de Bibliotheek iets 
voor jou! 

Deelnemen aan het Digi-spreekuur is gratis. In 
verband met de Corona-maatregelen is aanmelden 
noodzakelijk. 
Dit kan per mail via berkelenschot@bilbiotheekmb.
nl of telefonisch, tijdens openingsuren, via 013-
5332697. Onze openingsuren zijn: dinsdag, woens-
dag en vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag 
van 13:00 tot 15:00 uur.

Neem wel je eigen laptop, tablet of smartphone mee 
naar het spreekuur.
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0411 - 64 69 50

info@kuypersgraszoden.nl

Openingstijden: 

Ma. t/m vr. van 08:00 tot 17:00 uur

Za. van 08:00 tot 13:00 uur

Kuypers Graszoden

Gijzelsestraat 18

5074 RS Biezenmortel

AAN DE SLAG 
MET JE GAZON

Prijzen geldig tot 01-06-21

Barenbrug SOS Lawn Repair

DCM Vivimus Gazon, 40 liter

Wolf Garten handstrooier

Gazonmestpakket

Herstel graszaad voor het bijzaaien 
van kale plekken of om door te zaaien 
na het verticuteren. Snel kiemend 
graszaadmengsel. Geschikt voor 50, 
125 of 250 m2 gazon. 

Bodemverbeteraar voor het opvullen 
van oneffenheden of het toedekken 
van graszaad.  Biedt bescherming, 
verbetert de kieming. Rijk aan 
organische stof. 

Elektrische handstrooier voor 
het egaal en makkelijk verdelen 
van graszaad, kalk of gazonmest. 
Variabele werkbreedte van 
50 – 250 cm. Excl. batterijen. 

Organisch-minerale gazonmest voor 
actieve en langdurige groei van gras. 
Specifieke samenstelling per seizoen. 
Voorjaar, zomer & najaar.  Geschikt 
voor 10, 20 ,30, 50, 80 of 100 m2

28,95

v.a.

17,50

v.a.

13,95

7,95

Bestel online middels click & collect via kuypersgraszoden.nl
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Wij zamelen weer textiel in
White Demons doet ook dit jaar mee 
met de Textielactie van de gemeente 
Tilburg. Op zaterdag 17 april 2021 is het tweede 
inzamelmoment van dit jaar. Ons clubhuis De 
Kraacht op sportpark De Rauwbraken is deze 
zaterdag open van 10.00 tot 11.30 uur. 

Let op!! Het sportpark is via de Rauwbrakenweg 
niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De aanrijd-
route voor autoverkeer is tegenwoordig via de Ko-
ningsoordlaan. Tijdens de inzameling is De Kraacht 
aan de zijde van het parkeerterrein geopend. Hier 
kan je dus de zakken textiel afgeven.

Wij hopen zaterdag 17 april weer velen van jullie te 
zien met veel zakken vol textiel.

PS: op donderdag 29 april organiseren we voor alle 
kinderen een vrije inloop training op sportpark De 
Rauwbraken. Dit is geheel vrijblijvend. Voor vragen e-
mail naar proeftraining@white-demons.nl.

De e-bike van het jaar met een 
krachtige Bafang middenmotor. 
Nu tot 31 mei met een gratis 
accu upgrade. Bij ons in vele 
kleuren snel te leveren!

FIETS VAN DE MAAND

www.detweewieler.nl 
Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 
Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296  

vanaf €1899,-

CORTINA  E-COMMON
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Rennevoirt
Middenbouw 3 
is de afgelopen 
tijd al druk bezig geweest met 
het project Middeleeuwen. We 
hebben de klas omgetoverd tot 
een waar kasteel met “glas in 
lood” ramen, een ophaalbrug, 
een kampvuur in de kring, ka-
nonnen en fakkels en een stoere 
kasteeldeur. Na een boeiende 
presentatie over kastelen en 
ridders gingen we in groepjes 
vragen maken over dit onder-
werp. Het werd een fanatieke 
race tegen de klok.
Ook hebben we met groepjes 
een schild ontworpen en later 
iedereen apart een familieschild.
We vinden het een leuk onder-
werp en zijn er enthousiast mee 
bezig.

Groetjes MB3 van Rennevoirt

Tilburg kleurt oranje! 
Helaas gaat ook dit jaar het Leijparkfestival niet door. Evene-
menten zijn vanwege de coronamaatregelen verboden tot en 
met 5 mei. Daartoe besloot het veiligheidsberaad in maart. 
Gelukkig organiseert het Oranje Comité Tilburg een drietal coronoproof 
activiteiten in het kader van Koningsdag. Zo kleurt Tilburg toch oranje!
De traditionele Oranje Rally gaat door! 
Deze toertocht kun je geheel zelfstandig op een voor jou geschikt 
moment rijden. Dit jaar hebben we zelfs een fotozoektocht met prijzen 
verwerkt in de route. De route is gratis te downloaden via https://www.
facebook.com/OranjeComiteTilburg vanaf 16 april. Inzendingen om 
mee te dingen naar de prijzen kun je tot en met 16 mei mailen naar 
info@oranjecomitetilburg.nl. Alle details over deelname vind je in het te 
downloaden document.
Ook de Vroege Vlaggers actie is terug met meer taarten dan ooit! Wie 
op Koningsdag ’s ochtends vroeg de vlag al uit hangt maakt kans 
op een lekkere taart die leden van het Oranje Comité Tilburg komen 
bezorgen. We rijden de hele dag rond om maar liefst 180! taarten co-
ronaproof te bezorgen. Uiteraard bezoeken we ook de nieuwste delen 
van gemeente Tilburg.
In samenwerking het VVV Tilburg mogen wij 5 Oranje T-wimpels weg-
geven. Op Koningsdag hang je namelijk de nationale driekleur uit mét 
wimpel. Heb je die nog niet en wil jij kans maken op zo’n Tilburgse 
wimpel? Deel met ons een foto waaruit blijkt dat jij die wimpel kunt 
gebruiken. Gebruik de #TilburgVlagtSamen en tag het Oranje Comité 
Tilburg en VVV Tilburg. Delen kan op Instagram, Twitter en Facebook.
Volg @oranjecomitetilburg op Facebook, Instagram en twitter voor 
meer informatie over de activiteiten.

Pompoenwedstrijd 2021 Berkel-Enschot
GA DE UITDAGING AAN EN KWEEK DE ZWAARSTE, LEKKERSTE OF 
MOOISTE POMPOEN!
Voor wie? Doe individueel mee of als team (families, gezinnen, school-
klassen, buurtgroep, vriendengroep, moestuinders, alles kan)
Er wordt gestreden in drie categorieën: 
1 Zwaarste pompoen
2 Lekkerste pompoen (wie maakt het lekkerste gerecht van de pom-

poen)
3 Mooiste pompoen (wie maakt de mooiste creatie van een pom-

poen)

• Inschrijven kan door je (team)naam door te geven voor 15 mei (ech-
ter hoe sneller, hoe eerder je het zaadje kan laten groeien) via de 
mail (vanberkelsebodem@gmail.com).

Groetjes MB3 van Rennevoirt

KONINGSDAG

Na Koningsdag verschijnt de 

Schakel op donderdag 29 april. 

De deadline voor advertenties en 

kopij voor die uitgave is gewoon 

maandag 26 april 10:00 uur.
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verrast

Acht participanten van Berkel Enschot Verrast

hebben allen een aantal veiling items ingebracht. 

Unieke en sfeervolle ‘kavels’ waar via een online 

platform op geboden kan worden. 

Ga nu naar www.be-verrast.nl en 
klik door naar de veiling en kavels. 
Bied mee en pak deze (unieke) kansen.

Ben jij de aller-allereerste?

“Een mooi steuntje 
in de rug van de 

lokale horeca 
met een toffe 

herinnering voor 
jou als bieder.”

hebben allen een aantal veiling items ingebracht. 

Unieke en sfeervolle ‘kavels’ waar via een online 

Bied mee en pak deze (unieke) kansen.

EETCAFÉ & TAPPERIJ DE BRON BISTRO VOS /VAN OPSTAL
BRASSERIE VALENTIJN HEMELS ETEN & DRINKEN BOERDERIJ DENISSEN

ARBIES BEACHHOUSE DE DRUIVENTROS CATERING WOLFS 
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• Je krijgt een zakje met pompoenzaden en in-
structie hoe tot een mooie pompoen te komen.

• De deelname bedraagt EUR 2,50 per teamnaam.
• Na inschrijving krijg je een uitnodiging om je 

zaden en instructie op te halen.
• In de week van 27 september- 3 oktober vindt 

de verkiezing plaats en worden de winnaars 
bekend gemaakt. Tegen die tijd zal worden ge-
communiceerd waar en hoe. Iedereen ontvangt 
een aandenken aan deze wedstrijd. Een jury 
zal de categorieën beoordelen.

• Meer informatie over de pompoenwedstrijd is 
te vinden op: insta (van.berkelse.bodem) en 
facebookpagina (fb.me/vanberkelsebodem), 
dus meld je aan!

• Gedurende de gehele wedstijd van mei-tot half 
oktober, zullen er filmpjes en foto’s te zien zijn 
van deelnemers. Ze laten zien hoe het nu gaat 
met de pompoen(en). Foto’s en filmpjes zullen 
te zien zijn op facebook en instagram. (alleen 
als je toestemming hebt gegeven natuurlijk) 

• Iedereen krijgt dezelfde soort zaden, ik heb een 
maximaal aantal zaden, dus wees er snel bij!

• Wat je nodig hebt, is een stukje tuin/grond, om 
de pompoen te laten groeien, hij kan stiekem wel 
groot worden! Heb je geen stuk tuin, dan kan een 
grote pot ook, alleen dan zal de pompoen niet 
zo groot worden maar je kan altijd nog meedoen 
voor de lekkerste en mooiste pompoen!

• Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Ellen 
de Visser van Van Berkelse Bodem.

Laten we het dorp oranje kleuren!

VAN BERKELSE BODEM- volg VAN BERKELSE BO-
DEM op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte

BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten 
voor uw kat

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

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

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesNIEUW

Boom rooien, snoeien en onderhoud. 
Nu tijdelijk een boom cadeau!

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

April is niet te vertrouwen, 
hij is en blijft de ouwe. 

Nu lacht hij met zonnegloren, 
en dan gooit hij met hagelstenen om de oren.
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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
H.Jozef, patroon van de katholieke kerk.
Paus Franciscus heeft van 8 december 2020 tot en 
met 8 december 2021 een Jozefjaar afgekondigd. Veel 
heiligen lijken wel onbereikbaar in hun grote daden. 
Het lijkt soms wel alsof je minstens martelaar, bis-
schop, paus of stichter van een kloosterorde moet zijn 
om tot de eer der altaren te worden verheven. Welnu, 
dan is voor de eenvoudige mens de hemel onbe-
reikbaar. Maar hier is dan St. Jozef. Om ons te laten 
zien dat het wel kan en voor God niets onmogelijk is. 
Door trouw te zijn in het kleine. Wel door in het kleine 
huisgezin Jezus te bewaren, door veel van Maria te 
houden en goed voor haar te zorgen. Door samen 
thuis een heilige familie te zijn.  Te luisteren naar Gods 
aanwijzingen en raad in het leven. Rechtschapen zijn. 
In het kleine. In het verborgene. Dat is de leefwereld 
die God voor Zijn Zoon heeft uitgekozen, waar Hij 
Hem in bewaring wil geven tot zijn uur aanbreekt.
Tegelijk ligt er een opdracht in besloten voor allen die 
in alle eenvoud heilig willen zijn. Want eenvoudige 
heiligheid heeft niets te maken met onbehouwenheid 
en oppervlakkigheid. Jozef was, hoe eenvoudig hij 
ook was, een beschaafd mens. Jezus heeft van Jozef 
en Maria het goede geleerd, leren leven naar Gods ge-
boden en volop mens leren zijn. De Mensenzoon was 
immers Gods “zijn” naar de goddelijke natuur, maar 
ook geheel mens als kind van Maria en opgevoed 
door Jozef en Maria. En dat is juist voor de mensen 
in onze tijd ook een voorbeeld, van gewoon burger-
mansfatsoen, menselijkheid en opvoeding. Van een 
bepaald soort degelijkheid die mensen de liefde  voor 
hard werken, sociale vaardigheden en beschaving 
bijbrengt. Noem het met een ouderwets woord: een 
deugdzaam leven dat nee durft te zeggen tegen de 
ondeugden die overal worden gepropageerd. Daarom, 

laten wij St. Jozef niet alleen in de kerk eren met de 
liturgie, maar ook in onze daden. Hem voor ogen heb-
ben in zijn gelovige trouw, maar ook in zijn goedheid 
en menselijke beschaving. In zijn liefde voor Jezus en 
Maria. In zijn toewijdeng in het gezin. In alle eenvoud.

Pastoor Godfried B. M. Looijaard.   

DANK VAN VINCENTIUSVERENIGING EN VOED-
SELBANK
Meer denken aan de noden van medemensen en de 
vreugde van Pasen delen met anderen. Daarom houdt 
onze parochie elk jaar een collecte in natura en een 
paasdozenactie.
De Tilburgse voedselbank heeft op drie locaties hun 
busje volgeladen met voornamelijk houdbare etens-
waren. Die zijn in onze kerken door kerkgangers en 
andere parochianen achtergelaten in de Goede week 
voor Pasen en in de Paasweek opgehaald.
Onze eerste communicanten hadden al eerder 
paasdozen gemaakt, geschenkdozen voor leeftijds-
genootjes die het minder hebben. Nico Kwantes van 
Vincentiusvereniging Tilburg heeft ze ingezameld en 
vóór Pasen kunnen laten bezorgen.  
Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd.

TERUGBLIK 40 DAGEN 40 VRAGEN
De 40 dagen zijn voorbij. De 40 vragen zijn gesteld. 
Sommige zijn beantwoord, andere blijven spelen. Het 
was inspirerend om met velen de vastentijd naden-
kend door te brengen. De positieve reacties gaven 
aan hoe goed het mensen deed. Meer dan driehon-
derd antwoorden werden ingediend via het speciale 
formulier, er kwamen vijftig mails binnen, en via via, 
in de kerk of op straat werden we aangesproken. Bo-
vendien stond er een mooi redactioneel artikel in het 
paasnummer van De Schakel. 
Wie persoonlijk wil terugblikken op het traject, kan 
altijd een afspraak maken voor een gesprek. Volgende 
veertigdagentijd zullen er hopelijk 40 nieuwe vragen 
zijn.

RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen mogen er 
maar 30 personen per viering toegelaten worden. 
Het is noodzakelijk om voor de weekendvieringen te 
reserveren. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 10 
en 15 uur terecht bij het secretariaat: 013-5331215 en 
013-5111215.
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 17 april:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intentie: Bert van Kollenburg (namens buren).

Zondag 18 april: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
Intentie: Cor Roorda (1e jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Wim en Marie-José Vermeer en overl. familie 
Vermeer -van Overbeek.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en Commu-
nieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
Intentie: Marinus en Jeanne van Esch-van Hattum.

Maandag 19 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbid-
ding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 20 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 21 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 22 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 23 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame wonin-
gen: vraag daarom met subsidie een energieadvies 
aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl of bel tussen 

13 en 17 uur met het energieloket: 088-0062013. 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 

ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal 
aanvragen rijbewijs. 

FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 

www.fotogalerie-angelique.nl 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 
Dakwerk • zinkwerk • sanitair • cv-installatie • 

airco’s. Renoveren of verbouwen badkamer vraag 
vrijblijvend een offerte aan tel. 013-5333517/06-

83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 

voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

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 aspergeborrelbox. 
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

I&L Logistiek zoekt flexibel beschikbare 
‘reserve-chauffeurs’. Af en toe zin om als 

oproepchauffeur het land in te worden gestuurd? 
Bestelauto of -bus, donderdag of vrijdag. 

Wij bellen je, jij gaat rijden. 
Kijk op de site of app 06-34920560.

Dagelijks gestoken VERSE ASPERGES. 
We oogsten en verkopen de asperges tot EIND JUNI.

Verkoop ma t/m vrijdag 10-18 uur, 
zaterdag 9-18 uur en zondag 10-16 uur

Aspergekwekerij Schuurmans, 
Hoog Heukelom 3, 5059AD Heukelom 06-15361043

Schakeltjes

René Barten
* Rotterdam, 23 mei 1935
 Tilburg, 11 april 2021

Hélène

Irma Esther
Perry Ronald
Puk Aaron

Wij nemen in besloten kring afscheid van René op 
zaterdag 17 april om 12.30 uur. 

Om het afscheid via de livestream te volgen stuur 
je een mail naar irmabarten@gmail.com.

Wij vinden het fijn als je de rust van het gezin 
respecteert.                                 
Informatie over het afscheid: 
Els Alessie Uitvaartbegeleiding 013 203 205 1.

Generaal Winkelmanstraat 367, 5025 XL Tilburg.
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Kom langs voor
stijlvolle zonbescherming 

van uw ogen

Wij spelen met onze zonnebrilcollectie in op de nieuwste trends. 
Onze collectie bestaat uit gewaagde, modieuze, functionele en tijdloze 
zonnebrillen van toonaangevende merken.

WWant wist u dat u uw ogen moet beschermen tegen de zon? Schadelijke 
UV-straling is één van de redenen waarom onze ogen achteruitgaan 
naarmate we ouder worden. Wij adviseren daarom een zonnebril met een 
goed UV-filter. Zo kunt u veilig genieten van het heerlijke weer! 

Kom langs voor een passend advies.

Graag tot ziens

Zonnebril op sterkte
Enkelvoudig       € 139,-
Multifocaal        € 239,-   
          

Comfortabel genieten
van de zon...



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,-

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE

LIPTON ICE TEA OF
B-BETTER 
2 Lipton Ice Tea pakken à 1,5 liter of
B-Better à 750 ml

WIJKO SATÉSAUS OF CALVÉ 
PARTY- OF SLASAUS 
2 verpakkingen à 24-540 gram

2e
HALVE
PRIJS*

 2 VOOR

3.–
a3,38 - a5,50

JUMBO WOK- OF 
ROERBAKGROENTE 
2 zakken à 400 gram

JUMBO CALINDA 
AARDBEIEN 
Bakje 400 gram

199

 2 VOOR

5.–

TOMMIES 
2 emmers snoeptomaten, snoeptomatenmix, 
paprika’s of komkommers à 300-500 gram

CAMPINA OF ARLA 
BIOLOGISCH
Melk, karnemelk of yoghurt
2 verpakkingen à 1 liter
Melk, karnemelk of yoghurt
2 verpakkingen à 1 liter

a2,50 - a3,78

2 VOOR

2.–

JUMBO VERSE MAALTIJDEN 
Verpakking 450 gram

a4,69 - a5,34

450

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


