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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
13 mei 14 mei 15 mei

Geldig in week 19
zondag 9 t/m 
zaterdag 15 mei 2021

19/21 
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.       *** De producten die meelopen in deze actie zijn te herkennen aan de 3 voor 9.- actie BBQ sticker en zijn de hele    zomer geldig.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

zaterdag 15 mei 2021

Alle PLUS cacao is 
100% Fairtrade!

PLUS 
Snelfi lterko�  e  Alle pakken à 250 gram 
of ko�  ecups  Alle doosjes à 10 stuks
M.u.v. single origins   

Alle Calvé Sauzen, 
mayonaise of 
saladeverrijkers 
   Combineren mogelijk
    2 stuks**
   Bijv. Calvé Mayonaise, 2 potten à 650 ml  

4.30 2.15
 De actieprijzen variëren van 0.99 - 2.89  

11++11
GRATIS

PLUS 
Bossche bollen Doos 2 stuks,
chocosoesjes Doos 10 stuks
of chocoladetaart  
Geschikt voor 6 personen, per stuk
   Per stuk
   Bijv. PLUS Bossche bollen, doos 2 stuks  

3.50 1.75
 De actieprijzen variëren van 1.75 - 2.99  

Ola Waterijs 
   Alle dozen à 5-12 stuks
    Per doos
   Bijv. Ola Party mix, doos 8 stuks  

1.99 1.33
 De actieprijzen variëren van 1.31 - 2.67  

Doos 2 stuks,

Geschikt voor 6 personen, per stuk

 50%50% 
    KORTING   

PLUS Bananen
Los

PLUS BBQ 
Vlees, vis of vega*** 
   Diverse varianten, 
combineren mogelijk  

 33%33% 
    KORTING   

 1.23 – 3.29

    Per stuk

    0    0..9999      
TOT 70% KORTING 

1.99 

Per kilo  

1  1  ..2929 

 Rodenbach 
Fruitage
    Set 4 fl esjes à 25 cl   

PLUS Pitloze 
watermeloen
Eetrijp

 PLUS Brie Stuk 230 gram 
of Heks’nkaas Origineel 
Kuipje 150 gram   , van de versafdeling

 PLUS 
Kipkrokantschnitzel
    Pak 4 stuks
    2 pakken 

11.00   5.50

 1 1++11
    GRATIS   

3.79 

Per stuk

    2    2..9999   
4.99

Per set

    3    3..9999   
2.55 – 2.76 

Per stuk

1  1  ..6969   
OP=OP

9.87 – 11.07

3 stuks  

    9    9..--      

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 | Hemelvaart: 8.00 - 20.00 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. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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
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Dienstbaarheid staat voorop bij Bram van der Wie-
len, zelfstandig makelaar bij Allround Makelaardij 
Tilburg. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van 
de makelaardij, maar hetgeen voor hem altijd op 
nummer 1 blijft is de klant en diens wensen. 

Achtergrond
Bram is geboren en getogen in Nistelrode, noemt 
zichzelf gekscherend ‘import’ en woont sinds 2016 
met zijn gezin in Udenhout. Bram heeft small business 
retail management gestudeerd en heeft 18 jaar lang 
in de retail gewerkt. Toen Bram even iets heel anders 
wilde doen, startte hij ”Plaktotaal”. Zes jaar lang deed 
hij met succes en plezier van alles in de sign industrie 
(zoals het carwrappen van een Mini Cooper met een 
koeienhuid design).  

Makelaardij
Wat bij Bram, naast de andere uitstapjes in werk, 
steeds bleef opduiken was zijn grote interesse in 
vastgoed. Samen met een vriend kocht hij in 2008 
twee woningen en knapte alles zelf op. Was hij dan zo 
handig? ‘Toen nog niet, maar met YouTube kom je een 
heel eind!’ lacht Bram. Na dit avontuur wist hij het ze-
ker; ‘vastgoed is echt mijn ding’ en volgde in 2018 de 
studie makelaardij. Na 2 jaar bij een makelaar in Uden 
gewerkt te hebben werkt hij nu zelfstandig bij Allround 
Makelaardij Tilburg en verzorgt verkoop, aankoop en 
verhuur in de omgeving van Tilburg en Oisterwijk/ 
Berkel-Enschot/ Udenhout. 

Dienstbaarheid
Wat Bram onderscheidt van andere makelaars, is met 
één woord samen te vatten; dienstbaarheid. ‘Een huis 
kopen doe je meestal maar een paar keer in je leven 
en gaat gepaard met emoties. Om goed te kunnen 

Allround makelaar 

Bram van der Wielen

Allround Makelaardij
kantoor Tilburg
Korvelplein 212, 5025 JX Tilburg
06-23454361
bram@allroundmakelaardij.nl
www.allroundmakelaardij.nl

begeleiden en de wensen in kaart te bren-
gen, wil ik mensen echt leren kennen. De 
achterliggende reden van een verhui-
zing kan namelijk invloed hebben 
op hoe we het gaan insteken.’  
Bram helpt bij het hele proces en 
wil het verschil maken door de klant 
centraal te stellen, mensen volledig 
te ontzorgen en goed te adviseren. 
Hij doet dit o.a. door niet te veel 
klanten tegelijk aan te nemen. ‘Daardoor 
heb ik echt tijd voor de klant. In deze 
markt moeten mensen soms binnen 20 
minuten beslissen of ze het huis willen 
kopen. Als ik daar 45 minuten van kan 
maken, of ze een tweede bezichtiging 
kan bieden, ben ik blij. De markt kan ik 
niet veranderen, maar bij mij blijft de 
klant Koning, daar sta ik 100% voor.’ 

Tekst: Kelly Heijzelaar  |  Foto: Bas Haans 7



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

OUDERS MEET UP ONLINE; 
BAAS OVER EIGEN LIJF
Woensdag 26 mei 2021 van 20:00 - 21:00 uur (online*)
Je kind meegeven dat 
ie baas is over zijn eigen 
lijf. Leren hoe je je gren-
zen voelt en hoe je ze 
ook aan kan geven aan 
een ander: dat is een in-
gewikkeld proces. Maar 
wel een proces waar we als ouders al vanaf jongs af 
aan invloed op kunnen hebben. En dat stukje invloed 
dat je wel hebt, daar wil je natuurlijk heel bewust 
mee omspringen. Zodat je kind weerbaar de wereld 
tegemoet treedt, met een positief zelfbeeld en met 
zelfvertrouwen. In deze Ouders Meet Up hebben we 
het samen met Lonneke Sanders over weerbaarheid 
en hoe we daar als ouders ons kind bij kunnen helpen.

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 fijne 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 treffen we elkaar voorlopig even online.
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Corona-crisis in Berkel-Enschot (13)

Tekst: Stefan Latijnhouwers  |  Foto: Ad Latijnhouwers

Wat ik mis:
zorgeloos verkouden zijn!
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 bevinden we ons in de 
derde golf. De schrijvende postbode houdt de moed er in. 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Corona zijn intrede deed. Soms peil ik 
de stemming onder de bewoners. Met als vraag wat de mensen het meeste 
missen. ‘Gezellig met veel familie en vrienden samen zijn’ en ‘knuff elen’, klinkt 
het vaak. ‘Ik heb last van huidhonger’, reageert een vrouw in de Guldenroede. 
‘Ik wil weer met vriendinnen borrelen, festivals bezoeken en lekker shoppen.’ 
Een meisje dat haar vergezelt, hoeft niet lang te denken: ‘wat ik écht het aller-
aller-allér meeste mis, is knuff elen met mijn opa’s en oma’s’’, zegt ze met een 
intens triest gezicht. Ik schiet bijna vol. Snik!
De mooiste reactie komt van een voorbijganger in de Klaproosstraat. ‘Weet je 
waar ik naar verlang? Gewoon zorgeloos verkouden zijn. Nu denk je bij een 
kuchje, keelpijn of een niesbui meteen aan het ergste. Is dit het begin van het 
einde? Gek word ik er van.’  

Post blijft belangrijk voor mensen. Zeker nu. Zo bleek laatst weer toen een 
oudere man met een bezorgde blik in haastige spoed op me afl iep: ‘Postbode, 
heeft u toevallig geen vaccinatiebrief voor mij? Leeftijdgenoten zijn al geprikt en 
ik heb nog steeds geen bericht ontvangen. Nee? Goh, wat vervelend!’   

Overheerlijke banaan
Gesprekjes met bewoners gaan vaak ook over het weer. Of een 
foutje dat er soms in sluipt. De dialoog met een man, waar ik tijdens 
een natte dag in mijn wijk achter de Enschotse kerk ‘per abuis’ drie 
fl interdunne enveloppen bezorg, wil ik u niet onthouden: 
Bewoner: ‘Hé postbode! Je hebt enveloppen bij mij bezorgd van de buren.’ 
Ik: ‘Sorry meneer. Ik zal voortaan nóg beter opletten.’ Bewoner: Die andere 
brieven heb ik zelf al in de bus gedaan.’ Ik: ‘Geweldig meneer! Je bent een held. 
Bewoner lachend: ‘Ik stuur je de rekening wel. Ik: Tuurlijk meneer. En u krijgt er 
van mij nog een krentenbol en overheerlijke banaan bij. Bewoner: ‘’t Is al lang 
goed jongen.’ 
Ik werp hem nog een kushandje toe. Met een wederzijdse glimlach nemen we 
afscheid van elkaar. Ik vervolg mijn weg en denk bij mezelf: ‘Mooie kerel. Mooi 
beroep!’  

heeft u toevallig geen vaccinatiebrief voor mij? Leeftijdgenoten zijn al geprikt en 
ik heb nog steeds geen bericht ontvangen. Nee? Goh, wat vervelend!’   

 ‘Hé postbode! Je hebt enveloppen bij mij bezorgd van de buren.’ 
 Die andere 

“Ik stuur de
rekening wel!”
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Gevonden

Verloren

9-5 Fietssleutel met huissleutel Fietscrossbaan Eikenbosch 013-5332936
  (terrein oude winkelcentrum)

6-5 Oorringetje  Berkelseweg  013-5331067

1-5 ABN-AMRO bankpasje De Kraan ter hoogte van huisnr. 54 013-5333917

30-4 patientenpas van ETZ Brevierstraat 013-5332030
tnv C. Hoogeveen

28-4 plastic Jola tas met babyspullen Torenakker / industrieterrein pad 06-27384498

28-4 Paw patrol autootjes oranje speeltuintje Joost vd Vondellaan 06-20589191
en geel

Wij zijn Vincenergy. Ontwerpers en makers van de 

hoogste  kwaliteit. Vincenergy maakt  maatwerk 

 installaties en biedt vrijwel alle  types/merken. 

Door  jarenlange  ervaring en   uitgebreide kennis 

 kunnen wij je goed adviseren.

• Wij bieden zeer uitgebreide garanties 
 en service.
• Binnen één dag geplaatst.
• Gemiddeld binnen 5 jaar 

 terugverdiend.

• De mooiste en beste merken.

Veiligheid staat bij ons altijd op 1!

Bel ons nu voor een gratis adviesgesprek en 

 bespaar duizenden euro’s aan energiekosten.

Met stralende groet,

Vincent – oprichter Vincenergy

info@vincenergy.nl +31 (0) 6 453 79 470

Vincenergy zonnepanelen

Vincenergy.nl
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Bart van Rijsewijk woont in een aanleunwoning van 
de Torentjeshoef. Hij is 93 jaar en hij kijkt uit op de 
volière; hij woont er nu bijna drie jaar. Hij heeft veel 
video’s gemaakt voor De Schakel. Hoewel zijn leeftijd 
hem beperkingen oplegt, is hij nog heel actief en be-
trokken bij wat er zoal gebeurt in ons dorp.

Bang van Covid-19
Toen de oorlog uitbrak in 1940 was Bart 13 jaar. Hij 
heeft nooit kunnen wennen aan de dreiging van bom-
men en kogels die er toen was. Bart vertelt: ‘Ik was 
vooral in het begin heel bang van oorlogsgeweld. 
Steeds de onzekerheid en de angst dat het geweld 
rondom je heen kon losbarsten. Later werd dat 
minder: je wende eraan. Met Covid-19 had ik vooral 
in het begin hetzelfde gevoel. Je wist niet wat er ging 
gebeuren en of het noodlot jou zou treff en. Gelukkig 
werd dat langzamerhand minder. Maar het is nooit 
echt weggegaan. Ik ben dan ook heel blij dat ik twee 
prikken heb gehad. Er valt een last van je af.’

Welk vaccin?
Bart heeft de berichtgeving in kranten en op websites 

uitgebreid gevolgd. Hij had gelezen over het Astra-
Zeneca vaccin en de mogelijke bijwerking die dat met 
zich mee zou kunnen brengen. Hij was er niet gerust 
op. Zeker als je niet meer bij de jongsten behoort, ben 
je gevoelig voor de eventuele gevolgen van bijwerkin-
gen. Bart vertelt: ‘Ik heb er ’s nachts niet van geslapen; 
ik was bang van dat vaccin. Gelukkig werd er besloten 
dat mijn leeftijdsgroep met het Pfi zer vaccin zou wor-
den ingeënt. Ik was blij toen ik te horen kreeg, dat het 
AstraZeneca voor ons niet gebruikt zou worden.’ 

Torentjeshoef
Bart voelt zich goed thuis in het complex van Toren-
tjeshoef. Hij woont er met plezier. Zijn kleindochter 
komt regelmatig langs om hem wat te helpen. Hij vindt 
dat heel fi jn. Hij heeft de volière van Torentjeshoef voor 
zijn deur. Hij beleeft het geïnteresseerde bezoek van 
kinderen en ouderen gezellig mee. Je kunt er op een 
bankje zitten en in deze tijd is de volière een ontmoe-
tingsplaats. Je kunt daar even alle zorgen vergeten.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Bart van Rijsewijk was vooral 
in het begin erg bang van Covid-19
Bart van Rijsewijk was vooral Bart van Rijsewijk was vooral Bart van Rijsewijk was vooral Bart van Rijsewijk was vooral Bart van Rijsewijk was vooral Bart van Rijsewijk was vooral 

Met Covid-19 weet je niet of je het 
overleeft
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
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De Verhalenverteller

Tijdens het ommetje op de rug 
van Knorretje vertelt Kukie trots 
dat hij weer vader wordt. “Tok 
zit al twee weken te broeden op 
zeven eieren!”

“Dat is goed nieuws Kukie, 
gefeliciteerd. Wanneer komen de 
kleintjes?”
“Als het goed is over één week. 
Ik ga het vanmiddag aan de 
anderen vertellen.”
Ze lopen ondertussen verder. De 
speeltuin is helemaal leeg: de 
wip, de schommels, de draai-
molen en de oude glijbaan zijn 
allemaal weg. Volgende week 
komen de werklui. 
“Het zal een hoop veranderingen 
geven,” kraait Kukie.
“Ja, dat zal het zeker. Ik zal blij 
zijn als alles klaar is en de kinder-
boerderij weer opengaat.” 
Met Pasen was de kinderboer-
derij even open, dat was leuk. 
Maar nu moet er eerst gebouwd 
worden. Er komen nu alleen 
mensen met huisdieren voor het 
spreekuur bij dokter Ria. Maar die 
blijven niet lang. Dokter Ria houdt 
voorlopig haar spreekuur in de 
bijkeuken. 
Ze zijn klaar met het ommetje. 
Kukie springt van Knorretjes 
rug en loopt door naar Tok. Zij 

is al twee weken bezig met het 
uitbroeden van haar eieren. Okkie 
en Tokkie zijn ook in het kip-
penhok. Tok stuurt hen net naar 
buiten. Ze wil rust en kakelt: “Ga 
ergens anders spelen en laat mij 
in alle rust broeden.” 
Knorretje loopt door naar het 
kraampje. Hij kijkt of er nog 
genoeg groente in de kraam is. 
Hij ziet een doos in het kraampje 
staan. Dat vindt hij maar raar. 
Zou er een cadeautje in zitten? 
Hij tilt het deksel op en ziet een 
dekentje. Hij schrikt, want het de-
kentje beweegt! Als hij onder het 
dekentje kijkt ziet hij een kitten. 
Een mooi gestreept poesje. Op 
het deksel staat geschreven: ‘Wil-
len jullie voor mijn poesje zorgen? 
Zij heet Titi. Kusjes Lisa’ 
“Nou Lisa, daar ga ik voor zorgen. 
Maar eerst langs dokter Ria.”
Hij zet de doos op een karretje 
en gaat naar dokter Ria. Bij de 
praktijk ziet hij dat er nog zeker 
vijf mensen met een dier voor 
hem zijn. ‘Dan ga ik straks wel 
ná de koffie bij Ria langs,’ denkt 
Knorretje. 
Hij loopt met het karretje naar de 
varkensstal en zet de doos achter 

in de hoek. Daar is het altijd lek-
ker warm. 
’s Middags tijdens de koffiepauze 
vertelt Kukie dat Tok en hij weer 
kleintjes krijgen. Iedereen is blij 
voor hen en ook natuurlijk voor 
Okkie en Tokkie.
Alleen boer Jan is niet zo blij. “We 
kunnen er voorlopig geen dieren 
meer bij hebben,” moppert hij.
“Maar een paar kuikens kan toch 
wel?” zegt Ria.

“Ja, dat zal wel moeten. Maar na 
de verbouwing wil ik pas gaan 
uitbreiden.”
Kukie haalt opgelucht adem en 
kraait: “Over een week is het 
zover! Willen jullie voorlopig Tok 
met rust laten? Al die drukte van 
bezoek en zo dat kan ze er echt 
niet bij hebben.”
Ja, dat begrijpen de dieren wel.
Knorretje zit nu wel met een 
probleem. Hij weet dat hij nu niet 
met Titi aan hoeft te komen! Boer 
Jan was duidelijk: “Na de verbou-
wing mogen er pas weer dieren 
bij.” Wie weet brengt hij Titi naar 
het dierenasiel! 
Knorretje denkt: ‘Als ik het eens 
voorzichtig tegen Ria vertel.’ 
Na de koffie loopt hij mee met 
dokter Ria.

Nieuwe bewoners op de kinderboerderij
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“Ria, heb je even tijd?”
“Knorretje, voor jou altijd. Kom 
maar binnen.”
“Ria, ik zit met een probleem. 
Boer Jan zei net dat er voorlo-
pig geen dieren meer bij mogen 
komen op de boerderij.”
“Ja, dat klopt. Het wordt anders 
veel te druk met de verbouwing. 
En we moeten ook zorgen dat 
alle dieren voldoende eten krijgen 
en dat kost geld! Wat is er aan de 
hand?”
“Er stond in het kraampje een 
doos met een kitten en op het 
deksel stond geschreven of wij 
voor Titi willen zorgen. Nu durf 
ik dit niet tegen boer Jan te zeg-
gen.”
“Oh, dat is inderdaad wel erg 
vervelend. Breng Titi maar naar 
hier, dan kan ik kijken of ze ge-
zond is.”
“Dat zal ik doen,” knorde Knor-
retje opgelucht en dacht: ‘Ze zei 
in ieder geval geen: nee!’ 
Knorretje pakt zijn karretje en 
loopt naar de stal. Onderweg 
komt hij Snif en Snuitje tegen. 
“Zo Knorretje, ga jij boodschap-
pen doen?” snift Snif.
“Ja, ik ga iets halen voor dokter 
Ria.” Hij loopt snel door naar de 
stal om Titi op te halen.
Op de terugweg komt hij Snif en 
Snuitje weer tegen. “Knorretje wil 
je met ons tikkertje spelen?” snift 
Snuitje.

Plotseling komt er geluid uit de 
doos: “Miauw!”
Knorretje hoorde het ook. ‘Oh, 
help ik moet iets verzinnen!’
“Wat knor je Knorretje?” snift 
Snif.
“Uhm… MEE JOU? Natuurlijk wil 
ik dat.”
Snuitje snift: “Tikkie jij bent hem.” 
Hij tikt Knorretje, van schrik strui-
kelt hij en valt met karretje en al 
om. De doos valt eraf en dan zien 
ze het poesje.
“Een poesje hier, dat mag toch 
niet van boer Jan!” snift Snif.
“Ssst, dat hoeft hij niet te weten, 
ik ga ermee naar Ria.”
Snif en Snuitje begrijpen het, 
zetten het poesje in de doos en 
lopen samen naar dokter Ria. 
Ze ziet hen aankomen: “Zo, een 
hele optocht. Direct weet ieder-
een het van Titi!”
Ze pakt Titi voorzichtig uit de 
doos en zet haar op de onder-
zoekstafel. 
“Och kijk, wat een lief klein 
poesje.” Ria wordt er helemaal 
blij van. “Ik denk dat ze net acht 
weken is. Ze ziet er goed uit. 
Knorretje je moet ervoor zorgen 
dat ze het lekker warm heeft met 
een dekentje. En geef haar speci-
aal kittenvoer.” 

Knorretje zucht: “Ja, dat hebben 
we niet. Dan moeten we toch 
naar boer Jan.”
“Nou niet zo somber. Ik ga mor-
gen naar het winkelcentrum en 
haal een paar blikjes kittenvoer. 

Als jij dan zorgt voor wat melk, 
dan komt het wel goed. Zorg 
vooral dat Titi niet buiten komt. 
Snif en Snuitje dit is ons geheim-
pje dus mondje dicht!”
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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  

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

NIEUW VAN BOZITA

Graanvrij hondenvoer
Uitproberen

1 + 1 gratis
bij een verpakking van 1,1 kg

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 

+
slagroomschnitteslagroomschnitteslagroomschnitte

€ 15,00
slagroomschnitteslagroomschnitte

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 14 t/m donderdag 20 mei 2021

Alleen geldig in onze winkel
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Scouting
Hallo welpen, het is al weer een tijdje geleden dat 
we een berichtje in de schakel hebben geplaatst. 

Vanaf nu gaan we dat weer vaker doen, houdt de schakel dus in 
de gaten! Door de corona-maatregelen mogen we nog steeds 
alleen buiten onze activiteiten doen. Afgelopen zaterdagmiddag 
regende het, maar onder de partytent bleven we lekker droog. 
Daar hebben we een wedstrijdje gedaan wie de sterkste brug 
kon bouwen van spaghetti en marshmallows. Dit bleek nog las-
tiger dan gedacht, maar gefeliciteerd aan de winnaars! Natuurlijk 
hebben we zelf ook nog een paar lekkere marshmallows op.

Je eigen huis verduurzamen 
hoef je niet alleen te doen. De 
gemeente Tilburg helpt je op weg 
met een voordelig energieadvies. 
Dat scheelt geld en energie! Ver-
spreid over de gemeente wonen 
energieadviseurs die op verschil-
lende manieren een einde maak-
ten aan tocht in hun huis. Ze 
delen hun ervaringen graag met 
jou. Zo maken we Tilburg samen 
stap voor stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in 
de gemeente Tilburg kan via 
www.aandeslagmetjehuis.nl een 
afspraak maken met een ener-
gieadviseur voor een advies op 
maat. Hiermee kun je direct aan 
de slag om slim energie te bespa-
ren. In 2021 is het tarief hiervoor 
bijzonder gunstig. 

Het trekt wel wat
‘Ja, het trekt wel wat’, zeggen 
veel mensen die te maken heb-
ben met tocht in huis. ‘Het eff ect 
van tocht op energieverbruik 
wordt erg onderschat’, consta-
teert energieadviseur Jeroen 
Jansen. ‘Terwijl het comfort 
enorm toeneemt als je een einde 
maakt aan die tocht.’ In zijn huis 
dichtte hij alle kieren die hij kon 
vinden en plaatste hij tochtstrips 
bij de deur naar de hal, de garage 
en de voordeur. ‘Ook hebben 
we de brievenbus dichtgemaakt 

met PUR-schuim en buiten een 
losse brievenbus opgehangen.’ 
Pas daarna ging hij aan de slag 
met isoleren. ‘Ventilatieroosters 
dichtplakken moet je trouwens 
nooit doen, want die zijn nodig 
voor luchtverversing.’  

Blijf ventileren 
Ook ramen in wat oudere kozij-
nen zijn veroorzakers van tocht. 
‘Of dit in jouw huis het geval is, 
kun je zelf zien’, legt energie-
adviseur Bas Hofman uit. ‘Zit er 
viezigheid tussen het raam en 
het kozijn, dan sluit het niet goed 
af. Wil je verduurzamen, start 
dan met kierdicht maken; met 
tochtstrips kan er al veel.’ Bij het 
afdichten van tochtige plekken in 
huis hoort wel een waarschuwing. 
Energieadviseur Ton Kuijpers: ‘Je 
moet kunnen blijven ventileren 
want anders krijg je binnen een 
vochtprobleem. Dus zet regelma-
tig de ramen op een kier of beter 
nog: zorg voor ventilatieroosters.’ 
Na een bezoek van een energie-
adviseur heb je een stappenplan 
waarmee je je huis tochtdicht 
kunt maken. Daarna volgen 
stappen als isoleren en energie 
opwekken. 

In stappen verduurzamen
De gemeente Tilburg werkt 
samen met onder andere energie-
coöperatie Berkel-Enschot (BEC) 

en de energie-adviseurs Joep 
van Laarhoven en Jeroen Jansen. 
Deze adviseurs zijn onafhankelijk 
en professioneel opgeleid. Sa-
men met een adviseur kun je een 
stappenplan opstellen om je huis 
te verduurzamen.   

Afspraak maken met een ener-
gieadviseur?
Wil jij ook aan de slag met het 
verduurzamen van jouw huis, 
onze energieadviseurs staan voor 
je klaar. 
• Concrete vragen kun je elke 

werkdag tussen 13 en 17 uur 
stellen via: T 088-00 62 013 Of 
stuur een e-mail naar ener-
gieadviestilburg@hoom.nl. Je 
krijgt op werkdagen binnen 24 
uur antwoord.

• Vraag een online check aan 
via www.aandeslagmetjehuis.
nl In 2021 betaalt de gemeente 
Tilburg het grootste deel van 
de kosten. Een onlineadvies 
kost nu €20 in plaats van €90.

• Wil je een bezoek aan huis 
van een energieadviseur? Ook 
dit kun je plannen via www.
aandeslagmetjehuis.nl Dankzij 
de bijdrage van de gemeente 
Tilburg betaal je hiervoor €65 
in plaats van €210. En als je lid 
van BEC wordt, krijg je daar 
nog eens de helft van terug!

www.b-ec.nl

Voordelig energieadvies in Berkel-Enschot
Bezitters eigen huis onderschatten eff ect van tocht
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Gezocht! 
Secretaris EHBO vereniging
De EHBO vereniging van Berkel-Enschot 
is op zoek naar een nieuw bestuurslid 
voor de functie secretaris. Heb jij gemiddeld 2 uur 
per week over om de vereniging te helpen, meld je 
vandaag nog aan. Het bezit van een EHBO diploma 
is niet verplicht. Wel kan je deze natuurlijk altijd 
behalen.

Onze EHBO-vereniging zorgt ervoor dat:
- meer mensen goede EHBO-kennis hebben;
- meer inwoners elkaar juiste EHBO kunnen ver-

lenen;
- evenementen in het dorp ondersteund worden 

met EHBO.

Wat zijn je taken?
- communicatie verzorgen tussen bestuur en le-

den
- onderhouden ledenadministratie
- notuleren bij vergaderingen
- opstellen van het jaarverslag

Wat brengt het je?
- Samenwerken in een gemotiveerd bestuur;
- Als je wilt het behalen van je EHBO-diploma 

met extra kennis
- Een dorp waarin veel evenementen veilig geor-

ganiseerd kunnen worden.

Ben jij een enthousiaste teamspeler die goed met 
offi  ce-pakketten kan werken?
Heb jij zin om je in te zetten voor ons dorp Berkel-
Enschot?
Meld je dan aan als secretaris bij de EHBO-vereni-
ging!
Mail voor informatie naar info@ehbo-be.nl

Let u goed op uw omgeving? 
Zou u de lokbus opmerken?
De politie heeft in de omgeving 

van Tilburg gedurende de hele maand april en 
enkele dagen in mei op verschillende plekken 
een zogenaamde ‘lokbus’ geparkeerd. Met deze 
bus hoopte de politie mensen alert te maken op 
drugsafval en de risico’s die het achterlaten van 
dit gevaarlijke afval met zich meebrengt. Er is 
helaas maar 1 melding binnengekomen bij de 
politie.

De lokbus is een witte bestelbus waarvan de 
laadruimte vol staat met blauwe vaten. Soortgelijke 
vaten die de politie regelmatig ergens aantreft, bom-
vol afval van drugslabs, waar synthetische drugs 
worden geproduceerd. In dit geval zijn de vaten 
uiteraard leeg en vormen geen gevaar. Rondom de 
bus hangt een weeïge, anijsachtige lucht: de geur 
die bij het maken van synthetische drugs vrijkomt.

Locaties
De bus heeft op drukke en minder drukke plaatsen 
in Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Moergestel, 
Berkel-Enschot, Esbeek, Biezenmortel, Haaren en 
Diessen gestaan. Veel voorbijgangers moeten de 
bus hebben zien staan, maar hebben helaas geen 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat het 
geen normaal busje is. 

Gevaar
Drugsafval is bijna altijd chemisch afval. Dit afval, 
afkomstig van illegale drugslaboratoria, kan zeer 
brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Als er meerdere 
stoff en gedumpt zijn, geeft de reactie van dit afval 
nogal eens rook en damp. Dit kan leiden tot brand, 
met alle gevolgen van dien voor de directe omge-
ving. Het opruimen van dit afval gaat via gemeenten 
en politie: dit kost enorm veel belastinggeld.

Melden
In de lokbus waren een aantal opvallende zaken in 
scene gezet die de politie vaak bij afvaldumpingen 
aantreft. Ook de typische anijsgeur rondom de bus, 
in dit geval afkomstig van een geurdispenser, doet 
vermoeden dat het om een verdacht busje gaat. En 
toch zijn er amper meldingen binnengekomen van 
mensen die het verdacht vinden dat het busje raar of 
al een lange tijd geparkeerd stond op dezelfde plek. 

De politie roept mensen dan ook op om zulke voer-
tuigen of andere verdachte situaties altijd aan ons te 
melden. Wij kunnen dan snel ter plaatse komen kijken 
waar het om gaat, een gevaarlijke situatie meteen af-
zetten en onderzoek doen naar sporen en herkomst.

Belangrijk is om (een busje met) drugsafval niet aan 
te raken, tegen aan te duwen of schoppen en geen 
sigaret in de buurt op te steken. Houd altijd afstand 
en bel direct 112!

Wilt u liever anoniem een melding doen. Bel dan 
naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De 
politie ontvangt de melding, u blijft volledig anoniem.

www.politie.nl 
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De jaarlijkse Zonnebloem 
lotenverkoop is weer 
gestart!
De lotenverkoop is een van de 
belangrijkste inkomsten om onze gasten, veelal 
met een fysieke beperking, te kunnen ondersteu-
nen d.m.v. huisbezoeken, ontspanningsmiddagen, 
dagtochten en een kerstviering.
Door de beperkende maatregelen hebben wij onze 
gasten maar weinig kunnen bezoeken maar met 
meer dan 700 contacten (op afstand bezoeken en/
of telefonisch) en met het aanreiken van wens-
kaarten en presentjes, tijdens de feestdagen, op 
Valentijnsdag en met de Pasen, hebben we ze niet 
vergeten!  
Ook begeleiden wij gasten en andere ouderen 
belangeloos  naar de diverse vaccinatie-locaties in 
Brabant.
Zo vertrouwen wij erop om, vanaf juli, weer veilig 
activiteiten te kunnen gaan organiseren.
Onze gasten betalen GEEN contributie, onze in-
komsten komen uit donaties van o.a. de Rabobank 
actie en de lotenverkoop.
Een aantrekkelijk deel van de opbrengst is voor 
onze afdeling en je steunt tevens de landelijke 
vereniging de Zonnebloem.
Met deze steun maakt je bovendien kans op 
diverse geldprijzen, elektrische fi etsen, laptops, en 
tal van andere aantrekkelijke prijzen. 
 Bent u (nog)niet benaderd door onze vrijwilligers, 
bel of mail onze voorzitter (ruudbrugmans@gmail.
com) ( 06 218 113 40) en de loten a € 2,00 worden 
bij U thuis bezorgd. 

Met een lichamelijke beperking volop van het leven 
genieten. Er kan zoveel meer dan je denkt! 

Dank je wel!
De Zonnebloem afd. Berkel-Enschot

Marij de Corti
Secretaris 

LOSSCHIETEN 
VAN DE BRUID (1)
Wanneer een toekomstig boerenpaar-
tje zich vroeger in ondertrouw begaf, 
ging ‘aantekenen’, kwamen de avond daarvoor 
de ongehuwde buurtjongens samen om de bruid 
of bruidegom ‘los te schieten’. Woonde de bruid 
en bruidegom in dezelfde buurt, dan werd eerst 
de bruid en daarna de bruidegom deze luidruch-
tige serenade gebracht. Het schieten vond eerder 
plaats met geweren geladen met los kruit. Toen de 
Vuurwapenwet werd aangescherpt ging dat gebruik 
ter ziele. Men ging hierna over tot het gebruik van 
carbid. Ze gebruikten een lege melkbus en sloegen 
een gaatje onder in het object. In de melkbus werd 
wat water gegoten en men kwanselde het vocht 
door de bus. Van een groot stuk carbid sloeg 
men met een hamer enige brokjes af. De stukjes 
werden, met wederom een beetje water, in de bus 
gegooid. Het metalen deksel werd er opgeslagen. 
De melkbus legde men schuin op de grond en 
‘wiegde’ het geheel met de voet. Door de reactie 
van water en carbid vormde zich gas in de bus. 
Als er voldoende druk was ontstaan werd met een 
brandende vuurstok bij het gaatje van de melkbus 
de zaak tot ontploffi  ng gebracht. Om te voorkomen 
dat het deksel bij de explosie te ver zou wegvliegen 
bevestigde men een touw aan de bus en deksel. 
Soms kwam het voor dat een omstander de deksel 
tegen het hoofd kreeg. Later spande men met een 
touw lege papieren voederzakken over de opening 
van de melkbus. Dat was gevaarloos.

Foto/tekst: Rinus van der Loo.

Als het regent met Sint Servaas (13 mei),
krijgen we veertig dagen slecht weer.
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FIETS VAN DE MAAND

vanaf €2749,-

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

BATAVUS DINSDAG 
E-GO EXCLUSIVE

Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990 

Een onderhoudsvriendelijke 
e-bike dankzij zijn Gates riem en 
schijfremmen. De fiets is superstabiel 
dankzij de midden motor en accu 
(Bosch). In vele verschillende maten 
bij ons op voorraad. Ook leverbaar in 
een lage instap en een mixed frame.

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
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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: 013-5331215 of 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Hoe kon het gebeuren?
Elk jaar komt rond 4 en 5 mei de vraag naar boven: 
‘Hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren?’ Een tijdje 
geleden kwam ik de eerste brief van de Nederlandse 
bisschoppen tegen, die vlak na de oorlog in alle ker-
ken werd voorgelezen. Daarin stellen de bisschoppen 
dezelfde vraag. En de vraag klemt des te meer, omdat 
Duitsland toch een land was met een hoogstaande 
cultuur; denk maar aan muziek, kunst en filosofie. 
De bisschoppen wijzen dan allereerst op een paar 
ontwikkelingen in Duitsland, zoals het groeiende natio-
nalisme en militarisme. Maar het ergste van alles was, 
“dat het Duitse volk God heeft verlaten, tenminste in zijn 
leiders en in een groot deel van de bevolking. En wat niet 
op God gebouwd is, is op zand gebouwd en zal op den 
duur” niet standhouden, aldus de bisschoppen. 
Want wat is het gevolg? Waar God ontbreekt, kennen 
velen “geen hoger doel dan dit korte aardse leven zo 
draaglijk mogelijk te maken en er zo veel mogelijk van 
te genieten”, aldus de bisschoppen. En dat is weer 
een ideale situatie voor iemand als Hitler om op te 
staan als profeet van een nieuwe wereldbeschouwing, 
het Nationaal-Socialisme, dat “ondanks zijn mooie 
frasen zuiver materialistisch” is. 
Er bestaat dan ook geen “zedelijk goed en kwaad; 
goed is, wat nuttig en aangenaam is; kwaad is, wat 
schaadt of hindert. Hitler was de bron en de maatstaf 
der zedelijkheid; wat hij beval, was goed en geoor-
loofd.” Daarom konden “de meest afschuwelijke 
misdaden uitgevoerd worden, met het excuus: De 
Führer heeft het bevolen.” Het doden van joden, gees-
telijk gehandicapten en psychiatrische patiënten was 
daarom geen ethisch probleem, maar geoorloofd en 
nuttig en dus goed. 
Na deze analyse sporen de bisschoppen de gelovigen 
aan om lering te trekken uit het verleden en trouw 
te blijven aan Christus. Want Duitsland mag dan zijn 

verslagen, de geest van het Nationaal-Socialisme leeft 
voort in allerlei vormen van materialisme en nieuw-
heidendom. “Wij zullen daartegen de strijd moeten 
aanbinden”, aldus de bisschoppen. Tegelijkertijd 
roepen zij de gelovigen op zich niet te laten leiden 
“door gevoelens en uitingen van wraak”, gedachtig 
het woord van Christus zelf: Bemin uw vijanden (Mt. 
5,44), hoe moeilijk dat ook mag zijn. 
Zo is een 76 jaar oude brief verrassend actueel, met 
volop stof tot nadenken. 

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
Deze week namen we In de St. Lambertuskerk af-
scheid van Piet van Haaren, 89 jaar.

RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen mogen er in de 
St. Caeciliakerk en St. Willibrorduskerk 30 personen 
en in de St. Lambertuskerk 80 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 secre-
tariaat: 013-5331215 of 013-5111215 .

MEIMAAND MARIAMAAND
Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozen-
krans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere 
dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In de Mariakapel 
van de St. Lambertuskerk op dinsdag en donderdag 
na de H. Mis van 09.00 uur.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 15 mei:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 16 mei: 
09.30 uur: Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
Intenties: Corry Wehmeijer-Zwanenburg (jrgt.); overl. 
familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en Commu-
nieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
Intentie: Nel van Breugel-Bouquet en overl. familiele-
den van Breugel-Spijkers.
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Voorjaar…de pollen zweven door de lucht… hatsjoe! 

Veel mensen hebben weer last van hooikoorts. Niet alleen mensen 
hebben hier last van. Ook bij dieren is allergie een veelvoorkomend 
probleem. Bij honden kan een allergie zich op verschillende 
manieren uiten. Meestal zien we klachten aan de huid of het 
maagdarmkanaal. Als huidprobleem is er vaak roodheid, ontsteking 
en jeuk. Ook oorontstekingen en anaalklierproblemen vallen binnen 
deze groep. Bij de groep met maagdarmklachten zien we vaak 
braken en of diarree.

De meest voorkomende allergieën zijn: Vlooienallergie, 
voedselallergie, atopie(omgevingsallergie) en contactallergie.

Claudia Bolijn
Dierenarts

Koningsoordlaan 2
5056 DA 

Berkel-Enschot
0135400215

dzt@anicura.nl

Likt, krabt of bijt uw hond vaak 
op deze plekken?

Neem dan contact met ons op! 

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE
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Maandag 17 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbidding
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 18 mei:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 19 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 20 mei:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 21 mei:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Kom ons Schakel-team versterken! 
Wij zoeken een correspondent

Heb jij een vlotte pen en vind jij het leuk om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren aan ons dorp? 
Kom ons Schakel-team versterken! Wij zoeken een 
correspondent die met regelmaat een artikel voor 
onze dorpsglossy wil schrijven. De diverse onder-
werpen maken het werk afwisselend en je leert de 
mensen in het dorp nog beter kennen.

Wij zoeken een correspondent met
• communicatieve vaardigheden
• kennis van de Nederlandse taal
• vlotte pen en schrijftalent
• fl exibele inzetbaarheid
• begrip voor deadlines
• warm hart voor Berkel-Enschot

Wij bieden
• zelfstandigheid 
• vrijwillig maar niet vrijblijvend
• kleine onkostenvergoeding
• een platform voor jong en senior talent
• collega’s in een maatschappelijk betrokken team
• een netwerk in een bruisend Berkel-Enschot

Worden jouw artikelen binnenkort in 5.500 
huishoudens gelezen? 
Heb je interesse, neem contact op met Ingrid 
Roets: 
06-20780000 of mail ingrid@schakel-nu.nl

Emballage-actie

Heb jij ook statiegeldflessen
naar de enschotsebaan

gebracht?

SUPER BEDANKT!

Dankzij jullie hebben we

naar De Oliemeulen kunnen
brengen!

Heel goed gedaan allemaal,
bedankt!

Dierenpark De Oliemeulen

www.oliemeulen.nl

€800
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Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een 

energie-advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl 
of bel tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
met het energieloket: 088-0062013.

Dagelijks vers gestoken ASPERGES, evt geschild en 
met ham, eieren, saus, krieltjes, etc. Verkoop ma tm vr 
10.00- 18.00 uur  zat 9.00-18.00 uur en zondag 10.00-
17.00 uur Hoog Heukelom 3, 5059AD Heukelom   tel 

0615361043

Verzamelaar geeft hoge prijs 
voor uw oude ansichtkaarten en foto’s 

van dorps- en stadsgezichten van voor 1960. 
Z. van der Schagt, 0345-514446.

Met HEMELVAART is het geen OPEN DAG. We hopen 
volgend jaar deze jaarlijke traditie weer op te kunnen 
pakken. Wel is onze boerderij winkel iedere dag open, 

ook met Hemelvaart. Aspergeboerderij van Iersel 
Schoorstraat 63 Udenhout tel 0135113404

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

van 18.00 uur tot 19.00 uur.
 I.v.m. Corona graag vooraf bellen: 013-5908877. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

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

Schakeltjes

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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085-065-5292 Demonstratie aan huis? Bel 085-065-5292Bel nu voor een vrijblijvende afspraak

GARANTIE TOT 10 JAAR LAAGSTE PRIJSGARANTIEDIRECT LEVERBAARDIRECT LEVERBAAR HOGE KWALITEITHOGE GRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGARANTIE TOT 10 JAAR

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
ma t/m vrij: 09:00-17:00
za: 10:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Bel 085-065-5292

Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Bel 085-065-5292

12
MEI

19
MEI

t/m

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
WIJ ZIJN GEOPEND !

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND VAN 10:00-17:00



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 18 mei 2021

3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appelen zak 1 kilo, handsinaasappelen net 1,5 kilo, 
witte pitloze druiven bak 500 gram, blauwe bessen 
bakje 125 gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

499

ALLE FLAPPEN
Van de broodafdeling
Per 4 stuks

a2,64 - a4,12

4 VOOR

2.–

SPA FRUIT, DUO OF TOUCH
3 flessen à 1-1,25 liter

2+1
GRATIS*

JUMBO GROENE,
LUNCH- OF PASTASALADES
2 verpakkingen à 250-350 gram
M.u.v. groene salade rauwkost

a5,38 - a7,98

2 VOOR

5.–

ICE TEA
Alle soorten
4 verpakkingen

3+1
GRATIS*

LUXE HALVE VLAAIEN 
Alle soorten halve vlaaien 

a6.-

5.–

HOLLANDSE AARDBEIEN 
2 bakjes à 400 gram

2 VOOR

5,-

REMIA BBQ OF
SATÉSAUS OF YILDRIZ SAUS
2 verpakkingen Remia BBQ saus à 
250-450 ml, Remia satésaus à
150-540 gram of Yildriz à 250-500 ml

2e
HALVE
PRIJS*

150-540 gram of Yildriz à 250-500 ml

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


